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Kallelse Kommunfullmäktige 
Tid Onsdagen den 23 november 2022 kl. 09:30 
Plats Folket Hus Kungshamn.  
Ordförande Jan Ulvemark, ordförande  

 

 
Ärende Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  Val av Kommunrevisorer Dnr 2022/001034  

3.  Val av Kommunstyrelse Dnr 2022/001035  

4.  Val av Krisledningsnämnd Dnr 2022/001036  

5.  Val av Byggnadsnämnd Dnr 2022/001037  

6.  Val av Omsorgsnämnd Dnr 2022/001038  

7.  Val av Utbildningsnämnd Dnr 2022/001039  

8.  Val av Valnämnd Dnr 2022/001040  

9.  Val av Överförmyndare Dnr 2022/001041  

10.  Val av ledamöter till Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän Dnr 2022/001042  

11.  Val av ledamöter till styrelsen för RAMBO AB Dnr 2022/001043  

12.  Val av styrelse för Sotenäsbostäder AB Dnr 2022/001044  

13.  Val av styrelse för Sotenäs Rehabcenter AB Dnr 2022/001045  

14.  Val av styrelse för Sotenäs Vatten AB Dnr 2022/001046  

15.  Val av ledamöter till styrelsen för Västvatten AB Dnr 2022/001047  

16.  Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och 
styrelser Dnr 2022/001048  

17.  Nominering av förordnande som 
begravningsombud till Länsstyrelsen Dnr 2022/001049  

18.  Delårsrapport aug, Sotenäs kommun 
kommunkoncern 2022 Dnr 2022/000004  

19.  Ekonomiska styrprinciper Dnr 2022/000828  

20.  Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av RUR Dnr 2022/000863  

21.  Kommunal utdebitering 2023 (Skattesats) Dnr 2022/000001  
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Ärende Dnr Föredragande 

22.  Mål och resursplan (MRP), budget 2023 med 
planår 2024-2026 Dnr 2022/000001 Maria Strömberg 

23.  Förslag till ny PBL-taxa (bygglovstaxa mm) Dnr 2022/000974  

24.  Handlingsprogram 2022 enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor, Räddningstjänsten Sotenäs Dnr 2022/000929  

25.  Införande av avgift för grävtillstånd  Dnr 2022/000897  

26.  Motion, ändrad delegation för avslag inom 
bygglovshantering Dnr 2022/000155  

27.  

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Medborgarförslag - Naturliga material på lekplatser, utomhusgym 

och fotbollsplaner 
2. Medborgarförslag - Förbättra spången till Hammarudden 
3. Medborgarförslag - solcellspark och kollektorslangar sjövärme 

  

28.  Val 
Val av suppleant i Sotenäs Vatten AB   

29.  Inkomna interpellationer och frågor   

30.  Kommunfullmäktiges ärendekalendarium   

31.  Anmälningsärenden   
 
 
Efter kommunfullmäktiges sammanträde kommer val av ombud ske till Sotenäs kommuns 
medverkan i Sveriges kommuner och Regioners kongress 2023  
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KS § 171 Dnr 2022/000004 

Sotenäs kommunkoncern, delårsrapport per augusti 2022 

Sammanfattning  

Periodens resultat för kommunkoncernen uppgår till 48,7 mnkr (föregående år 41,1 mnkr). Det stora 
överskottet återfinns hos kommunen med 31,1 mnkr. Samtliga bolag utom Sotenäs RehabCenter har 
positiva resultat. Prognosen på helår för kommunkoncernen visar på ett positivt resultat om 39,9 
mnkr. 
 
Periodens resultat för kommunen uppgår till 31,1 mnkr (föregående år 25,3 mnkr). I jämförelse med 
budget för perioden som är 8,3 mnkr, avviker periodens resultat med 22,8 mnkr. Prognosen på helår 
för kommunen beräknas uppgå till ett överskott på 21,3 mnkr, vilket är 15,0 mnkr bättre än 
budgeterat. Budgeterat resultat för året är 6,3 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning beräknas således landa på 3,6 procent jämfört med budgeterade 1,1 procent. 
 
Den största positiva resultatavvikelsen på helåret avser skatteintäkter och kommunal utjämning med 
18,5 mnkr. I prognosen har det medräknats intäkter för exploateringsverksamhet och 
fastighetsförsäljning med 4,4 mnkr.  
 
Nämndsverksamheten visar en negativ prognosavvikelse från budget med -7,3 mnkr och avser 
främst ökade elkostnader inom kommunstyrelsens tekniska verksamhet. Kommunstyrelsen väljer att 
inte vidaredebitera de höjda kostnaderna på fastighet och måltid till verksamheterna, utan hanterar 
underskotten i egen budget.  
 
Investeringsutgifterna för januari-augusti uppgår till 11,1 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett 
utfall om 40,1 mnkr, vilket är 74,2 mnkr i avvikelse mot beslutad budget på 114,3 mnkr. 
 
Prognosen visar att god ekonomisk hushållning nås under verksamhetsåret 2022, då samtliga 
finansiella mål bedöms uppfyllas under året. Majoriteten av verksamhetsmålen bedöms också helt 
eller i hög grad uppfylldas under året.  
 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten ska nämnden 
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram.  
 
Ett kommungemensamt arbete har påbörjats övergripande på kommunledningsnivå med att hitta 
både tillfälliga och långsiktiga åtgärder samt att göra omprioriteringar för att möta kommande 
kostnadsökningar och säkerställa ekonomisk balans. Arbetet, är nödvändigt för att kunna möta 
kommande års utmaningar och för att leva upp till målen för god ekonomisk hushållning. 
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Forts. KS § 171 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-10-14 
Delårsrapport augusti 2022 Sotenäs Kommun (2022-10-14) 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-26 § 154 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppmanar de nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen att vidta 
åtgärder så en budget i balans uppnås.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2022 samt prognos 2022. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 154 Dnr 2022/000004 

Sotenäs kommun, delårsrapport per augusti 2022 

Sammanfattning  

Periodens resultat för kommunkoncernen uppgår till 48,7 mnkr (föregående år 41,1 mnkr). Det stora 
överskottet återfinns hos kommunen med 31,1 mnkr. Samtliga bolag utom Sotenäs RehabCenter har 
positiva resultat. Prognosen på helår för kommunkoncernen visar på ett positivt resultat om 39,9 
mnkr. 
 
Periodens resultat för kommunen uppgår till 31,1 mnkr (föregående år 25,3 mnkr). I jämförelse med 
budget för perioden som är 8,3 mnkr, avviker periodens resultat med 22,8 mnkr. Prognosen på helår 
för kommunen beräknas uppgå till ett överskott på 21,3 mnkr, vilket är 15,0 mnkr bättre än 
budgeterat. Budgeterat resultat för året är 6,3 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning beräknas således landa på 3,6 procent jämfört med budgeterade 1,1 procent. 
 
Den största positiva resultatavvikelsen på helåret avser skatteintäkter och kommunal utjämning med 
18,5 mnkr. I prognosen har det medräknats intäkter för exploateringsverksamhet och 
fastighetsförsäljning med 4,4 mnkr.  
 
Nämndsverksamheten visar en negativ prognosavvikelse från budget med -7,3 mnkr och avser 
främst ökade elkostnader inom kommunstyrelsens tekniska verksamhet. Kommunstyrelsen väljer att 
inte vidaredebitera de höjda kostnaderna på fastighet och måltid till verksamheterna, utan hanterar 
underskotten i egen budget.  
 
Investeringsutgifterna för januari-augusti uppgår till 11,1 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett 
utfall om 40,1 mnkr, vilket är 74,2 mnkr i avvikelse mot beslutad budget på 114,3 mnkr. 
 
Prognosen visar att god ekonomisk hushållning nås under verksamhetsåret 2022, då samtliga 
finansiella mål bedöms uppfyllas under året. Majoriteten av verksamhetsmålen bedöms också helt 
eller i hög grad uppfylldas under året.  
 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten ska nämnden 
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram.  
 
Ett kommungemensamt arbete har påbörjats övergripande på kommunledningsnivå med att hitta 
både tillfälliga och långsiktiga åtgärder samt att göra omprioriteringar för att möta kommande 
kostnadsökningar och säkerställa ekonomisk balans. Arbetet, är nödvändigt för att kunna möta 
kommande års utmaningar och för att leva upp till målen för god ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-10-14 
Delårsrapport augusti 2022 Sotenäs Kommun (2022-10-14) 
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Forts. KSAU § 154 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2022 samt prognos 2022 och uppmanar 
de nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen att vidta åtgärder så en ekonomi i balans 
uppnås.  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-10-14 KA 2022/4 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

Sotenäs kommun, delårsrapport per augusti 2022 

Sammanfattning  
Periodens resultat för kommunkoncernen uppgår till 48,7 mnkr (föregående år 41,1 
mnkr). Det stora överskottet återfinns hos kommunen med 31,1 mnkr. Samtliga bolag 
utom Sotenäs RehabCenter har positiva resultat. Prognosen på helår för 
kommunkoncernen visar på ett positivt resultat om 39,9 mnkr. 
 
Periodens resultat för kommunen uppgår till 31,1 mnkr (föregående år 25,3 mnkr). I 
jämförelse med budget för perioden som är 8,3 mnkr, avviker periodens resultat med 
22,8 mnkr. Prognosen på helår för kommunen beräknas uppgå till ett överskott på 21,3 
mnkr, vilket är 15,0 mnkr bättre än budgeterat. Budgeterat resultat för året är 6,3 mnkr. 
Resultat i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning beräknas således 
landa på 3,6 procent jämfört med budgeterade 1,1 procent. 
 
Den största positiva resultatavvikelsen på helåret avser skatteintäkter och kommunal 
utjämning med 18,5 mnkr. I prognosen har det medräknats intäkter för 
exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning med 4,4 mnkr.  
 
Nämndsverksamheten visar en negativ prognosavvikelse från budget med -7,3 mnkr och 
avser främst ökade elkostnader inom kommunstyrelsens tekniska verksamhet. 
Kommunstyrelsen väljer att inte vidaredebitera de höjda kostnaderna på fastighet och 
måltid till verksamheterna, utan hanterar underskotten i egen budget.  
 
Investeringsutgifterna för januari-augusti uppgår till 11,1 mnkr. Prognosen för helåret 
pekar på ett utfall om 40,1 mnkr, vilket är 74,2 mnkr i avvikelse mot beslutad budget på 
114,3 mnkr. 
 
Prognosen visar att god ekonomisk hushållning nås under verksamhetsåret 2022, då 
samtliga finansiella mål bedöms uppfyllas under året. Majoriteten av verksamhetsmålen 
bedöms också helt eller i hög grad uppfylldas under året.  
 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten ska 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram.  
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Ett kommungemensamt arbete har påbörjats övergripande på kommunledningsnivå med 
att hitta både tillfälliga och långsiktiga åtgärder samt att göra omprioriteringar för att 
möta kommande kostnadsökningar och säkerställa ekonomisk balans. Arbetet, är 
nödvändigt för att kunna möta kommande års utmaningar och för att leva upp till målen 
för god ekonomisk hushållning. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2022 samt prognos 2022 och 
uppmanar de nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen att vidta åtgärder så 
en ekonomi i balans uppnås.  

Beslutsunderlag 
• Delårsrapport augusti 2022 Sotenäs Kommun (2022-10-14) 

Beslutet skickas till 
Nämnderna 
Kommunrevisionen  
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschefer 
 
 

  
Maria Strömberg Anna Liedholm 
Ekonomichef Kommundirektör 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Delårsrapport augusti 2022 

Sotenäs kommun 
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Budget- och uppföljningsprocessen 2022 
 

  

2020
•December: planeringsförutsättningar inför budget 2022 beslutas i kommunfullmäktige

2021

•Februari: budgetförutsättningar för budgetåret 2022 meddelas nämnderna

•April: preliminära verksamhetsförändringar inför 2022 beslutas i nämnderna

•Maj: budgetdialog mellan nämndspresidier och budgetberedningen

•Juni: MRP beslutas i kommunfullmäktige

•Oktober: internbudget 2022 beslutas i nämnderna

•December: Kompletterande beslut om MRP i kommunfullmäktige

2022

•Mars: ekonomisk helårsprognos per februari

•April: ekonomisk helårsprognos per mars

•Maj: utökad återrapportering per april inklusive måluppföljning , kvalitetsnyckeltal och analyser

•Juni: ekonomisk helårsprognos per maj

•Juli: ekonomisk helårsprognos per juni

•September: utökad återrapportering per augusti inklusive måluppföljning , 
kvalitetsnyckeltal och analyser

•Oktober: ekonomisk helårsprognos per september

•November: ekonomisk helårsprognos per oktober

•December: ekonomisk helårsprognos per november

2023
•Februari: bokslutsrapport 2022 beslutas av nämnderna

•April: årsredovisning 2022 beslutas av kommunfullmäktige, där budgetår 2022 samt 
mandatperioden 2019-2022 utvärderas

mailto:info@sotenas.se
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Kommunkoncernen 

 
Den kommunala koncernen består av:  

• de kommunala nämnderna, inklusive Miljö-
nämnden i mellersta Bohuslän (MimB) vilken är en 
gemensam nämnd mellan kommunerna Sotenäs, 
Munkedal och Lysekil,  

• stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun, som är 
vilande och har inte innehavt några lokaler under 
året  

• fyra kommunala bolag; Sotenäsbostäder AB, 
Sotenäs RehabCenter AB, och Sotenäs Vatten AB 
ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Rambo 
AB ägs till 25 procent av Sotenäs kommun. 
Resterande del ägs av kommunerna Lysekil, 
Munkedal och Tanum. 

 
 

 

Sammanfattning  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Resultatet för kommunkoncernen för perioden uppgår till +48,7 mnkr (föregående år +41,1 mnkr). Prognosen 
på helår beräknas landa på +39,9 mnkr (föregående år 30,0 mnkr) ojusterat för koncerninterna poster. Skillnaden 
i utfall jämfört med helårsprognos beror i huvudsak på att kommunens nämndsverksamhet där nettokostnader 
väntas öka med 7,3 mnkr utöver budget under hösten, därtill prognostiseras mycket låga vinster från 
fastighetsförsäljningar under hösten.   

Investeringarna på helår beräknas uppgå till 224,3 mnkr (föregående år 116,8 mnkr), utfallet för perioden uppgår 
till cirka 129,1 mnkr. 

 

Kommunen

Periodens resultat och helårsprognos 

Resultatet för perioden uppgår till 31,1 mnkr och 
har jämfört med budget för perioden en positiv 
avvikelse med 22,8 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 21,3 mnkr. 
Det är en avsevärd förbättring jämfört med helårs-
budgeten som uppgår till 6,3 mnkr. Resultat i för-
hållande till skatteintäkter och kommunal utjämning 
beräknas således landa på 3,6 procent jämfört med 
budgeterade 1,1 procent. Det är framför allt bättre 
utfall avseende skatteintäkter och kommunal 
utjämning som utgör avvikelsen mellan årets 
prognostiserade och budgeterade resultat med totalt 
18,5 mnkr. 

Investeringar 

Investeringsutgifterna per augusti uppgår till           
11,1 mnkr. Prognosen för helåret är 40,1 vilket 
innebär en avvikelse på 74,2 mnkr (65 procent). 

Givet att prognosen håller kommer själv-
finansieringsgraden för investeringar uppgå till 125 
procent. 

Personalförhållanden 

Sjukfrånvaron uppgår under perioden januari – 
augusti 2022 till 9,8 procent vilket är samma jämfört 
med samma period föregående år. Det som skiljer sig 
i sjukfrånvaron är att i åldersgruppen under 29 år har 
ökat från 8,7 procent till 12,1 procent. 

Långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört 
föregående år men utgör fortsatt drygt 48 procent av 
all sjukfrånvaro. Övertidsersättning, timkostnad och 
korttidssjukfrånvaro har ökat stort jämfört med 
föregående år, vilket kan härledas delvis till den 
extremt höga smittspridningen under början av året 
som resulterade i hög frånvaro med övertid, samt 
personalbrist under semesterperioden. 

God ekonomisk hushållning  

Enligt prognosen kommer god ekonomisk 
hushållning nås under verksamhetsåret. 

mailto:info@sotenas.se
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Förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen ingår uppföljningen 

av viktiga förhållanden för resultat och 

ställning, kortfattad beskrivning av händelser 

av väsentlig betydelse, väsentliga personal-

förhållanden samt, uppföljning av god 

ekonomisk hushållning. 
 

Viktiga förhållande för resultat 
och ekonomisk ställning  

 
Samhällsekonomin 

   De ekonomiska förutsättningarna har på mycket 
kort tid ändrat sig och omfattningen av förut-
sättningarna kräver dessutom en mycket snabb 
anpassning. Ekonomiska förutsättningarna nu skiljer 
sig också markant från de senaste 10 – 15 åren.  
 
  De stora ekonomierna USA, Kina och euroområdet 
bromsar tydligt in 2022. Inflationen är på rekord-
höga nivåer och förväntas uppgå till knappt 8 
procent 2022 och därefter sjunka ned till strax under 
7 procent 2023. Energipriserna har skenat, bland 
annat till följd av energibrist. Flera regeringar har 
redan aviserat om uppmaning till hushåll och företag 
att spara på energi.  
 
   Centralbankerna har, för att få ned inflations-
utvecklingen, genomfört ett antal räntehöjningar och 
därtill aviserat om ytterligare höjningar under 2022 
samt inför 2023. Efter ett antal år med låga 
räntenivåer påverkar höjningarna i hög grad då 
skuldsättningsgraden succesivt ökat för många 
hushåll och företag.  
 
  Sysselsättningen kvarstår på hög nivå och beräknas 
öka under 2022. Under 2023 förväntas den svagare 
ekonomiska utvecklingen påverka även arbets-
marknaden och därmed spås att sysselsättningen 
faller. Svensk ekonomi går mot en mycket svagare 
utveckling 2023. BNP beräknas uppgå till 2,1 
procent 2022 och sedan falla till 1,0 procent 2023.  
 
  Osäkerheten är fortsatt stor och inte minst avseende 
energipriser, kriget i Ukraina och det säkerhets-
politiska läget.  

 
 
 
 

Kommuner 

Efter ännu ett år med påverkan av pandemin 
redovisades återigen ett mycket starkt ekonomiskt 
resultat i kommunerna 2021. Resultatet uppgick till 
47 miljarder kronor, vilket motsvarade hela 7,4 
procent av skatter och generella statsbidrag. De 
starka resultaten förklaras av en betydligt snabbare 
ekonomisk återhämtning än väntat 2021 och därmed 
högre skatteintäkter än budgeterat.  

 
Kommunernas ekonomi påverkas under 2022 av 

effekterna efter pandemin. Med stigande inflation 
drivs kommunernas kostnader upp avseende bland 
annat på energi, drivmedel och livsmedel. De därtill 
ökade räntenivåerna börjar också få effekt. Kriget i 
Ukraina innebär ökat flyktingmottagande vilket 
krävs en omställning för. 

 Inför 2023 beräknas ovan konsekvenser att 
kvarstå därtill påverkas kommunerna av markant 
ökade pensionskostnader. Osäkerheten kring 
samhällsutvecklingen kommer att stort prägla 
kommunernas budgetarbete. 

 
Kommunernas investeringar har två år i rad 

minskat och därtill sker en tydlig avmattning av 
kommunernas låneskuld. Detta efter en lång rad av 
år med ökning av investeringsvolymer på ca sex 
procent per år. Däremot kvarstår stort investerings-
behov främst kopplat till demografiska behovet men 
också avseende omfattande renovering av befintliga 
verksamhetslokaler.  

 
Investeringstakten framöver kommer sannolikt 

påverkas av ökade prisnivåerna. Skatteunderlaget i 
reala termer innebär en ökning med 0,9 procent per 
år 2022-2025, jämfört med de senaste 10 årens 
genomsnitt på 1,7 procent. Trots ökning sker nu en 
urholkning av kommunsektorns köpkraft. 
Utvecklingen av skatteunderlaget kommande år 
förväntas inte kunna räcka till att finansiera ökade 
kommunal verksamhetsvolym. Den demografiska 
utmaningen blir även större då antalet i arbetsför 
ålder ska försörja allt fler. 
 

De pandemirelaterade generella statsbidragen 
under 2020 ersätts på ungefär samma nivå 2021. 
Under 2022 och 2023 sker en nedtrappning på drygt 
8 miljarder kronor. Riktade tillskott inom äldre-
omsorgen, vuxenutbildning och skola innebär att 
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minskningen av de generella bidragen inte blir så 
drastiskt. De två största utmaningarna för kommuner 
och regioner de kommande åren är att kunna 
rekrytera personal och att klara finansieringen av 
verksamheten. Välfärden har stora investerings- och 
rekryteringsbehov. De stora kullarna under 1940-
talet gör att andelen äldre i befolkningen nu ökar.  

Genom höga födelsetal och invandring ökar 
dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen 
byggdes till stor del under 1960 – 1980-talen och står 
nu inför betydande behov av restaurering- och 
nybyggnation.  
 
Befolkning 

Befolkningen i åldrarna 80 och äldre ökar 
väsentligt snabbare än den arbetsföra befolkningen i 
åldrarna 20–66 år. I nästan 6 av 10 kommuner (171 
kommuner) minskar till och med den arbetsföra 
andelen av befolkningen samtidigt som antalet över 
80 år, och därmed behoven inom äldreomsorgen, 
kraftigt ökar. Det kommer att innebära att 
kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen blir en 
av de absolut största utmaningarna framöver.  

 
Med dagens personaltäthet blir det svårt, för att 

inte säga omöjligt att bemanna äldreomsorgen i 
många kommuner. Utöver bristen på arbetskraft blir 
det framöver ännu svårare att hitta personal med rätt 
utbildning och kompetens. Det blir allt tydligare att 
det krävs nya sätt för att lösa välfärdsåtagandet.  

 
För att säkra att alla invånare kan fortsätta ta del 

av god välfärd behöver flera saker göras och andra 
arbetssätt användas. Förutom att behålla, utveckla 
och rekrytera personal behöver kommuner bland 
annat skapa förutsättningar för att arbeta heltid och 
stärka arbetsmiljön. Andra åtgärder är förmånliga 
pensionsvillkor och att använda digital teknik där det 
frigör tid för medarbetarna samt nyttja digital 
infrastruktur, digital samverkan och digital mognad.

Sotenäs förutsättningar  

Skatteunderlagstillväxt 

 
För 2022 ses en klar förbättring av skatte-

underlagstillväxten, framför allt beroende på ökning 
av löner och kommunala skatteunderlaget. Då även 
löner och priser hos kommuner och regioner antas 
öka snabbare innebär det (beräknat) högre skatte-
intäkterna inte någon reell resursförstärkning. 

 
 Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer 

kommande år att i hög grad präglas av just den 
urholkning av ”köpkraften” som snabbt stigande 
priser och löner leder till. Urholkningen kommer att 
slå olika för aktörer, men kvalitativt är det samma 
effekt som träffar hushåll, företag och offentlig 
sektor. 

För Sotenäs innebär den senaste skatteprognosen 
(augusti 2022) en markant förbättring av slut-
avräkningen för 2022 jämfört med antagen budget 
med 18,5 mnkr. Sammantaget, jämfört med budget 
2022, ökar skatteintäkter med 11,0 mnkr och 
kommunal utjämning inklusive fastighetsavgiften 
med 7,5 mnkr.  

I jämförelse med bokslut 2021 ökar de 
prognostiserade skatteintäkterna och kommunala 
utjämningen med 19,0 mnkr eller 3,3 procent. 

Övriga ersättningar och riktade stadsbidrag 

För sjuklöner har erhållits cirka 2,9 mnkr under 
året och kompenserar därmed delvis sjuklönerna för 
perioden januari till mars. Omsorgsförvaltningen har 
under 2022 sökt 23,3 mnkr i olika statsbidrag. 
Bidragen används till insatser för ökad kvalitet, 
kompetensutveckling, digitalisering och före-
byggande arbete. Det största statsbidraget är på 8,7 
mnkr och tilldelades kommunen då förvaltningen 
lyckats minska andelen timanställda inom 
kommunal vård och omsorg om äldre mellan 2020 
och 2021.  

 

 

  
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Prognos 

2022 

Skatteintäkter 489 506 517 

Utjämning  45 28 33 

Fastighetsavgift 37 38 40 

Summa 571 572 590 
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Demografi 

 
2021 ökade befolkningen med 25 personer från 

9 100 till 9 125 personer. Detta berodde på hög 
inflyttning till kommunen vilket övervägde både 
utflyttning och det negativa födelsenettot. Antalet 
nyfödda barn under 2021, blev 60 personer något 
högre än föregående år (52). 

SCB har presenterat statistik och per juli 2022 
visar att Sotenäs befolkningen ökat med 51 invånare 
jämfört med årsskiftet 2021 och uppgår till 9 176. 

Befolkningen karaktäriseras av att andelen 
personer 65 år och äldre är 36 procent, vilket är högt.  

Andelen 0 - 19 och 20 - 64 år minskar med 55 
personer, medans 65 och äldre ökar med 106 
personer. 

 
Det framgår också genom måttet demografiska 

försörjningskvoten. 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 2021 
uppgick till 1,02 - för riket var motsvarande värde 
0,77 och för Västra Götalands Regionen till 0,89. 
Värdet för Sotenäs kommun var i juli 2022 1,05. 
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. 

 
För kommunkoncernen ser bilden annorlunda ut 

då dagens sammanlagda koncernlåneskulden uppgår 
till 817,0 mnkr. Med mycket låga räntor påverkar 
räntekostnaderna bolagen marginellt. Däremot är 
risken påtaglig vid kommande räntehöjning. 
Upplåningen inom bostadsbolaget har 370 mnkr (68 
procent) säkrats i swapar (föregående år 410 mnkr). 

 

Kommunala borgensåtaganden 
 

 

Borgensåtagande redovisas utanför balans-
räkningen. Kommunens borgensåtagande är en 
viktig del i bedömning ur ett riskperspektiv. Totalt 
har kommunfullmäktige beviljat borgensåtagande 
med 993,4 mnkr. Bostadsbolaget står 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 27,0 mnkr samt för Rambo AB ett åtagande om 
25,8 mnkr.  

Kommunen har också några mindre borgens-
åtagande i föreningar samt även solidarisk borgen 
för Kommuninvest samtliga förpliktelser. I nuläget 
överstiger Kommuninvest tillgångar dess skulder.  

Per 2022-08-31 är 839,2 mnkr ianspråk–
taget/nyttjat. 

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.  

Kommunens skuld per 2022-08-31 uppgick till 
217,7 mnkr inklusive särskild löneskatt för helår 
bedöms ansvarsförbindelsen uppgå till 212,0 mnkr 
jämfört med 221,0 mnkr för bokslut 2021. 

Efter 1998 ändrades redovisningen och en 
löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs 
numera kontinuerligt. Kostnader för pensioner 
beräknas 2022 belasta årets resultat med 39,9 mnkr 
jämfört med 40,2 mnkr för år 2021. 

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande 
som påverkar och tränger undan verksamhets-
kostnader. Totalt sett innebär dessa åtaganden en 
hög risk. 
 

 

 

Ålder 2019 2020 2021 2022-07 

0 – 19 1 500 1 459 1 424 1 404 

20 – 64 4 556 4 549 4 512 4 477 

65 – 79 2 306 2 391 2 457 2 499  

80 + 699 701 732 796 

Summa 9 061 9 100 9 125 9 176 

Bolag Beviljat Utnnytt. Kvar  

Sotenäsbostäder AB 643,8 553,8 91,0 

Sotenäs RehabCenter 

AB 27,0 25,0 2,0 

Sotenäs Vatten AB 280,0 251,0 29,0 

Rambo AB 25,8 0,0 25,8 

Föreningar 16,8 10,4 6,4 

Summa 993,4 839,2 154,2 
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Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering risk 

Omvärld 
 Brist på arbetskraft 

/ Demografisk 

utveckling 

Med en allt äldre befolkning och en 
högre konkurrens om arbetskraft 
gäller det att bibehålla personal ha 
personal med rätt utbildning och 
kompetens 

Sotenäsbostäder 
AB, 
Kommunstyrelsen, 
Omsorgsnämnden 

Krav på bostadsbolag avseende 
produktion av bostäder. Krav på 
kommunstyrelsen avseende 
byggbara tomter samt detaljplaner 
för utbyggnad tomtmark och 
industrimark. Beslut av om- och 
tillbyggnad av särskilt boende. 
Översiktsplan och infrastrukturplan 
färdigställs under 2022.  

Omvärld 

Finansiering 
Demografin påverkar 
kostnadsutjämningen  
 
Kortsiktiga planeringsförutsättningar 
både riktade och generella statsbidrag  

Kommunen Budgetbeslut om minskning av 
verksamheternas kostnader med 
cirka 36,5 mnkr över åren 2019 – 
2022 för att kunna möta lägre 
intäkter. Omställningsarbete pågår i 
förvaltningarna. 

Omvärld 
 Klimat 

Risk för större och intensivare regn 
vilket kan resultera i översvämningar. 
Därtill risk för höjning av vattennivån 
ökar risk för saltvatteninträngning i 
VA-nätet 

Sotenäs Vatten AB Översyn av ledningsnät samt 
upprättat rutiner för rensning av 
dagvattenbrunnar.  
Identifiera områden med 
översvämningsproblematik och 
förslag till tekniska lösningar med 
ekonomiska kalkyler har påbörjats 

Verksamhet  

Personal 
Kompetensförsörjning är väsentlig 
för kommunen och dess verksamhet 

Kommunen, 
samtliga nämnder 

Friskvårdsinsatser, samverkan med 
närliggande kommuner. 

Verksamhet  

Eftersatt underhåll 

av fastigheter 

Minskar värdet på tillgångarna Kommunen, 
kommunstyrelsen, 
Sotenäs Vatten AB  

Genomföra underhållsplaner samt 
framtagande av långsiktiga 
investeringsplaner. 

Verksamhet  

Hård belastning på 

avloppsreningsverk 

samt 

vattenförsörjning 

Reningsverken är hårt belastade 
framför allt sommartid. Översyn av 
tillgången på råvatten framöver 

Kommunen, Sotenäs 
Vatten AB 

Utredning avseende planering av 
avloppsverken är färdigställd. 
Lokaliseringsutredning är påbörjad. 
VA-planarbete med handlingsplaner 
pågår och väntas färdigställas första 
tertialet 2023 

Finansiell risk 

Ränterisk 

Hög skuldsättning ger betydande 
kostnadseffekter vid ökad räntenivå  

Kommunala 
koncernen 

Höjda räntenivåer påverkar redan i 
år. Bostadsbolaget har räntesäkrat 
68 procent av lånen genom så 
kallade swapar.  

Finansiell risk 

Kostnadsutveckling 

inom VA-bolaget 

Höga investeringsutgifter framöver 
får påverkan på ökad skuldsättning 
samt påverkan på kostnadsutveckling 
och brukningsavgifter 

Kommunen, Sotenäs 
Vatten AB 

Gemensam och långsiktigt plan i 
koncernen för kommande 
investeringsutgifter. 

Finansiell risk 

Höga borgens-

åtaganden 

Eventuellt infriande av 
borgensåtagande för kommunen 
innebär kraftig påverkan 

Koncernen Krav på amortering av lån hos de 
kommunala bolagen. 

Finansiell risk 

Pensionsskuld 
Förändring av RIPS-räntan 
Inflationen/Prisbasbeloppförändringar 
påverkar skulden 

Kommunen En sänkning av RIPS-räntan skulle 
innebära ett högre nuvärde på 
pensionsskulden.  
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Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunkoncernens strategiska arbete 

     Det omfattande strategiska arbete som inleddes 
under 2021 har fortsatt under 2022 utifrån en 
helhetssyn i kommunkoncernen. Tillsammans med 
Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnd, Miljönämnd i 
mellersta Bohuslän, Sotenäs Vatten AB, Västvatten 
AB och Sotenäsbostäder AB arbetas det med 
översiktsplanen, VA-planering, mobilitetsutredning, 
bostadsförsörjningsprogram, skyfallsutredning, väg- 
och cykelstrategi, laddplan, sjöbodspolicy, förstudie 
för energieffektivisering.  Tillsammans med Rambo 
AB samt Munkedals och Lysekils kommuner tas 
också en renhållningsplan fram. Planeringen 
beräknas vara färdig vid årets slut 2022.  
 
Bostäder 

     Under året har bostadsbolaget sålt fastigheten 
Finntorp 2:285 (Munkebergsgatan i Bovallstrand) 
med 20 lägenheter samt ett exploateringsområde 
med sex tomter. Ombyggnation sker av Bankeberg 
där 36 hyresrättslägenheter beräknas vara in-
flyttningsklara första kvartalet 2023, samt Ekelid-
berget, Aspvägen 1, där 24 lägenheter ska vara klara 
första november i år.  
 
Hållbarhetsarbete  

     Kommunstyrelsen arbetar för ett hållbart 
samhälle ur miljömässigt perspektiv genom att 
genomföra klimatlöften, bereda åtgärder inom 
åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025.  
Medarbetare och politiker får under våren en digital 
miljö- och klimatutbildning som tagits fram i 
samarbete med kommuner i norra Bohuslän.  

Ärenden, såsom handlingsplan för ett Renare 
Sotenäs, utredning av miljözoner eller insamling av 
matavfall, bereds förvaltningsövergripande för att få 
ett holistiskt perspektiv på frågor som ska beslutas. 
Under våren har utfall för 2021 inom miljöområdet 
rapporterats till såväl Länsstyrelse, Sveriges eko-
kommuner som Aktuell Hållbarhets kommun-
ranking. Företagsfrukost har genomförts i samarbete 
med klimat-och energirådgivarna.  
 
Ukrainakrisen 

Arbetet genomfördes i ett nära samarbete med 
övriga förvaltningar och civilsamhället. Har även 
inlett en dialog med civilsamhället kring möjliga 
framtida samverkansformer. Arbete pågår med att ta 
fram mer permanenta boendeplatser för de flyktingar 
från Ukraina som kommer att anvisas till 
kommunen, utifrån en ny lag om mottagande för 
kommunen som träder i kraft 1 juli 2022. 

 Sotenäs kommuns anvisningstal för 2022 är 32 

och vi har hittills tagit emot 4 personer. Detta har 

medfört en ökad arbetsbelastning på verksamheten 

som inte var planerad. 
 
Covid-19 

Omsorgsverksamhet 

Under årets första månader påverkade pandemin 
verksamheten i hög grad. Dagverksamheten 
påverkades i sitt utförande under perioden. I alla 
verksamheter kan vi konstatera att vi hanterat 
smittspridningen bra och påverkan på brukarna har 
varit liten. Dock har det medfört höga sjuktal och 
kostnader för material och personal. Under 
sommarmånaderna ökade restriktionsnivån kring 
covid-19 då smittspridningen ökade. Det innebar i 
verksamheterna att man återinförde användning av 
munskydd. I september togs detta bort. 
Verksamheten har haft ett fåtal smittade personer 
under perioden. 

  
Grundskola 

Under början av året var utbildnings-
förvaltningens verksamheter fortfarande påverkade 
av pandemin. Under januari och februari var 
förvaltningens sjukskrivningstal högre än förväntat. 
Först under mars kunde ett normalläge utläsas och 
sjukskrivningstalen låg på nivå med målvärdet. 
 
Förväntad utveckling 

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.  
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Väsentliga personalförhållanden i kommunen 

MEDARBETARE OCH SJUKFRÅNVARO 
Utfall 

2019-08 
Utfall 

2020-08 
Utfall 

2021-08 
Utfall 

2022-08 

Antal månadsavlönade (antal personer)   791 811 800 784 

Timanställda (antal personer) 314 319 286 299 

Antal månadsavlönade årsarbetare 735 771 775 768 

Månadslön (mnkr) 163 165 173 178 

Timlön (mnkr) 17,2 14,5 15,2 17,2 

Personalkostnader totalt inklusive sociala avgifter 302 302 306 319 

Sjukfrånvaro i % av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 6,7% 8,8% 9,8% 9,8% 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 29 år eller yngre  7,5% 12,9% 8,7% 12,1% 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 30 - 49 år  7,0% 8,2% 9,6% 8,9% 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 50 år eller äldre 6,4% 8,7% 10,1% 10,3% 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, i % 48,8% 37,9% 56,2% 48,4% 

Sjuklön dag 2-14 (mnkr) exkl. PO-pålägg 3,8 5,9 4,0 4,9 

Sjuklön dag 15-90 (mnkr) exkl. PO-pålägg 0,5 0,5 0,8 0,3 

 
 

Anställda 

Antalet anställda har minskat över tid men de som 
arbetar har utifrån heltidsinförandet högre 
sysselsättningsgrad vilket gör att det totala antalet 
årsarbetare blir likvärdigt. Även antalet 
tillsvidareanställda årsarbetare ökar vilket är en 
positiv utveckling då en trygg anställning ökar 
attraktiviteten i anställningen. Det är främst inom 
omsorgen som antalet visstidsanställda har minskat 
under perioden. 

 
Personalkostnader 

Under perioden från år 2020 till år 2022 har den 
totala personalkostnaden ökat. Delvis beror det på 
ökade lönekostnader, att fler arbetar heltid men den 
ökade tiden har inte kunnat användas helt effektivt 
under pandemin men även en ökad kostnad för 
övertid och timlöner. Övertidsersättningen är fyra 
gånger så hög samma period 2022 som den var 2020. 
Den ökade kostanden kan härledas delvis till den 
extremt höga smittspridningen under början av året 
som resulterade i hög frånvaro med övertid som följd 
samt personalbristen under semesterperioden inom 
omsorgsförvaltningen. Däremot har sjuklön för 
långtidssjukskrivning minskat kraftigt från 2021 till 
år 2022. 

 
Sjukfrånvaro 

Nivån på sjukfrånvaron under januari och februari 
i år har aldrig varit så hög i kommunen. Under maj 

och augusti har sjukfrånvaron gått ner och ligger 
under nivån för samma period föregående år. Dock 
är den sammantagna sjukfrånvaron fortsatt på en hög 
nivå och åtgärder behöver vidtas på både individ, 
grupp och organisationsnivå. Sjukfrånvaron skiljer 
sig något mellan åldersgrupperna med högre 
sjukfrånvaro i åldersgruppen under 29 år och bland 
medarbetare över 50 år. Sjukfrånvaron är betydligt 
högre bland kvinnor, 10,7 procent jämfört med män, 
6,2 procent.  

Den långa sjukfrånvaron har minskat jämfört 
föregående år men utgör fortsatt drygt 48 procent av 
all sjukfrånvaro. Av samtliga anställda har 
17 procent sex frånvarotillfällen eller fler under den 
senaste 12-månadersperioden. Korttidsfrånvaron 
utgör ett stort problem i verksamheten då det skapar 
behov av vikarier, orsakar stort produktionsbortfall, 
och minskar kontinuitet och stabilitet. Alla 
medarbetare ska enligt rehabiliteringsrutinen ha ett 
tidigt samtal och en rehabiliteringsplan vid upprepad 
korttidsfrånvaro för att tidigt sätta in åtgärder för att 
undvika längre sjukfrånvaro. 

 
Kompetensförsörjning 

Samtliga verksamheter har reviderat personal-
försörjningsplanen och tagit fram gemensamma 
fokusområden som ska arbetas med enligt utarbetad 
modell. För att klara försörjningsutmaningen krävs 
både en kompetenshöjning av befintlig personal men 
även en annan kravbild vid nyanställning. 
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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 
augusti månad avser årets helårsprognos jämfört med målvärdet.  

 
Teckenförklaring 

Målet prognostiseras uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 100 procent eller mer. 
Målet prognostiseras delvis uppfyllas. Indikatorn prognostiseras bli 51 – 99 procent uppfylld. 
Målet prognostiseras inte uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 50 procent eller mindre. 

 
Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

1. Årets resultat   

Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 
Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 31,2 mnkr. Resultatet uppgår till 7,6 procent i förhållande 

till skatter och kommunal utjämning. Därmed är målet helt uppfyllt för perioden. Prognosen för helåret pekar på 
ett överskott om 21,3 mnkr, i jämförelse med budget, en positiv avvikelse med 15,0 mnkr. Utfallet innebär ett 
resultat på 3,6 procent i förhållande till skatter och kommunal utjämning. Målet är därmed uppfyllt för 
verksamhetsår 2022. 

Avstämning av det långsiktiga målet innebär att resultat i förhållande till skatteintäkter och kommunal 
utjämning uppgår för 2019 - 2022 till 2,8 procent eller 15,5 mnkr. (för år 2019 +6,4 mnkr, 2020 +18,1 mnkr, 2021 
+16,0 mnkr och prognos 2022 +21,3 mnkr). Målet beräknas därmed vara helt uppfyllt för den innevarande 
mandatperioden. 

 

2. Årets investeringar       

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 
Under januari - augusti uppgår investeringarna till 11,1 mnkr och prognosen för helåret uppgår till 40,1 mnkr. 

Självfinansieringsgraden för perioden är 440 procent och för helår beräknas den uppgå till 125 procent.  
 Koncernens belåningsgrad prognostiseras inte överstiga målvärdet. Investeringsmålet bedöms kunna uppfyllas 

för verksamhetsåret.  

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022-08 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 
Årets resultat, mnkr 16,0 31,2 21,3 6,3  
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag 

kommun 

2,8% 7,6% 3,6% 1,1%  

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall  
2022-08 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 
Årets självfinansieringsgrad för årets investeringar 169% 440% 125% 47%  
Koncernen: belåningen ska inte överstiga en nivå som 

motsvaras av belåningstaket hos Kommuninvest 

OK OK OK OK  
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3. Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid    

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

  
Målet innebär att verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. Nettokostnaderna för de fyra 

verksamhetsområdena förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg, exklusive central overhead, 
prognostiseras år 2022 totalt uppgå till 317,8 mnkr. Detta är en minskning med 8,0 mnkr i nominella termer jämfört 
med år 2017 då nettokostnaden sammantaget uppgick till 325,8 mnkr (justerat för inflation till och med år 2022: 
375,4 mnkr). I reala termer innebär prognosen en minskning med cirka 50 mnkr. Målet beräknas därmed bli helt 
uppfyllt för den innevarande mandatperioden. 
 
 

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

 
4. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att 

rekrytera, behålla och utveckla personal    

 
Målet prognostiseras delvis uppfyllas under året. 

 
Sjukfrånvaro 

Redan före pandemin år 2020 började sjukfrånvaron öka och har sedan fortsatt under pandemin. Sjukfrånvaron 
har planat ut på en högre nivå i år och det är främst inom omsorgen som sjukfrånvaron är fortsatt hög. Inom 
omsorgen pågår en rad insatser på både individ och organisationsnivå. Omsorgen ingår i ett projekt i samarbete 
med Sunt arbetsliv avseende att stärka friskfaktorerna inom förvaltningen samt arbetsförutsättningar för chefer och 
medarbetare. Budget har tillsats för en ny tjänst som sedan maj månad arbetar övergripande med arbetsmiljö och 
hälsa för att främja och förebygga inom arbetsmiljöområdet. Friskvårdssatsningen i samarbete med Sotenäs 
RehabCenter fortsätter med bra resultat. 

 
Andel medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs kommun som arbetsgivare 
För att som medarbetare rekommendera din arbetsgivare måste en rad faktorer samverka. En trygg anställning, 

ett bra ledarskap, möjlighet till kompetensutveckling i arbetet, delaktighet, att det man gör är betydelsefullt och 
meningsfullt är några faktorer. Inom dessa områden pågår arbete både övergripande i kommunen men även riktat 
inom delar av förvaltningar och verksamheter. Detta mäts i medarbetarundersökningen som genomförs i oktober 
i år. 

 
Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i anställningsbeviset 
I december 2021 beslutades om heltid som norm vid tillsvidareanställning. Trots det är det en del medarbetare 

som väljer att arbeta deltid. En undersökning genomförs under hösten 2022 för att se vad som är orsaken till önskan 
om deltid och på så vis möjliggöra för fler att arbeta heltid. 

 
  

Nyckeltalsindikator Helår 
2017 

Utfall 
2022-08 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 
Nettokostnad förskola, mnkr -36,6 -30,1 -45,1 Minska  
Nettokostnad grundskola (inkl. förskoleklass), mnkr -82,3 -55,4 -79,4 Minska  
Nettokostnad gymnasieskola, mnkr -34,6 -18,5 -30,1 Minska  
Nettokostnad äldreomsorg, mnkr -172,3 -112,3 -163,2 Minska  

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 
Sjukfrånvaro totalt 9,9% 9,8% 9,9% 7,0%  
 Andel medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs 

kommun som arbetsgivare 

64%  

(år 2020) 

- 70% 70%  
Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i 

anställningsbeviset 

97% 98% 98% 98%  
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5. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv skol- och utbildningskommun    

 

Målet prognostiseras uppfyllas under året.  

 
Förskola 
Vårdnadshavarna i förskolan är mycket nöjda med den verksamhet som bedrivs och 96 procent av vårdnads-

havarna uttrycker att de upplever trygghet och trivsel i verksamheten. Andel barn inom förskoleverksamheten mäts 
i oktober och redovisas i årsbokslutet. 

 
Grundskola 
Elevernas känsla av trygghet i skolan minskar något med stigande ålder. Av eleverna i årkurs 2 svara nästan 

alla att de känner sig trygga i skolan medan 87 procent av eleverna i årkurs 6 och 8 svarat att det stämmer väl eller 
helt och hållet. Några av de äldre eleverna uttrycker brister vad gäller studiero och stress med mycket läxor och 
prov. Tråkiga skolgårdar nämns också av elever i årskurs 6 och 8. 

Skolnärvaron har under perioden januari till augusti varit låg. Pandemin har till viss del påverkat elevernas 
skolnärvaro. Hög skolnärvaro är en friskfaktor och utbildningsförvaltningen arbetar med insatser och åtgärder för 
att främja närvaro och psykisk hälsa. Verksamheten går in i ett samarbete med Fyrbodals kommuner kring 
kraftsamling för fullföljda studier med bland annat fokus på psykisk hälsa. 

De mätpunkter som Skolverket har genom läsa-skriva-räknagarantin för årskurs 1 samt nationella prov för 
årkurs 3 har delvis varit pausade under pandemin, därför saknas värden för 2021. Verksamheten följer Skolverkets 
avstämningsvärde med läs-skriva-räkna-garanti och nationella prov under 2022. 

Läsårets meritvärde för eleverna i årkurs 9 var lägre än målvärdet. Flickorna visade höga resultat, medan 
pojkarnas meritvärde låg långt under målvärdet. Skolan arbetade med att höja pojkarnas måluppfyllelse genom 
tidiga insatser inom fokusområdena digitalisering, ledarskap i klassrummet, genus och jämställdhet, samt språk-
utvecklande arbetssätt. 

 
Gymnasieskola 
Andelen gymnasieelever som genomför gymnasiet på tre har öka under 2022. Detta bland annat som ett resultat 

av förändrad studie- och yrkesvägledning på grundskolan, vilket medfört färre byten mellan olika program. Det 
finns också tydliga korrelationer mellan meritpoäng i årskurs 9 tre år tidigare, och andel elever som genomför 
gymnasieutbildningen på tre år.  

 
 
 
  

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 
Andel barn inom förskoleverksamhet 91% - 90% 95%  
 Andel vårdnadshavare som upplever trivsel och 

trygghet i verksamheten 

 

96% 96% 96% 95%  

Andel elever som känner sig trygga i skolan 95% 94% 95% 95%  
Andel elever med minst 90 % närvaro - 46% 75% 90%  
Andel elever i åk 1 som uppfyller läsa-räkna-skriva-

garantin 

- - 90% 90%  
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 

delprov för ämnesproven i SV, Sv2 lägeskommun, 

kommunal skola 

92% 92% 92% 90%  

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 

delprov för ämnesproven i matte, lägeskommun, 

kommunal skola 

80%- 90% 90% 90%  

Genomsnittliga meritvärde för elever i åk 6 233 225 225 235  
Genomsnittligt meritvärde för elever i åk 9 240 222 222 235  
Andel elever som genomför gymnasiet på tre år 69% 92% 92% 85%  
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6. KF:  Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för att 

säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov    

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 
Företagsklimat - Nöjd-Kund-Index 
Öppna jämförelser Företagsklimat är en servicemätning, Insikt, på nationell nivå där kommunen rankas. De 

myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedels-
kontroll, serveringstillstånd och upphandling. De utfall som hittills under året inkommit avser bygglov med ett 
resultat om 60, samt livsmedelskontroll med ett resultat om 85. Det aggregerade utfallet hittills uppgår därmed till 
60. 

 
Hållbart medarbetarengagemang 
Nyckeltalet bygger på nio frågor i medarbetarundersökningen inom områdena ledarskap, motivation och 

styrning. Inom området motivation värderas möjlighet till utveckling och lärande, inom ledarskap värderas tillit, 
delaktighet och förutsättningar och inom styrning efterfrågas tydliga mål, förväntningar och uppföljning. 
Mätningen görs i samband med medarbetarundersökningen vilken genomfördes år 2020 och nästa mätning görs 
hösten 2022, och redovisas i årsredovisningen. 

 
Arbetsmarknadsåtgärder 
Antal inskrivna personer på arbetsmarknadsenheten som gått vidare i studier eller arbete uppgår till 29 procent 

vilket är mycket nära målvärde på 30 procent. Utifrån det mycket stora kompetensbehovet inom kommunal 
verksamhet och näringslivet är det ytterst viktigt att alla invånares arbetsförmåga tas tillvara utifrån behov och 
förmåga. Framtagande av en intern samverkansmodell inom kommunen för att minska utanförskapet, stöta 
personer som står utanför arbetsmarknaden att närma sin egenförsörjning, pågår. Under hösten startas även arbetet 
med att ta fram en samverkansöverenskommelse mellan Sotenäs kommun och Arbetsförmedlingen. Medel har 
tillförts budget för en ungdomsjobbsatsning som kommer att startas upp under hösten 2022, satsningen görs i 
samarbete med företag inom beredningsindustrin i kommunen. 

 
 

7. KF: 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    

 
Målet prognostiseras inte uppfyllas under året.  

 
Företagarfrukost och lotsmöten 
Kommunens företagsfrukostar är en plattform där kommunens företrädare i näringslivsfrågor möter de lokala 

företagens företrädare. Syftet med företagarfrukostarna är att få företag att nätverka samt att få och dela 
intressant/matnyttig information. Till följd av corona-pandemins restriktioner, genomfördes inga företagsfrukostar 
under föregående år. Under 2022 har dessa startats upp igen. Kommunen medverkar även på Företagarnas 
evenemang så som luncher m.m. Under året har flertalet lotsmöten genomförts med gott utfall där bra rådgivning 
har kunnat ges direkt till företagare. 

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, 70 

(år 2020) 

60 - 75  
Hållbart medarbetarengagemang - HME kommunalt 

anställda 

81%  

(år 2020) 

- 83% 83%  
Andel inskrivna personer på Arbetsmarknadsenheten 

som gått vidare till studier eller arbete, i %. 

22% 29% 30% 30%  

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking  245 257 257 160  
Tillgänglig detaljplanerad och beredd mark för 

företagsetablering, i m2 

0 0 0 35 000  
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Företagsärenden 
Ärenden kan hanteras alltmer effektivt i en tillitsbaserad organisation. Detta eftersom medarbetarna har både 

formell behörighet och förtroende från både chefer och politiker i sina prioriteringar och sitt beslutsfattande. När 
det gäller företagsärenden i markförvaltningen bedöms ett fåtal ärenden vara ofördelade vid årets slut. Mängden 
pågående företagsärenden bedöms vidare ligga kring 80 stycken och därmed kan balans i hanteringen anses vara 
uppnådd vid årets slut. Som framgått under mål 4 bedöms också arbetsbelastningen då ha nått en rimlig nivå (180 
pågående ärenden). Därmed kommer det att finnas utrymme att handlägga totalt 100 andra ärendetyper.  

 
Industriområden 
Under perioden har projektering av industriområdena Hogenäs Hamn i Kungshamn och Bratteby i 

Hunnebostrand inletts. Prognosen är att denna inte kommer att vara helt avslutad vid årets slut. Detta till följd av 
osäkerhetsfaktorer kopplat till upphandlingsprocessen, entreprenörers möjligheter att genomföra uppdragen samt 
ökande entreprenad-priser. 

 
 

8. KF: Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill bo, leva och 

besöka kommunen    

 
Målet prognostiseras delvis uppfyllas under året.  

 
Gästhamnar 
Det finns service i gästhamnarna från maj till oktober, om än i varierande grad i de olika hamnarna. I april 

skrevs också avtal om nytt verksamhetsstöd för hamnverksamheterna med förenklad bokning, incheckning och 
betalning för kommunens gästhamnsgäster. 

 
Markupplåtelse och ställplats för husbilar 
Med en försiktig inledning av ansökningar om markupplåtelse för offentliga tillställningar under våren, har 

ansökningarna under resten av perioden ökat enormt och legat på samma nivå som innan pandemin. Även annan 
mark har under perioden upplåtits för turist- och besöksnäring. Ett antal avtal om nyttjanderätt för ladd-stolpar på 
kommunala parkeringsplatser har ingåtts under perioden.  

Målet om ytterligare ställplatser för husbilar har inte uppnåtts under perioden på grund av att sökt bygglov inte 
har beviljats. 

 
Info Points 
En Info Point är en bemannad turistserviceplats utmärkt med Info Point-märket Dessa bidrar till att besökare 

har möjlighet att få information om platsen vid sitt besök, även utanför högsäsong. Året-runt-öppna Info Points 
finns i flertalet av kommunens samhällen: Nordens Ark och Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand, Tumlaren 
i Väjern, kommunhuset och Pressbyrån i Kungshamn, samt Coop på Malmön. 

 
 

9. KF: Sotenäs ska uppfattas som en attraktiv kultur- och fritidskommun    

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året.  

 

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 
Antal gästnätter i kommunens gästhamnar 17 097 19 500 19 650 15 309  
Antal nya områden för husbilsparkeringar   1 0 0 1  

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 
Antal olika typer av föreningsaktiviteter för ungdomar 12 15 16 16  
Antal mötesplatser för ungdomar   6 7 8 8  
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Fritidsgårdarna tillsammans med biblioteken samverkar med föreningar och andra aktörer för att skapa gratis 
aktiviteter för barn och unga i åldern 3 - 17 år. Finansiering av aktiviteterna har skett inom budgetramen för Kultur 
och fritid och uppgått till 80 tkr. En mindre summa användes till sport- och påsklovsaktiviteter. Verksamheten har 
lyckats skapa ett brett program med aktiviteter för alla åldrar med fokus på åldern 10 - 13 år. Aktiviteterna har 
bestått av allt från boksamtal (sagostund) på biblioteket, barnteater till lägerverksamhet, cirkusskola och 
dansworkshop. En bred blandning av kulturupplevelser och fysiska idrottsrelaterade aktiviteter.  Alla föreningar i 
kommunen fick en förfrågan före sommaren om att genomföra kostnadsfria aktiviteter och samtidigt erbjöds stöd 
från kommunen. Detta för att göra aktiviteterna kostnadsfria. Endast ett fåtal föreningar nappade på detta. 

Sotenäs kostnadsfria lovaktiviteter har blivit en etablerad del av kommunens ordinarie ungdomsverksamhet och 
engagerar många barn i kommunen. Syftet är att bidra till integration och motverka ojämlikhet utifrån ett 
socioekonomiskt perspektiv, för att ge alla barn och unga ett roligt och meningsfullt sommarlov. Därför var 
”kostnadsfritt” och ”tillgänglighet” viktiga ledord och de flesta aktiviteter har inkluderat lunch, samt haft en bred 
geografisk spridning i kommunen. 

 
 

10. KF: Sotenäs kommun arbetar strategiskt och målmedvetet för en mer balanserad demografisk 
befolkningsutveckling där det finns en stark framtidstro, att fler unga väljer att bo kvar och fler 

yrkesverksamma bosätter sig i kommunen    

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 
Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0 - 19 år och antal personer 

65 år och äldre, dividerat med antal personer 20 - 64 år. Ett värde över 1,00 innebär att gruppen äldre och yngre är 
större än den i arbetsför ålder. Den demografiska försörjningskvoten uppgick vid årsskiftet till 1,02 och har sedan 
dess ökat. Snittet för kommunerna i Västra Götaland uppgick vid årsskiftet till 0,89 och snittet i riket till 0,77. En 
låg försörjningskvot skapar bra förutsättningar för personalförsörjning inom kommunen och minskar sårbarheten 
vid förändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. 

I det pågående arbetet med översiktsplan tas bostadsområden och verksamhetsområden fram för att attrahera 
en allt större andel folkbokförda invånare i arbetsför ålder. Parallellt tas ett bostadsförsörjningsprogram fram för 
att säkerställa att bostadsplaneringen utgår ifrån det verkliga behovet men också utifrån den önskade demografiska 
utvecklingen. 

Symbioscentrum skapar förutsättningar för att nya företag bildas och redan befintliga utvecklas, vilket skapar 
fler och nya arbetstillfällen. Förutsatt att den rådande bostadsbristen omhändertas och avhjälps, bedöms dessa nya 
arbetstillfällen leda till fler kommuninvånare i arbetsför ålder. Detta leder till att målet om en sänkt demografisk 
försörjningskvot kan uppnås. 

Under perioden har kommunen ett marginellt positivt befolkningsnetto. 
 
 
11. KF: I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika bostadsalternativ där 

alla finner ett boende    

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 
De verktyg som kommunstyrelsen förfogar över för att nå målet är arbetet med översiktsplan, VA-plan, och 

prioritering av detaljplaner men också som beslutsfattare i ärenden om detaljplaner. I bostadsförsörjnings-
programmet analyseras det framtida behovet av bostäder för att säkerställa bredd, variation och tillräcklig tillgång 
på bostäder. Detaljplanering pågår för ett stort antal bostäder, inte minst norr om Väjern. Kommunstyrelsen tar 

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 
Invånare totalt, antal 9 125 9 143 9 150 9 133  
Demografisk försörjningskvot 1,02 1,05 1,05 0,99  

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 
Antal nyproducerade hyresrätter via Sotenäsbostäder 0 0 24 20  
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 

erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 

27 - 25 40  
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regelbundet del av information om pågående planarbete. Detta syftar till att ge kommunstyrelsen möjlighet att 
sätta sig in i planerna i god tid inför kommande beslut och därmed effektivisera processerna. Ju tidigare justeringar 
görs desto effektivare och mer förutsägbar blir hanteringen för exploatörerna.  

 
Sotenäsbostäder AB  
Bostadsbolaget genomför byggnation av hyresrätter på Ekelidberget i Bovallstrand. De nya bostäderna utgörs 

av 24 lägenheter, varav 12 ettor på 35 kvm och 12 tvåor på 45 kvm. Dessa planeras vara inflyttningsklara den 
1 november 2022. Ombyggnation av Bankeberg väntas ge effekt år 2023. 

 
Särskilda boenden 
KKiK-nyckeltalet avser samtliga utredningar avseende plats på särskilt boende som avslutades i kommunen 

under första halvåret. Redovisning finns därför ännu inte för detta nyckeltal. Under januari - augusti har det fattats 
40 beslut om plats på särskilt boende, varav 34 blivit verkställda. Den som fått vänta längst av de som blivit 
placerade väntade 86 dagar. Medelvärdet på antal dagar januari – augusti i väntan på placering uppgår till 25. 

Verksamheten arbetar vidare för att utveckla flödesschemat och samtidigt fokusera på rättssäker handläggning. 
 
 

12. KF: 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    

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året.  

 
Strategiska dokument 
Under året har det pågående strategiska planeringsarbetet fortsatt, främst gällande VA-planen och mobilitet-

sutredningen. Mobilitetsutredningen innehåller förslag till hur trafikvolymerna kan hanteras sommartid, inte minst 
i fråga om parkeringsplatser. En strategi för väg- och cykelnätet är under framtagande och under perioden har 
beslut tagits om en reviderad sjöbodspolicy. En inventering av möjliga platser för nya sjöbodstomter har även 
genomförts. I samarbete med Västvatten AB har under perioden ett arbete med att identifiera områden med 
översvämningsproblematik och att ta fram förslag till tekniska lösningar med ekonomiska kalkyler påbörjats. 

 
Digital infrastruktur 
SML-fiberprojektet har under perioden fortlöpt enligt plan. Projektet kommer att bidra till bättre redundans 

samt täckning av vita fläckar. Den digitala infrastrukturen i kommunen kommer i och med projektet att bli mer 
robust och tillgänglig både för invånare och kommunala fastigheter. Digital infrastruktur är en förutsättning för att 
kunna bedriva verksamheter på ett effektivt och konkurrensmässigt sätt. Tillgång till ett stabilt och framtidssäkrat 
förvaltningsnät är en förutsättning för bland annat digitaliseringen av kommunens verksamheter. 

 
 

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

 

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 
Antal meter nya cykelleder 0 0 500 500  

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 
Antal arbetsträningar, arbetsmarknadsinsatser och 

praktikplatser via Sotenäs RehabCenter 

5 4 6 6  
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 

 

26% 28% 30% 25%  
Energiförbrukning i kommunala byggnader, i kWh/kvm 127 68 120 123  
Antal ton insamlat marint avfall 208 124 250 200  
Andel debiterad mängd vatten av producerad mängd, 

Sotenäs Vatten AB  

81% 80% 80% 80%  
Insamlat mat- och restavfall, kg/person, Rambo AB  

 

330  

(år 2020) 

- - 330  
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Målet prognostiseras uppfyllas under året.  

 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Framtagande av en intern samverkansmodell inom kommunen för att minska utanförskapet, stötta personer som 

står utanför arbetsmarknaden att närma sin egenförsörjning, pågår. Ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten 
och samordnaren för förebyggande insatser inom kommunen har inletts i syfte att förebygga ohälsa och höja 
livskvalitén hos människor som behöver ett utökat socialt nätverk. 

Sotenäs RehabCenter erbjuder plats för arbetsträning, arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser (ej 
skolpraktik), i samverkan med kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samhall eller andra fristående 
företag med yrkesinriktad rehabilitering eller arbetsmarknadsinsatser. 

 
Ekologiska livsmedel 
Måltidsenheten har beslutat om vilka ekologiska livsmedel som ska inhandlas för att kunna uppnå målet. Dock 

kan priset ibland avgöra, och ibland finns inte efterfrågat livsmedel att beställa hos grossisten utan ersätts då av en 
annan vara som kan vara konventionell. Parallellt arbetar måltidsenheten med att minska matsvinnet. 

 
Klimatlöften 
Sotenäs kommun arbetar för ett hållbart samhälle ur miljömässigt perspektiv bland annat genom klimatlöften. 

Klimatlöftena innefattar cirkulära möbler och kläder, användning av el-drivna poolbilar, kravställning vid 
upphandling i fråga om livsmedel och transporter, upplåtelse av kommunala parkeringar för laddning av el-bilar, 
framtagande av ladd-plan, minskade inköp av fossilbaserade engångsprodukter och energieffektiviseringar.  

 
Energi 
Kommunstyrelsen har under året avsatt medel för att genomföra en förstudie om energieffektivisering i 

fastighetsbeståndet. Arbetet bedöms kunna inledas inom kort. 
Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunen lokaler uppgår till 100 procent. All uppvärmning sker 

idag antingen med pellets eller värmepump, utöver detta producerar kommunen 70 MWh egen el via solcells-
anläggningar. Modernisering och utökning av befintliga värmepumpsanläggningar på Hunnebostrands skola och 
Smögens Fiskauktion är påbörjade. På Kvarnbergets äldrecentrum har korridorerna fått ny LED-belysning med 
närvarostyrning. 

Sotenäs Vatten arbetar utifrån fullmäktiges mål om att minst 80 procent av producerad mängd vatten ska 
debiteras.  
 

Digitalisering 
E-tjänster är en mycket viktig del i en digitaliserad ärendehanteringsprocess vilket på sikt även möjliggör 

automation i flödena. Arbetet med att utveckla externa e-tjänster har fortgått under perioden och fler och fler 
verksamheter har nu ersatt gamla blanketter med nya och moderna e-tjänster. e-tjänster har prioriterats eftersom 
de förenklar för kunderna och bidrar till att verksamheterna får in efterfrågad information. Det är emellertid först 
när integrationerna är på plats som digitaliseringen förenklas i förvaltningen. En förstudierapport har påbörjats för 
integrationsprojektet mellan E-tjänsteplattformen och verksamhetssystemet Vision. 

 
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 uppfyllas under året. Till grund för bedömningen ligger dels redovisade indikatorer, dels de 
styrande verksamhetsmålen kopplade till respektive mål. 
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Analys av ekonomiska nyckeltal  

Analysen av ekonomiska nyckeltal 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. 

 
Resultat och kapacitet

Resultat 

Årets  
resultat 

Bokslut 
2021 

2022 
-08 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Årets resultat 

(mnkr) 16,0 31,1 21,3 6,3 

Årets resultat/ 

skatteintäkter 

och generella 

bidrag (%) 2,8 7,6 3,6 1,1 

 

Årets 

balanskravs-

resultat 13,9 28,8 19,0 6,3 

 
Periodens resultat uppgår till 31,1 mnkr vilket är 

avsevärt bättre än budget för perioden som uppgår 
till 8,5 mnkr. 

 I helårsprognosen beräknas resultatet landa på ett 
överskott om 21,3 mnkr och därmed en positiv 
budgetavvikelse med 15,0 mnkr. Resultat i 
förhållande till skatteintäkter och bidrag ökar 
jämfört med budgeterade 1,1 procent till 3,6 procent. 

Årets prognostiserade balanskravsresultat uppgår 
till 19,0 mnkr. Kommunfullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning prognostiseras att uppfyllas 
under året. 

Detta skapar bättre förutsättningar för att nå 
kommunfullmäktiges långsiktiga mål på 1 procent. 
För mandatperioden 2019–2022 beräknas det 
genomsnittliga resultatet i förhållande till skatte-
intäkter och utjämning uppgå till 2,8 procent, och 
därmed ett genomsnitt på 15,5 mnkr per år och 
därmed uppfylls det långsiktiga finansiella målet. 

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 vara 
minst 2 procent i förhållande till skatteintäkter och 
generella bidrag. Detta för att kunna finansiera 
investeringar men också för att stå bättre rustade vid 
eventuella icke 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. 
 

Övergripande intäkts- och 
kostnadsanalys för nämnderna 

 
2021 uppgick ökningstakten för verksamhetens 

nettokostnader till 5,6 procent. Prognosen för 2022 
pekar åt en minskning till 2,5 procent. Förändringen 
mellan åren påverkas av att man under 2021 gjort en 
betydande registervård där samtliga poster i 
anläggningsregistret avseende översiktsplaner 
kostnadsförts i enighet med LKBR.  

Skatteintäkter och generella bidrag ökar i årets 
prognos med 3,4 procent.  

Med årets prognos skulle nettokostnadsandelen 
det vill säga hur stor del den löpande verksamheten 
tar i anspråk av skatteintäkter och kommunal 
utjämning uppgå till 96,7 procent. 

 

Investeringar 

Investeringar 2021 
2022-

08 
Prognos 

2022 
Budget 

2022 

Årets själv-

finansieringsgrad 

för investeringar 

(%) 165 440 125 47 

 
Nyckeltalet årets självfinansieringsgrad av 

investeringar mäter detta. Ett värde på 100 procent 
eller mer visar att kommunen helt finansierat årets 
investeringar genom årets resultat och årets 
avskrivningar. Utfallet efter åtta månader uppgår till 
440 procent. Prognosen för helår pekar på 125 
procent och överstiger därmed kommunfullmäktiges 
mål på 47 procent. Med nuvarande prognos innebär 
det att målet för verksamhetsår 2022 är uppfyllt.  

 

 
2020 2021 

Prognos 
2022 

Förändring av verk-

samheternas netto-

kostnader (%) 1,3 5,6 2,5 

Förändring av skatte-

intäkter och generella 

bidrag 4,0 5,1 3,4 

Verksamheternas 

nettokostnader/skatte-

intäkter och generella 

bidrag 97,1 97,6 96,7 
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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 161,7 mnkr och kassa-
likviditeten till 185 procent. 

 Kommunens checkräkningskredit uppgår till 
20,0 mnkr. Krediten har inte nyttjats under året. 

 
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 pensionsför-
pliktelser och löneskatt räknas in.  

För perioden ökar soliditeten tack vare positivt 
resultat. Givet prognosen håller kommer soliditeten 
att förstärkas jämfört med 2021 vilket medför bättre 
finansiellt handlingsutrymme på lång sikt.  

 
Budgetföljsamhet 

 
Nämnderna visar efter åtta månader på en positiv 

budgetavvikelse om 1,7 mnkr. Prognosen på helår 
indikerar ökade kostnader under hösten. Avvikelsen 

på helår beräknas uppgå till ett underskott på 7,3 
mnkr. Viktigt är att uppsatt plan hålls enligt antagen 
budget för perioden 2019 – 2022. 

 
Verksamhetens nettokostnader 

 
Verksamheternas kostnader ska minska över tid, 

enligt fullmäktiges mål för god ekonomisk hus-
hållning. Ett omstruktureringsarbete för att minska 
kostnaderna har pågått under mandatperioden. 

 
Utveckling nettokostnadsavvikelse 

 
Nettokostnadsavvikelse indikerar vid positiva 

värden högre kostnadsläge än förväntat och negativa 
värden ett lägre kostnadsläge än förväntat.  

För Sotenäs del indikerar nettokostnadsavvikel-
sen år 2021 32 mnkr högre kostnader än förväntat.  
Källa: Kolada, Sveriges kommuner och regioner 

 

  

 
Likviditet 2020 2021 2022-08 

Likvida medel mnkr 127,1 124,9 161,7 

Kassalikviditet (%) 139 161 185 

 
Soliditet i % 2020 2021 2022-08 

    
Soliditet enligt 

balansräkning 70 73 73 

Soliditet inklusive 

pensionsåtaganden 39 42 45 

Utfall i förhållande 
till budget, mnkr 2021 

Utfall    
2022-08 

Prognos 
2022 

Budgetavvikelse 

nämnder helår 5,3 1,7 -7,3 

 
2020-

08 
2021-

08 
2022-

08 
% 

förändr 

Förskola -27,7 -30,0 -30,1 0,5% 

Fritidshem -4,6 -5,8 -6,3 9,0% 

Grundskola F-9 -51,9 -51,2 -55,4 8,2% 

Gymnasieskola -21,9 -20,7 -18,5 -11,0 

Vuxenutbildning -2,5 -2,6 -0,8 -69,2% 

Individ- och 

familjeomsorg -17,9 -19,4 -19,2 -1,0% 

Äldreomsorg -108,3 -104,5 -112,3 7,5% 

Nettokostnadsavvikelse  2019 2020 
 

2021 

Förskola, %  17 15 30 

Förskola, mnkr  7 6 12 

Fritidshem, %  1 -11 -3 

Fritidshem, mnkr  0 -1 0 

Grundskola F-9, %  13 13 11 

Grundskola F-9, mnkr  9 10 9 

Gymnasieskola, %  24 6 6 

Gymnasieskola, mnkr  8 2 2 

Individ- och familjeomsorg, %  20 14 6 

Individ- och familjeoms. mnkr  5 4 2 

Äldreomsorg, %  4 4 4 

Äldreomsorg, mnkr  7 7 7 

Mnkr totalt, exklusive LSS  35 28 32 
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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. Polär-

diagrammet syftar till att visa hur kommunens lång-

siktiga och kortsiktiga handlingsberedskap ser ut 

samt riskförhållande och kontroll över den 

finansiella utvecklingen. Detta relativt övriga 

kommuner i de två länen. 

 
Kommunen 

För 2021 visar profilen att kommunen ligger strax 
över/på genomsnittet för tre av fyra perspektiv och 
något under genomsnittet för kontroll. Samman-
fattningsvis kan konstateras att Sotenäs finansiella 
utveckling under den studerade treårsperioden 
resulterade i en något försvagad finansiell profil. 
Trots de två senaste åren goda resultatnivåer är det 
nämligen av största vikt att Sotenäs fortsätter med att 
arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt 
finansiellt utrymme, eftersom de närmaste åren 
fortfarande förväntas bli tuffa på grund av att 
kommunerna står inför utmaningar.  

Resultatnivån exklusive jämförelsestörande 
engångsposter bör de närmaste åren uppgå till minst 
2 – 3 procent i förhållande till verksamhetens 
kostnader för att möta förväntade framtida 
utmaningar.   

 

 

 

 

Kommunkoncern 
   Sotenäs koncern redovisade under 2021 ett 

lägre resultat jämfört med snittet i länen. Koncernen  
redovisade 2020 ett värde 3,7 procent, vilket 

försvagades till 2,9 procent under 2021. Detta var 3,7 
procentenheter lägre än snittet i länen som uppgick 
till 6,6 procent.  

   Sotenäs koncern har en något högre soliditet 
jämfört med snittet i länen. Koncernen redovisade 
2020 ett värde på 24 procent, vilket förbättrades till 
25 procent under 2021. Detta var 2 procentenheter 
högre än snittet i länen som uppgick till 23 procent 

   Sotenäs koncern har en högre kassalikviditet 
jämfört med snittet i länen. Koncernen redovisade 
2020 ett värde på 158 procent vilket förbättrades till 
163 procent under 2021. Detta var 66 procentenheter 
högre än snittet i länen som uppgick till 97 procent 

   Sotenäs koncern redovisade under 2021 en 
lägre intäktsfinansieringsgrad av investeringarna 
jämfört med snittet i länen. Koncernen redovisade 
2020 ett värde på 118 procent vilket försvagades till 
89 procent under 2021. Detta var 15 procentenheter 
lägre än snittet i länen som uppgick till 104 procent 

   Sammanfattningsvis kan konstateras, att 
Sotenäs kommunkoncerns finansiella utveckling 
mellan 2020 och 2021, resulterade i en försvagad 
finansiell profil. Detta innebär att utifrån profilen, 
jämfört med snittet i länen, hade Sotenäs vid 
utgången av 2021 ett svagare utgångsläge än under 
2020. 

 
 

 

Bild: Sotenäs kommun jämfört med kommunerna i Västra Götaland och Hallands län 
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Bild: Sotenäs kommunkoncern jämfört med kommunerna i Västra Götaland och Hallands län 
  

 

  

 Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv  

 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en balans-

kravsutredning för kommunen. För 2022 har inte 

budgeterats med att utnyttja resultatutjämnings-

reserven (RUR).  

 
Årets prognostiserade resultat för 2022 visar på 

ett överskott om 21,3 mnkr. Med nuvarande prognos 
för 2022 skulle det vara möjligt att reservera 
13,1 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 
19,0 mnkr för 2022. 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen 
att utreda möjligheten att höja resultatutjämnings-
reserven. 

Regeringen tillsatte 2020 utredningen ”En god 
kommunal hushållning” bland annat avseende RUR. 
Utredningen har varit ute på remiss och en 
proposition väntas under året. Förvaltningen 
inväntar resultat samt eventuell rekommendation 
från SKR/RKR innan nytt förslag om eventuellt höjd 
RUR tas fram.   

 
 
 

 
 

 

 

 

 
Balanskravsutredning (mnkr) 

Prognos 
2022 

= Årets resultat enligt resultaträkningen 21,3 

- Samtliga realisationsvinster (ej 

exploatering) -2,4 

+ Realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 

+ Realisationsförluster enligt 

undantagsmöjlighet - 

+/- Orealiserade vinster/förluster i 

värdepapper - 

+/- Återföring av orealiserade 

vinster/förluster i värdepapper - 

= Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 19,0 

- Reservering av medel till RUR - 

+ Användning av medel från RUR - 

= Balanskravsresultat 19,0 
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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.  

.
 
Resultaträkning - externredovisning 

 

 KONCERNEN  KOMMUNEN    

Belopp i mnkr 
Bokslut  

2021-08 
Bokslut  

2022-08 
Bokslut  

2021-08 
Bokslut  

2022-08 
Budget jan-

aug 2022 
Avvikelse 

mot budget 

Verksamhetens intäkter   243,9 263,1 122,1 120,0 108,7 11,3 

Verksamhetens kostnader -524,7 -561,2 -447,9 -467,5 -463,5 -4,0 

Avskrivningar -46,1 -41,6 -25,3 -17,8 -19,2 1,4 

Verksamhetens nettokostnader -326,9 -339,7 -351,1 -365,3 -374,0 8,7 

       

Skatteintäkter 324,1 345,6 324,1 345,6 337,1 8,5 

Kommunal utjämning & 

fastighetsavgift 

 

50,6 49,0 50,7 49,0 44,0 5,0 

Verksamhetens resultat 47,8 54,9 23,7 29,3 7,1 22,2 

       

Finansiella intäkter 0,5 1,0 1,9 2,3 1,8 0,5 

Finansiella kostnader -7,2 -7,3 -0,3 -0,5 -0,4 -0,1 

Resultat efter finansiella poster 41,1 48,7 25,3 31,1 8,5 22,6 

       

Extraordinära poster   -   - 

Resultat 41,1 48,7 25,3 31,1 8,5 22,6 

 
 
Koncernen 

Periodens resultat för koncernen uppgår till 
48,7 mnkr (föregående år 41,1 mnkr). Det stora 
överskottet återfinns hos kommunen med 31,1 mnkr. 
Samtliga bolag utom Sotenäs RehabCenter har 
positiva resultat.  

Verksamhetens intäkter och kostnader  

Verksamhetens intäkter ökar för 2022 och uppgår 
till 263,1 (föregående år 243,9 mnkr). Ökningen 
återfinns främst hos Sotenäsbostäder AB 9,4 Rambo 
AB +6,8. Verksamhetens kostnader ökar till 561,1 
mnkr (föregående år 524,7 mnkr). Ökningen 
påverkas främst av kommunen. Personalkostnader 
inklusive pensionskostnader uppgår till 56 procent 

(föregående år 57 procent) av koncernens totala 
verksamhetskostnader.  

Periodens avskrivningar uppgår till 41,6 mnkr, 
och minskar jämfört med föregående år.  
Immateriella tillgångar utgör 1 procent av de totala 
avskrivningarna medan byggnader och tekniska 
anläggningar utgör 56 procent, och maskiner och 
inventarier utgör 36 procent av de totala 
avskrivningarna för perioden. 

Finansnetto koncern 

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella in-
täkter och kostnader, uppgår under perioden till  
6,3 mnkr och påverkas främst av räntekostnader för 
Sotenäsbostäder 5,8 mnkr, och Sotenäs Vatten  
1,0 mnkr. 
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Analys av resultaträkningen - 
Kommunen 

Här är fokus på periodens resultat jämfört med 
föregående år. 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter som består av avgifter 
och ersättningar, hyror, arrenden, försäljning av 
varor och tjänster, specialdestinerade statsbidrag och 
andra bidrag, intäkterna uppgår för perioden till 
120,0 mnkr (föregående år 122,1 mnkr) vilket är en 
minskning med 2,1 (-1,7 procent), jämfört med 
samma period föregående år. 

Statsbidrag från Skolverket minskar med 
3,8 mnkr, Migrationsverket minskar med 0,5 mnkr. 
Bidrag för sjuklöneersättning har ökat med 0,5 mnkr, 
bidrag för EU-projekt har minskat med 9,1 mnkr och 
övriga riktade projekt-/driftbidrag har ökat med 9,4 
mnkr jämfört med samma period föregående år.  

Periodens budgetavvikelse påverkas främst av 
högre bidrag för projekt inom symbiosverksamheten 
4,0 samt kompensationer för sjuklön.   

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår för perioden till 
467,5 mnkr (föregående år 447,9) vilket är en ökning 
med 19,6 mnkr (4,4 procent), jämfört med samma 
period föregående år. Personalkostnaderna har ökat 
med 11,1 mnkr, (3,9 procent). Kostnaderna för 
pensioner har ökat med 1,4 mnkr mellan åren. Årets 
el-kostnader är 3,8 mnkr högre än föregående år, 
livsmedelskostnader har ökat med 1,2 mnkr medan 
konsulttjänster minskar med 3,9 mnkr. 

Periodens personalkostnader inklusive pensioner 
är 1,6 mnkr bättre än budgeterat under perioden, 
medan övriga kostnader överskrider budget med 
6,7 mnkr.  

Avskrivningar 
Årets avskrivningar är 7,6 mnkr lägre än samma 

period föregående år vilket påverkas nedskrivning 
av detalj- och översiktsplaner under 2021. 

Årets avskrivningar under perioden är något lägre 
än budget för perioden då inga investeringar hittills 
aktiverats under 2022. 

 Verksamhetens nettokostnader 

Verksamhetens nettokostnader, inklusive vinster 
vid försäljning av fastigheter och exploaterings-
verksamhet, har ökat med 4,8 procent (16,7 mnkr) 
jämfört med 2021. Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag per augusti 
2022 uppgår till 92,4 procent. I augusti 2021 uppgick 
nettokostnadsandelen till 93,7 procent. 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och 
fastighetsavgift 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastig-
hetsskatten uppgår under årets åtta första månader 
till 394,6 mnkr (374,8 mnkr), en ökning med 
19,8 mnkr (5,3 procent) jämfört med föregående år.  

Perioden utfall är 13,5 mnkr bättre än budget och 
avser skatteavräkning år 2021 (2,1 mnkr), skatte-
avräkning januari-augusti 2022 (6,3 mnkr), inkomst-
utjämningsbidrag januari till augusti 2022 
(2,1 mnkr), regleringsbidrag 2022 (1,6 mnkr) och 
fastighetsavgift (1,3). 

Finansnetto 
Finansnettot, skillnaden mellan finansiella in-

täkter och kostnader, uppgår under perioden till 1,8 
mnkr vilket är något bättre än samma period före-
gående år (0,3 mnkr). Finansnetto är 0,4 mnkr bättre 
än budgeterat för perioden.  

Periodens resultat 

Periodens resultat uppgår till 31,1 mnkr jämfört 
med 25,3 mnkr samma period föregående år. I 
jämförelse med budget för perioden som är 8,5 
mnkr, avviker resultatet positivt med 22,6 mnkr.  
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Balansräkning 
 

 KONCERNEN KOMMUNEN 

Belopp i mnkr 2021-12 2022-08 2021-12 2022-08 

     

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 1,6 1,1 1,6 1,1 

Materiella anläggningstillgångar     

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 306,2 1 284,7 406,9 386,1 

   Pågående ny- och ombyggnad 98,0 163,4 24,7 35,8 

   Maskiner och inventarier 61,1 61,0 25,1 22,4 

Finansiella anläggningstillgångar 4,6 4,6 29,0 29,0 

Summa anläggningstillgångar 1 472,0 1 514,8 487,3 474,4 

     
Bidrag till infrastruktur 7,4 7,2 7,4 7,2 

     
Omsättningstillgångar     

Förråd, lager 12,5 9,4 12,4 9,4 

Fordringar 109,1 134,7 83,8 102,5 

Kortfristiga placeringar - - - - 

Kassa och bank 177,1 234,5 124,9 161,7 

Summa omsättningstillgångar 298,7 378,6 221,1 273,6 

     
SUMMA TILLGÅNGAR 1 778,2 1 900,6 715,8 755,2 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital     

Ingående eget kapital  636,5 661,5 507,9 523,9 

Justering av eget kapital 1,3 - -  

Periodens resultat 23,7 48,7 16,0 31,2 

Summa eget kapital 661,5 710,2 523,9 555,1 

-varar resultatutjämningsreserv  20,0 20,0 20,0 20,0 

-varav övrigt eget kapital 641,5 690,2 503,9 535,1 

     
Avsättningar     

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 14,3 15,7 14,3 15,7 

Uppskjuten skatteskuld 17,9 17,9 - - 

Andra avsättningar 6,1 7,1 - - 

Summa avsättningar 38,3 40,7 14,3 15,7 

     

Skulder     

Långfristiga skulder 902,4 953,0 48,1 41,6 

Kortfristiga skulder 176,0 196,7 129,4 142,8 

Summa skulder 1 078,4 1 149,7 177,6 184,4 

     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 778,2 1 900,6 715,8 755,2 

     

Panter och ansvarsförbindelser 
    

Panter och därmed jämförliga säkerheter 2,0 - - - 

Ansvarsförbindelser 231,8 228,2 1 007,1 1 056,9 

   varav pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 

   skulder eller avsättningar 221,0 217,7 221,0 217,7 

   varav övriga ansvarsförbindelser 10,8 10,5 786,1 839,2 

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 233,8 228,2 1 007,1 1 056,9 
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Investeringsredovisning 

     

Belopp i mnkr 

Utfall 

2022-08 

Prognos 

2022 

Total budget 

2022 

Avvikelse 

2022 

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet     

KS ofördelade investeringsanslag - -0,0 -0,2 0,2 

Beslutsstödsystem Hypergene - -0,3 -0,3 0,0 

Personalsystem -0,1 -0,4 -0,4 0,0 

Ekonomisystem -0,7 -2,2 -1,4 -0,8 

Digitalisering - -0,1 -0,9 0,8 

Räddningstjänst fordon - 0,0 -5,6 5,6 

Räddningstjänst inventarier/övrigt -0,6 -0,8 -1,8 1,0 

Räddningstjänst brandskydd/värmekameror - -0,6 -1,1 0,5 

Summa kommunstyrelsens allmänna verksamhet -1,3 -4,3 -11,6 7,2 

     

Kommunstyrelsens tekniska verksamhet     

Fastighetsköp och exploateringsprojekt     

Fastighetsköp -0,0 -0,0 - 0,0 

Utbyggnad industriområden -0,1 -0,2 -9,2 9,0 

Summa fastighetsköp och exploateringsprojekt -0,1 -0,2 -9,2 9,0 

     

Gata, park och bad     

Torg Bovallstrand -0,1 -2,2 -1,4 -0,8 

Ställplatser enligt näringslivsstrategin - -0,0 -0,4 0,4 

Parkering vid tennishallen Smögen - -0,0 -0,2 0,2 

Offentlig renhållning -0,2 -0,4 -0,5 0,1 

Nyanläggning park i Ulebergshamn -0,4 -0,4 -0,1 -0,2 

Saltbingar/fallskydd -0,0 -0,3 -0,3 0,0 

Lotsboden Smögen - -0,0 -0,5 0,5 

Strandpromenad Sandbogen norrut - -0,0 -1,5 1,5 

Fordon tekniska verksamheten -0,7 -1,0 -1,0 0,0 

Gatubelysning -0,3 -1,2 -1,2 0,0 

Enkelt avhjälpta hinder -0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Åtgärder murar -0,0 -0,0 -0,5 0,5 

Förbättring/planerat underhåll badplats -0,1 -0,4 -0,0 -0,4 

Förbättring/planerat underhåll lekplats -0,0 -0,9 -0,9 0,0 

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

Asfaltering/beläggning gator -0,4 -2,8 -5,6 2,8 

Laddstolpar -0,3 -0,0 -0,4 0,4 

Förbättring/planerat underhåll parker -0,5 -0,7 -0,7 0,0 

Gång-och cykelvägar -0,0 -2,0 -3,0 1,0 

Summa gata, park och bad -3,0 -12,2 -18,9 6,6 
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Belopp i mnkr 

Utfall 

2022-08 

    

Prognos 

2022 

Total budget 

2022 

 

Avvikelse 

2022 

Hamnar      

Skredrisk Hunnebostrand -0,4 -0,9 -6,0 5,1 

Brygga Väjern -0,1 -1,5 -3,0 1,5 

Geoteknik gamla Hunnebostrand -0,0 -0,0 -0,0 0,0 

Förbättring småbåtshamnar/bryggor -1,5 -2,0 -2,7 0,7 

Åtgärder betong/-stenkajer -0,1 -2,9 -4,4 1,5 

Summa hamnar -2,2 -7,3 -16,1 8,8 

     

Fastighet     

Lekplatser på skolor/förskolor - -0,3 -0,3 0,0 

Hunnebohemmet, projektering -1,4 -5,0 -36,5 31,5 

Hygienvårdsanläggning Kleven, Smögen -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

Brandstation Malmön, tillbyggnad -0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Storköksutrustning -0,1 -0,2 -0,2 0,0 

Flytt av förskola till Smögenskolan - -0,0 -0,0 0,0 

Digitalisering verksamhetssystem - -0,1 -0,1 0,0 

Skolfastigheter -0,2 -0,5 -5,0 4,5 

Åtgärder myndighetstillsyn/lagkrav -0,0 -0,1 -0,8 0,7 

Åtgärder enl. plan energieffektivisering -0,0 -0,3 -1,3 1,0 

Planerat underhåll -1,6 -5,7 -8,7 3,0 

Summa fastighet -3,4 -12,3 -53,2 40,9 

     

Inventarier måltidsverksamhet och lokalvård     

Inventarier måltidsenheten -0,2 -0,8 -0,8 -0,0 

Inventarier lokalvård -0,2 -0,3 -0,4 -0,1 

Summa måltidsverksamhet och lokalvård -0,4 -1,1 -1,2 -0,1 

     

Summa kommunstyrelsens tekniska verksamhet -9,1 -33,1 -98,5 65,4 

     

Utbildningsnämnden     

Konst i offentlig miljö -0,3 -0,7 -0,7 0,0 

Inventarier idrottshallar - -0,1 -0,1 0,0 

Digitalisering UN - -0,2 -0,2 0,0 

Inventarier/möbler lärosalar -0,4 -0,5 -0,5 0,0 

Summa utbildningsnämnden -0,7 -1,5 -1,5 0,0 

     

Omsorgsnämnden     

Digitalisering ON -0,0 -0,6 -0,6 0,0 

Inventarier ON -0,0 -0,5 -0,5 0,0 

Trygghetsskapande lösningar -0,0 -0,0 -1,5 1,5 

Summa omsorgsnämnden -0,0 -1,1 -2,6 1,5 

      

Summa Investeringsverksamhet -11,1 -40,1 -114,3 74,2 
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Analys av investeringsverksamheten 
kommun 

Investeringsbudget för 2022 uppgår till 76,8 
mnkr. Till det kommer 37,5 mnkr i resultatöverförda 
medel från tidigare år. Det innebär att årets beslutade 
budget uppgår till 114,3 mnkr (varav särskilda 
satsningar 42,5 mnkr). 

Investeringsutgifterna per augusti uppgår till           
11,1 mnkr vilket motsvarar 10 procent nyttjande av 
den totala investeringsvolymen. Prognosen för 
helåret är 40,1 vilket innebär en avvikelse på 74,2 
mnkr (65 procent). 

De största prognostiserade avvikelserna mot 
budget avser Hunnebohemmet 31,5 mnkr, 
utbyggnad av industriområden 9,0 mnkr, skredrisk-
åtgärder i Hunnebostrand 5,1 mnkr, räddningsfordon 
5,6 mnkr samt skolfastigheter 4,5 mnkr. 

 

Allmän verksamhet 

Utfallet till och med augusti avser implementering 
av nytt ekonomisystem samt utrustning för 
räddningstjänsten. Av budgeterade medel på 11,6 
mnkr förväntas 4,3 mnkr nyttjas under 2022. 
Avvikelsen innefattar 5,6 mnkr för fordon till 
Räddningstjänsten där upphandlingen senarelagts. 

Exploateringsprojekt och fastighetsköp 

Av budgeterade medel om 9,2 mnkr förväntas 0,2 
mnkr nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 
uppgår till 0,1 mnkr. Projektering och upphandling 
av entreprenad pågår för utbyggnad av 
industriområdena Bratteby och Hogenäs hamn. När 
byggstart kan ske beror på slutsatser i VA-planarbete 
och arbetsgrupper knutna till den planen. 

Gata, park och bad 

Av budgeterade medel om 18,9 mnkr förväntas 
12,2 nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 
uppgår till 3,0 mnkr.  

Fontäner har satts upp på Tången och på Smögen. 
Torg i Bovallstrand och Väjern är planerat till hösten 
2022, konsult är upphandlad.  

Bygglov för två nya ställplatser enligt näringslivs-
strategin söktes under tertial 1 men beviljades inte, 
dessa överklagas. Konsult för strategiarbete och 
handlingsplan för gång- och cykelvägar är 
upphandlad. 

På grund av resursbrist i verksamheten kommer 
varken Lotsboden eller Strandpromenad Sandbogen 
genomföras under 2022. 

 

Hamnar 

Av budgeterade medel om 16,1 mnkr förväntas 
7,3 mnkr nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 
uppgår till 2,2 mnkr. 

 
Åtgärder för att säkra skredrisken i 

Hunnebostrand kommer inte ske under 2022 då 
Länsstyrelsen avslog kommunens ansökan om 
anmälningspliktig verksamhet och istället krävde 
miljödom.  

Byte till LED-belysning i Hunnebostrand och på 
Springet pågår. På Malmön har nya akterförtöjningar 
lagts ut. Nya el-skåp har installerats i 
Hunnebostrand. Ombyggnad på Hovenäset 
fortsätter. Renovering av Tångenbryggan/Ångbåts-
bryggan är under planering. 

Konsultupphandling för brygga Väjern är genom-
förd och projektering pågår, färdigställande planeras 
innan säsongen 2023. 

Fastighet 

Av budgeterade medel om 53,2 mnkr förväntas 
12,3 nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 
uppgår till 3,4 mnkr.  

Arbetet med att ta fram arkitektritningar för 
Hunnebohemmet pågår samtidigt som samråd med 
verksamheterna sker. Byggstart preliminärt juli 
2023.  

Under våren har hygienvårdsanläggningen på 
Kleven slutförts. 

Underhållet av kommunens fastigheter pågår 
löpande och i detta sker utbyte av värmepumpar, 
pelletspannor samt ventilationsanläggning att ske 
vilket kommer att ge en energibesparing.  

Inventarier måltidsverksamhet och lokalvård 

Uppdatering av lokalvårdsenhetens maskinpark 
pågår. Måltidsenheten har köpt nya värmevagnar för 
transport till mottagningskök. Enheten har även köpt 
in matberedare till köken. 

Utbildningsnämnden 

Av budgeterade medel om 1,5 mnkr förväntas 
hela beloppet nyttjas under 2022.  

Utsmyckning av Smögens torg har genomförts 
och resterande del av investeringsprojektet konst i 
offentlig miljö (0,4 mnkr) ska användas till 
Bovallstrands torg/parkering.  

Plintar och andra redskap ska köpas in till 
gymnastiksalar och idrottshall enligt plan (0,1 
mnkr).  
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Under hösten kommer projektorer att köpas in 
(0,2 mnkr) samt återstående inköp av 
klassuppsättningar bord, stolar och bänkar (0,1 
mnkr).  

Omsorgsnämnden 

Av budgeterade medel om 2,6 mnkr förväntas 1,1 
mnkr nyttjas under 2022. Under perioden har inga 
investeringar gjorts. 

Förvaltningen ser över behovet av nya inventarier 
och hjälpmedel. Bland annat planeras inköp av nya 
läkemedelsskåp. 

Införande av Medborgarportalen har påbörjats 
som är en plattform för att underlätta för medborgare 
att kommunicera med förvaltningen, exempelvis 
ansökan om försörjningsstöd, bistånd och 
avgiftshandläggning. 

Trygghetsskapande lösningar kommer inte 
investeras i under 2022. Upphandling av process-
ledare som kommer hålla i arbetet med förstudie och 
kartläggning är färdig. 

 
 
 
 

 

Kommunkoncernen  

 

Belopp i mnkr 
Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Avvik. 

2022 

Kommunen -40,1 -114,3 74,2 

Sotenäsbostäder AB -131,0 -131,0 0,0 

Sotenäs RehabCenter 

AB - - - 

Sotenäs Vatten AB -20,3 -30,4 10,1 

Rambo AB -32,9 -32,4 -0,5 

Summa -224,3 -308,1 83,8 

 
Prognosen för nettoinvesteringarna förväntas uppgå 
till 224,3 mnkr (117,4 mnkr 2021).  
 

Förändringen jämfört med föregående år är 106,9 
mnkr. Den enskilt största ökningen ligger hos 
Sotenäsbostäder 92,8 mnkr. Sotenäsbostäder AB 
genomför byggnation av hyresrätter i Bovallstrand 
som är inflyttningsklara 2022, samt det sker 
ombyggnation av Bankeberg i Hunnebostrand. 
Kommunen och Rambo ökar med 7,6 mnkr 
respektive 10,9 mnkr medan Sotenäs Vatten minskar 
med -3,8 mnkr jämfört med föregående år.  
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Driftredovisning – internredovisning 

  

 

* Årets avskrivningar redovisas inom nämndsverksamheten. Budget för kommande aktiveringar och internränta finns 

i den gemensamma verksamheten och omfördelas till nämndsverksamheten löpande i takt med aktivering och 

avskrivning. 2021 års netto är omräknat enligt 2022 års redovisningsprinciper, i syfte att göra åren jämförbara.   
 

HELÅRSÖVERSIKT MED PROGNOS Netto Prognos Budget Avvikelse 

Belopp i mnkr 2021 2022 2022 2022 

Driftredovisning per nämnd     

Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,8  -3,5 -3,5 0,0 

Kommunstyrelsen     

   KS ofördelade medel 0,0  0,0  -1,3  1,3  

   Allmän verksamhet  -63,8  -70,0  -70,1  0,1  

   Teknisk verksamhet -13,0  -24,6  -15,9  -8,7  

Byggnadsnämnden -7,2  -10,9  -10,9  0,0  

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

Utbildningsnämnden -198,5  -203,3  -203,3  0,0  

Omsorgsnämnden -236,4  -245,0  -245,0  0,0  

Summa nämndsverksamhet -523,3 -559,3  -552,0  -7,3  

     

Finansförvaltning / Övrig gemensam verksamhet     

Övergripande pensions- och personalkostnader, inklusive buffert -9,3  -11,5  -17,6  6,1  

Övrigt förvaltningsgemensamt -12,1  -4,5  -5,3  0,8  

Exploateringsverksamhet  2,3  0,6  6,0  -5,4  

Vinst vid försäljning av övriga fastigheter och anläggningstillgångar 2,1  2,4  - 2,4  

Interna kapitalkostnader (internränta) * 4,6  3,6  3,6  0,0  

Summa skattefinansierad verksamhet -535,7  -568,7  -565,2  -3,4  

     

Nedskrivningar -15,3 - - - 

Planenliga avskrivningar (budget kvar att omfördela vid aktivering) * 0,2 -2,2 -2,2 0,0 

Summa efter avskrivningar -550,8 -570,8 -567,4 -3,4 

     

Skatteintäkter 488,5  516,7  505,7  11,0  

Kommunal utjämning och fastighetsavgift 76,1  73,5  66,0  7,5  

Finansiella intäkter 2,6  3,0  2,6  0,4  

Finansiella kostnader -0,4  -1,0  -0,6  -0,4  

Åretsresultat  16,0 21,3 6,3 15,0 
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Driftredovisning – prognos 2022 

 
Helårsprognosen efter åtta månader pekar på ett 

positivt resultat om 21,3 mnkr. Det innebär en kraftig 
förbättring jämfört med budget om 15,0 mnkr.  

Verksamhetens nettokostnader, inklusive reavins-
ter vid försäljning av fastigheter och exploaterings-
verksamhet samt årets avskrivningar väntas per 
helåret öka med 3,6 procent (20,0 mnkr) jämfört med 
utfallet helår 2021.  

Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar i helårs-
prognosen med 4,5 procent (25,6 mnkr) jämfört med 
utfallet helår 2021. 

Nämndsverksamhet 

För nämndverksamheten prognostiseras ett 
underskott om 7,3 mnkr, och avser framför allt årets 
höga el-priser vilka drabbar kommunstyrelsens 
tekniska verksamhet. Prognosen bygger på att 
kommunstyrelsen inte beslutar om ytterligare 
tilldelningar under året från KS ofördelade medel. 
Övriga nämnder prognostiserar ett resultat i nivå 
med budget. Läs mer om nämnderna i kommande 
avsnitt Ekonomisk uppföljning per nämnd.  

Nämnderna har under perioden januari till mars 
2022 fått ersättning för sjuklöner från staten som 
delvis täckt den ökade kostnaden, till följd av 
Corona-pandemin.  

Finansförvaltning / Övrig gemensam verksamhet 

Kostnader för löneökningar, pensioner och 

sociala avgifter förväntas bli 6,1 mnkr lägre än 
budgeterat under året. Budgetposten inkluderar den 
buffert som finns inom finansförvaltningen 2022. 

 
Övrigt förvaltningsgemensamt innefattar bland 

annat kostnader för fastighetsskatt, försäkringar, och 
driftbidrag. Till följd av omförhandlat avtal med 
Folkets Hus-föreningen i Hunnebostrand kommer 
inte föreningen erhålla något driftbidrag under året. 
Däremot prognostiseras driftbidraget till Sotenäs 

RehabCenter bli något högre än budgeterat. Totalt 
innebär därför prognosen 0,8 mnkr lägre kostnader 
än budgeterat. 

 
 Exploateringsintäkterna och vinst vid försäljning 

av anläggningstillgångar prognostiseras enligt 
försiktighetsprincipen. Flertalet av årets budgeterade 
intäkter från fastighetsförsäljningar är mycket osäkra 
då dessa idag finns för behandling hos överprövande 
myndighet. I prognosen är därför inga ytterligare 
försäljningar under året medräknade. Under året har 
fyra bostadstomter sålts, varav tre via Sotenäs-
bostäder. Därtill har en industritomt sålts. Det 
innebär att årets prognos för fastighetsförsäljningar 
är försiktigt lagd och uppgår till -3,0 mnkr jämfört 
med budget. 

 
Intäkter från fastigheten som testamenterats 

kommunen är inte med i prognosen då dessa 
villkorats och osäkerheter finns avseende när i tid 
dessa villkor kan uppfyllas. 

 
Årets avskrivningar beräknas uppgå till 

budgeterade 28,8 mnkr.  
 
Skatteintäkter inklusive slutavräkning beräknas 

ge ett överskott mot budget med 11,0 mnkr, varav 
slutavräkning för 2021 uppgår till 3,3 mnkr och 
slutavräkning för 2022 uppgår till 7,8 mnkr. 

 
 Kommunal utjämning och generella bidrag 

inklusive fastighetsavgift beräknas ge ett överskott 
om 7,5 mnkr, varav 3,2 mnkr avser inkomst-
utjämning, 2,4 mkr avser regleringsposten, och 2,0 
mnkr avser fastighetsavgiften.  

 
Kommunen har inga lån hos kreditinstitut. 

Finansiella intäkter avser främst borgensavgifter 
och utdelningar från kommunala bolag. 

Finansnettot prognostiseras i nivå med budget.
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Ekonomisk uppföljning per nämnd 

Kommunfullmäktige m.fl. 

Resultaträkning  

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Kommunfullmäktige -0,7 -0,7 -1,0 

Revision -0,3 -0,4 -0,7 

Valnämnd  -0,0 0,1 -0,8 

Överförmyndare -0,6 -0,6 -1,0 

Nettokostnad -1,6 -1,6 -3,5 

Kommunbidrag 1,7 2,4 3,5 

Periodens resultat 0,1 0,8 0,0 
 

För helåret beräknas ett resultat i nivå med 
budget. Valnämnden har ett överskott nu men det 
kommer justeras allt eftersom valet fortgår.  
 

Kommunstyrelsen 

Allmän verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 27,1 25,8 30,8 

Kostnader -68,1 -68,4 -100,7 

Nettokostnad -41,0 -42,6 -69,9 

Kommunbidrag 43,9 46,6 71,3 

Periodens resultat 3,0 4,0 1,4 
 

Periodens utfall uppgår till 42,6 mnkr, vilket är 
4,8 mnkr bättre än budgeterat, varav ofördelade 
medel påverkar periodens resultat positivt med 0,8 
mnkr. 

Periodens intäkter är 5,4 mnkr högre än 
budgeterat, främst på grund av ökade intäkter för 
projekt inom näringslivs- och utvecklings-
verksamheten, men också statliga bidrag samt 
försäljning av fordon och inventarier inom 
arbetsmarknadsenheten. Sjuklöneersättningar 
uppgår för perioden till 0,2 mnkr.  

Periodens kostnader är 1,4 mnkr högre än 
budgeterat vilket främst avser ökade konsult-
kostnader framför allt hänförliga till projekt inom 
näringslivs- och utvecklingsverksamheten, men 
också för tjänsten som kommundirektör under första 
halvåret. 

Personalkostnaderna är 1,3 mnkr lägre än 
budgeterat under perioden, främst till följd av vakant 
tjänst inom kommunledningen. 

För helåret beräknas ett positivt resultat om 1,4 
mnkr mot budget, varav ofördelade medel 1,3 mnkr.  

Teknisk verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 90,3 93,5 135,2 

Kostnader -94,1 -103,2 -159,8 

Nettokostnad -3,8 -9,7 -24,7 

Kommunbidrag 8,0 7,5 15,9 

Periodens resultat 4,1 -2,2 -8,7 
 

Periodens utfall uppgår till 9,7 mnkr, vilket är 
2,2 mnkr sämre än budgeterat.  

 Underskottet avser främst ökade el-kostnader till 
följd av höjda el-priser samt högre personal-
kostnader än budgeterat inom anläggnings-
verksamheten. Framåt finns också aviserat 
prishöjningar på livsmedel, som därför väntas 
överskrida budget under resten av året. 

Personalkostnaderna är 1,4 mnkr högre än 
budgeterat vilket beror på en obudgeterad tjänst 
under första halvåret, samt extra personal inom 
renhållning under sommaren. 

För helåret beräknas ett negativt resultat om 8,7 
mnkr mot budget, varav 7,8 avser el-kostnader.  

Kommunstyrelsen väljer att inte vidaredebitera 
årets ökade kostnader för el och livsmedel till 
verksamheterna, utan hanterar underskotten i egen 
budget.  
 
Byggnadsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 9,4 3,6 5,7 

Kostnader -14,8 -10,8 -16,6 

Nettokostnad -5,4 -7,1 -10,9 

Kommunbidrag 6,5 7,2 10,9 

Periodens resultat 1,1 0,1 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till 7,2 mnkr, vilket är 0,1 
mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst 
på ökade kostnader för bostadsanpassning. 

Periodens intäkter är 0,6 mnkr lägre än 
budgeterat. Minskningen står till större delen att 
finna i minskade intäkter från planverksamheten. 
Dessa intäkter kommer från handläggning av 
ansökningar om planbesked samt granskning av 
planhandlingar i exploatörsdrivna detaljplaner och är 
svåra att prognosticera. 

Periodens kostnader är 0,7 mnkr lägre än 
budgeterat. Utfallet byggs i stort upp av lägre 
personalkostnader vilka är 1,1 mnkr lägre än 
budgeterat men vägs upp av ökade kostnader för 
bostadsanpassningsbidrag vilket är 0,3 mnkr högre 
än budgeterat. 

Helårsprognosen innebär ett resultat i nivå med 
budget. 
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Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Resultaträkning  

(mnkr) 
Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 7,2 6,9 10,7 

Kostnader -8,5 -8,2 -12,6 

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

Kommunbidrag 1,1 1,3 1,9 

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

Varav Sotenäs 

andel 0,0 0,0 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till 1,3 mnkr, vilket ligger 
i linje med budget. 

Intäkterna för perioden är 0,6 mnkr lägre än 
budgeterat samt 0,3 mnkr lägre än motsvarande 
period föregående år. Avvikelsen beror främst på att 
all avgiftsfinansierad tillsyn inte har kunnat 
genomföras som planerat. 

Periodens kostnader har minskat med 0,3 mnkr 
jämfört med samma period föregående år. Periodens 
kostnader är 0,6 mnkr lägre än budget. Vilket främst 
avser minskade personalkostnader om 0,7 mnkr på 
grund av tjänstledigheter som inte kunnat bemannat. 
Viss del har täckts upp av en konsult vilket lett till 
ökade konsultkostnader om 0,5 mkr. 

Helårsprognosen innebär ett resultat i nivå med 
budget. 
 
Utbildningsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 18,3 20,2 28,8 

Kostnader -150,5 -153,8 -232,1 

Nettokostnad -132,3 -133,6 -203,3 

Kommunbidrag 133,0 135,4 203,3 

Periodens resultat 0,7 1,7 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till 133,6 mnkr, vilket är 
1,7 mnkr lägre än budgeterat.  

Intäkterna under perioden är 1,9 mnkr högre än 
budgeterat och avser främst ökade statsbidrag från 
Skolverket samt kompensation för höga sjuklöne-
kostnader, men även ökade interkommunala 
ersättningar och fritidsintäkter.  

Riktade statsbidrag så som ”Skolmiljarden” (0,4 
mnkr för perioden) och kompensation för höga 
sjukskrivningstal (1,2 mnkr) är av engångskaraktär 
och kan härledas till ökade kostnader i samband med 
corona-pandemin.  

Helårsprognosen för intäkter ställs till ett 
överskott om 1,0 mnkr då avvikelsen gentemot 
budget kommer att avta och försäljning av 
verksamhet prognostiseras att minska. 

Periodens kostnader är 0,1 mnkr högre än 
budgeterat. Personalkostnaderna är högre än 
budgeterat (1,6 mnkr) och kan förklaras till största 

delen av högre sjuklönekostnader, som kompen-
serats på intäktssidan i form av statsbidrag (se ovan). 
Helårsprognos för verksamhetens kostnader upp-
skattas till ett underskott om 1,0 mnkr.  

Kostnader för bland annat extra avdelningar inom 
förskolan samt extra klass på Sotenässkolan kommer 
att öka under hösten jämfört med budget.  

Ökade energikostnader är svårbedömt i nuläget.  
Helårsprognosen för utbildningsnämnden innebär 

ett resultat i nivå med budget. 

Förskola 

Periodens utfall uppgår till 31,0 mnkr och är 0,8 
mnkr högre än budget.  

Avvikelse från budget kan främst förklaras med 
ökade personalkostnader på grund av ökade 
kostnader för timlön i samband höga sjukskrivnings-
tal under januari till mars. Dessutom öppnade 
förskolan ytterligare två avdelningar från april som 
belastade personalbudgeten negativt. Dessa extra 
avdelningar kommer att vara året ut. 

För helåret prognostiseras ett underskott om 0,9 
mnkr mot budget. 

Grundskola och grundsärskola 

Periodens utfall uppgår till 61,7 mnkr och är 2,2 
mnkr högre än budget. Avvikelsen från budget kan 
härledas till lägre intäkter från Skolverket samt 
ökade personalkostnader. Ytterligare statsbidrag 
kommer under höstterminen från Skolverket och 
Migrationsverket. Intäkter prognostiseras vara i nivå 
med budget vid årets slut. Personalkostnader 
kommer att öka under hösten vilket kommer att 
medföra ett underskott jämfört med budget. 

För helåret prognostiseras ett underskott om 1,6 
mnkr mot budget. 

Särskolans utfall för perioden är 0,1 mnkr lägre 
än budget men prognosen förväntas landa på ett 
underskott om 0,1 mnkr vid årets slut.  

Helårsprognosen för grundskola och grundsär-
skola innebär ett förväntat underskott om 1,7 mnkr 
mot budget. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

Periodens utfall uppgick till 24,4 mnkr och var 3,0 
mnkr lägre än budget.   

Personalkostnaderna för gymnasiet var 0,7 mnkr 
lägre än budget och för vuxenutbildningen var 
personalkostnaderna 0,8 mnkr lägre än budget. För 
att möta minskat elevunderlag inom vuxen-
utbildningen har arbetsorganisationen minskats med 
2,75 tjänster. Helårsprognos för verksamhet 
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gymnasiet och vuxenutbildningen uppgår till ett 
överskott om 2,5 mnkr. 

 

Kultur och fritid 

Periodens utfall uppgår till 10,6 mnkr, vilket är 
0,9 mnkr lägre än budgeterat för perioden.  

Periodens avvikelse mot budget beror främst på 
ökade intäkter för beviljade externt finansierade 
projektbidrag. Kostnaden för personal var lägre än 
budgeterat på grund av en vakans som kommer att 
tillsättas under hösten/vintern. 

Helårsprognosen uppgår till ett underskott 0,1 
mnkr jämfört med budget och påverkas till stora 
delar av ökade el-kostnader. 
 
Omsorgsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 49.6 50.1 79.2 

Kostnader -206.9 -217.0 -324,2 

Nettokostnad -157.3 -166.9 -245.0 

Kommunbidrag -157.9 162.8 245.0 

Periodens resultat 0.6 -4.1 0.0 
  

Periodens utfall uppgår till 166,9 mnkr, vilket är 
4,1 mnkr (3 procent) högre än budgeterat för 
perioden. Periodens avvikelse mot budget beror till 
större delen på höga personalkostnader, främst under 
sommaren koppat till svårigheter att rekrytera 
vikarier under semesterperioden. 

I helårsprognosen förväntas utfallet landa i nivå 
med budget och är avhängigt av de statliga medlen  
förvaltningen mottagit under året som finansierar 
stora delar av de ökade personalkostnaderna inom 
äldreomsorgen. 

Intäkterna har ökat med 0,5 mnkr jämfört med 
samma period föregående år och är 1,6 mnkr högre 
än budgeterat vilket främst beror på mottagna 
statliga medel samt kompensation för höga 
sjuklönekostnader. Intäkterna i form av 
kompensation för höga sjuklönekostnader uppgår till 
1,8 mnkr och är av engångskaraktär. I helårs-
prognosen beräknas ett överskott på intäktssidan 
med 6,4 mnkr mot budget kopplat till mottagna 
statsbidrag. 

Kostnaderna har ökat med 10,1 mnkr (5 procent) 
jämfört med samma period föregående år och är 5,7 
mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på 
personalkostnaderna som står för 6,7 mnkr av 
ökningen. I helårsprognosen beräknas kostnaderna 
visa ett underskott på 6,4 mnkr mot budget. Den 
större delen av avvikelsen avser personalkostnader 
men även placeringskostnader inom socialpsykiatrin 

samt kostnader för ekonomiskt bistånd beräknas 
överstiga budget. 

Äldreomsorg  
Nettokostnaden för äldreomsorgen har ökat med 

5,0 mnkr jämfört med samma period föregående år 
och ligger per siste augusti 5,3 mnkr över budget. 
Personalkostnaderna utgör 74 procent av 
verksamhetens kostnader och dessa har ökat med 3,8 
mnkr jämfört med samma period föregående år. 
Svårigheten att rekrytera personal inom 
verksamheten har bidragit till de ökade 
personalkostnaderna. Brist på personal påverkar 
arbetsgrupperna och medför en ansträngd 
arbetsmiljö. För att möta personalförsörjnings-
utmaningen arbetar verksamheten med att utveckla 
nya arbetssätt genom införande av digital teknik och 
samverkan mellan enheter. 

Individ-och familjeomsorg 

Inom individ- och familjeomsorgen har 
nettokostnaden minskat med 0,2 mnkr jämfört med 
samma period föregående år och ligger per siste 
augusti 0,1 mnkr lägre än budgeterat. Förändringen 
av nettokostnaden beror främst på lägre kostnad 
inom vård av vuxna med missbruksproblem samt 
ekonomiskt bistånd. Samtidigt har verksamheten 
högre konsultkostnader under 2022 samt minskade 
intäkter från migrationsverket för ensamkommande 
barn och unga. 

På helåret 2022 räknar verksamheten med ett 
underskott på 0,6 mnkr mot budget kopplat till 
ekonomiskt bistånd samt konsultkostnader. 
Osäkerhet råder kring ekonomiskt bistånd samt 
placeringskostnader som är svåra att prognostisera. 

LSS-verksamhet och Socialpsykiatri 

Inom LSS-verksamheten och socialpsykiatrin har 
nettokostnaden ökat med 1,4 mnkr jämfört med 
samma period 2021 och ligger 1,4 mnkr över högre 
än budgeterat. Underskottet är främst hänförligt till 

personalkostnader inom gruppbostäderna samt 
kostnader för externa placeringar. Personal-
kostnaderna inom gruppbostäderna har ökat och 
visar ett underskott mot budget då verksamheten sett 
över bemanningen för att kunna tillgodose brukarnas 
behov av stöd och service. Inför 2023 har verksam-
heten fått utökat budgetanslag med 0,6 mnkr för 
bemanningen på gruppbostäderna. 

Placeringskostnaderna har ökat kopplat till 
placering av vuxna med psykisk ohälsa, missbruks-
problem och komplexa behov. Placerings-
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kostnaderna har dock minskat under perioden dels 
till följd av avslutad placering, dels hemtagning till 
utförande i kommunal verksamhet, vilket på sikt är 
ett mer kostnadseffektivt alternativ. 

 
 

Ekonomisk uppföljning per bolag 

Sotenäsbostäder AB 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 60,4  69,8  

Kostnader -39,9  -48,7  

Rörelseresultat 20,5  21,2  

Finansnetto -7,2  -6,8  

Resultat före 

skatt 13,3  14,4 12,9 

Investeringar 15,9  74,0 131,0 

Soliditet 20 %  19 %  
 

Resultat före skatt uppgår till 14,4 mkr vilket är 
4,1 mnkr lägre än budget. Intäkterna är 1,6 mnkr 
lägre än budget på grund av försäkringsskador. 
Kostnaderna för fastighetsskötsel är 1,2 mnkr lägre 
än budget. Reparationer är 2,8 mnkr högre än budget 
också detta på grund av försäkringsskador. Räntorna 
och avskrivningarna är något högre än budget. 

Helårsprognosen före bokslutsdispositioner och 
skatt beräknas uppgå till 12,9 mnkr. 

 
Sotenäs RehabCenter AB 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 4,2 5,1  

Kostnader -5,5 -7,3  

Rörelseresultat -1,3 -2,2  

Finansnetto -0,1 -0,1  

Resultat före 

ägartillskott -1,4 -2,3 -3,2 

Investeringar 0,0 0,0 0,0 

Soliditet 15 % 12%  
 

Resultatet för perioden uppgår till 2,3 mnkr. 
Under perioden har arbetet fokuserats på att få 
tillbaka alla kunder efter pandemin och intäkterna 
ligger i nivå med budget. Kostnadsökningar ses 
främst på kemikalier men även när det gäller 
förbrukningsmaterial och serviceavtal. El-avtalet är 
för närvarande bundet och även lånen är bundna.   

Helårsprognosen före ägartillskott beräknas upp-
gå till -3,2 mnkr. 
 

 
Sotenäs Vatten AB 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 40,8 47,6  

Kostnader -39,9 -45,3  

Finansnetto -0,8 -1,5  

Res. efter 

finansnetto -0,0 0,8 -1,4 

Avsättning/uttag  

resultatfond 0,0 -0,8 1,4 

Periodens resultat 0 0 0 

Investeringar 14,2 3,7 30,4 

Soliditet 0,7% 0,9%  
 

För perioden redovisas ett överuttag på 0,8 mnkr 
vilket är 0,7 mnkr lägre än budget. Årets underuttag 
beräknas bli 1,4 mnkr, vilket är 3,5 mnkr lägre än 
budget. Avvikelsen beror framför allt på högre 
elkostnader och stora prisökningar på material, 
entreprenad och kemikalier samt kostnader för att 
minska risken för översvämningar. 
 
 
Rambo AB 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 128,1  141,2  

Kostnader -121,9        -130,7  

Rörelseresultat 6,3  10,4  

Finansnetto 0,0  -0,0  

Resultat före 

skatt 6,3 10,4 5,5 

Investeringar 8,9  14,2 32,9 

Soliditet 40 %  58 %  
 

Resultatet uppgår till 10,4 mnkr vilket är 8,3 mnkr 
bättre än budget. Avvikelsen beror på att stora delar 
av budgeterade intäkter och kostnader är linjära över 
året påverkar normala säsongsvariationer resultatet 
positivt men även fler besök samt högre material-
ersättningar på främst metall och wellpapp.  

Prognosen för helårsresultatet är 5,5 mnkr vilket 
är 2,5 mnkr bättre än budget.  

 
Rambo AB ägs av Sotenäs kommun till 25 

procent och är samägt med Lysekil, Tanum och 
Munkedal. Det är ett regionalt avfallsbolag vars 
verksamhet omfattar omhändertagande, transport 
och behandling av avfall. 
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KS § 173 Dnr 2022/000828 

Ekonomiska styrprinciper 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelseförvaltningens översyn av nu gällande styrdokument, har framkommit ett 
behov av att omarbeta styrdokumentet Ekonomiska styrprinciper för Sotenäs kommun.  
 
Det övergripande syftet med det omarbetade styrdokumentet är att tydliggöra syftet, att tydliggöra 
ansvarsfördelningen gällande ekonomistyrning och att tydligt beskriva kommunens budgetprocess. 
Omarbetningen innebär även att de ekonomiska styrprinciperna för Sotenäs kommun samlas i detta 
gemensamma dokument, istället för att som i nuläget även ingå som en del i styrdokumentet 
Sotenäs styr- och ledningssystem.  
Förslaget innehåller förändringar gällande antal rapporteringstillfällen till nämnd samt 
förtydliganden av den praktiska hanteringen vid konstaterade eller befarade budgetavvikelser. 
 
Antalet rapporteringstillfällen med helårsprognos föreslås minskas från nio (9) till fyra (4), per 
februari, april, augusti, oktober samt ett årsbokslut (dec). Rapportering per april och augusti föreslås 
omfatta periodiserat resultat, årsprognos och måluppföljning. Rapportering per augusti är 
lagstadgad. 
 
Skälen till den föreslagna förändringen är att förvaltningens genomförda utvärdering av de 
månatliga dokumenterade rapporteringar sedan 2020, visar att effekten av den täta rapporten inte 
står i proportion till nedlagda arbetsinsatser. Sedan 2020 har budgetavvikelser varit små.  Det finns 
därför skäl att minska antalet rapporteringstillfällen och istället allokera de därmed frigjorda 
resurserna till ekonomisk och finansiell analys av verksamheten, att fastställa orsaken till avvikelser 
och framför allt arbeta med och följa upp effekterna av de åtgärder som framkommit vid analyserna.  
Färre rapporteringstillfällen bedöms även leda till bättre balans i arbetsflödet mellan budget och 
uppföljningsprocesserna så att förvaltningarna inte får för höga arbetstoppar.  
 
Uppdateringen av styrprinciperna är beredd i kommunledningsgrupp samt budgetberedning.  
 
Ekonomiska styrprinciper enligt förslag 2022-10-13 ersätter antagna av fullmäktige 2020-03-12§4 
dnr 2020/040. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska styrprinciper för Sotenäs kommun 2022-10-13 
Bilaga 1. Underlag av förändringar som gjorts i Ekonomiska styrprinciper 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-09-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-26 § 156 
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Forts. KS § 173 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ekonomiska styrprinciper för Sotenäs kommun, 
daterade 2022-10-13. 
 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 156 Dnr 2022/000828 

Ekonomiska styrprinciper 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelseförvaltningens översyn av nu gällande styrdokument, har framkommit ett 
behov av att omarbeta styrdokumentet Ekonomiska styrprinciper för Sotenäs kommun.  
 
Det övergripande syftet med det omarbetade styrdokumentet är att tydliggöra syftet, att tydliggöra 
ansvarsfördelningen gällande ekonomistyrning och att tydligt beskriva kommunens budgetprocess. 
Omarbetningen innebär även att de ekonomiska styrprinciperna för Sotenäs kommun samlas i detta 
gemensamma dokument, istället för att som i nuläget även ingå som en del i styrdokumentet 
Sotenäs styr- och ledningssystem.  
Förslaget innehåller förändringar gällande antal rapporteringstillfällen till nämnd samt 
förtydliganden av den praktiska hanteringen vid konstaterade eller befarade budgetavvikelser. 
 
Antalet rapporteringstillfällen med helårsprognos föreslås minskas från nio (9) till fyra (4), per 
februari, april, augusti, oktober samt ett årsbokslut (dec). Rapportering per april och augusti föreslås 
omfatta periodiserat resultat, årsprognos och måluppföljning. Rapportering per augusti är 
lagstadgad. 
 
Skälen till den föreslagna förändringen är att förvaltningens genomförda utvärdering av de 
månatliga dokumenterade rapporteringar sedan 2020, visar att effekten av den täta rapporten inte 
står i proportion till nedlagda arbetsinsatser. Sedan 2020 har budgetavvikelser varit små.  Det finns 
därför skäl att minska antalet rapporteringstillfällen och istället allokera de därmed frigjorda 
resurserna till ekonomisk och finansiell analys av verksamheten, att fastställa orsaken till avvikelser 
och framför allt arbeta med och följa upp effekterna av de åtgärder som framkommit vid analyserna.  
Färre rapporteringstillfällen bedöms även leda till bättre balans i arbetsflödet mellan budget och 
uppföljningsprocesserna så att förvaltningarna inte får för höga arbetstoppar.  
 
Uppdateringen av styrprinciperna är beredd i kommunledningsgrupp samt budgetberedning.  
 
Ekonomiska styrprinciper enligt förslag 2022-10-13 ersätter antagna av fullmäktige 2020-03-12§4 
dnr 2020/040. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska styrprinciper för Sotenäs kommun 2022-10-13 
Bilaga 1. Underlag av förändringar som gjorts i Ekonomiska styrprinciper 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ekonomiska styrprinciper för Sotenäs kommun, 
daterade 2022-10-13. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-09-11 KA 2022/828 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

Ekonomiska styrprinciper 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelseförvaltningens översyn av nu gällande styrdokument, har 
framkommit ett behov av att omarbeta styrdokumentet Ekonomiska styrprinciper för 
Sotenäs kommun.  
 
Det övergripande syftet med det omarbetade styrdokumentet är att tydliggöra syftet, att 
tydliggöra ansvarsfördelningen gällande ekonomistyrning och att tydligt beskriva 
kommunens budgetprocess. Omarbetningen innebär även att de ekonomiska 
styrprinciperna för Sotenäs kommun samlas i detta gemensamma dokument, istället för 
att som i nuläget även ingå som en del i styrdokumentet Sotenäs styr- och 
ledningssystem.  
Förslaget innehåller förändringar gällande antal rapporteringstillfällen till nämnd samt 
förtydliganden av den praktiska hanteringen vid konstaterade eller befarade 
budgetavvikelser. 
 
Antalet rapporteringstillfällen med helårsprognos föreslås minskas från nio (9) till fyra 
(4), per februari, april, augusti, oktober samt ett årsbokslut (dec). Rapportering per april 
och augusti föreslås omfatta periodiserat resultat, årsprognos och måluppföljning. 
Rapportering per augusti är lagstadgad. 
 
Skälen till den föreslagna förändringen är att förvaltningens genomförda utvärdering av 
de månatliga dokumenterade rapporteringar sedan 2020, visar att effekten av den täta 
rapporten inte står i proportion till nedlagda arbetsinsatser. Sedan 2020 har 
budgetavvikelser varit små.  Det finns därför skäl att minska antalet 
rapporteringstillfällen och istället allokera de därmed frigjorda resurserna till ekonomisk 
och finansiell analys av verksamheten, att fastställa orsaken till avvikelser och framför 
allt arbeta med och följa upp effekterna av de åtgärder som framkommit vid analyserna.  
Färre rapporteringstillfällen bedöms även leda till bättre balans i arbetsflödet mellan 
budget och uppföljningsprocesserna så att förvaltningarna inte får för höga arbetstoppar.  
 
Uppdateringen av styrprinciperna är beredd i kommunledningsgrupp samt 
budgetberedning. Bilaga 1 visar de förändringar som gjorts i dokumentet. 
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Ekonomiska styrprinciper enligt förslag 2022-10-13 ersätter antagna av fullmäktige 
2020-03-12§4 dnr 2020/040. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilagt förslag till Ekonomiska styrprinciper 
för Sotenäs kommun, enligt 2022-10-13 

Beslutsunderlag 
Ekonomiska styrprinciper för Sotenäs kommun (2022-10-13) 
Bilaga 1. Underlag av förändringar som gjorts i Ekonomiska styrprinciper 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschefer/nämnder 
Kommunrevisionen 

  
Maria Strömberg Anna Liedholm 
Ekonomichef Kommundirektör 
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1. Inledning 

Ekonomistyrningsprinciperna innehåller ramverket för den ekonomiska styrningen av 
kommunens verksamhet. Syftet med styrprinciperna är att tydliggöra de interna regelverk och 
processer som används för att planera och följa upp ekonomin, så att kommunens övergripande 
målsättningar för ekonomi och verksamhet kan nås.  Kommunens styrning av de kommunägda 
bolagen sker genom särskilda ägardirektiv.  
 
Lagstiftningens krav på god ekonomisk hushållning ska vara en given utgångspunkt i den 
ekonomiska förvaltningen. Därtill genomsyrar kommunens värdegrund öppenhet, delaktighet och 

helhetssyn, arbetet med ekonomisk planering och uppföljning.  

2. Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för kommunens ekonomiska planering och 
uppföljning och fastställer policy för den ekonomiska styrningen. Kommunfullmäktige fattar 
beslut om årliga ramar för styrelse och nämnder i mål- och resursplanen. 
 
Kommunstyrelsen ska följa verksamhetens utveckling och ekonomiska resultat och övervaka att 
verksamheten utförs kvalitetssäkrat och effektivt samt bedrivs inom de ekonomiska ramar som 
kommunfullmäktige beslutat. 
 
Nämnder och styrelse ansvarar för att driva verksamhet inom tilldelad ram och följa upp budget 
och verksamhet enligt fastställd tidplan. Nämnden är även ansvarig för att budgeterad eller i övrigt 
beslutad verksamhet kommer till utförande i enlighet med fastställd budget. Detta gäller såväl 
kostnads- verksamhets-, prestations, och kvalitetsmässigt. 

3. Budget  

3.1. Tidplan för budgetprocessen 
 
Budgetanvisningar och detaljerad tidsplan tas fram av ekonomiavdelningen. 
 
November-februari 
 
Budgetupptakt - planeringsförutsättningar: Under hösten arbetar förvaltningen fram planerings-
förutsättningar inför kommande budgetprocess, och en dialog påbörjas mellan 
ekonomiavdelningen och budgetberedningen. Planeringsförutsättningar innehållande omvärlds-
analys, befolkningsprognos, skattesats, finansiella mål, tidsplan för budgetprocessen och 
investeringsplan för kommande år som presenteras för budgetberedningen.  
 
Skatteprognos och resursberäkning: Förvaltningen arbetar fram en preliminär resursfördelning 
utifrån föregående års kommunbidrag (budgetplan), planeringsförutsättningar, ny 
skatteprognosberäkning från SKR. Budgetberedningen och återkopplar till förvaltningen om vilka 
preliminära budgetramar facknämnderna ska konsekvensbeskriva inför budgetdialogen i maj.  
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Mars-maj 
 

Konsekvensbeskrivning av preliminär budgetram: Förvaltningarna konsekvensbeskriver på 
nämndsnivå givna budgetförutsättningar. Förvaltning och nämnd tar fram förslag till nyckeltals-
indikatorer i syfte att styra mot fullmäktiges beslutade verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning. Målvärdena ska rymmas inom den preliminära budgetram som budgetberedningen 
meddelat nämnden.  Föreslagen budget samverkas med fackliga organisationer och beslutas av 
respektive facknämnd innan budgetdialogen i maj.  
 
Budgetdialog: I maj hålls budgetdialog där förvaltningschefer, nämndspresidier och budget-
beredningen samtalar om konsekvenser av budgetförutsättningar, möjligheter att uppfylla 
fullmäktiges mål och kommande investeringsbehov. 
 
Juni – december 
 
Budgetbeslut: Kommunstyrelsen överlämnar i maj/juni ett förslag till Mål- och resursplan som 
fullmäktige beslutar om i juni månad. Vid valår beslutas budgeten även av den nya 
kommunfullmäktige i november månad.  
 
Efter fullmäktiges beslut om mål- och resursplan beslutar kommunstyrelsen och respektive 
facknämnd om mål och driftbudget för den egna verksamheten i nämndens internbudget. Beslut 
bör tas senast i december månad. Undantaget valår då internbudget beslutas av nytillträdd nämnd 
efter årsskiftet. 
 

Handlingsplaner och detaljbudget: Förändringar av kommunbidraget ska konsekvensbeskrivas i 
internbudgeten, både avseende verksamhet och mål-värden. Aktiviteter tas fram av förvaltningen 
i syfte att uppnå de styrande verksamhetsmålen samt verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning. Nämndens budget fördelas ut på respektive ansvar och verksamhet.  
 
Fullmäktige beslutar om detaljerad investeringsbudget. 
 
Bild budgetprocessen över året: 

 

JANUARI-FEBRUARI

Budgetberedningen meddelar 
preliminära ramar utifrån 

planeringsförutsättningar och 
senste skatteprognosen.

MARS-APRIL

Prel. ramar konsekvensbeskrivs 
av förvaltningen.

Nämnderna föreslår drift- och 
investeringsbudget, samt mål.

Nämndernas förslag till budget 
och plan samverkas.

MAJ

Budgetdialog mellan nämnder och 
budgetberedning.

Central samverkansgrupp behandlar
informeras  om föreslagen Mål- och 

resursplan.JUNI

Fullmäktige beslutar mål- och 
resursplan inkl. utdebitering.

AUGUSTI-DECEMBER

Styrelse och nämnder antar 
internbudget och 

internkontrollplan. 

Facknämndernas internbudget 
anmäls till kommunstyrelsen.

Förvaltningen färdigställer 
detaljbudget. 

Fullmäktige beslutar detaljerad 
investeringsbudget

Dialog med budgetberedningen 
påbörjas inför nästkommande 

budgetår.
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Driftbudget 

 
Mål- och resursplanen innehåller ett budgetår och minst två planeringsår. 
 
Nämnden tilldelas ett kommunbidrag (budgetram) av kommunfullmäktige för verksamheten.  
 
Nämndens uppgift under året är att inom kommunbidragets ram bedriva verksamhet enligt 
beslutade mål, strategier och verksamhetsplan.  
 
Ansvarig nämnd äger rätt att fritt omdisponera resurser inom tilldelat kommunbidrag. Anslags-
bindningsnivån blir därmed respektive nämnd. Hänsyn ska tas till de mål och uppdrag som 
angivits av kommunfullmäktige.  
 
Tilldelat kommunbidrag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte 
räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksam-
heten ryms inom tilldelad ram. Den ordinarie verksamheten ska inrymmas inom det 
kommunbidrag som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret. Undantag från detta ska 
redovisas och godkännas i samband med budgetarbetet. 
 
Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att 
finansieringen är klarlagd. Tilläggsanslag under löpande budgetår ges i princip endast då en 
nämnd eller styrelse får nya verksamhetsuppgifter. Beslutsunderlag för utökad eller förändrad 
verksamhet ska innehålla kostnadsredovisning både för innevarande år och på längre sikt, tex. 
helårseffekt av driftkostnader. 
 
Kommunbidraget inkluderar även kapitalkostnader. Budgetkompensation för kapitalkostnader i 
driftredovisningen ges till nämnderna då investeringen följer beslutad investeringsbudget. 
 

3.2. Investeringsbudget 
Investeringsanslag fastställs av kommunfullmäktige.  
 
En utgift redovisas som en investering om samtliga av följande kriterier är uppfyllda: 

• Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år 
• Tillgången är avsedd för stadigvarande bruk 
• Beloppet är av väsentlig storlek, vilket innebär minst ett halvt prisbasbelopp 

 
För mer information se även investeringsriktlinjen för Sotenäs kommun. 

4. Uppföljning 

För att kommunens styrsystem ska fungera måste uppföljningsprocessen skötas på ett 
systematiskt och regelbundet sätt i tiden samt innehålla både ekonomi, prestationer och kvalitets-
aspekter. Syftet med uppföljningen är att ge återkoppling av genomfört arbete, visa graden av 
måluppfyllelse, ge underlag för förbättring/utveckla nya arbetsmetoder, omfördela resurser med 
mera.  
 
Anvisningar och tidsplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet tas fram av 
ekonomiavdelningen för kommunen/koncernens rapporteringstillfällen.  
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Bild över uppföljningsprocessen: 
 

 
 
 

4.1. Ekonomisk budgetuppföljning med helårsprognos  
Ekonomisk uppföljning ska göras månatligen för perioden februari - juni samt augusti - 
november. För april och augusti görs utökad uppföljning, se avsnitt nedan.  
 
Ekonomisk uppföljning för innevarande år sker löpande i förvaltningarna. Helårsprognoser 
upprättas och delges facknämnderna och kommunstyrelsen per februari, april, augusti och 
oktober. varje månad februari till november (ej juli). Den 10:e i månaden efter 
uppföljningsmånaden är uppföljningsrapport.  
 
Uppföljningen redovisas dels med en sammanställning för hela kommunen, dels med en 
sammanställning per nämnd. För kommunstyrelsen presenteras helårsprognosen som en 
sammanställning över hela kommunens verksamhet. För respektive facknämnd presenteras 
uppföljningen prognosen grupperat per verksamhetsområde.  
 
Uppföljningen omfattar helårsprognos för drift- och investeringsanslag i förhållande till budget.  
Uppföljningen omfattar även senaste prognoser avseende skatte- och bidragsintäkter samt andra 
händelser som kan påverka kommunens finansiella ställning och utveckling. 
 
Investeringsprojektens utgifts- och inkomstutveckling ska fortlöpande stämmas av mot 
investeringskalkyl och eventuella avvikelser rapporteras till kommunstyrelsen. Om överskridande 
inte kan undvikas kan kommunfullmäktige besluta om eventuella tilläggsanslag. 
 

4.2. Delårsrapportering  
Ekonomiavdelningen ansvarar för upprättande av budgetuppföljning och årsprognos per 30/4 
och 31/8 delårsrapport enligt gällande regelverk. Delårsrapporterna upprättas per april och 
augusti, varav det ena är ett lagstadgat delårsbokslut som även omfattar sammanställd 
redovisning. Uppföljningen i delårsrapporterna omfattar periodens utfall mot budget och en 
helårsprognos. 
 
Kommunens lagstadgade delårsbokslut sammanställs i en delårsrapport som överlämnas till 
kommunfullmäktige samt till revisorerna för skriftlig bedömning. Delårsrapporten innehåller 
även en samlad redovisning av all den verksamhet som Sotenäs kommun bedriver, oavsett om 
verksamheten bedrivs i förvaltnings- aktiebolags- eller stiftelseform (s.k. sammanställd 
redovisning). Rapporten innehåller dessutom en prognos avseende måluppfyllelse av 

Förvaltningen 
rapporterar löpande 
ekonomisk månads-

uppföljning
helårsprognos per 

februari, april, augusti, 
oktober till 

facknämnder och 
kommunstyrelse

JUNI

Fullmäktige 
behandlar antar

tertialuppföljning
delårsrapport jan-

april

NOVEMBER

Fullmäktige  
behandlar antar

delårsrapport jan-
aug

APRIL

Fullmäktige 
behandlar antar
årsredovisning
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kommunfullmäktiges mål. Samtidigt redovisas en sammanställning över 
investeringsverksamheten.  
 
Facknämndernas delårsrapporter lämnas till respektive nämnd för beslut. Delårsrapporten med 
kommunens samlade verksamhet behandlas av kommunfullmäktige. Varje nämnd ska i samband 
med behandling av tertialuppföljningen delårsrapporteringen ta aktiva beslut utifrån resultat och 
prognos. Det räcker alltså inte att lägga uppföljningen till handlingarna. 
 
Efter behandling i respektive facknämnd överlämnas anmäls nämndernas uppföljningsrapporter 
till kommunstyrelsen.  
 
Nämnden är ansvarig för att budgeterad eller i övrigt beslutad verksamhet kommer till utförande 
i enlighet med fastställd budget. Detta gäller såväl kostnads-, verksamhets-, prestations-, och 
kvalitetsmässigt. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. 
 

4.3. Negativa helårsprognoser 
För att skapa en medvetenhet om vikten av att anpassa verksamheten till de ekonomiska 
förutsättningarna är att ha ett aktivitetssystem om förutsättningarna ändras. 
 
Verksamhetsansvariga chefer skall löpande följa upp verksamheten och hur den utvecklas i 
förhållande till budget. Om uppföljningen visar att verksamhetens tilldelade budget har 
överskridits eller är på väg att överskridas skall detta analyseras och korrigeringsåtgärder 
omedelbart vidtas.  
 
Verksamhetsansvariga chefer skall informera förvaltningschef om de åtgärder som vidtas för att 
korrigera avvikelsen och där dessa åtgärder medför eller kan medföra större avvikelser från mål 
etc. för verksamheten. Åtgärder ska vidtas så snart en budgetavvikelse kan förutses.  
 
Förvaltningschef ska samordna och rapportera uppföljningen till nämnden med en skriftlig analys 
och kommentar till underskottets uppkomst. Förslag till åtgärder för att täcka prognostiserat 
underskott, de konsekvenser och ekonomiska effekter som åtgärderna förväntas ge innevarande 
år och på längre sikt, behandlas på nästkommande nämndsmöte. Nämndens beslut om åtgärd 
anmäls till kommunstyrelsen.  
 
Redovisade negativa budgetavvikelser ska i första hand täckas genom omdisposition inom 
nämndens kommunbidrag (budgetram).  
 
En nämnd som redovisar större budgetavvikelser kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog 
med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder. 
 

4.4. Helårsbokslut och årsredovisning  
Kommunens bokslut sammanställs i en årsredovisning som överlämnas till kommunfullmäktige 
samt till revisorerna för skriftlig bedömning. I februari - mars behandlar styrelse och nämnder 
sina bokslut för föregående år. I april överlämnar kommunstyrelsen årsredovisningen till 
kommunfullmäktige för beslut. Årsredovisningen innehåller en samlad redovisning av all den 
verksamhet som Sotenäs kommun bedriver, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings- 
aktiebolags- eller stiftelseform (s.k. sammanställd redovisning). Årsredovisningen innehåller 
dessutom en prognos avseende måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål över 
mandatperioden.  
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Genomgång av nämndernas bokslut sker vid bokslutsberedningen där kommunstyrelsens 
arbetsutskott och respektive nämnd diskuterar det ekonomiska resultatet och verksamheten. Vid 
bokslutsdialogen ska nämnderna ge en analys till resultatets uppkomst och hur det påverkar 
innevarande budgetår.  
 
Bild tidsplan bokslutsprocess: 

 

Resultat 

I anslutning till bokslutsberedningen ska nämnden lämna en skriftlig analys och kommentar till 
resultatets uppkomst. Om årsresultatet är ett underskott ska nämnden vid bokslutsberedningen, 
eller vid annat tillfälle inom två månader, lämna kommunstyrelsen ett åtgärdsprogram där nämn-
den redovisar hur underskottet ska täckas. 
 
 

FEBRUARI

boksluts-
beredning

FEBRUARI-MARS

Styrelse och 
nämnder antar 

sina bokslut

MARS-APRIL

KS behandlar 
årsredovisning

APRIL

KF antar beslutar
årsredovisning



 
 

 
Riktlinjer gällande Ekonomiska styrprinciper | Kommunfullmäktige | 2022-11-23/Paragraf | Dnr 2022/828| Sid 1/6 

 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

 

 

 

 

 

Ekonomiska styrprinciper 
för Sotenäs kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Dokumenttyp: Policy 
Fastställd/upprättad: 2022-11-23, § DNR 2022/828 
Senast reviderad: KF 2020-03-12 §4 DNR 2020/040 
Giltig till: Tills vidare 
Ansvarig handläggare: Ekonomichef 
Dokumentinformation: Ekonomistyrning 
Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder 
Relaterade dokument: Styr- och ledningssystem, internkontrollreglemente, nämndernas 

reglementen, investeringsriktlinje, riktlinje för god ekonomisk hushållning 
och hantering av resutlatutjämningsreserv, Mål -och resursplan (MRP) 



 
 

 
Riktlinjer gällande Ekonomiska styrprinciper | Kommunfullmäktige | 2022-11-23/Paragraf | Dnr 2022/828| Sid 2/6 

 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

 

 

1. Inledning 

Ekonomistyrningsprinciperna innehåller ramverket för den ekonomiska styrningen av 
kommunens verksamhet. Syftet med styrprinciperna är att tydliggöra de interna regelverk och 
processer som används för att planera och följa upp ekonomin, så att kommunens övergripande 
målsättningar för ekonomi och verksamhet kan nås.  Kommunens styrning av de kommunägda 
bolagen sker genom särskilda ägardirektiv.  
 
Lagstiftningens krav på god ekonomisk hushållning ska vara en given utgångspunkt i den 
ekonomiska förvaltningen. Därtill genomsyrar kommunens värdegrund öppenhet, delaktighet och 

helhetssyn, arbetet med ekonomisk planering och uppföljning.  

2. Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för kommunens ekonomiska planering och 
uppföljning och fastställer policy för den ekonomiska styrningen. Kommunfullmäktige fattar 
beslut om årliga ramar för styrelse och nämnder i mål- och resursplanen. 
 
Kommunstyrelsen ska följa verksamhetens utveckling och ekonomiska resultat och övervaka att 
verksamheten utförs kvalitetssäkrat och effektivt samt bedrivs inom de ekonomiska ramar som 
kommunfullmäktige beslutat. 
 
Nämnder och styrelse ansvarar för att driva verksamhet inom tilldelad ram och följa upp budget 
och verksamhet enligt fastställd tidplan. Nämnden är även ansvarig för att budgeterad eller i övrigt 
beslutad verksamhet kommer till utförande i enlighet med fastställd budget. Detta gäller såväl 
kostnads- verksamhets-, prestations, och kvalitetsmässigt. 

3. Budget  

3.1. Tidplan för budgetprocessen 
 
Budgetanvisningar och detaljerad tidsplan tas fram av ekonomiavdelningen. 
 
November-februari 
 
Budgetupptakt - planeringsförutsättningar: Under hösten arbetar förvaltningen fram planerings-
förutsättningar inför kommande budgetprocess, och en dialog påbörjas mellan 
ekonomiavdelningen och budgetberedningen. Planeringsförutsättningar innehållande omvärlds-
analys, befolkningsprognos, skattesats, finansiella mål, tidsplan för budgetprocessen som 
presenteras för budgetberedningen.  
 
Skatteprognos och resursberäkning: Förvaltningen arbetar fram en preliminär resursfördelning 
utifrån föregående års kommunbidrag (budgetplan), planeringsförutsättningar, ny 
skatteprognosberäkning från SKR. Budgetberedningen och återkopplar till förvaltningen om vilka 
preliminära budgetramar facknämnderna ska konsekvensbeskriva inför budgetdialogen i maj.  
 
Mars-maj 
 

Konsekvensbeskrivning av preliminär budgetram: Förvaltningarna konsekvensbeskriver på 
nämndsnivå givna budgetförutsättningar. Förvaltning och nämnd tar fram förslag till nyckeltals 
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indikatorer i syfte att styra mot fullmäktiges beslutade verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning. Målvärdena ska rymmas inom den preliminära budgetram som budgetberedningen 
meddelat nämnden.  Föreslagen budget samverkas med fackliga organisationer och beslutas av 
respektive facknämnd innan budgetdialogen i maj.  
 
Budgetdialog: I maj hålls budgetdialog där förvaltningschefer, nämndspresidier och budget-
beredningen samtalar om konsekvenser av budgetförutsättningar, möjligheter att uppfylla 
fullmäktiges mål och kommande investeringsbehov. 
 
Juni – december 
 
Budgetbeslut: Kommunstyrelsen överlämnar i maj/juni ett förslag till Mål- och resursplan som 
fullmäktige beslutar om i juni månad. Vid valår beslutas budgeten även av den nya 
kommunfullmäktige i november månad.  
 
Efter fullmäktiges beslut om mål- och resursplan beslutar kommunstyrelsen och respektive 
facknämnd om mål och driftbudget för den egna verksamheten i nämndens internbudget. Beslut 
bör tas senast i december månad. Undantaget valår då internbudget beslutas av nytillträdd nämnd 
efter årsskiftet. 
 

Handlingsplaner och detaljbudget: Förändringar av kommunbidraget ska konsekvensbeskrivas i 
internbudgeten, både avseende verksamhet och mål-värden. Aktiviteter tas fram av förvaltningen 
i syfte att uppnå de styrande verksamhetsmålen samt verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning. Nämndens budget fördelas ut på respektive ansvar och verksamhet.  
 
Fullmäktige beslutar om detaljerad investeringsbudget. 
 
Bild budgetprocessen över året: 
 

 

JANUARI-FEBRUARI

Budgetberedningen meddelar 
preliminära ramar utifrån 

planeringsförutsättningar och 
senste skatteprognosen.

MARS-APRIL

Prel. ramar konsekvensbeskrivs 
av förvaltningen. 

Nämnderna föreslår drift- och 
investeringsbudget, samt mål. 

Nämndernas förslag till budget 
och plan samverkas.

MAJ

Budgetdialog mellan 
nämnder och 

budgetberedning.

Central samverkansgrupp 
informeras  om föreslagen 

Mål- och resursplan.

JUNI

Fullmäktige beslutar 
mål- och resursplan inkl. 

utdebitering.

AUGUSTI-DECEMBER

Styrelse och nämnder antar 
internbudget och 

internkontrollplan. 

Facknämndernas internbudget 
anmäls till kommunstyrelsen.

Förvaltningen färdigställer 
detaljbudget. 

Fullmäktige beslutar detaljerad 
investeringsbudget

Dialog med budgetberedningen 
påbörjas inför nästkommande 

budgetår.
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Driftbudget 
 
Mål- och resursplanen innehåller ett budgetår och minst två planeringsår. 
 
Nämnden tilldelas ett kommunbidrag (budgetram) av kommunfullmäktige för verksamheten.  
 
Nämndens uppgift under året är att inom kommunbidragets ram bedriva verksamhet enligt 
beslutade mål, strategier och verksamhetsplan.  
 
Ansvarig nämnd äger rätt att fritt omdisponera resurser inom tilldelat kommunbidrag. Anslags-
bindningsnivån blir därmed respektive nämnd. Hänsyn ska tas till de mål och uppdrag som 
angivits av kommunfullmäktige.  
 
Tilldelat kommunbidrag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte 
räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksam-
heten ryms inom tilldelad ram. Den ordinarie verksamheten ska inrymmas inom det 
kommunbidrag som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret. Undantag från detta ska 
redovisas och godkännas i samband med budgetarbetet. 
 
Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att 
finansieringen är klarlagd. Tilläggsanslag under löpande budgetår ges i princip endast då en 
nämnd eller styrelse får nya verksamhetsuppgifter. Beslutsunderlag för utökad eller förändrad 
verksamhet ska innehålla kostnadsredovisning både för innevarande år och på längre sikt, tex. 
helårseffekt av driftkostnader. 
 
Kommunbidraget inkluderar även kapitalkostnader. Budgetkompensation för kapitalkostnader i 
driftredovisningen ges till nämnderna då investeringen följer beslutad investeringsbudget. 
 

3.2. Investeringsbudget 
Investeringsanslag fastställs av kommunfullmäktige.  
 
En utgift redovisas som en investering om samtliga av följande kriterier är uppfyllda: 

• Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år 
• Tillgången är avsedd för stadigvarande bruk 
• Beloppet är av väsentlig storlek, vilket innebär minst ett halvt prisbasbelopp 

 
För mer information se även investeringsriktlinjen för Sotenäs kommun. 

4. Uppföljning 

För att kommunens styrsystem ska fungera måste uppföljningsprocessen skötas på ett 
systematiskt och regelbundet sätt i tiden samt innehålla både ekonomi, prestationer och kvalitets-
aspekter. Syftet med uppföljningen är att ge återkoppling av genomfört arbete, visa graden av 
måluppfyllelse, ge underlag för förbättring/utveckla nya arbetsmetoder, omfördela resurser med 
mera.  
 
Anvisningar och tidsplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet tas fram av 
ekonomiavdelningen för kommunen/koncernens rapporteringstillfällen.  
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Bild över uppföljningsprocessen: 
 

 
 
 

4.1. Ekonomisk budgetuppföljning med helårsprognos  
Ekonomisk uppföljning för innevarande år sker löpande i förvaltningarna. Helårsprognoser 
upprättas och delges facknämnderna och kommunstyrelsen per februari, april, augusti och 
oktober.  
 
För kommunstyrelsen presenteras helårsprognosen som en sammanställning över hela 
kommunens verksamhet. För respektive facknämnd presenteras prognosen grupperat per 
verksamhetsområde.  
 
Uppföljningen omfattar helårsprognos för drift- och investering i förhållande till budget.  
Uppföljningen omfattar även senaste prognoser avseende skatte- och bidragsintäkter samt andra 
händelser som kan påverka kommunens finansiella ställning och utveckling. 
 
Investeringsprojektens utgifts- och inkomstutveckling ska fortlöpande stämmas av mot 
investeringskalkyl och eventuella avvikelser rapporteras till kommunstyrelsen. Om överskridande 
inte kan undvikas kan kommunfullmäktige besluta om eventuella tilläggsanslag. 
 

4.2. Delårsrapportering  
Delårsrapporterna upprättas per april och augusti, varav det ena är ett lagstadgat delårsbokslut 
som även omfattar sammanställd redovisning. Uppföljningen i delårsrapporterna omfattar 
periodens utfall mot budget och en helårsprognos. 
 
Kommunens lagstadgade delårsbokslut sammanställs i en delårsrapport som överlämnas till 
kommunfullmäktige samt till revisorerna för skriftlig bedömning. Delårsrapporten innehåller 
även en samlad redovisning av all den verksamhet som Sotenäs kommun bedriver, oavsett om 
verksamheten bedrivs i förvaltnings- aktiebolags- eller stiftelseform (s.k. sammanställd 
redovisning). Rapporten innehåller dessutom en prognos avseende måluppfyllelse av 
kommunfullmäktiges mål. Samtidigt redovisas en sammanställning över 
investeringsverksamheten.  
 
Facknämndernas delårsrapporter lämnas till respektive nämnd för beslut. Delårsrapporten med 
kommunens samlade verksamhet behandlas av kommunfullmäktige. Varje nämnd ska i samband 
med behandling av delårsrapporteringen ta aktiva beslut utifrån resultat och prognos. Det räcker 
alltså inte att lägga uppföljningen till handlingarna. 
 
Efter behandling i respektive facknämnd anmäls nämndernas uppföljningsrapporter till 
kommunstyrelsen.  
 

Förvaltningen 
rapporterar  

helårsprognos per 
februari, april, augusti, 

oktober till facknämnder 
och kommunstyrelse

JUNI

Fullmäktige 
behandlar 

delårsrapport 
jan-april

NOVEMBER

Fullmäktige  
behandlar 

delårsrapport 
jan-aug

APRIL

Fullmäktige 
behandlar 

årsredovisning
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Nämnden är ansvarig för att budgeterad eller i övrigt beslutad verksamhet kommer till utförande 
i enlighet med fastställd budget. Detta gäller såväl kostnads-, verksamhets-, prestations-, och 
kvalitetsmässigt.  
 

4.3. Negativa helårsprognoser 
För att skapa en medvetenhet om vikten av att anpassa verksamheten till de ekonomiska 
förutsättningarna är att ha ett aktivitetssystem om förutsättningarna ändras. 
 
Verksamhetsansvariga chefer skall löpande följa upp verksamheten och hur den utvecklas i 
förhållande till budget. Om uppföljningen visar att verksamhetens tilldelade budget har 
överskridits eller är på väg att överskridas skall detta analyseras och korrigeringsåtgärder 
omedelbart vidtas.  
 
Verksamhetsansvariga chefer skall informera förvaltningschef om de åtgärder som vidtas för att 
korrigera avvikelsen och där dessa åtgärder medför eller kan medföra större avvikelser från mål 
etc. för verksamheten.  
 
Förvaltningschef ska samordna och rapportera uppföljningen till nämnden med en skriftlig analys 
och kommentar till underskottets uppkomst. Förslag till åtgärder för att täcka prognostiserat 
underskott, de konsekvenser och ekonomiska effekter som åtgärderna förväntas ge innevarande 
år och på längre sikt, behandlas på nästkommande nämndsmöte. Nämndens beslut om åtgärd 
anmäls till kommunstyrelsen.  
 
Redovisade negativa budgetavvikelser ska i första hand täckas genom omdisposition inom 
nämndens kommunbidrag (budgetram).  
 
En nämnd som redovisar större budgetavvikelser kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog 
med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder. 
 

4.4. Helårsbokslut och årsredovisning  
Kommunens bokslut sammanställs i en årsredovisning som överlämnas till kommunfullmäktige 
samt till revisorerna för skriftlig bedömning. I februari - mars behandlar styrelse och nämnder 
sina bokslut för föregående år. I april överlämnar kommunstyrelsen årsredovisningen till 
kommunfullmäktige för beslut. Årsredovisningen innehåller en samlad redovisning av all den 
verksamhet som Sotenäs kommun bedriver, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings- 
aktiebolags- eller stiftelseform (s.k. sammanställd redovisning).  
 
Genomgång av nämndernas bokslut sker vid bokslutsberedningen där kommunstyrelsens 
arbetsutskott och respektive nämnd diskuterar det ekonomiska resultatet och verksamheten. Vid 
bokslutsdialogen ska nämnderna ge en analys till resultatets uppkomst och hur det påverkar 
innevarande budgetår.  
 
Bild tidsplan bokslutsprocess: 
 

 

FEBRUARI

Boksluts-
beredning

FEBRUARI-MARS

Styrelse och 
nämnder antar 

sina bokslut

MARS-APRIL

KS behandlar 
årsredovisning

APRIL

KF beslutar 
årsredovisning
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KS § 174 Dnr 2022/000863 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av RUR 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska kommuner besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Inför 
varje kommande mandatperiod behöver det ske en översyn av riktlinjen för god ekonomisk 
hushållning och hantering av RUR. I riktlinjen finns de långsiktiga finansiella målen. De kortsiktiga 
finansiella målen för budgetåret finns i Sotenäs kommuns årliga budgetprocess och fastställs i Mål -
och resursplanen. 
 
Som utgångspunkt vid kommunstyrelsens förvaltnings översyn av riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning, har ett analysunderlag har tagits fram för att utvärdera innevarande mandatperiods 
finansiella mål 2019-2022, dels motivera förslag till nya mål. Underlaget beskriver kommunens 
finansiella ställning samt de förutsättningar och utmaningar som prognostiseras för kommande 
mandatperiod. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen 
och ställningen i form av mål.  Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att 
betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och 
omständigheter. 
 
Underlaget ligger som grund till förvaltningens föreslagna långsiktiga finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning under mandatperioden 2023-2026. 
 
Genom att fastställa långsiktiga finansiella mål blir de styrande för vad kommunen långsiktigt vill 
uppnå i fråga om vilka resultatnivåer som krävs, investeringsverksamhetens omfattning och 
finansiering, samt hur mycket den löpande verksamheten får kosta. Målen utgör det gränsvärde för 
vad som kan tolereras utan att på sikt försämra de ekonomiska förutsättningarna för kommande 
generationer.   
 
Tre finansiella mål är föreslagna inför kommande mandatperiod; årens resultat i förhållande till 
skatter och generella bidrag för kommunen, skattefinansieringsgrad för kommunens investeringar 
samt soliditet för kommunkoncernen.  
 
Trots det senaste årens goda resultatnivåer är det av vikt att fortsätta skapa och bibehålla ett stabilt 
finansiellt utrymme, då de närmsta åren kommer att bli tuffa. De faktorer som blir mest relevanta i 
kommunens ekonomistyrning framåt är fokus på kommunens investeringsbehov, resultat och 
soliditetsutveckling.  
 
Vis översynen av hanteringen av RUR är förvaltningens bedömning att det inte finns behov av eller 
skäl till att ändra nuvarande hantering. Förvaltningen föreslår därför inga ändringsförslag för 
kommunens hantering av RUR. 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt förslag 2022-10-13 föreslås ersätta riktlinjen 
antagen av fullmäktige 2020-11-26 §123 dnr 2020/969, från och med 2023-01-01. 
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Forts. KS § 174 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven daterad 
2020-10-13 
Analysunderlag för framtagning av långsiktiga finansiella mål för mandatperioden 2023-2026 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-10-13 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-26 § 157 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv, daterade 2022-10-13. 
   
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige   
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KSAU § 157 Dnr 2022/000863 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av RUR 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska kommuner besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Inför 
varje kommande mandatperiod behöver det ske en översyn av riktlinjen för god ekonomisk 
hushållning och hantering av RUR. I riktlinjen finns de långsiktiga finansiella målen. De kortsiktiga 
finansiella målen för budgetåret finns i Sotenäs kommuns årliga budgetprocess och fastställs i Mål -
och resursplanen. 
 
Som utgångspunkt vid kommunstyrelsens förvaltnings översyn av riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning, har ett analysunderlag har tagits fram för att utvärdera innevarande mandatperiods 
finansiella mål 2019-2022, dels motivera förslag till nya mål. Underlaget beskriver kommunens 
finansiella ställning samt de förutsättningar och utmaningar som prognostiseras för kommande 
mandatperiod. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen 
och ställningen i form av mål.  Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att 
betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och 
omständigheter. 
 
Underlaget ligger som grund till förvaltningens föreslagna långsiktiga finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning under mandatperioden 2023-2026. 
 
Genom att fastställa långsiktiga finansiella mål blir de styrande för vad kommunen långsiktigt vill 
uppnå i fråga om vilka resultatnivåer som krävs, investeringsverksamhetens omfattning och 
finansiering, samt hur mycket den löpande verksamheten får kosta. Målen utgör det gränsvärde för 
vad som kan tolereras utan att på sikt försämra de ekonomiska förutsättningarna för kommande 
generationer.   
 
Tre finansiella mål är föreslagna inför kommande mandatperiod; årens resultat i förhållande till 
skatter och generella bidrag för kommunen, skattefinansieringsgrad för kommunens investeringar 
samt soliditet för kommunkoncernen.  
 
Trots det senaste årens goda resultatnivåer är det av vikt att fortsätta skapa och bibehålla ett stabilt 
finansiellt utrymme, då de närmsta åren kommer att bli tuffa. De faktorer som blir mest relevanta i 
kommunens ekonomistyrning framåt är fokus på kommunens investeringsbehov, resultat och 
soliditetsutveckling.  
 
Vis översynen av hanteringen av RUR är förvaltningens bedömning att det inte finns behov av eller 
skäl till att ändra nuvarande hantering. Förvaltningen föreslår därför inga ändringsförslag för 
kommunens hantering av RUR. 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt förslag 2022-10-13 föreslås ersätta riktlinjen 
antagen av fullmäktige 2020-11-26 §123 dnr 2020/969, från och med 2023-01-01. 
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Forts. KSAU § 157 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven daterad 
2020-10-13 
Analysunderlag för framtagning av långsiktiga finansiella mål för mandatperioden 2023-2026 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-10-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv, daterade 2022-10-13. 
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-10-13 KA 2022/863 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av RUR 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommuner besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Inför varje kommande mandatperiod behöver det ske en översyn av 
riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av RUR. I riktlinjen finns de 
långsiktiga finansiella målen. De kortsiktiga finansiella målen för budgetåret finns i 
Sotenäs kommuns årliga budgetprocess och fastställs i Mål -och resursplanen. 
 
Som utgångspunkt vid kommunstyrelsens förvaltnings översyn av riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning, har ett analysunderlag har tagits fram för att utvärdera 
innevarande mandatperiods finansiella mål 2019-2022, dels motivera förslag till nya 
mål. Underlaget beskriver kommunens finansiella ställning samt de förutsättningar och 
utmaningar som prognostiseras för kommande mandatperiod. Kommunen ska ange en 
tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av 
mål.  Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god 
ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och 
omständigheter. 
 
Underlaget ligger som grund till förvaltningens föreslagna långsiktiga finansiella målen 
för god ekonomisk hushållning under mandatperioden 2023-2026. 
 
Genom att fastställa långsiktiga finansiella mål blir de styrande för vad kommunen 
långsiktigt vill uppnå i fråga om vilka resultatnivåer som krävs, 
investeringsverksamhetens omfattning och finansiering, samt hur mycket den löpande 
verksamheten får kosta. Målen utgör det gränsvärde för vad som kan tolereras utan att 
på sikt försämra de ekonomiska förutsättningarna för kommande generationer.   
 
Tre finansiella mål är föreslagna inför kommande mandatperiod; årens resultat i 
förhållande till skatter och generella bidrag för kommunen, skattefinansieringsgrad för 
kommunens investeringar samt soliditet för kommunkoncernen.  
 
Trots det senaste årens goda resultatnivåer är det av vikt att fortsätta skapa och bibehålla 
ett stabilt finansiellt utrymme, då de närmsta åren kommer att bli tuffa. De faktorer som 
blir mest relevanta i kommunens ekonomistyrning framåt är fokus på kommunens 
investeringsbehov, resultat och soliditetsutveckling.  
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Vis översynen av hanteringen av RUR är förvaltningens bedömning att det inte finns 
behov av eller skäl till att ändra nuvarande hantering. Förvaltningen föreslår därför inga 
ändringsförslag för kommunens hantering av RUR. 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt förslag 2022-10-13 föreslås ersätta 
riktlinjen antagen av fullmäktige 2020-11-26 §123 dnr 2020/969, från och med 2023-
01-01. 

Ekonomi  

Finansiella mål krävs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat 
att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. 
Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation 
förbrukat. 

Regelverk  

Kommunallagen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilagt förslag till Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv daterad 2022-10-13 
   

Beslutsunderlag 
• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserven daterad 2020-10-13 
• Analysunderlag för framtagning av långsiktiga finansiella mål för 

mandatperioden 2023-2026 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Controller 
Kommundirektör 
Kommunrevisionen 
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Maria Strömberg Anna Liedholm 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Bakgrund  

Kommunallagen ställer krav dels att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer dels att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
för kommunen. Om kommunen eller regionen har inrättat en resultatutjämningsreserv ska 
riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.  
 
Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning.  
 
Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna 
som ryms inom de finansiella målen, dvs koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa 
behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra 
uppdraget gentemot medborgarna tydligt. 
 
God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation 
själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen 
generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.  
 
Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och 
ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att 
betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och 
omständigheter. 
 
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre 
tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att 
kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa 
på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av 
för låg självfinansieringsgrad av investeringar. 
 
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att 
driva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa 
förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan 
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För att åstadkomma detta samband krävs bland 
annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara 
mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser 
gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur 
verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation 
som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna måste kommunen 
säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
 
Riktlinjen har för avsikt att ta höjd för ett mer långsiktigt perspektiv på kommunens ekonomiska 
styrning och är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer om god 
ekonomisk hushållning. Förutom den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform bedrivs del av 
kommunens verksamhet i bolagsform. I kommunkoncernen ingår de av Sotenäs kommun 
helägda bolag Sotenäsbostäder AB och Sotenäs RehabCenter AB, Sotenäs Vatten AB (VA) 
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samt Rambo AB i vilket Sotenäs kommun äger 25 procent. För verksamhet som drivs i 
bolagsform sker även styrning i ägardirektiv och andra styrande dokument.  
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv för kommunkoncernen 

Finansiella målen fastställs på kort- och lång sikt. De långsiktiga finansiella målen fastställs i 
dessa riktlinjer. Kortsiktiga finansiella mål för budgetåret och mandatperioden formuleras inom 
ramen för Sotenäs kommuns årliga budgetprocess. Om resultatutjämningsreserven (RUR) skulle 
komma att disponeras kan såväl de kortsiktiga som de långsiktiga finansiella målen behöva ses 
över. 
 
Kortsiktiga finansiella mål 

De kortsiktiga finansiella målen utgör delmål för att uppnå de långsiktiga finansiella målen. 
Dessa anges årligen i mål- och resursplanen. 
  
Långsiktiga finansiella mål 

Genom att fastställa långsiktiga finansiella mål blir de styrande för vad kommunen långsiktigt 
vill uppnå i fråga om vilka resultatnivåer som krävs, investeringsverksamhetens omfattning och 
finansiering av dessa och hur mycket får den löpande verksamheten kosta under kommande 
mandatperiod. 

Resultat 

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande 
intäkter och kostnader. Resultatnivån på längre sikt måste vara tillräckligt stort för att 
motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation. Detta med hänsyn 
tagen till inflation och utveckling, utan att den ska behöva en högre skatt.  
 
Resultatet (överskottet) är en bidragande faktor till den investeringsvolym kommunen klarar av 
att finansiera med egna medel. Det säkerhetsställer också finansieringen av pensionsåtaganden 
som i balansräkningen redovisas som ansvarsförbindelser. Ett resultat skapar även beredskap för 
oförutsedda kostnader.  
 
Det som i huvudsak är avgörande för hur stort resultat en kommun bör ha är vilket 
investeringsbehov kommunen har för att klara både att värdesäkra befintliga anläggningar och 
att möta framtida expansionsbehov. När investeringsbehovet är stort förutsätts högre positiva 
resultat om kommunkoncernen inte ska behöva öka sin skuldsättning allt för mycket. 
 
Resultatmål kommunen: 

 

 Resultatet i förhållande till skatter och generella bidrag ska under mandatperioden 2023 
– 2026 i genomsnitt minst uppgå till 2 procent. 
 

http://www.sotenas.se/


 
 

 
God ekonomisk hushållning samt hantering av RUR | Kommunfullmäktige | 2022-11-23 | Dnr 2022/863 | Sid 4/7 

 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se | Sida 4 av 7 
 

Investeringar 

Utrymmet för nya investeringar är beroende av årets resultat. Höga investeringsnivåer ger en 
ökad sårbarhet för kommunens ekonomi på grund av finansieringsbehov och ökade 
kapitalkostnader. Lånefinansiering samt ökade kapitalkostnader innebär ökade finansiella 
kostnader som tränger undan resurser från verksamheterna.  
 
Inför kommande mandatperiod kommer det omfattande investeringsbehov i kommunen till följd 
av demografi med ny -och ombyggnation av verksamhetslokaler. Kommunen kommer inte 
kunna fullt ut kunna skattefinansiera detta under mandatperioden 2023-2026, utan det kommer 
krävas att en del av finansieringen sker via upplåning, vilket leder till ökad skuldsättning och 
där man i driftbudgeten får ta höjd för framtida räntehöjningar.  
 

Nyckeltalet skattefinansieringsgraden för investeringar (årets resultat + årets avskrivningar 
/investeringsvolymen) beskriver hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansieras av egna 
medel. På sikt bör målsättningen vara att investeringar ska skattefinansieringsgraden uppgå till 
100 procent.  
 
Investeringsmål kommunen: 

 

 Skattefinansieringsgrad av investeringar i kommunen ska i genomsnitt under perioden 
2023-2026 minst uppgå till 100 % exklusive investeringar i Hunnebohemmet och 
Skredriskåtgärder i Hunnebostrand vilka får lånefinansieras.  

 

Soliditet  

Soliditeten är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt 
perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital och 
skildrar därmed kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme.  
 
Soliditeten, i synnerhet när ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser inkluderas, är ett 
långsiktigt nyckeltal. Det utgör summan av alla historiska affärshändelser, visar på 
organisationens ekonomiska ställning och mest långsiktiga betalningsförmåga, samtidigt som 
det är mycket trögrörligt i det kortare perspektivet. Soliditeten påverkas av investeringsvolym, 
upplåning, resultatutveckling En högre investeringsnivå kräver, allt annat lika, högre resultat för 
att hålla soliditeten konstant. Under mandatperioden kommer högre investeringsvolymer än vad 
som kan självfinansieras leda till att soliditeten sjunker. Det är dock angeläget att 
resultatnivåerna landar på en nivå som dämpar behovet av lånefinansiering.   
  
Soliditetsmål kommunkoncernen 

 

 Soliditeten i kommunkoncernen, inklusive totala pensionsförpliktelser, ska inte 
understiga 20 procent  
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God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv för kommunkoncernen 

Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning ska, med utgångspunkt från vision och     
gällande programförklaring, omfatta kommunens olika verksamhetsområden. Målen ska för 
varje budgetår anges i kommunens mål- och resursplan. 
 
Uppföljning och utvärdering av mål för god ekonomisk hushållning 

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning ska ske både i delårsrapport och 
årsredovisning. Det är kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen utvärderar uppfyllelsen 
av de mål som kommunfullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen ska även göra en samlad 
bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. För att kommunstyrelsen ska 
kunna göra denna bedömning är det viktigt att kommunfullmäktige anger en lägsta nivå av 
måluppfyllelse för att god ekonomisk hushållning ska ha uppnåtts. 
 
 
Bedömning av mål för god ekonomisk hushållning 
Bedömning av måluppfyllelse görs genom en sammanväg bedömning av fullmäktiges 
indikatorer.  
 
För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att: 

 Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret. 
 En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller kommer att 

uppfyllas under den tidsperiod som anges i målformuleringen. 

 
Balanskrav och balanskravsutredning 

I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska en balanskravsutredning upprättas. Av denna 
utredning ska det framgå vilka justeringar av årets resultat som gjorts för att räkna fram dels 
”Årets resultat efter balanskravsjusteringar”, dels ”Årets balanskravsresultat”. Av denna 
utredning eller av förvaltningsberättelsen bör en analys av både ”Årets balanskravsresultat” och 
”Balanskravsresultat att reglera” göras. 
 
Om en kommun eller en region i sin årsredovisning konstaterar ett balanskravsunderskott för 
året stadgar regelverket att underskottet ska regleras senast efter tre år. 
 
Balanskravsresultatet räknas fram i en till resultaträkningen sidoordnad balanskravsutredning. 
Där görs justeringar av ett antal angivna kostnader och intäkter (vissa realisationsvinster och -
förluster, orealiserade förluster i värdepapper, återföring av orealiserade förluster i värde-
papper). I förekommande fall ska även RUR hanteras i denna utredning. 
 
Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Syftet med lagstiftningen är att ge kommuner och regioner möjlighet att under vissa angivna 
förutsättningar reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. 
Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa 
omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd 
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att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större 
stabilitet för verksamheterna. 
 
Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar 
av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Avsikten med RUR är således 
inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en verksamhet eller 
ekonomin i stort, det vill säga inte hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt. RUR 
ska inte heller användas för att göra kortsiktiga förändringar av skattesatsen 
 
Allmänna riktlinjer för reservering av medel till RUR  

Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det 
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravs-
justeringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning.  
 
 
Exempel: Resultatutredning bokslut 2018                      Belopp mnkr 
Årets resultat     9,9 
Årets resultat efter balanskravsjustering   7,7 
1 % av skatteintäkter och kommunal utjämning  5,2 
Belopp som är möjligt att reservera   2,5 
 
Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensions-
förpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske i stället uppgå till två procent av summan 
av de ovan nämnda posterna.  
 
Enligt propositionen bör riktlinjerna också ange hur stor reserven högst får vara. Ett sådant tak 
kan exempelvis formuleras som en andel av skatteintäkter och generella bidrag. 
 
Sotenäs riktlinjer för reservering av medel till RUR  

För Sotenäs kommun, som har ett positivt eget kapital och i övrigt en relativt andra kommuner 
god finansiell ställning, gäller att en reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar 
det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravs-
justeringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter, kommunalekonomisk 
utjämning. 
 
Mot bakgrund av att Sotenäs kommun, trots egen god finansiell ställning, i kommunkoncernen 
har en relativt hög skuldsättning får resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 20 mnkr.  
 
Sotenäs riktlinjer för disponering av RUR  

För Sotenäs kommun tillämpas modellen att en prognos av det årliga underliggande skatte-
underlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, används 
som riktvärde för när uttag ska få göras ur RUR. Om prognosen understiger genomsnittet får 
reserven användas. En disponering av RUR får budgeteras om prognosen under budgetarbetet 
understiger det tioåriga genomsnittet. 
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För Sotenäs kommun gäller vidare att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga 
så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i 
budgeten som i årsredovisningen. 
 
Två kriterier ska alltså vara uppfyllda: 

 förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga 
utvecklingen de senaste tio åren 

 balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett 
nollresultat (eller så långt som reserven räcker). 

 
Beslut om planerad användning av medel från RUR fattas i samband med mål- och resursplan. I 
samband med årsredovisningen fastställs eventuell användning av medel. 
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Inledning 
 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting besluta om riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning. Inför kommande mandatperiod behöver det ske en översyn av riktlinjen av god 

ekonomisk hushållning och hantering av RUR.  

Finansiella målen fastställs på kort- och lång sikt. De långsiktiga finansiella målen fastställs i riktlinjen 

för god ekonomisk hushållning. Kortsiktiga finansiella mål för budgetåret och mandatperioden 

formuleras inom ramen för Sotenäs kommuns årliga budgetprocess.  

Detta underlag har tagits fram för att utvärdera innevarande mandatperiods finansiella mål samt 

tydliggöra hur förutsättningar och utmaningar ser ut inför kommande mandatperiod. Underlaget 

ligger som grund till föreslagna långsiktiga finansiella mål inför revidering av riktlinjen för god 

ekonomisk hushållning. 

 

Tidsplan 
Underlaget skickas ut till budgetberedningen, som består av kommunstyrelsens arbetsutskott, för 

information den 12 september. Underlaget förankras även i kommunledningsgruppen den 29 

september 2022 då ledningsgruppen arbetar med handlingsplan för kommande utmaningar i budget 

2023.  

MRP 2023 går upp för beslut i KF den 23 november. Förhoppningsvis kan även riktlinjen för god 

ekonomisk hushållning lyftas vid samma tillfälle. Behövs ytterligare beredning av dessa kommer 

riktlinjen i stället lyftas för beslut i KF i december 2022.  

År Tid Vilka Område 

2022  Budgetberedning, KC, EC, 
controller 

Budget 2023, finansiell analys, 
utmaningar 

2022 9 september Budgetberedning Utskick underlag 

2022 12 september Budgetberedning, KC, EC, 
controller, SBC 

Utvärdering 2019 - 2022 prel., samt 
förslag nivåer finansiella mål 
 

2022 29 september KLG, controller Genomgång utmaningar, obalanser 
2023, nivåer finansiella mål 

2022 5 oktober Budgetberedning Budget 2023, finansiella mål, 
ekonomiska styrprinciper 

2022 Inlämning av material 13 okt KSAU, KS  

2022  23 november KF Förslag till beslut av riktlinje för god 
ekonomisk hushållning 
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Ansvar 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en ledande och samordnade roll för frågor som 

inverkar på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. För att långsiktigt kunna göra detta 

måste mål fastställas som klargör hur mycket pengar som ska gå till löpande verksamhet, hur 

investeringar ska finansieras och om sparande för framtiden.  

Styrelsen bör upprätta förslag till budget med mål och riktlinjer för verksamheten som håller sig inom 

ramarna som anges av de finansiella målen. Styrelsen ska också ha kontroll över att verksamheterna 

håller sig inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten.  

Uppföljningen av hur budgeten genomförs samt hur de olika målen efterlevs är en viktig del i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges arbete. Kommunfullmäktige beslutar om mål och ramar 

och styrelsen ansvarar för framtagande och efterlevnad.  

De finansiella målen är en central faktor för den ekonomiska förvaltningen enligt kommunallagen. 

En avgörande roll för hur kommunen lever upp till kravet på god ekonomisk hushållning handlar om 

acceptans och efterlevnad av dessa mål. För att lyckas måste målen vara förankrade hos de 

förtroendevalda och verksamhetsansvariga.  

 

Lagkrav 
Lagen ställer krav på kommuner och regioner att sätta mål både för verksamhet och finanser. För 

verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För 

ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.  

Motivet till detta är att finansiella mål är nödvändiga för att betona att ekonomin är en restriktion 

för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer är nödvändiga för att visa hur mycket av de olika 

verksamheterna som kan rymmas inom de finansiella målen dvs kopplingen mellan ekonomi och 

verksamhet. Målen bör också främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt 

tydliggöra verksamheten gentemot medborgarna. 

  

Definition av ekonomisk hushållning 
Definitionen kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det handlar således om 

att väga ekonomi på kort sikt samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på 

längre sikt. Om man under ett år förbrukar mer pengar än vad man erhåller innebär det att 

kommande år, eller kommande generationer, måste betala för denna överkonsumtion.  

Ur ett finansiellt perspektiv innebär det att kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag ska 

kunna finansiera den löpande verksamheten samt samtliga årets investeringar. Misslyckas detta blir 

på sikt den kort- och långsiktiga betalningsberedskapen försvagad vilket innebär en belastning på 

framtiden. 
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Balans mellan intäkter och kommunal konsumtion 
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv ställer krav på att kommunen har en balans 

mellan intäkter och den kommunala konsumtionen. En obalans med exempelvis ett för högt uttag 

av skatteintäkter innebär att kommuninvånarna får betala mer än vad man faktiskt konsumerar. Å 

andra sidan om den kommunala konsumtionen överstiger intäkterna får det till följd att kommande 

generationers kommuninvånare tvingas finansiera vad tidigare generationer konsumerat.  

En välskött ekonomi kräver att organisation och medborgare förstår och accepterar att de finansiella 

målen är styrande för vilken ambition man har råd för att driva verksamheten.  

Kommunen ställs kontinuerligt krav på att genomföra verksamhet ifrån olika håll. Det handlar om 

lagar, förordningar, skolverk, socialstyrelse mm. Men också från anhöriga, massmedia och 

kommuninvånare. Utifrån att kravet på god ekonomisk hushållning innebär det att hitta en balans 

mellan finansiering och kommunal konsumtion.  

Har vi den balansen? 

 

Möjliga åtgärder vid obalanser mellan ekonomi och 
verksamhet 

• Höja/sänka kommunalskatten 

• Höja/sänka de verksamhetsrelaterade intäkterna 

• Fördela om medel mellan kommunens verksamheter (förbättrar dock inte den totala 

verksamheten eller ekonomin) 

• Öka effektiviteten i verksamheten 

• Genomföra besparingar i verksamheten genom att sänka kvantitet och/eller kvalitet 

• Påverka staten att öka de generella statsbidragen. - Specialdestinerade statsbidrag är inte 

någon lösning! 

 

Skäl till överskott i budget 
Grunden för god ekonomisk hushållning är att varje generation själv bär kostnaderna för den service 

den konsumerar, vilket innebär krav på överskott i budgeten. De ekonomiska målen och budgeten 

utgör en ram för verksamheten. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt, och det ska finnas 

tydliga mål för vad som ska presteras.  

Varför behövs överskottet och vad ska det användas till? 

http://www.sotenas.se/
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1. Värdesäkring av det egna kapitalet 

Kommunen får inte förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Det innebär att 

det egna kapitalet måste tillföras nya medel från överskott i det årliga resultatet för att 

inte urholka värdet i takt med stigande inflation. 

2. Egenfinansiering av investeringar 

Kommunen ska kunna finansiera sina investeringar med egna medel, vilket kräver 

överskott. Nya investeringar är normalt dyrare beroende på inflation och på att teknik och 

krav avancerat. Överskottet måste till för att täcka fördyringen. 

3. Reserv för oförutsedda kostnader 

Kommunens budget bör innehålla en marginal för oförutsedda kostnader för att på så sätt 

försäkra sig om att det årliga resultatet garanterat når upp till resultatmålet. 

 

Hur finansierar vi investeringar och värdesäkrar kommunens anläggningstillgångar? 
För att täcka kostnader i samband med att tillgångar nyttjas görs avskrivningar. Avskrivning sker på 

anskaffningsvärden dvs utan hänsyn till inflationsrelaterad värdeminskning. Vid ersättning av 

anläggningstillgångar med egna medel krävs överskott som täcker skillnaden mellan investerings-

nivån och avskrivningar. Om detta inte sker krävs nyupplåning. Nyupplåning medföljer ökad 

låneskuld samt att externa räntekostnader tar allt större del av driftsbudgeten i anspråk. 

Ska vi kunna avsätta resurser för utveckling? 
För att genomföra offensiva satsningar krävs att ekonomin tillåter det. Kommuner som lever på 

marginalen hamnar lätt i ständiga diskussioner om ekonomiskt gnetande. Det är en situation som tar 

stor kraft från organisationen vilket kan få till följd att man inte orkar med mer strategiskt och 

långsiktig planering.   

http://www.sotenas.se/


 

Dnr 2022/863  Datum: 2022-10-14 

 

Sotenäs kommun 

Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se |                                                                                                     Sida 7 av 32 

Omvärldsspaning utifrån SKR och Kommuninvest 
 

Framöver ökar trycket på kommunens verksamhets- och ekonomistyrning. I en tid med höga 

investeringar och tuffare förutsättningar är ekonomistyrningen en allt viktigare komponent.  

För det första har det demografiska trycket på allvar börjat få konsekvenser. Andelen äldre stiger, 

samtidigt som andelen yrkesverksamma minskar. Det ger ökad efterfrågan på välfärd och tilltagande 

problem med kompetensförsörjningen.  

I samband med pandemin har stora statsbidrag gjort att kommuner landat på relativt höga 

resultatnivåer. Men detta är troligen temporärt. Nu står sektorn inför långsiktiga ekonomiska 

utmaningar som inte minst på grund av demografin, är lika svåra som de såg ut före pandemin.  

För det andra kommer de omfattande investeringsbehoven – utifrån såväl demografiska 

utvecklingen som de stora behoven av renovering i fastighetsbeståndet och infrastruktur. Trots en 

relativt hög självfinansieringsgrad krävs det en omfattande extern finansiering vilket leder till ökad 

skuldsättning och där man även får ta höjd för framtida räntehöjningar.  

De faktorer som blir mest relevanta i kommunens ekonomistyrning framåt blir då fokus på 

investeringsbehov, resultat och soliditetsutvecklingen. Resultatnivåerna bör framöver minst vara 2 

procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning.  

Större marginaler i form av goda resultat gör det möjligt att bära en högre skuldsättning och att 

soliditeten, fungerar som helhetsmått för kommunens finansiella styrka.  

I Kommuninvests kreditgivning finns inga långsiktigt fastlåsta tak. I stället används utlåningsramar, 

för var och en av medlemmarna, som ingår i en kontinuerlig, aktiv och specifik analysprocess.  

Så länge en kommun har en grundläggande finansiell styrka – särskilt i form av goda resultat – ses 

inte hög skuldsättning som ett problem i sig.  

 

Vilka skuldnivåer krävs för att säkra nödvändiga välfärdsinvesteringar? 

Vilka finansiella mål för koncernens balansräkning behövs för att säkerställa en stark och bärkraftig 

finansiell ställning?  

 

Soliditet 

En rimlig soliditetsnivå är att sträva emot baserat på kommunkoncernens struktur. Om soliditeten är 

stark i utgångsläget finns marginaler. Denna analys behövs göras inför kommande fastställande av 

kommunens finansiella mål på längre sikt. Varje kommun måste därför värdera sin skuldsättning 

http://www.sotenas.se/
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utefter den ekonomiska bärkraften som råder i kommunen, och anpassa såväl skuldnivå som 

skuldförvaltning därefter. 

 Ur Kommuninvest blogg 7 oktober 2021 (Betänkandet en god kommunal hushållning betänkande 

september 2021: 

Soliditeten har en framträdande roll i utredningsbetänkandet En god kommunal hushållning som 

presenterades under hösten 2021. Där sägs bland annat: ”Soliditeten, i synnerhet när ansvars-

förbindelsen för pensionsförpliktelser inkluderas, är ett långsiktigt nyckeltal. Det utgör summan av 

alla historiska affärshändelser, visar på organisationens ekonomiska ställning och mest långsiktiga 

betalningsförmåga, samtidigt som det är mycket trögrörligt i det kortare perspektivet.” 

I en fråga ställd till samtliga deltagare på ett webbinarium om kommunsektorns ekonomistyrning 

som vi arrangerade 27 september svarade 74 procent att det i en helhetsstyrning är rimligt att lägga 

lite större vikt vid soliditeten. 

 

För det första krävs ett helhetsperspektiv. I de 10-åriga program för god kommunal hushållning som 

utredningen föreslår att varje kommun ska upprätta och uppdatera är tanken att mål fastställs för 

fyra nyckelfaktorer: soliditet, resultat, självfinansieringsgrad och låneskuld. Jag tror att 

perspektivet även kan göras bredare än så. Soliditeten bör analyseras i sitt samspel med andra 

nyckeltal och det är också viktigt att följa andra faktorer, inte minst skuldsättningen. 

För det andra behöver arbetet med soliditetsmåttet hela tiden anpassas till de specifika förut-

sättningarna i den egna kommunen. I detta avseende väljer utredningen en klok linje. Upplägget med 

10-årsprogrammen innebär att målnivåerna för såväl soliditet som övriga nyckelfaktorer preciseras 

på lokal nivå. Enligt min tolkning handlar det inte om att precisera exakta planer, utan snarare 

finansiella ramar i varje kommun. 

Variationer inom kommunsektorn när det gäller både utgångsläge och i framtida planering är så stora 

att det skulle bli helt fel om staten försökte etablera någon form av enhetliga målnivåer. Det enda 

som kan fungera i praktiken är att varje kommun/region gör sin egen analys av utvecklingen. 

Vilken soliditet som man i en kommun bör sträva efter bör anpassas till hur de egna tillgångarna ser 

ut, vilka investeringsbehov man ser framför sig, hur man driver olika verksamheter, vilka bolag man 

har etc. Alla ska inte ta sikte mot samma soliditet. 

En högre investeringsnivå kräver, allt annat lika, högre resultat för att hålla soliditeten konstant – och 

vice versa. Om man har en stark soliditet till att börja med krävs det ett högt resultat för att 

upprätthålla den – och vice versa. De kommuner med stora investeringar har haft fallande soliditet, 

vilket i och för sig nog har varit fullt rimligt.  

Länk: Fastställ egna finansiella ramar | (kommuninvest.se) 
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Ekonomistyrningen i kommunsektorn ska, genom att säkra ett finansiellt helhetsgrepp som bygger 

bärkraft på längre sikt, göra det möjligt att kontinuerligt leverera en välfärd som möter invånarnas 

behov med en bibehållen finansiell balans. 

 

Underhållsskuld – eftersatt underhåll investeringar 

Bilden av ett eftersatt underhåll i VA-infrastruktur och konstaterar att investeringsbehovet framöver 

är stort. Detta är även budskapet i flera rapporter från organisationen Svenskt Vatten. Det finns också 

pågående diskussioner om underhållsskulder inom vissa typer av verksamhetslokaler och inom 

annan infrastruktur såsom gator och stadsmiljöer. Caset för att hela tiden jobba med aktivt underhåll 

– och därmed undvika att bygga upp några större underhållsskulder – är starkt i både praktiska och 

ekonomiska termer. Det är ofta både billigare och bättre att åtgärda små saker tidigt än att åtgärda 

stora saker sent. Detta uppfattar jag att de allra flesta håller med om. 

God ekonomisk hushållning handlar inte bara om finansiella mål och en effektiv verksamhet. Det 

handlar också om att ta hand om sina tillgångar. En kommun/region som står utan låneskuld, men 

som har tillgångar i mindre gott skick, kan i teorin ha en sämre ekonomisk hushållning än en 

kommun/region med en större skuld men tillgångar i toppskick. 

Man behöver ha de resurser som krävs för att kunna finansiera underhållsinvesteringarna.  

På bostadssidan är det ett dilemma att investeringsutrymmet till stor del behöver skapas genom 

höjda hyror. Detta är en svårhanterlig och ofta känslig fråga.  

På VA-sidan finns det flera utmaningar kopplade till att finansieringen i huvudsak sker genom 

taxekollektiv. Även om det finns en viss möjlighet till fondering inom taxekollektiv är det oftast så att 

en stor del av den aktuella investeringen behöver lånefinansieras. Kostnaden för lånen ska sedan 

betalas av taxekollektivet, vilket innebär att intäkterna också ökar. Det är viktigt i synen på skuld att 

analysera den utifrån kommunens omsättning. Vi kan inte fokusera på ett enskilt nyckeltal, utan 

måste se till helheten – och vilka konsekvenser det får om man väljer att inte investera.  

Även om forskningen gällande samverkan är aningen spretig så är en slutsats att det tycks vara lättare 

att utvinna positiva effekter av samverkan på områden som uppfattas som opolitiska och/eller är 

tekniska, såsom VA, än på andra områden för att ha rätt kompetens.  

Att i en komplex politisk miljö prioritera och driva igenom underhållsinvesteringar är inte alltid ett 

givet val. De historiska erfarenheterna tyder snarare på motsatsen. Den politiska kapaciteten kan 

kopplas samman med den institutionella kapaciteten, d v s att medborgarna tycker frågan är viktig. 

Givetvis vill man att vattnet i kranen ska gå att dricka, men att tidigt underhålla något som ännu inte 

tycks påverka vattnets kvalitet tenderar få att vara engagerade i. 

Det är nödvändigt att – genom att titta närmare på underhållsbehov. Utforma ett långsiktigt 

arbetssätt där existerande underhållsskulder steg för steg betas av. Det aktiva arbetet med 
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kontinuerligt underhåll är kanske inte så glamoröst. Men det är en vinstaffär för alla involverade och 

i förlängningen en förutsättning för en god ekonomisk hushållning.  

Länk: Klarar vi underhållsskulden? | (kommuninvest.se) 

 

När blåser stormen över? 

Fastighets- och bostadssektorn har påverkats särskilt mycket i denna makromiljö. Exempelvis har 

byggpriserna stigit markant. I juli ökade byggkostnadsindex med 14,6 procent jämfört med samma 

period föregående år. Centrala frågeställningar blir därmed vilka konsekvenser ”stormen” får för 

kommunsektorns fastighets- och bostadsinvesteringar samt hur situationen ska hanteras så länge 

som det fortfarande är turbulent. I en medlemsundersökning från Sveriges Allmännytta i maj uppgav 

en fjärdedel av de allmännyttiga bolagen att anbudspriserna i snitt var närmare 20 procent högre än 

förväntat. I vissa fall var anbudspriserna 40–50 procent högre än förväntat. Till denna problematik 

ska läggas en försämrad tillgång till byggmaterial, med en särskild osäkerhet kring cement, samt höga 

energipriser. Kommunala bostadsbolag i princip dragit i nödbromsen för nya investeringsprojekt då 

dessa inte längre går att ”räkna hem. En viktig grundförutsättning är att ha en långsiktig planering 

och utarbetade riktlinjer för sin bostadsförsörjning.  

Vilka investeringar är rimliga att bära givet resultatmål, soliditetsutveckling och andra centrala 

riktmärken? Om man ser till den finansiella analysen blir det i dessa tider extra angeläget att 

kontinuerligt försöka klargöra vad som väntar runt hörnet. Vad ser vi framför oss på lite längre sikt? 

När blåser ”stormen” över? Ser vi till den allmänna prisutvecklingen förväntas den höga inflationen 

falla tillbaka under 2023. Under den senaste tiden har de längre marknadsräntorna fallit, vilket kan 

tolkas som ett tecken på att marknaden bedömer att centralbankerna kommer att få bukt med 

inflationen. Utvecklingen förväntas leda till en svagare konjunktur men bör samtidigt ge mer stabila 

finansieringskostnader. 

Byggprisernas utveckling är kopplade till flera saker: stabiliteten i de globala värdekedjorna, den 

nationella kapaciteten av cementproduktion, energi- och drivmedelspriser etc. Men med en 

generellt sett lägre inflationstakt borde även byggpriserna pressas nedåt på sikt. Analysen blir 

onekligen komplex, men det blir ändå angeläget att orientera sig så bra som möjligt. 

Länk: När blåser stormen över? | (kommuninvest.se) 

 

Ur vårens ekonomirapport från SKR: 

I vår-upplagan 2022 av SKR:s ekonomirapport, målar man upp en ganska dyster bild av den 

kommunala ekonomin. Nyanserna är nu mörkare än de varit under senare delen av pandemin. Efter 

ett par år med starka resultat ser kommunsektorn ut att hamna i svårigheter från och med nästa år. 

Kombinationen av hög inflation, stigande räntor, ökade pensionskostnader och svag börsutveckling 

skapar problem.  

http://www.sotenas.se/
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De långsiktiga strukturella utmaningarna finns kvar. Vi har en demografi, med en snabbväxande 

grupp 80-plussare, som ger upphov till både resursbrist och kompetensbrist. Vi har tydliga behov av 

effektiviseringar och nya arbetssätt. Vi har, i kommunsektorperspektivet, även ett behov av 

långsiktigt förutsägbara planeringsförutsättningar från staten.  

Det positiva är att vi under åren 2020 - 2021 haft mycket goda resultat som förbättrat kommunernas 

finansiella ställning. Ett växande eget kapital har gett en högre soliditet. Detta innebär att den 

finansiella styrkan har ökat.  

Soliditeten bör studeras på koncernnivå. Det är endast med det helhetsgreppet som man kan vara 

säker på att landa rätt i analys och slutsatser.  

Det negativa som påverkar oss är hög inflation och stigande räntor. Ökande ränte- och 

pensionskostnader är redan en realitet. Detsamma gäller för prishöjningar inom inköp och 

upphandling. Nästa avtalsrörelse, och den löneutveckling som då förhandlas fram, kommer att få 

stor betydelse. Allt detta behöver hanteras. 

En annan negativ sida är även att utrymmet i statsfinanserna ser ut att bli allt snävare. Staten har 

fått nya prioriteringar som kommer att konkurrera med resurserna till kommunsektorn. 

Upprustningen av försvaret (Nato-medlemskap) får tunga budgetkonsekvenser. Klimatarbetet blir 

alltmer krävande och den gröna omställningen av infrastruktur kommer tynga statsbudgeten.  

En annan negativ påverkan är befolkningsprognoserna. Utvecklingen mot en åldrande befolkning, 

där relativt få ska försörja relativt många och fler kommuner kommer behöva hantera krympande 

befolkning. 

”Välfärdens utmaningar” som Kommuninvest har publicerat - där förde vi ett resonemang om att det 

kanske ändå inte är pengarna som är den största utmaningen. Kompetensförsörjningen är nog i själva 

verket ett större problem. Detta är fortfarande giltigt, och kanske ännu mer giltigt än det var då. 

Mycket talar för att det är de nya arbetssätten – som ofta handlar om digitalisering och som har stor 

potential att skapa rimliga effektiviseringar – som är den viktigaste nyckel till att få välfärden att 

fungera i många generationer framöver. 

 

Ökade kostnader ger tuff utmaning med budgetarbetet, Ekonomibloggen 2022-08-19 SKR: 

Bristsituationen i världen och inflationen påverkar så att vårens kostnadsbedömningar inte längre 

håller. Under sommaren har vi också med oro kunnat följa utvecklingen av den bristsituation vi har 

världen. Vi har brist på mycket av det som vi är vana att kunna köpa till en rimlig peng. Det handlar 

om allt från spannmål och konstgödsel till neongas, halvledare, olja, gas och el. 

Skälet till bristerna är en kombination av effekter av pandemin, kriget i Ukraina och den allmänna 

situationen i världen. Det enda det inte tycks vara lika stor brist på är pengar. 

I Sverige beror inflationen till stor del på att varor som importerats blivit dyrare. Många bedömare 

antog under våren att inflationen skulle gå ned, men i stället har den spritt sig till fler varor och 
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tjänster och nådde i juni en toppnotering på 8,5 procent, jämfört med juni 2021, den högsta 

inflationstakten på 30 år. I juli var det en hel del priser som föll, vilket skruvade ned takten på 

inflationen något. KPIF ökade med 8 procent i juli jämfört med föregående år. 

Att inflationen var så hög just i juni påverkar prisbasbeloppet för 2023 som baseras på inflationen 

juni 2021 till juni 2022. Detta är glädjande för de som får ersättningar som räknas upp med 

prisbasbelopp. För kommuner och regioner är dock prisbasbeloppet av särskild betydelse då våra 

pensioner är värdesäkrade med prisbasbelopp. Det innebär att de kostnadsbedömningar som 

gjordes under våren då inflationen beräknades vara 6 procent, de håller inte längre. 

Länk: Ökade kostnader ger tuff utmaning med budgetarbetet | SKR  

https://dialog.kommuninvest.se/manga-orosmoln-nar-chefekonomer-blickar-framat/ 

 

Håll i pengarna  

Men vi har hamnat i ett läge där det för många kommuner är särskilt välmotiverat att ha ett fast 

grepp om kostnaderna. De överskott som uppstått och uppstår i detta skede behöver användas till 

att bygga finansiell styrka snarare än att öppna upp för större utgiftsökningar i verksamheten. Annars 

kan det bli svårt att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi. 

De två senaste åren har kommunsektorn levererat rekordhöga resultat. Att resultaten är starka är i 

grunden positivt. Det ger möjligheter. Men det finnas dock en problematik i detta, inte minst ur ett 

pedagogiskt perspektiv. Trycket på kommuner har ökat där man tycker man ska sänka skatten, höja 

löner för utvalda grupper eller satsa på särskilda verksamhetsområden i stället för att ”lägga 

pengarna på hög”. Klar detta i första anblick verkar rimligt.  

Men generella utgiftsökningar eller intäktsminskningar skulle för närvarande riskera att urholka 

ekonomin med en riktigt olycklig timing. Det är fel läge att röra sig åt det hållet just nu i läge när vi 

går mot tuffare tider, stigande inflation, demografiska utmaningen börjar bli kännbar och räntor som 

stiger. SKR:s bedömning av resultatutvecklingen i den senaste upplagan av ekonomirapporten under 

våren 2022 bygger på att effektiviseringsåtgärder eller inkomstförstärkningar görs i kommuner. Om 

sådana åtgärder inte skulle realiseras förutspås negativa resultat redan 2023. Konjunkturinstitutet 

(KI) med en uppdatering av konjunkturläget under juni 2022 som visar på en väsentligt lägre tillväxt 

i såväl BNP som arbetade timmar än vad som fanns i korten vid publiceringen av ekonomirapporten. 

Kommunsektorn måste leverera överskott. Det är kanske inte nödvändigt att ligga på de 

resultatnivåer som vi sett de senaste åren. Men betydande positiva resultat är en förutsättning för 

att kommuner fortsatt ska kunna upprätthålla en rimlig självfinansieringsgrad av investeringar och 

en stabil soliditetsutveckling. Det finns stora investeringsbehov även framåt, inte minst i form av 

underhålls- och hållbarhetsinvesteringar. Utan överskott skulle investeringarna inte kunna 

finansieras på ett långsiktigt hållbart sätt.          Länk Håll i pengarna | (kommuninvest.se) juni 2022.  

http://www.sotenas.se/
https://skr.se/skr/tjanster/bloggarfranskr/ekonomibloggen/artiklar/okadekostnadergertuffutmaningmedbudgetarbetet.66486.html
https://dialog.kommuninvest.se/manga-orosmoln-nar-chefekonomer-blickar-framat/
https://kommuninvest.se/2022/06/hall-i-pengarna/
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Finansiella jämförelser & finansiell profil 2019 - 2021 
gjord av Kommunforskning i Väst, KFI 
Syfte med denna analys är att kortfattat beskriva den genomsnittliga finansiella utvecklingen och 

ställningen under perioden 2019 - 2021 bland de 55 kommunerna som ingår i Västra Götaland och 

Hallands län. Analysen ska ses som ett komplement till den finansiella profil för kommunen Sotenäs 

som presenteras nedan. 

Det genomsnittliga resultatet före extraordinära poster i förhållande till verksamhetens 

bruttokostnader i Västra Götaland och Hallands län förbättrades med 4,6 procentenheter mellan 

2019 och 2021. Det uppgick 2021 till historiskt starka 6,0 %. Investeringarna i anläggningstillgångar 

låg på en hög nivå under perioden. Kommunerna kunde, trots en hög investeringsvolym, i genomsnitt 

finansiera samtliga investeringar under perioden med skatteintäkter. Detta bidrog till att det 

genomsnittliga finansiella utrymmet i länen förbättrades, vilket är positivt inför framtiden.  

 

Analys av kommunerna i Västra Götaland och Hallands län 
En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning ur ett 

finansiellt perspektiv är att balansen mellan kommunens löpande intäkter och kostnader är god. 

Ett mått på balansen är resultat efter finansiella poster. Det bör ligga på 2 - 4 procent över en längre 

tidsperiod. Med sådant resultat klarar kommunen av att finansiera större delen av sina investeringar 

med skatteintäkter, vilket i sin tur leder till att kommunen kan behålla sin finansiella 

handlingsberedskap på kort och lång sikt. För expansiva kommuner med stor investeringsvolym bör 

resultatet ligga på 3 - 5 procent, däremot kommuner med befolkningsminskning kan det däremot 

räcka med 1 - 2 procent i resultat. När det gäller resultaten mellan 2019 - 2021 förbättrades 

resultaten med 4,6 procentenheter i länen och den största förklaringen till det förbättrade resultatet 

var oväntad snabb återhämtning av den svenska ekonomin med ökade skatteintäkter som följd samt 

statsbidrag för hantering av Covid-19. 

När skatteintäkterna över en längre tidsperiod klarar av att finansiera kommunernas investeringar 

betraktas det som god ekonomisk hushållning då kommunens skuldsättning begränsas och framtida 

finansiellt handlingsutrymme bibehålls eller ökar. Att låna viss del till investeringar försvagar 

kommunens finansiella handlingsutrymme och påverkar framtidens generations 

konsumtionsutrymme.  

Skattefinansieringsgraden av investeringarna behöver inte alltid ligga över 100 % utan en lämplig 

nivå beror på vilket finansiellt handlingsutrymme kommunen har. Det finns kommuner med god 

finansiell kapacitet och kan periodvis öka sin skuldsättning men flesta kommuner krävs dock närmare 

100 %.  

http://www.sotenas.se/
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Under 2019 - 2021 har de många kommuner kunnat finansiera sina investeringar. Detta syns i 

nyckeltalen soliditet, kassalikviditet som förbättras. 64 % av kommunerna var tvungna att finansiera 

sina investeringar via ökad skuldsättning eller minskade likvida medel. I många fall användes 

realisationsvinster från försäljningar av anläggningstillgångar för att finansiera investeringar. 

Vilken investeringsfas man befinner sig i påverkar också skattefinansieringsgraden på investeringar. 

Sotenäs var bland de kommuner som har starkast genomsnittlig skattefinansieringsgrad mellan 2019 

- 2021 i länet (snitt 146 %) 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Hur stor del av 

kommunens tillgångar finansieras med egna medel. Ju högre soliditet, desto lägre skuldsättning. 

Detta nyckeltal ger bättre bild av kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. 

Skattesatsen speglar kommunens långsiktiga handlingsberedskap i förhållande till övriga kommuner 

i länet. En jämförelsevis låg skattesats innebär en potential att stärka intäktssidan genom ett ökat 

skatteuttag. 

God följsamhet mot budget är ett mått på finansiell kontroll.  Ju lägre budgetavvikelse kommunen 

redovisar, desto större möjlighet har organisationen att kontrollera sin ekonomi. En avvikelse på +/- 

1 % utgör normalt inga större problem utan det är stora negativa budgetavvikelser på nämndsnivå 

som bör undvikas. 

Trots goda resultatnivåer är det av största vikt att arbeta med att skapa och bibehålla stabilt 

finansiellt utrymme, eftersom de närmsta åren förväntas bli tuffa på grund av de stora utmaningar 

som ökade investeringar, ökad inflation, arbetskraftbrist och ökade verksamhetsbehov pga. 

befolkningsförändringar.  

Prognoser framöver visar att skatteunderlagets tillväxt inte räcker för att möta uppräknade 

kostnadsdrivande faktorer.  

En viktig del för att minimera skattehöjning och besparingar är att effektivisera verksamheten genom 

att göra goda analyser som visar på olika effektiviseringsmöjligheter. 

Kommunerna har olika finansiella förutsättningar för att möta framtida utmaningar. De kommuner 

som har starkast finansiella handlingsutrymmen har goda förutsättningar att anpassa sig till 

framtiden utan skattehöjning eller neddragning i verksamhet. Kommuner med svagt finansiellt 

handlingsutrymme bör utveckla sina mål för god ekonomisk hushållning och att man inte tummar på 

dessa mål.  

 

 

http://www.sotenas.se/
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Sotenäs kommuns finansiella profil 
Sotenäs finansiella profil visar var Sotenäs befinner sig och hur kommunen utvecklats finansiellt 

mellan 2019 - 2021 i förhållande till övriga kommuner i VRG och Hallands län. Den ska spegla starka 

och svaga sidor hos kommunen i förhållande till övriga. 

Starkt resultat (högre än 2 % av verksamhetens bruttokostnader 2019 - 2021) i Sotenäs. 

Stark finansiell ställning (Soliditet starkare än 30 % år 2021). Sotenäs soliditet inklusive 

pensionsförpliktelser och löneskatt var 42 % år 2021 och en förändring med 4 % jämfört med 2019. 

Ökningen beror dels på god skattefinansieringsgrad av investeringarna och att 

pensionsförpliktelserna utanför balansräkningen sjönk under perioden. 

Sotenäs har ett fortsatt stabilt kontrollerat finansiellt läge, men ett något svagt underliggande 

löpande resultat. Resultatnivån exklusive jämförelsestörande engångsposter bör de närmaste åren 

uppgå till minst 2 – 3% i förhållande till verksamhetens kostnader för att möta förväntade framtida 

utmaningar..  

Sammanfattningsvis kan konstateras att Sotenäs finansiella utveckling under den studerade 

treårsperioden resulterade i en något försvagad finansiell profil. 

Trots de två senaste åren goda resultatnivåer är det nämligen av största vikt att Sotenäs fortsätter 

med att arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt finansiellt utrymme, eftersom de närmaste 

åren fortfarande förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar.  

De lägre resultaten jämfört med övriga kan en orsak vara att  under 2020-2021 gjordes en betydande 

registervård där poster i anläggningsregistret avseende översiktsplaner kostnadsförts i enighet med 

LKBR samt nedskrivningar skett vilket sänkt resultaten. 

Bild: Sotenäs kommun jämfört med kommunerna i Västra Götaland och Hallands län 
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Bild: Sotenäs kommunkoncern jämfört med kommunerna i Västra Götaland och Hallands län 

 

 

Kommunkoncern 

   Sotenäs koncern redovisade under 2021 ett lägre resultat jämfört med snittet i länen. Koncernen  
redovisade 2020 ett värde 3,7 procent, vilket försvagades till 2,9 procent under 2021. Detta var 3,7 

procentenheter lägre än snittet i länen som uppgick till 6,6 procent.  
   
 Sotenäs koncern har en något högre soliditet jämfört med snittet i länen. Koncernen redovisade 2020 ett 

värde på 24 procent, vilket förbättrades till 25 procent under 2021. Detta var 2 procentenheter högre än 
snittet i länen som uppgick till 23 procent. 

    
Sotenäs koncern har en högre kassalikviditet jämfört med snittet i länen. Koncernen redovisade 2020 ett 

värde på 158 procent vilket förbättrades till 163 procent under 2021. Detta var 66 procentenheter högre än 
snittet i länen som uppgick till 97 procent. 

   
 Sotenäs koncern redovisade under 2021 en lägre intäktsfinansieringsgrad av investeringarna jämfört 

med snittet i länen. Koncernen redovisade 2020 ett värde på 118 procent vilket försvagades till 89 procent 
under 2021. Detta var 15 procentenheter lägre än snittet i länen som uppgick till 104 procent 

   
 Sammanfattningsvis kan konstateras, att Sotenäs kommunkoncerns finansiella utveckling mellan 2020 

och 2021, resulterade i en försvagad finansiell profil. Detta innebär att utifrån profilen, jämfört med snittet 
i länen, hade Sotenäs vid utgången av 2021 ett svagare utgångsläge än under 2020. 

http://www.sotenas.se/
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Sotenäs kommuns finansiella ställning  
enligt RK-modellen 
 

Bild 1: Kommunalskatt 

Kommunalskatt 2019 2020 2021 2022  2023 2024 2025 2026 

Kommunal skattesats 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 

Genomsnittlig kommunal skattesats i Västra 
Götaland 

21,77 21,78 21,79 21,78 - - - - 

Genomsnittlig kommunal skattesats i riket 20,70 20,72 20,71 20,67 - - - - 

 
En viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella kapacitet är vilken möjlighet kommunen 

kan påverka sin inkomstkälla. En redan hög kommunalskatt ger ett mer begränsat handlingsutrymme 

att generera en intäktsökning denna väg. 

2019 – 2022 

Den kommunala skattesatsen uppgår till 21,99 kr. Skattesatsen har varit oförändrad sedan år 2015. 

År 2021 var skatteuttaget 1,29 kr högre än medel i riket, och 0,22 kr högre än medel i länet. Varje 

0,10 kr motsvarar ca 2,5 mnkr i skatteintäkter för Sotenäs kommun. Kommunens inkomster av skatt, 

kommunal utjämning och fastighetsavgift uppgick år 2021 till 570,7 mnkr (föregående år 542,9 mnkr) 

eller 76 % av de totala intäkterna. 

2023 – 2026 

Inför år 2023 är förslaget oförändrad skattesats. Med kommunens relativt höga utdebitering 

begränsas det finansiella handlingsutrymmet.  

Bild 2: Soliditet 

Soliditet 2019 2020 2021 2022 

prognos 

2023 2024 2025 2026 

Soliditet enligt balansräkningen kommun 70% 70% 73% 73% 66% 61% 60% 61% 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen 
kommun 38% 39% 42% 45% 38% 36% 37% 39% 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen 
koncern 22% 24% 25% 26% 

 
22% 

 
22% 

 
22% 

 
23% 

 
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 
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skuldsättning har kommunen. I denna tabell visas både nyckeltal exklusive och inklusive samtliga 

pensionsförpliktelser och särskild löneskatt. Det senare för att få med de pensionsförpliktelser med 

vidhängande löneskatt som återfinns utanför balansräkningen vilket ger en bättre bild av 

kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme.  

2019 – 2022 

Soliditeten exklusive övriga pensionsförpliktelser har ökat de senaste åren beroende på starka 

resultat. Soliditeten inklusive pensionsavsättningar förstärks också under mandatperioden.  

2023 – 2026  

Till följd av lånebehov vid kommande investering i Hunnebohemmet kommer soliditeten under 

mandatperioden sannolikt att sjunka. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen bygger på 

pensionsprognosen från augusti månad. Den ökade inflationen påverkar pensioner intjänade före 

1998 då de baseras på prisbasbeloppet och är avhängig den årliga inflationsutvecklingen. Soliditeten 

inklusive samtliga pensionsåtagande kommer därför sannolikt minska 2023-2024 men öka under 

planåren 2025-2026 något, då pensionsskulden sjunker. 

Simulering av koncernsoliditeten har gjorts och givet att man uppnår Budgeterade resultat, håller sig 

inom den investeringsvolym som är budgeterad, håller sig inom den planerade nyupplåning samt att 

pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) sjunker planåren 2025-2026 kommer soliditeten sjunka till 

23,3 %.  

Bild 3: Finansiella risker 

Genomsnittsränta och låneskuld 2019 2020 2021 2022 

prognos 

2023 2024 2025 2026 

Genomsnittsränta (%) - - - - - 4% 4% 4% 

Låneskuld ackumulerat kommun - - - - 100 180 220 220 

 
Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskriva eventuella ränterisker och valutarisker. Med 

ränterisk avses risken för förändringar i räntenivån. Några lån finns inte i kommunen men väntas 

upptas under 2023 och framåt.  

 

Bild 4: Likviditet ur ett riskperspektiv 

Likviditet (mnkr, %) 2019 2020 2021 2022   

Prognos 

2023 2024 2025 2026 

Likvida medel (mnkr) 80 127 125 162  26 27 29 39 

Kassalikviditet (%) 125% 139% 161% 185% 85% 86% 87% 94% 
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Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En ökande kassa-

likviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens 

totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 %. Det 

innebär att korta tillgångar är lika stora som korta skulder. I kommunernas kortfristiga skulder ingår 

dock en semesterlöneskuld som utgör cirka 30 % av de kortfristiga skulderna. Den förändras normalt 

inte i någon större omfattning under året och utgör därför ingen större belastning på likviditeten. 

Detta innebär att en nivå på över 70 % tryggar den kortsiktiga betalningsberedskapen. 

2019 - 2022 

Under mandatperioden har kommunen haft en mycket god kassalikviditet. I budget 2022 och framåt 

väntas denna sjunka till stor del på grund av höga budgeterade investeringsvolymer som inte fullt ut 

beräknas skattefinansieras. Den del av investeringsvolymen som inte skattefinansieras under året 

kan finansieras med hjälp av upparbetat kapital i kassan.  

2023 - 2026 

Under mandatperioden väntas Hunnebohemmet färdigställas. Finansiering sker främst genom 

tidigare upparbetat kapital i kassan samt lån från kreditinstitut. 

 

Bild 5: Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser 

 2019 2020 2021 2022 prognos 

Kommunens totala borgensåtagande (mnkr) 791 
 

787 
 

787 
 

889 

     

Borgensåtagande kr/invånare Sotenäs 87 251 86 433 86 150 97 180 

Borgensåtagande kr/invånare Västra Götaland 36 478 37 769 38 005 - 

Borgensåtagande kr/invånare Riket 27 978 29 337 29 718 - 

Kolada 

Borgensåtagande redovisas utanför balansräkningen men är för kommunen en stor post som medför 

en ökad risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap.  

2019 – 2022 

De totala borgensåtagandena/förbindelsen uppgick 2021-12-31 till 787 mnkr, varav 776mnkr avser 

de kommunala bolagen. Sotenäs kommun har mycket höga borgensåtaganden sett till 

invånarantalet. 

De totala borgensåtagandena/förbindelsen uppgick 2022-08-31 till 889 mnkr, varav 879 mnkr avser 

de kommunala bolagen. Sotenäs kommun har mycket höga borgensåtaganden sett till 

invånarantalet. Under 2022 kommer Sotenäs bostäder ta nyupplån med 95 mnkr samt Sotenäs 
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vatten 8 mnkr, totalt tagit upp lån med totalt 103 mnkr. Beviljad borgen 2022-08-31 Totalt 993,4 

vilket innebär att det finns 104,2 mnkr kvar i utrymme på åtagandet.  

 

2023 – 2026 

Under mandatperioden väntas framför allt borgensåtagandet mot VA-bolaget öka i det fall beslut 

om om-/till-/nybyggnation av AR-verk fattas. Rambo:s borgen kommer behöva ökas då införande 

beräknas vara dyrare än satt borgen.  

 Bild 6: Pensionsåtagande (prognoser är hämtade från augusti-pensionsprognosen från Skandia) 

Pensionsåtagande (mnkr) 2019 2020 2021 2022 

prognos 

2023 2024 2025 2026 

Pensioner äldre än 1998  
(ansvarsförbindelsen) 181 180 178 171 174 173,5 168,4 162,3 

Avsatt till pensioner 10 11 12 13 13 13 13 13 

Upplupna kostnader 14 15 16 17 12 12 12 13 

Löneskatt 50 50 50 49 48 48 47 45 

Total pensionsskuld 255 256 256 250 248 247 241 233 

 

Pensionsförpliktelser redovisas sedan 1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner 

intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som en ansvarsförbindelse. 

Den totala pensionsskulden ligger under innevarande mandatperiod på en jämn nivå om ca 245 mnkr 

per år. Kommande mandatperiod prognostiseras pensionsskulden minska. Ökad inflation kommer 

dock att öka skulden då pensioner intjänade före 1998 baseras på prisbasbeloppet och är avhängig 

den årliga inflationsutvecklingen. 

 

Bild 7: Budgetföljsamhet kommunen 

Budgetföljsamhet (mnkr) 2019 2020 2021 2022 
prognos 

2023 2024 2025 2026 

Verksamhetens nettokostnader  -527 -557 -571 -609 -606 -615 -629 

Skatter och generella bidrag  543 571 590  594 615 635 652 

Finansnetto 2 2 2 2 2 1 -1 -2 

Årets resultat 6 18 16 21 - - - - 

Budgeterat resultat -8 1 6 6 -12 10 19 21 

Bild 8: Budgetföljsamhet per nämnd 
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Budgetavvikelse nämnderna (mnkr) 2019 
helår 

2020 
helår 

2021 
helår 

2022  
prognos  

KF m.fl. -0 0 -0 0 

KS 8 5 1 -7,3 

BN 1 1 3 0 

MimB -0 -0 0 0 

UN 3 5 1 0 

ON 3 6 0 0 

Budgetavvikelse nämnderna totalt (3%) 14 (3%) 16 (1%) 5 (-1,3%) -7,3 

 

En god budgetföljsamhet innebär att kommunen har en god kontroll över verksamheten.  

Under mandatperioden 2019 – 2022 har resultaten samtliga år blivit betydligt högre än budgeterat. 

Från och med år 2020 ökade de generella statsbidragen, till följd av coronapandemin, som fallit in i 

den så kallade regleringsposten och påverkade resultatet kraftigt. Dessa uppgår under perioden till i 

genomsnitt ca 20 mnkr per år. Under kommande mandatperiod väntas regleringsposten minska år 

för år, och helt fasas ut år 2028/2029. 

År 2019 och 2020 avsåg en stor del av överskottet nämndsverksamheten. Nämnderna har under 

mandatperioden haft en god budgetföljsamhet utan några underskott. I år prognostiseras dock 

underskott inom KS verksamhet till följd av kraftigt ökade el- och livsmedelspriser.  

 

Bild 9: Prognossäkerhet 

Budgetavvikelse totalt 2021 (mnkr) September Oktober November Utfall december 

Verksamhetens resultat 5 11 11 4 

Avskrivningar -10 -13 -15 -15 

Skatteintäkter och kommunal utjämning 21 21 21 21 

Finansnetto 0 0 -0 -0 

Total prognosavvikelse 16 19 16 11 

 

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till 

förändrade förutsättningar under året. Prognoserna har varit relativt stabila, men prognosarbetet 

har år 2021 försvårats av att en betydande registervård genomförts under året, där samtliga poster 

i anläggningsregistret som avser framtagande av detalj- och översiktsplaner kostnadsförts i enlighet 

med lagen om kommunal bokföring och redovisning, LKBR. Den löpande registervården har inneburit 
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att prognosen för årets nedskrivningar löpande utgjorts av ett grovt estimat som reviderats i takt 

med genomgång och bedömning av poster i anläggningsregistret.  

 
Bild 10: Årets resultat 

Årets resultat 2019 2020 2021 2022 
prognos 

2023 2024 2025 2026 

Årets resultat (mnkr) 
6 18 16 

21 -12 
 

10 19 21 

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
bidrag (%) 

1% 3% 3% 4% -2% 2% 3% 3% 

Årets balanskravsresultat 4 10 14 19 0 10 19 21 

 
2019 – 2022  

Årens resultat under mandatperioden har varit relativt sett höga. Resultaten har åren 2020 – 2022 

dopats av de extra generella bidrag staten tillskjutit kommunerna till följd av coronapandemin. 

Samtidigt har kommunen gjort större nedskrivningar av anläggningstillgångar till följd av registervård 

under åren 2020 och 2021.  

2023 – 2026  

Under mandatperioden budgeteras ett genomsnittligt resultat om 2 % jämfört med skatter och 

kommunal utjämning. Ett lägre resultat 2023 kräver högre budgeterade resultat i planåren. Given 

budgeterad investeringsvolym kommer ett lånebehov uppstå under perioden. 

 

Bild 11: Intäkter och kostnader 

Förändring intäkter och kostnader (%) 2019 2020 2021 2022 

prognos 

2023 2024 2025 2026 

Verksamhetens nettokostnader 1% 1% 6% 3,6% 7% 0% 2% 3% 

Skatteintäkter och generella bidrag 0% 4% 5% 4,5% 4% 4% 3% 3% 

 

2019 – 2022 

Den genomsnittliga procentuella ökningen av verksamhetens nettokostnader under mandat-

perioden beräknas till 2,9 % per år. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas under samma 

period i snitt öka med 3,4 % årligen. Det innebär att ökningen av nettokostnaderna marginellt 

understiger skatter och kommunal utjämning. 
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Finansnettot beräknas under mandatperioden minska. Kommunen har inga lån och det totala finans-

nettot uppgår endast till 2 mnkr varför små förändringar i kr kan utgöra större procentuella 

förändringar. 

2023 – 2026 

Den genomsnittliga procentuella ökningen av verksamhetens nettokostnader under mandat-

perioden beräknas till 2,6 % per år. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas under samma 

period i snitt öka med 3,3 % årligen. Det innebär att ökningen av nettokostnaderna marginellt 

understiger skatter och kommunal utjämning även kommande mandatperiod. 

 

Bild 12: Driftkostnadsandel 

Driftkostnadsandel 2019 2020 2021 2022 

prognos 

2023 2024 2025 2026 

Verksamheternas intäkter och kostnader 
(netto) 

-488 -491 -513 -571 -609 -606 -615 -629 

Avskrivningar -31 -36 -44 -29 -29 -32 -34 -36 

Driftskostnadsandel före finansnetto 99% 97% 98% 97% 102% 98% 97% 96% 

Finansnetto 3 2 2 2 2 1 -1 -2 

Driftskostnadsandel efter finansnetto 99% 97% 98% 97% 102% 98% 97% 96% 

 
Viktigt för kommunens ekonomi är hur nettokostnaderna utvecklar sig i förhållande till skatter och 

generella statsbidrag. Nyckeltalet speglar hur stor del av skatter och statsbidrag som den löpande 

driftverksamheten tar i anspråk dvs ett mått på balansen mellan löpande kostnader och intäkter. Det 

utrymme som finns kvar kan användas för amortering av långfristiga lån, finansiering av investeringar 

och/eller sparande.   

2019 – 2022 

Driftskostnadsandelen uppgår till 97 – 99 % av skatteintäkter och kommunal utjämning vilket innebär 

att det finns ett utrymme att finansiera årets investeringar med egna medel. 

2023 – 2026 

Under mandatperioden ligger driftkostnadsandelen i snitt något lägre än tidigare mandatperiod. 

Utrymmet ger möjlighet att finansiera årens reinvesteringar med egna medel. Dock kommer 

utbyggnaden av Hunnebohemmet inte rymmas här. 

Bild 13: Investeringsvolym samt skattefinansieringsgrad 

Investeringsverksamhet (mnkr, %) 2019 2020 2021 2022 
prognos 

2023 2024 2025 2026 

Nettoinvesteringar (mnkr) 33 34 35          40 126 117 86 42 
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Skattefinansieringsgrad av 
nettoinvesteringar (%) 

112% 157% 169% 125% 13% 36% 61% 135% 

Skattefinansieringsgrad av netto-
investeringar, exkl. Hunnebohemmet och 
skredrisk (%) 

112% 157% 169% 125% 22% 104% 169% 255% 

 
För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när den löpande driften finansierats, en tillräckligt stor 

andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets investeringar. Detta mäts genom 

nyckeltalet ”skattefinansieringsgraden av investeringarna”, kan även kallas årets självfinansierings-

grad. Ett värde 100 % eller mer, innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar 

som genomförts under året. Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 

100 % kan användas till att amortera av kommunens eventuella låneskulder och/eller stärka 

likviditeten. 

2019 – 2022 

Under mandatperioden har investeringsvolymen legat relativt stabilt på en nivå som har kunnat 

skattefinansieras respektive år.  

Målet för mandatperioden har inneburit att investeringsvolymen inte ska överstiga summan av 

avskrivningar och resultat, exklusive ”särskilda satsningar” förutsatt att dessa finansieras med egna 

medel. Målet kommer att uppnås under mandatperioden då skattefinansieringsgraden samtliga år 

överstiger 100 %. 

2023 – 2026 

Under mandatperioden kommer skattefinansieringsgraden sannolikt inte uppgå till 100 % till följd av 

kommande större investeringar i verksamhetsfastigheter, däribland ny- och ombyggnation av 

Hunnebohemmet. 

 

Kommunens finansiella mål 2019 - 2022 
I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning framgår kommunens långsiktiga finansiella mål för 

kommande mandatperiod. Kortsiktiga finansiella mål beslutas varje år i kommunens mål- och resurs-

plan.  

Genom att fastställa långsiktiga finansiella mål blir de styrande för vad kommunen långsiktigt vill 

uppnå i fråga om vilka resultatnivåer som krävs, investeringsverksamhetens omfattning och vad den 

löpande verksamheten kan kosta under kommande mandatperiod. Ekonomi i balans utgör 

miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt.  

Resultatnivån på längre sikt måste vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå kan 

garanteras även för nästkommande generation. Detta med hänsyn tagen till inflation och utveckling, 

utan att den ska behöva en högre skatt. Resultatet är även en bidragande faktor till den 

investeringsvolym kommunen klarar av att finansiera med egna medel. 
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Ett låne-tak för kommunkoncernen kopplat till koncernens lånetak hos Kommuninvest, och en 

investeringsnivå för kommunen kopplat till förmåga att investera utan att öka kommunens låneskuld 

bidrar till god ekonomisk hushållning i Sotenäs.  

Höga investeringsnivåer ger en ökad sårbarhet för kommunens ekonomi på grund av finansierings-

behov och ökade kapitalkostnader. Lånefinansiering samt ökade kapitalkostnader innebär ökade 

finansiella kostnader som tränger undan resurser från verksamheterna.  

I jämförelse mellan kommunens referenskostnad och nettokostnad finns större avvikelser framför 

allt inom grundskola F-9, förskola, gymnasieskola och äldreomsorg. En anpassning av minskade 

nettokostnader innebär att den löpande verksamheten tar mindre i anspråk av skatteintäkter och 

kommunal utjämning, samt att nettokostnaden sannolikt närmar sig referenskostnaden, vilket bidrar 

till en god ekonomisk hushållning i Sotenäs kommun. 

 

Kommunens långsiktiga finansiella mål: 

• Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under mandatperiod 

2019 – 2022 minst uppgå till 1 %. Därefter ska det långsiktiga resultatet uppgå till 2 % av 

skatteintäkter och kommunal utjämning, under varje mandatperiod.  

• Nettoinvesteringar 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.  

• Kommunkoncernens belåning ska inte överstiga en nivå som motsvaras av belåningstaket 

hos Kommuninvest.  

• Verksamheternas nettokostnader ska minska över tid.  

 

Sotenäs kommun har en god ekonomi och en god soliditet därför är bedömningen att det är möjligt 

att avsätta medel i en utjämningsreserv för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.  Sotenäs 

kommuns ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven” 

är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning. 
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Uppföljning av kommunens finansiella mål 2019 - 2022 
 

Finansiella mål över mandatperioden 2019 2020 2021 2022   

prognos aug 

2019 – 2022 

genomsnitt  

Resultat som andel av skatter och generella 
statsbidrag (kommunen) 

1,2% 3,3% 2,8% 3,6% 2,8% 

Självfinansieringsgrad 
(skattefinansieringsgrad) årets investeringar 
(kommunen) 

112% 157% 169% 125% 144% 

Belåning överstiger inte lånetak (koncern) Nej Nej Nej Nej Nej 

 

Verksamhetens nettokostnadsavvikelse (mnkr) 2017 2019 2020 2021 2019 - 2022   

prognos 

Förskola inklusive öppen förskola 7 7 6 11 ökat 

Grundskola åk F-9 18 9 10 8 minskat 

Gymnasieskola 2 8 2 2 oförändrat 

Individ och familjeomsorg  5 4 2 minskat 

Äldreomsorg 16 7 7 7 minskat 

Total nettokostnadsavvikelse 43 35 28 30 minskat 

 

Nettokostnadsavvikelsen utgör skillnaden mellan kommunens nettokostnad för en verksamhet och 

standardkostnaden inom samma verksamhet. Standardkostnaden beskriver en förväntad kostnad 

utifrån den strukturen som finns i kommunen. Det är flera faktorer som påverkar standardkostnaden, 

men demografin är den faktor som har störst påverkan. 

Utfallen under åren 2019 – 2021 visar på en hög måluppfyllelse. För innevarande mandatperiod 

prognostiseras samtliga finansiella mål uppnås med god marginal.  
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Sammanfattning kommunens finansiella ställning 
Kommunens skattesats ligger över genomsnittet i länet och riket. Med den relativt höga 

utdebiteringen begränsas det finansiella handlingsutrymmet under kommande år.  

Soliditeten i kommunen är mycket god (högre än genomsnittet i riket) till följd av att kommunen i 

dagsläget inte har några lån. Kommunkoncernen ligger däremot under genomsnittsnivån för riket. 

Kassalikviditeten är mycket god, men kommer sjunka under kommande mandatperiod i takt med 

att investeringsvolymen inte kan skattefinansieras respektive år.  

Pensionsåtagandena har undermandatperioden legat på en jämn nivå, men befaras under 

kommande mandatperiod öka kraftigt till följd av nya pensionsavtal samt ökad inflation och 

prisbasbeloppet. 

Nämndernas budgetföljsamhet har under mandatperioden varit mycket god. Avvikelserna har under 

åren varit positiva och utgjort 1 – 3 % av nämndernas totala budgetram. En avvikelse på +/- 1 % utgör 

normalt inga större problem utan det är stora negativa budgetavvikelser på nämndsnivå som bör 

undvikas. 

Resultaten har under mandatperioden varit positiva, med ett snittresultat under perioden om 15,5 

mnkr per år, motsvarande 2,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2022 prognostiseras 

resultatet (efter aug månad) till 21,3 mnkr motsvarande 3,6 % av skatter och kommunal utjämning. 

Verksamhetens nettokostnader ökade med 6 % år 2021. Dessförinnan var ökningstakten under 

mandatperioden endast 1 % per år. Den kraftiga ökningen riskerar att försvåra läget de närmsta åren 

till följd av kommande utmaningar så som ökade investeringar, ökad inflation, arbetskraftbrist och 

ökade verksamhetsbehov pga. befolkningsförändringar.  

Investeringsvolymerna senaste åren har legat på en stabil nivå med investeringar mellan 30 – 40 

mnkr per år. De relativt låga investeringsvolymerna i förhållande till resultaten har gjort att 

soliditeten har ökat senaste åren. Kommande år kommer investeringsvolymerna öka främst pga 

ombyggnation av Hunnebohemmet. 

Åren som kommer 

För att uppnå god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha god balans mellan löpande intäkter och 

kostnader. Det är väsentligt framöver att fortsätta med goda resultat för att möta kommande 

investeringsutgifter. För att åtminstone till del kunna självfinansiera investeringarna.  

Den skattefinansierade verksamheten behöver förstärka resultaten och precis som det långsiktiga 

finansiella målet är uppsatt behöver resultatet stabilt uppgå till minst 2 % av skatter och kommunal 

utjämning. Under kommande år kommer de generella bidragen kommunen erhöll år 2020 och 2021 

i samband med pandemin att successivt upphöra och helt försvinna från och med 2024. För att klara 

ett resultat om minst 2 % av skatteintäkter och generella bidrag under åren som kommer, kan inte 

verksamhetens kostnader fortsätta öka. 
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En stabil resultatnivå om 2 % av skatter och generella statsbidrag innebär att, vid en investerings-

volym på cirka 40-42 mnkr, kan kommunen klara att egenfinansiera sin tillgångsökning med skatte-

intäkter. Detta leder till en god finansiell handlingsberedskap på kort och lång sikt.  

Kommunen står dock inför en stor investeringsutmaning på grund av planerade om- och 

tillbyggnader av kommunala verksamhetslokaler. Budgeterade investeringsvolymer kommer under 

kommande mandatperiod att innebära nyupplåning för att finansiera delar av årens investeringar. 

Årets investeringar exklusive satsningen i Hunnebohemmet bör under kommande mandatperiod 

kunna skattefinansieras för att inte ny-upplåna till löpande underhåll/reinvesteringsverksamhet. 

Kommunen har idag en god soliditet. Det finns en överhängande risk att kommande investerings-

nivåer kommer att pressa ned soliditeten.  
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Vilka är Sotenäs utmaningar nu och i snar framtid? 
• Verksamhetens nettokostnader 

• Höga investeringar (demografi, renovering fastigheter, infrastruktur) 

• Ökad låneskuld, räntekostnader 

• Pensions- och borgensåtagande 

• Omställning av verksamhet för att möta förändringar i demografi 

• Kompetensförsörjning  

• Bevaring av kommunala fastigheter  

• Ökat tryck framöver på ekonomi och verksamhetsstyrning 

• Säkra ett finansiellt helhetsgrepp på längre sikt - leverera en välfärd som möter invånarnas 

behov med en bibehållen finansiell balans. 

 

Utifrån rådande omvärldsbild är det viktigt att arbeta med långsiktiga, övergripande planer för 

kommunen som helhet. På investeringssidan behövs också en fördjupad koncernanalys för att klar-

göra investeringsutrymmet då både kommun och bolag står för större investeringar kommande år. 

Kommunen behöver planera utifrån en realistisk befolkningsutveckling (tillväxten och strukturen) 

kommande period. Nationella prognoser visar att andelen äldre ökar och andelen barn. Demografin 

kommer på sikt påverka investeringsverksamheten och behov av verksamhetslokaler. 

Lokalförsörjningsplanen bör framgent kopplas till Mål- och resursplanen. Denna får påverkan både 

på drift- och investeringsverksamheten. Hur ser nyttjandegraden ut i befintliga lokaler? Vilket lokal-

behov finns i verksamheten? Behövs externhyrda lokaler? Bygga nytt eller reinvestera (renovera) 

befintliga byggnader? Effekter av eftersatt löpande underhåll på kort och lång sikt? 

Andra styrdokument att koppla till budget och finansiell planering är översiktsplan och vision.  

Gröna omställningen – hur behöver kommunen arbeta framgent med investeringar för klimatet? 

Energieffektivisering? Digitalisering?   

Vilka investeringar kommunen ska göra kommande år avgör vilket resultatmål som sätts genom 

sambanden mellan investering, soliditet, låneskuld och självfinansiering 

Hur hantera kommande års utmaningar? Hur hitta balans mellan dagens verksamhet och framtida 

generationers verksamhet? Vilka finansiella mål behöver vi sätta upp?  
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Mål- och resursplan 2023 - 2026 
I juni 2022 antog kommunfullmäktige Mål- och resursplan 2023 – 2026, budget 2023. Budgeten 

kommer lyftas igen i november 2022 då nytillträdd kommunfullmäktige får ta nytt beslut om 

budgethandlingen. Dialog mellan förvaltning och budgetberedning kommer hållas under hösten för 

eventuella revideringar i budget inför nytt budgetbeslut.  

Budgeterad utveckling i antagen mål- och resursplan: 

 

Budgeterade resultat 2023 uppgår till 0 mnkr motsvarande 0 % av skatteintäkter och kommunal 

utjämning. Det relativt sett låga resultatet innebär att resultatnivåerna under planåren behöver vara 

högre för att årets resultat i snitt över mandatperioden ska uppgå till minst 2 %. 

För att klara att finansiera budgeterade investeringar med så låg nyupplåning som möjligt bör 

budgeterade resultat under mandatperioden vara än högre. Mandatperioden budgeteras bli 

investeringstyngd till följd av beslut av om- och tillbyggnation av Hunnebohemmet. Därtill kommer 

stora delar av övriga budgeterade investeringar i planen blir dyra kommande år till följd av rådande 

inflation.  

Dagens höga inflation kommer sannolikt även innebära att verksamheternas nettokostnader inom 

vissa delar behöver minska, för att rymma höga energikostnader kommande år. 

Även ökade räntekostnader vid nyupplåning kommer sannolikt ta ett större utrymme i driftbudgeten 

än tidigare beräknat, vilket också kommer få påverkan på utrymmet för verksamheternas 

nettokostnader.  
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Förslag till finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning 2023 - 2026 
Genom att fastställa långsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning blir de styrande för 

vad kommunen långsiktigt vill uppnå i fråga om vilka resultatnivåer som minst krävs, och 

investeringsverksamhetens finansiering av dessa, och hur mycket får den löpande verksamheten 

kosta under kommande mandatperiod (vilka intäkter har vi och vilka kostnader kan vi tillåta oss). De 

långsiktiga finansiella målen utgör det gränsvärde för vad som kan tolereras utan att på sikt försämra 

de ekonomiska förutsättningarna för kommande generationer. 

Förslag till finansiella mål för en god ekonomisk hushållning lämnas utifrån de aktuella 

förutsättningar som gäller för Sotenäs kommun. Finansiella mål för mandatperioden föreslås inom 

områdena; årens resultat, skattefinansieringsgrad för investeringar, och soliditet. 

Resultatmål – kommunen 

• Resultatet i förhållande till skatter och generella bidrag ska under mandatperioden 2023 – 

2026 i genomsnitt minst uppgå till 2 procent. 

 

Resultatet (överskott) skapar förutsättningar för att finansiera investeringar med egna medel/eget 

kapital. Det säkerhetsställer också finansieringen av pensionsåtaganden som i balansräkningen 

redovisas som ansvarsförbindelser. Ett resultat skapar även bättre beredskap för oförutsedda 

kostnader.   
 

 
 

Investeringsmål - kommunen 

• Skattefinansieringsgrad av investeringar i kommunen ska i genomsnitt under perioden 

2023 - 2026 minst uppgå till 100 %, exklusive investeringar i Hunnebohemmet och 

Skredrisk Hunnebostrand vilka får lånefinansieras. 

 
När skatteintäkterna över en längre tidsperiod klarar av att finansiera kommunernas investeringar 

betraktas det som god ekonomisk hushållning då kommunens skuldsättning begränsas och framtida 

finansiellt handlingsutrymme bibehålls eller ökar. Att låna viss del till investeringar försvagar 

kommunens finansiella handlingsutrymme och påverkar framtidens generations konsumtions-

utrymme.  

Skattefinansieringsgraden av investeringarna behöver inte alltid ligga över 100 % utan en lämplig 

nivå beror på vilket finansiellt handlingsutrymme kommunen har. Det finns kommuner med god 

ENLIGT MÅL resultat 2023 2024 2025 2026 Snitt Summa

Årets resultat 0,0 10,2 18,7 21,2 12,5 50,1

Årets resulat av skatter & generella bidrag 0,0% 1,7% 2,9% 3,2% 2,0%

Mandatperioden
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finansiell kapacitet och kan periodvis öka sin skuldsättning men flesta kommuner krävs dock närmare 

100 %. 

 

 

 

Soliditet – koncernen 

• Soliditeten i kommunkoncernen, inklusive totala pensionsförpliktelser, ska inte understiga 

20 %.  

 

Jämförelser 

Högre koncernsoliditet jämfört med snittet i länen VGR o Halland                           23 % 

Landsbygdskommun med besöksnäring  Utfall 2021-12-31 21,2% 

Liknande kommuner övergripande år   Utfall 2021-12-31 19,1 % 

Sotenäs kommun soliditet inkl. pensionsförpliktelser  Utfall 2021-12-31 24,8%  

Sotenäs kommun soliditet inkl. pensionsförpliktelser  Prognos 25,8 % 2022-08-31 

Munkedal kommun soliditet inkl. pensionsförpliktelser Utfall 2021-12-31 17,8% 

Tanum kommun soliditet inkl. pensionsförpliktelser Utfall 2021-12-31 13,1% 

Strömstad kommun soliditet inkl. pensionsförpliktelser  Utfall 2021-12-31 22,7% 

Lysekil kommun soliditet inkl. pensionsförpliktelser Utfall 2021-12-31 11,5% 

Soliditeten, i synnerhet när ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser inkluderas, är ett 

långsiktigt nyckeltal. Det utgör summan av alla historiska affärshändelser, visar på organisationens 

ekonomiska ställning och mest långsiktiga betalningsförmåga, samtidigt som det är mycket trög-

rörligt i det kortare perspektivet. 

En högre investeringsnivå kräver, allt annat lika, högre resultat för att hålla soliditeten konstant. 

Under mandatperioden kommer högre investeringsvolymer än vad som kan självfinansiera leda till 

att soliditeten sjunker något. Det är dock angeläget att resultatnivåerna landar på en nivå som 

dämpar behovet av lånefinansiering.   

ENLIGT MÅL Investeringsplan 2023 2024 2025 2026 Snitt Summa

Årets finaniserade investeringar 16,7 42,5 53,0 57,2 42,4 169,4

Investeringsbudget exkl skredrisk & HBO-hemmet 74,8 40,8 31,4 22,4 42,4 169,4

Tillkommande särskild satsning skredrisk i HBO 1,0 6,0 5,0 3,0 12,0

Tillkommande särskild satsning HBO-hemmet 50,0 70,0 50,0 20,0 47,5 190,0

Summa investeringar totalt 125,8 116,8 86,4 42,4 92,9 371,4

Årets skattefinansieringsgrad ex skredrisk & HBO-hemmet 22% 104% 169% 255% 100%

Årets skattefinansieringsgrad totala investeringar 13% 36% 61% 135% 46%

* rödmarkerade belopp inkludrar prognostiserad resultatöverföring

Mandatperioden

http://www.sotenas.se/
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KS § 175 Dnr 2022/000001 

Kommunal utdebitering 2023 (Skattesats) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fastställt under juni månad utdebitering (skattesats) samt fastställt 
budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, nivå på investeringsbudget och mål för budget 2023 med 
plan 2024-2026. Målen ska ha betydelse för god ekonomisk hushållning.  
 
De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten och utdebiteringen fastställas på 
nytt av nyvalda fullmäktige.  
 
Kommunens utdebitering uppgick i 2022 års budget till 21,99 kronor. Budgetförslaget för 2023 
baseras på oförändrad utdebitering 21,99 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-10-13 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-26 § 158 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2023 är oförändrad och fastställs till 21,99 
kronor.   
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Kommunal utdebitering 2023 (Skattesats) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fastställt under juni månad utdebitering (skattesats) samt fastställt 
budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, nivå på investeringsbudget och mål för budget 2023 med 
plan 2024-2026. Målen ska ha betydelse för god ekonomisk hushållning.  
 
De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten och utdebiteringen fastställas på 
nytt av nyvalda fullmäktige.  
 
Kommunens utdebitering uppgick i 2022 års budget till 21,99 kronor. Budgetförslaget för 2023 
baseras på oförändrad utdebitering 21,99 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-10-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2023 är oförändrad och fastställs till 21,99 
kronor.   
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-10-13 KA 2022/1 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

Kommunal utdebitering 2023 (Skattesats) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har fastställt under juni månad utdebitering (skattesats) samt 
fastställt budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, nivå på investeringsbudget och mål 
för budget 2023 med plan 2024-2026. Målen ska ha betydelse för god ekonomisk 
hushållning.  
 
De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten och utdebiteringen 
fastställas på nytt av nyvalda fullmäktige.  
 
Kommunens utdebitering uppgick i 2022 års budget till 21,99 kronor. Budgetförslaget 
för 2023 baseras på oförändrad utdebitering 21,99 kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2023 är oförändrad och fastställs till 
21,99 kronor.   
 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
 
 
 

  
Maria Strömberg Anna Liedholm 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Revidering av Mål- och resursplan 2023 - 2026, budget 2023 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om Mål- och resursplan 2023 - 2026 budget 2023. De år 
då val av fullmäktige har hållits i hela landet föreskrivs i kommunallagen budgeten ska fastställas 
av den nyvalda fullmäktige.  
 
De ekonomiska förutsättningarna har på mycket kort tid ändrats, vilket ställer mycket höga krav på 
en snabb omställningsförmåga av planeringsprocessen. Osäkerheterna är fortsatt stor för budget 
2023 beroende på höga energi -och bränslepriser, en bred inflation, vikande börskurser och stigande 
räntor.  
 
Då budgeten ska fastställas av den nyvalda kommunfullmäktige krävs att  Mål -och resursplanen 
revideras utifrån de förändrade ekonomiska förutsättningarna.  Under hösten har budgetberedningen 
informerats om de ekonomiska förändringar som påverkat Sotenäs och vilka scenarios 
förvaltningen förutspår utifrån kända faktorer idag.  
 
Förslaget till Mål- och resursplan för 2023 - 2026 tar sin utgångspunkt i Vision 2032 och utifrån att 
uppnå de långsiktiga finansiella målen. 
 
I budgetförutsättningarna har hänsyn tagits till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) senaste 
förändrade prognos (augusti) 2022 gällande utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag samt 
beräkning av KPI. Nämnderna föreslås kompenseras för KPI utifrån SKR samt att 
lönekostnadsökningar täcks centralt.   
 
Utöver avsättningar ovan innehåller budgeten också större avsättningar för ökade el- och 
livsmedels- och pensionskostnader. Förändringarna jämfört med antagna Mål och resursplanen i 
juni innebär en försämring med 26 mnkr. För år 2024 en ytterligare försämring med 12,5 mnkr. 
Detta innebär en obalans med totalt 39 mnkr.  
 
Ett kommungemensamt arbete har påbörjats på kommunledningsnivå med att identifiera både 
tillfälliga och långsiktiga åtgärder samt att göra omprioriteringar för att möta kommande 
kostnadsökningar och säkerställa ekonomisk balans. Arbetet är nödvändigt för att kunna möta 
kommande års utmaningar och för att leva upp till målen för god ekonomisk hushållning. 
 
De förslag som ligger i reviderad budget innefattar; budgetera upp invånarantalet ytterligare till 
9 110, ej genomföra delar av de utökningar som beslutades i juni, samt effektiviserad 
lokalförsörjning. Därtill - som en tillfällig åtgärd – nyttjande av resultatutjämningsreserven 2023. 
 
Lokalförsörjning och energiåtgärder kommer få en betydande roll under mandatperioden. I arbete 
med lokalförsörjning kommer fokus ligga på att gå ur inhyrda lokaler, prioritera effektivisering i  
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kärnverksamheten utifrån ändamålsenligt resursutnyttjande av lokaler samt prioritera avyttring av 
fastigheter utanför kärnverksamheten utifrån fastighetsekonomi.  
 
Utmaningen framöver blir att anpassa verksamheten för att kunna uppnå det långsiktiga finansiella 
målet för god ekonomisk hushållning under mandatperioden. Resultatnivåerna behövs för att klara 
framtida investeringar samt förändring av demografin.  
 
I budgethandlingen är de föreslagna förändringarna gulmarkerade. 

Långsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
I dialog med budgetberedningen har förvaltningen tagit fram långsiktiga finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning för mandatperioden. Målen avser årens resultat i förhållande till skatter och 
generella bidrag, skattefinansieringsgrad för investeringar och soliditet för kommunkoncernen. 
 
Utifrån Vision 2032 har förslag till kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning med indikatorer tagits fram. 

Ekonomi  
Inför budget 2023 sker en utökning av nämndernas nettoram med 8,5 mnkr, vilket avser främst el 
och livsmedel samt återföring av tillfälliga satsningar. Inom finansförvaltningen sker en utökning av 
budget med 16,0 mnkr netto, varav 18,5 mnkr avser ökning av pensionskostnader 2023. Det 
budgeterade resultatet efter finansiella poster uppgår till -12,3 mnkr och balanskravsresultatet klaras 
med nyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR).  

Beslutsunderlag 

Mål- och resursplan 2023-2026, budget 2023 daterad 2022-10-26 
MP-budgetförslag 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-10-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-26 § 159 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
Yngve Johansson (MP) föreslår bifall till Miljöpartiets budgetförslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag mot Yngve Johanssons 
(MP) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar Mikael Sternemars (L) med fleras förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar ianspråkta medel från RUR under år 2023. 
 
Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar enligt förslag i mål- och resursplan budget 
2023 med planår 2024-2026, daterad 2022-10-26.   
 
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten till 118,1 mnkr för 2023 samt godkänner 
planåren.  
 
Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 
år 2023, med totalt 100,0 mnkr.  
 
Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023.  
 
Ansvariga nämnder får i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor, så att budgeterade intäkter 
uppnås.  
 
I övrigt godkänna budgethandlingen. 

 

Protokollsanteckning 

Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C), Mikael Sternemar (L), Robert Yngve (KD) lämnar en 
skriftlig protokollsanteckning. Se bilaga. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C), Mikael Sternemar (L), Robert Yngve (KD) lämnar 
följande protokollsanteckning; 
 
Alliansen vill påpeka att budgeten för 2023 är mycket ansträngd och tål inga kostnadsökningar utan 
full finansiering. 
 
Budgeten för 2023 har både en stark påverkan av omvärldsfaktorer och dess resultat och en viktig 
påverkan på den långsiktiga finansiella planeringen 2024 och 2025. Därför krävs eftertänksamhet 
vid beslut i nämnder och utskott.  
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Revidering av Mål- och resursplan 2023 - 2026, budget 2023 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om Mål- och resursplan 2023 - 2026 budget 2023. De år 
då val av fullmäktige har hållits i hela landet föreskrivs i kommunallagen budgeten ska fastställas 
av den nyvalda fullmäktige.  
 
De ekonomiska förutsättningarna har på mycket kort tid ändrats, vilket ställer mycket höga krav på 
en snabb omställningsförmåga av planeringsprocessen. Osäkerheterna är fortsatt stor för budget 
2023 beroende på höga energi -och bränslepriser, en bred inflation, vikande börskurser och stigande 
räntor.  
 
Då budgeten ska fastställas av den nyvalda kommunfullmäktige krävs att  Mål -och resursplanen 
revideras utifrån de förändrade ekonomiska förutsättningarna.  Under hösten har budgetberedningen 
informerats om de ekonomiska förändringar som påverkat Sotenäs och vilka scenarios 
förvaltningen förutspår utifrån kända faktorer idag.  
 
Förslaget till Mål- och resursplan för 2023 - 2026 tar sin utgångspunkt i Vision 2032 och utifrån att 
uppnå de långsiktiga finansiella målen. 
 
I budgetförutsättningarna har hänsyn tagits till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) senaste 
förändrade prognos (augusti) 2022 gällande utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag samt 
beräkning av KPI. Nämnderna föreslås kompenseras för KPI utifrån SKR samt att 
lönekostnadsökningar täcks centralt.   
 
Utöver avsättningar ovan innehåller budgeten också större avsättningar för ökade el- och 
livsmedels- och pensionskostnader. Förändringarna jämfört med antagna Mål och resursplanen i 
juni innebär en försämring med 26 mnkr. För år 2024 en ytterligare försämring med 12,5 mnkr. 
Detta innebär en obalans med totalt 39 mnkr.  
 
Ett kommungemensamt arbete har påbörjats på kommunledningsnivå med att identifiera både 
tillfälliga och långsiktiga åtgärder samt att göra omprioriteringar för att möta kommande 
kostnadsökningar och säkerställa ekonomisk balans. Arbetet är nödvändigt för att kunna möta 
kommande års utmaningar och för att leva upp till målen för god ekonomisk hushållning. 
 
De förslag som ligger i reviderad budget innefattar; budgetera upp invånarantalet ytterligare till 
9 110, ej genomföra delar av de utökningar som beslutades i juni, samt effektiviserad 
lokalförsörjning. Därtill - som en tillfällig åtgärd – nyttjande av resultatutjämningsreserven 2023. 
 
Lokalförsörjning och energiåtgärder kommer få en betydande roll under mandatperioden. I arbete 
med lokalförsörjning kommer fokus ligga på att gå ur inhyrda lokaler, prioritera effektivisering i 
kärnverksamheten utifrån ändamålsenligt resursutnyttjande av lokaler samt prioritera avyttring av 
fastigheter utanför kärnverksamheten utifrån fastighetsekonomi.  
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Utmaningen framöver blir att anpassa verksamheten för att kunna uppnå det långsiktiga finansiella 
målet för god ekonomisk hushållning under mandatperioden. Resultatnivåerna behövs för att klara 
framtida investeringar samt förändring av demografin.  
 
I budgethandlingen är de föreslagna förändringarna gulmarkerade. 

Långsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
I dialog med budgetberedningen har förvaltningen tagit fram långsiktiga finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning för mandatperioden. Målen avser årens resultat i förhållande till skatter och 
generella bidrag, skattefinansieringsgrad för investeringar och soliditet för kommunkoncernen. 
 
Utifrån Vision 2032 har förslag till kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning med indikatorer tagits fram. 

Ekonomi  
Inför budget 2023 sker en utökning av nämndernas nettoram med 8,5 mnkr, vilket avser främst el 
och livsmedel samt återföring av tillfälliga satsningar. Inom finansförvaltningen sker en utökning av 
budget med 16,0 mnkr netto, varav 18,5 mnkr avser ökning av pensionskostnader 2023. Det 
budgeterade resultatet efter finansiella poster uppgår till -12,3 mnkr och balanskravsresultatet klaras 
med nyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR).  

Beslutsunderlag 

Mål- och resursplan 2023-2026, budget 2023 daterad 2022-10-13 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-10-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar ianspråkta medel från RUR under år 2023. 
 
Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar enligt förslag i mål- och resursplan budget 
2023 med planår 2024-2026 daterad 2022-10-13.   
 
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten till 125,8 mnkr för 2023 samt godkänner 
planåren.  
 
Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 
år 2023, med totalt 100,0 mnkr  
 
Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023.  
 
Ansvariga nämnder får i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor, så att budgeterade intäkter 
uppnås.  
 
I övrigt godkänna budgethandlingen. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Tjänsteutlåtande 
Datum Dnr 

   2022-10-26 KA 2022/1 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

Revidering av Mål- och resursplan 2023 - 2026, budget 2023 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om Mål- och resursplan 2023 - 2026 budget 
2023. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet föreskrivs i kommunallagen 
budgeten ska fastställas av den nyvalda fullmäktige.  

De ekonomiska förutsättningarna har på mycket kort tid ändrats, vilket ställer mycket 
höga krav på en snabb omställningsförmåga av planeringsprocessen. Osäkerheterna är 
fortsatt stor för budget 2023 beroende på höga energi -och bränslepriser, en bred 
inflation, vikande börskurser och stigande räntor.  

Då budgeten ska fastställas av den nyvalda kommunfullmäktige krävs att  Mål -och 
resursplanen revideras utifrån de förändrade ekonomiska förutsättningarna.  Under 
hösten har budgetberedningen informerats om de ekonomiska förändringar som 
påverkat Sotenäs och vilka scenarios förvaltningen förutspår utifrån kända faktorer idag. 

Förslaget till Mål- och resursplan för 2023 - 2026 tar sin utgångspunkt i Vision 2032 
och utifrån att uppnå de långsiktiga finansiella målen. 

I budgetförutsättningarna har hänsyn tagits till Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) senaste förändrade prognos (augusti) 2022 gällande utveckling av skatteintäkter 
och utjämningsbidrag samt beräkning av KPI. Nämnderna föreslås kompenseras för KPI 
utifrån SKR samt att lönekostnadsökningar täcks centralt.   

Utöver avsättningar ovan innehåller budgeten också större avsättningar för ökade el- 
och livsmedels- och pensionskostnader. Förändringarna jämfört med antagna Mål och 
resursplanen i juni innebär en försämring med 26 mnkr. För år 2024 en ytterligare 
försämring med 12,5 mnkr. Detta innebär en obalans med totalt 39 mnkr.  

Ett kommungemensamt arbete har påbörjats på kommunledningsnivå med att identifiera 
både tillfälliga och långsiktiga åtgärder samt att göra omprioriteringar för att möta 
kommande kostnadsökningar och säkerställa ekonomisk balans. Arbetet är nödvändigt 
för att kunna möta kommande års utmaningar och för att leva upp till målen för god 
ekonomisk hushållning. 
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De förslag som ligger i reviderad budget innefattar; budgetera upp invånarantalet 
ytterligare till 9 110, ej genomföra delar av de utökningar som beslutades i juni, samt 
effektiviserad lokalförsörjning. Därtill - som en tillfällig åtgärd – nyttjande av 
resultatutjämningsreserven 2023. 

Lokalförsörjning och energiåtgärder kommer få en betydande roll under 
mandatperioden. I arbete med lokalförsörjning kommer fokus ligga på att gå ur inhyrda 
lokaler, prioritera effektivisering i kärnverksamheten utifrån ändamålsenligt 
resursutnyttjande av lokaler samt prioritera avyttring av fastigheter utanför 
kärnverksamheten utifrån fastighetsekonomi.  

Utmaningen framöver blir att anpassa verksamheten för att kunna uppnå det långsiktiga 
finansiella målet för god ekonomisk hushållning under mandatperioden. 
Resultatnivåerna behövs för att klara framtida investeringar samt förändring av 
demografin.  

I budgethandlingen är de föreslagna förändringarna gulmarkerade. 

Långsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

I dialog med budgetberedningen har förvaltningen tagit fram långsiktiga finansiella mål 
för god ekonomisk hushållning för mandatperioden. Målen avser årens resultat i 
förhållande till skatter och generella bidrag, skattefinansieringsgrad för investeringar 
och soliditet för kommunkoncernen. 

Utifrån Vision 2032 har förslag till kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning med indikatorer tagits fram. 

Ekonomi 

Inför budget 2023 sker en utökning av nämndernas nettoram med 8,5 mnkr, vilket avser 
främst el och livsmedel samt återföring av tillfälliga satsningar. Inom 
finansförvaltningen sker en utökning av budget med 16,0 mnkr netto, varav 18,5 mnkr 
avser ökning av pensionskostnader 2023. Det budgeterade resultatet efter finansiella 
poster uppgår till -12,3 mnkr och balanskravsresultatet klaras med nyttjande av 
resultatutjämningsreserven (RUR).  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar ianspråkta medel från RUR under år 2023. 

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar enligt förslag i mål- och 
resursplan budget 2023 med planår 2024-2026 daterad 2022-10-26.   

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten till 118,1 mnkr för 2023 samt 
godkänner planåren.  
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Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens 
skulder under år 2023, med totalt 100,0 mnkr  

Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023.  

Ansvariga nämnder får i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor, så att 
budgeterade intäkter uppnås.  

I övrigt godkänna budgethandlingen. 

Beslutsunderlag 
Mål- och resursplan 2023-2026, budget 2023 daterad 2022-10-26 

Beslutet skickas till 
Nämnderna 
Ekonomichef/Controller 
Kommundirektör 

Maria Strömberg Anna Liedholm 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Mål- och resursplan 2023-2026, budget 2023 
är beslutad av Kommun  fullmäktige. Mål- och 
resurs  planen innehåller en beskrivning av 
kommunens   organisation, omvärlds  bevakning, 
god ekonomisk hus hållning, ekonomiska flerårs-
planer, 2023 års budget fördelad per nämnd, 
samt en kvalitetsredovisning över verksamheten 
under de senaste åren.

Handlingen har reviderats. Aktuell handling Handlingen har reviderats. Aktuell handling 
är upprättad per 2022-10-26är upprättad per 2022-10-26.
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Mandatperiod 2023 - 2026
Förtroendevalda i Sotenäs
Valdeltagandet är högt i Sotenäs kommun. I de senaste tre kommun-
valen uppgick deltagandet till 85 procent 2014, 87 procent 2018 
och 86 procent 2022.  

Politiskt styre i kommunkoncernen
Kommunkoncernen har flera nivåer av politiskt styrande instanser: 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser 
för de kommunala bolagen. Därtill finns en tjänstemannaorgani-
sation. Den kommunala koncernens tjänstepersoner ansvarar för 
att de politiska nivåerna har tillgång till sakkunnig kompetens vid 
beredning av ärenden samt att bedriva den operativa verksamheten.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen, främst mål och riktlinjer 
för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga ekono-
miska frågor. Kommunfullmäktige består under mandatperioden 
2023-2026 av 31 ledamöter. Mandatfördelningen är: Socialdemokra-Socialdemokra-
terna 8, Moderaterna 8, Demokratiresan 5, Sverigedemokraterna 3,  terna 8, Moderaterna 8, Demokratiresan 5, Sverigedemokraterna 3,  
Centerpartiet 2, Liberalerna 2, Kristdemokraterna 1, Miljöpartiet Centerpartiet 2, Liberalerna 2, Kristdemokraterna 1, Miljöpartiet 
1, och Vänsterpartiet 1.1, och Vänsterpartiet 1.
  

Kommunstyrelse och nämnder
Den politiska organisationen i Sotenäs kommun består av kommun-
styrelsen, byggnadsnämnd, utbildningsnämnd, omsorgsnämnd, 
samt miljönämnd. Till varje nämnd finns arbetsutskott som politiskt 
bereder ärenden till nämnden. Kommunstyrelsen är kommunens 
ledande politiska organ för verkställighet och bereder ärenden till 
kommunfullmäktige. Inom den kommunala organisation finns 
även överförmyndare, revision, valnämnd och valberedning. 

Förvaltningsorganisation
Förvaltningsorganisationen i Sotenäs kommun består av fyra 
förvaltningar. Förvaltningarna jobbar på uppdrag av respektive 
nämnd. Varje förvaltning leds av förvaltningschef, undantaget är 
kommunstyrelseförvaltningen som leds av kommundirektören. 

Vision 2032
Vision 2032 antogs av kommunfullmäktige i november 2020. 
Visionen lyder "Tio tusen anledningar att satsa på Sotenäs kommun," 
och bygger på tio långsiktiga visions-målbilder. Till varje av dessa 
kopplas delmål / fokusområden för perioden fram till år 2032.
Visionen tillsammans med programförklaringen ligger till grund 
för fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.  
 

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 mnkr 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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Socialdemokraterna: 8

Moderaterna: 8

Demokratiresan: 5

Sverigedemokraterna: 3

Centerpartiet: 2

Liberalerna: 2

Kristdemokraterna: 1

Miljöpartiet: 1

Vänsterpartiet: 1
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Belopp i mnkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Budget 
2024

Budget 
2025

Budget 
2026

Folkmängd 9 125 9 060 9 1109 110 9 1109 110 9 1109 110 9 1109 110

Kommunal skattesats 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99

Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar -515 -539 -580-580 -573-573 -581-581 -593-593

Avskrivningar -44 -29 -29 -32-32 -34-34 -36-36
Skatteintäkter 489 506 531531 551551 571571 589589

Generella bidrag 82 66 6363 6464 6464 6363

Finansnetto 2 2 2 11 -1-1 -2-2

Resultat efter finansiella poster 16 6 -12-12 1010 1919 2121
Nyttjande ur resultatutjämningsreservenNyttjande ur resultatutjämningsreserven 1212 - - -
Årets resultat 00 1010 1919 2121

Resultat efter finansiella poster i förhållande till 
skatteintäkter och generella bidrag 2,8% 1,1 -2,1%-2,1% 1,7%1,7% 2,9%2,9% 3,2%3,2%

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella bidrag 2,8% 1,1% 0,0%0,0% 1,7%1,7% 2,9%2,9% 3,2%3,2%

Soliditet 1) 73% 75% 66%66% 61%61% 60%60% 61%61%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 42% 45% 38%38% 36%36% 37%37% 39%39%

Nettoinvesteringar 2) 35 * 114 118118 116116 8686 5151

Årets skattefinansieringsgradÅrets skattefinansieringsgrad 169% * 31% 14%14% 37%37% 61%61% 112%112%

Långfristig låneskuld - - 100100 180180 220220 220220

*) Inklusive resultatöverförd budget 2022

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. 
2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag. 
3) Skattefinansieringsgrad definieras som avskrivningar+resultat efter finansiella poster, dividerat med investeringsvolymen. 
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Nämnder/företag Verksamhet Privata utförare Avtalssamverkan

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är Sotenäs kommuns högsta 
beslutande organ och dess uppgifter framgår av 
kommunallagen. Fullmäktige beslutar i frågor 
av större vikt för kommunen såsom mål och 
riktlinjer, budget och skattesats. Fullmäktige 
är ett forum för idéer, debatt och information. 
Ledamöterna, som representerar olika partier, 
utses genom allmänna val för en period på fyra år.

Valnämnden Valnämnden ska fullgöra kommunens 
uppgifter vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet 
samt folkomröstningar.

Revisionen Revisorerna är oberoende och granskar objektivt 
och självständigt koncernens alla verksamheter 
samt prövar om de bedrivs enligt god 
revisionssed.

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, 
samordna, följa upp och utveckla kommunens 
verksamhet i sin helhet. Därtill ansvarar 
kommunstyrelsen för allmän verksamhet samt 
teknisk verksamhet. Kommunstyrelsen är också 
anställningsmyndighet för hela kommunens 
verksamhet.

Sedan 2019 sker avtals-
samverkan avseende Lön 
och IT tillsammans med 
Munkedal och Lysekils 
kommuner. Ersättning 
uppgick år 2021 till 
1,0 % av nämndens 
bruttokostnader.

Utbildningsnämnden Nämndens uppdrag och ansvarsområde är 
förskola, grundskola inklusive förskoleklass 
och fritidshem, särskola, gymnasieutbildning, 
vuxenutbildning, kulturskola samt kultur- och 
fritidsverksamhet.

Ersättning till privata 
utförare avseende 
skolskjutsar uppgick 
år 2021 till 2,3 % 
av nämndens 
bruttokostnader.

Omsorgsnämnden Nämnden ansvarar för tre verksamhetsområden: 
äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt 
individ- och familjeomsorg. Därtill finns 
myndighetsenhet för färdtjänsthandläggning.

Ersättning till privata 
utförare avseende 
hemtjänst och HVB-
boenden uppgick år 2021 
till 8,3 % av nämndens 
bruttokostnader.

Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden ansvarar för plan- och 
byggverksamheten, trafikfrågor, GIS-
tjänster samt den kommunala energi- och 
klimatrådgivningen.

Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän

Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MimB) 
är gemensam nämnd för Sotenäs, Munkedals 
och Lysekils kommuner. Organisatoriskt är den 
placerad i Sotenäs kommun. Miljönämndens 
verksamhet kan delas in i tre delar:  tillsyn och 
prövning, ej avgiftsfinansierad löpande tillsyn 
samt övriga uppdrag som exempelvis att fram 
mål, riktlinjer och nyckeltal. 

Sotenäsbostäder AB Sotenäsbostäder AB är ett allmännyttigt 
kommunalt bostadsbolag. Bolaget har till 
uppgift att främja bostadsförsörjningen i 
kommunen, främja integration och social 
sammanhållning samt skapa trygga och 
hållbara boendemiljöer.

Sotenäs RehabCenter AB Sotenäs RehabCenter AB är en bad- och 
rehabanläggning med syfte att öka 
kommunens attraktionskraft och verka för god 
folkhälsa.

Sotenäs Vatten AB Bolaget har till uppgift att ansvara för allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen.

Regional avfallsanläggning i 
mellersta Bohuslän AB

Rambo AB har till uppgift att insamla, 
omhänderta och behandla hushållsavfall. 

Stiftelsen Industrihus i 
Sotenäs kommun

Stiftelsen grundades av kommunen för 
att tillhandahålla lokaler, främst för 
industriändamål. Stiftelsen är vilande.



Planeringsförutsättningar  
Ekonomirapporten, maj 2022 pekar på att det rekordstarka ekono-
miska resultatet i kommuner och regioner nu återgår till en situa-
tion med betydande ekonomiska utmaningar. Två år av pandemi, 
där ekonomin har tryggats i en osäker tid genom en rad statliga 
åtgärder, följs nu av ekonomiska konsekvenser av det pågående kriget 
i Ukraina. Kommuner och regioner behöver vidta åtgärder både 
för att möta de ekonomiska utmaningarna liksom svårigheterna 
att lösa kompetensförsörjning en framöver. Samtidigt behöver 
staten skapa mer långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att 
kommuner och regioner ska kunna planera verksamheten. Staten 
behöver också minska på detaljregleringen av sektorn och värna det 
lokala självstyret så att kommuner och regioner har förutsättningar 
att ge en så god välfärd som möjligt utifrån medborgarnas behov.

Samhällsekonomin
Återhämtningen efter pandemin fortsätter i år men BNP-till-
växten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld. 
Särskilt den europeiska ekonomin påverkas negativt av Rysslands 
invasion av Ukraina. Kriget är starkt bidragande till att den senaste 
tidens uppgång av energi- och råvarupriserna förstärkts och höjer 
osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver. Inte minst 
förvärras utbuds- och logistikproblemen för den globala handeln, 
vilket spär på den redan höga inflationen. Den höga energiprisin-
flationen har nu definitivt spridit sig brett till flertalet varu- och 
tjänstepriser också i Sverige och köpkraften urholkas för hushållen, 
företagen och offentlig sektor. 

De långa marknadsräntorna har dessutom ökat dramatiskt 
och en global penningpolitisk åtstramning väntar. Inflations- 

och ränteuppgången medför således en markant dämpning av 
konjunkturutsikterna för världsekonomin. I Sverige fortsätter ändå 
återhämtningen efter pandemin i år och nästa år, vilket leder till 
ett något förhöjt resursutnyttjande mot slutet av 2023.

Att pandemirestriktionerna nu har tagits bort innebär dock 
betydande positiva effekter för samhällsekonomin. Särskilt delar av 
tjänstesektorn kommer att kunna stärkas rejält i år, vilket gynnar 
inhemsk efterfrågan och svensk arbetsmarknad. Antalet arbetade 
timmar ökar därför snabbt både i år och nästa år, vilket stärker 
lönesumman och det kommunala skatteunderlaget. Potentialen 
för ett större sysselsättningslyft begränsas dock av den växande 
gruppen arbetslösa med svag konkurrensförmåga på arbetsmark-
naden. Ett ökat flyktingmottagande och regeringens extra anslag 
till försvaret driver upp offentlig konsumtion i år och bidrar till 
tillväxten. Detta är en motverkande faktor av kriget i Ukraina 
för europeisk och svensk BNP. Det kommunala skatteunderlaget 
beräknas kommande år öka snabbare än i föregående prognoser, 
vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. I reala termer är 
dock skatteunderlagstillväxten låg ur ett historiskt perspektiv. Trots Trots 
den nominella uppväxlingen urholkas kommunsektorns köpkraft den nominella uppväxlingen urholkas kommunsektorns köpkraft 
drastiskt. Under 2023 faller köpkraften nästan med 2 procent drastiskt. Under 2023 faller köpkraften nästan med 2 procent 
jämfört med året innan. jämfört med året innan. 

Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2022

Kommunsektorn
Efter två år med starka resultat som till största del förklaras av en Efter två år med starka resultat som till största del förklaras av en 
betydligt snabbare ekonomisk återhämtning än väntat vilket gett betydligt snabbare ekonomisk återhämtning än väntat vilket gett 
högre skatteintäkter än budgeterat så kommer de flesta kommuner högre skatteintäkter än budgeterat så kommer de flesta kommuner 
att ha ett bra utgångsläge i kommande budgetarbete. Det hade varit att ha ett bra utgångsläge i kommande budgetarbete. Det hade varit 

Viktiga förhållanden för  
resultat och ekonomisk ställning
Avsnittet innehåller omvärldsanalys baserat på vårens ekonomirapport och senaste skatteprognos från SKR, 
Sveriges kommuner och regioner, samt övriga aktuella förhållanden för Sotenäs kommun.
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en helt annan sak att möta kommande års utmaningar utifrån en en helt annan sak att möta kommande års utmaningar utifrån en 
svag position.svag position.  

Befolkningen i åldrarna 80 och äldre ökar väsentligt snabbare 
än den arbetsföra befolkningen i åldrarna 20–66 år. I nästan 6 av 
10 kommuner (171 kommuner) minskar till och med den arbets-
föra andelen av befolkningen samtidigt som antalet över 80 år, och 
därmed behoven inom äldreomsorgen, kraftigt ökar. Det kommer 
att innebära att kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen 
blir en av de absolut största utmaningarna framöver. Med dagens 
personaltäthet blir det svårt, för att inte säga omöjligt att bemanna 
äldreomsorgen i många kommuner. Utöver bristen på arbetskraft 
blir det framöver ännu svårare att hitta personal med rätt utbildning 
och kompetens. Det blir allt tydligare att det krävs nya sätt för att 
lösa välfärdsåtagandet. 

För att säkra att alla invånare kan fortsätta ta del av god välfärd 
behöver flera saker göras och andra arbetssätt användas. Förutom 
att behålla, utveckla och rekrytera personal behöver kommuner 
bland annat skapa förutsättningar för att arbeta heltid och stärka 
arbetsmiljön. Andra åtgärder är förmånliga pensionsvillkor och 
att använda digital teknik där det frigör tid för medarbetarna samt 
nyttja digital infrastruktur, digital samverkan och digital  mognad.

När vi nu förhoppningsvis lämnat det värsta av pandemin bakom 
oss har redan nästa kris tagit dess plats – kriget i Ukraina. Stora 
flyktingrörelser, ett osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på 
bland annat energi och livsmedel, höga pensionskostnader och en 
osäker samhällsekonomisk utveckling kommer att prägla budget-
arbetet inför 2023. Intäktsökningarna kommer i reala termer att 
bli låga under de närmaste åren. Resultaten ser fortfarande relativt 
goda ut i kommunerna i år, men prisökningar på tex drivmedel 
och energi och kraftigt ökade pensionskostnader gör tillsammans 
med avveckling av statsbidrag att ekonomin blir betydligt tuffare 
år 2023. En bra nominell skatteunderlagsutveckling äts upp av 
prisökningarna. För att klara ett resultat som motsvarar 2 procent 
av skatter och generella statsbidrag nästa år behövs effektivise-
ringsåtgärder eller intäktsförstärkningar på 9 miljarder kronor 
i kommunerna och år 2024–2025 skulle åtgärder på ytterligare 3 
respektive 4 miljarder behöva vidtas. Det innebär att gapet uppgår 
till 16 miljarder i kommunerna år 2025.

Det ser det ut att bli en ekonomisk ljusning år 2025. Det beror Det ser det ut att bli en ekonomisk ljusning år 2025. Det beror 

dock till stor del på att i SKR:s prognoser räknar man med att både dock till stor del på att i SKR:s prognoser räknar man med att både 
inflationen och lågkonjunkturen blir kortvarig och att ekonomin inflationen och lågkonjunkturen blir kortvarig och att ekonomin 
återhämtar mot balans 2025. Det bygger på att inflationen i så fall återhämtar mot balans 2025. Det bygger på att inflationen i så fall 
skulle gå ned mot den önskvärda nivån på 2 procent. Det finns skulle gå ned mot den önskvärda nivån på 2 procent. Det finns 
dock några stora orosmoln i en sådan ljus prognos. Hur inflationen dock några stora orosmoln i en sådan ljus prognos. Hur inflationen 
kommer att se ut är avhängigt bland annat tillgången på energi och kommer att se ut är avhängigt bland annat tillgången på energi och 
hur avtalsrörelserna går. Blir löneökningarna höga kan vi räkna hur avtalsrörelserna går. Blir löneökningarna höga kan vi räkna 
med fortsatt hög inflation och risk för en pris- och lönespiral likt med fortsatt hög inflation och risk för en pris- och lönespiral likt 
den vi hade under 70- och 80-talet.den vi hade under 70- och 80-talet.
Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2022, 
och ekonomibloggen 20 septemberoch ekonomibloggen 20 september

Flyktingmottagandet - kommunerna övertar boendeansvaret
Regeringen har beslutat om en lagändring för att mottagandet Regeringen har beslutat om en lagändring för att mottagandet 
av personer som flytt från Ukraina till Sverige ska få en jämnare av personer som flytt från Ukraina till Sverige ska få en jämnare 
fördelning över landet och bygger på Migrationsverkets framtagna fördelning över landet och bygger på Migrationsverkets framtagna 
fördelningstal per kommun. Det nya regelverket, som trädde i kraft fördelningstal per kommun. Det nya regelverket, som trädde i kraft 
1 juli 2022, omfattar de personer som kommer till Sverige och söker 1 juli 2022, omfattar de personer som kommer till Sverige och söker 
skydd enligt massflyktsdirektivet.skydd enligt massflyktsdirektivet.

Migrationsverket har fortsatt huvudansvaret för mottagandet Migrationsverket har fortsatt huvudansvaret för mottagandet 
av skyddsbehövande, men lagändringen innebär att ansvaret och av skyddsbehövande, men lagändringen innebär att ansvaret och 
därmed den ekonomiska risken för anskaffning och drift av boendet därmed den ekonomiska risken för anskaffning och drift av boendet 
för dessa personer flyttas över från staten till kommunerna. Kommu-för dessa personer flyttas över från staten till kommunerna. Kommu-
nerna har dock rätt att få statlig schablonersättning för de boenden nerna har dock rätt att få statlig schablonersättning för de boenden 
som kommunen ordnar enligt fördelningstal samt för personer som som kommunen ordnar enligt fördelningstal samt för personer som 
har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Ökade pensionskostnader 2023 och 2024
Den skenande inflationen påverkar i stor grad pensionskostnaderna.  Den skenande inflationen påverkar i stor grad pensionskostnaderna.  
Prisbasbeloppet för 2023 baseras på inflationen och prisbasbeloppet Prisbasbeloppet för 2023 baseras på inflationen och prisbasbeloppet 
har betydelse då pensionerna är värdesäkrade med prisbasbelopp. har betydelse då pensionerna är värdesäkrade med prisbasbelopp. 
Under våren aviserades ökade pensionskostnader dels på grund Under våren aviserades ökade pensionskostnader dels på grund 
av det nya pensionsavtalet, men främst på grund av den ökade av det nya pensionsavtalet, men främst på grund av den ökade 
inflationen som då prognostiserades. Inflationens ökning under inflationen som då prognostiserades. Inflationens ökning under 
sommaren innebär en ytterligare ökning av pensionskostnaderna sommaren innebär en ytterligare ökning av pensionskostnaderna 
under 2023 - 2024 som kommuner och regioner måste ta höjd för under 2023 - 2024 som kommuner och regioner måste ta höjd för 
i sitt budgetarbete. i sitt budgetarbete. 

Nytt pensionsavtal kommer att införas från och med 2023. Nytt pensionsavtal kommer att införas från och med 2023. En 
bred överenskommelse om pension, omställning, villkor och arbets-
miljö har upprättats av de centrala parterna, vilket är det bästa på 
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marknaden. Syftet med avtalen/överenskommelsen är att;  sektorn 
ska kunna möta behovet av ett förlängt och förändrat arbetsliv, 
behålla och rekrytera medarbetare, samt genom en övergång till 
ett avgiftsbestämt pensionssystem göra det möjligt att förutse 
kostnaderna och över tid minska den snabbt ökade pensionsskulden.

Ekonomiskt innebär övergången från ett förmånsbestämt till 
ett avgiftsbestämt pensionsavtal en ökad kostnad 2023 till följd 
av högre premier (från 4,5 procent till 6,0 procent) och förändrad 
utbetalningstid. 

Fördelen med ett avgiftsbestämt pensionssystem är att arbetsgi-
varen ser kostnaden direkt i samband med anställningen. Arbets-
givaren får en jämnare kostnadsutveckling och kan enklare förutse 
uppkomna pensionskostnader, än i det förmånsbestämda systemet 
som är kostnadsmässigt svårprognostiserat.

Riktade bidrag
De riktade statsbidragen till kommuner och regioner fortsätter 
att vara ett populärt statligt styrmedel som alltför ofta slår fel, 
trots goda avsikter. Många detaljerade bidrag kommer med kort 
framförhållning och ibland väldigt sent på året. Inte heller tar de 
hänsyn till olika behov eller förutsättningar och riskerar bidra till 
permanenta kostnadsökningar. 

Sverige har länge haft en strid ström av skolreformer. Det har 
skapat en ryckighet och osäkerhet för skolornas planering. Många 
reformer har genomförts hastigt och utan tydlig förankring i 
forskning eller verksamhet. Reformerna handlar ofta om regler 
och kontroll i stället för stöd som stärker professionen och som 
utvecklar undervisningen.

Corona-kommissionens synpunkter ledde till fler riktade bidrag 
till äldreomsorgen. Det finns nu 13 riktade statsbidrag på nära 13 
miljarder kronor (en ökning från knappt 1 miljard 2019) till äldre-
omsorgen med olika tidpunkter för att: anmäla intresse, lämna in 
planer, återsöka, rekvirera och i efterhand beskriva hur medlen har 
använts. Det har skapat en stor förvirring kring vilka bidrag som 
finns, vilka datum som gäller, vad bidragen avser, när medlen får 
användas, vilka mål som ska uppnås och till vilka datum målen 
ska nås. Flera av bidragen har korta ansökningstider kombinerat 
med mål som är svåra att uppnå, har olika mättidpunkter och sätt 

att mäta måluppfyllelsen vilket skapar än mer förvirring. 
Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2022

Aktuella kommunalekonomiska frågor

Betänkandet en god kommunal hushållning
Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och 
regioner överlämnade i september 2021 sitt betänkande En god 
kommunal hushållning till regeringen. I betänkandet bedömer 
utredaren bland annat att: 

• Förutsättningarna för en effektiv ekonomistyrning skulle 
förbättras med en tydligare långsiktighet från staten vad gäller 
de ekonomiska förutsättningarna. 

• Den ekonomiska situationen i kommunsektorn är generellt sett 
god och har förbättrats. 

• Regelverket har god legitimitet och behöver inte reformeras i 
grunden. 

• Regelverket behöver däremot förtydligas på en rad punkter, 
främst kraven på långsiktighet och uttolkning av vad som är 
god hushållning. 

SKR har i sitt remissvar ställt sig bakom behovet av långsik-
tighet i den ekonomiska styrningen. Remisstiden på betänkandet 
gick ut i början av 2022. Ingen proposition presenterats baserat på 
betänkandet och det är därför svårt att säga vad förslagen kommer 
att landa i. Bedömningen är dock att ett införande av förändringar 
från 1 januari 2023, som utredningen föreslog, inte är möjligt. 

Översyn av en ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning
Regeringen meddelar att man tillsätter en parlamentarisk utredning 
för att se över samtliga delar av utjämningssystemet för kommuner 
och regioner, inklusive LSS-utjämningen för kommuner. Utred-
ningen ska även överväga om det finns riktade statsbidrag som 
kan inordnas i det generella statsbidraget.

Syftet är att se till att systemet utjämnar för skillnader och skapar 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna och 
mellan regionerna, trots skillnader i skattekraft och strukturella 
förutsättningar. Utredningen ska se över att utjämningssystemet 
ger lika förutsättningar i vilken välfärd som går att erbjuda och om 
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Befolkning i Sotenäs kommun 2019 - 2033 Förändring

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Progn 
2033 2021-2033

Invånare 0 - 19 år 1 500 1 459 1 424 1 364 -60 (-4%)

Invånare 20 - 64 år 4 556 4 549 4 512 4 344 -168 (-4%)

Invånare 65+ 3 005 3 092 3 189 3 581 392 (12%)

   varav 65 - 79 år 2 306 2 391 2 457 2 265 -192 (-8%)

   varav 80+ 699 701 732 1 316 584 (80%)

Invånare totalt 9 061 9 100 9 125 9 289 164 (2%)

Födelse- och flyttningsnetto i Sotenäs kommun 2018 - 2021

2018 2019 2020 2021

Antal födda 61 80 52 60

Antal avlidna 148 150 119 130

Flyttningsnetto 4444 101101 106106 9595

Förändring -43-43 3131 3939 2525

Invånare totalt 9 030 9 061 9 100 9 125



systemet eventuellt påverkar tillväxten. Utredningen kommer att 
ha ett brett uppdrag att se över alla delar av utjämningssystemet.  
Utredningen ska redovisas senast 3 maj 2024.

Sotenäs kommun
De ekonomiska förutsättningarna har på mycket kort tid ändras, och De ekonomiska förutsättningarna har på mycket kort tid ändras, och 
omfattningen kräver dessutom en mycket snabb anpassning. Förutsätt-omfattningen kräver dessutom en mycket snabb anpassning. Förutsätt-
ningarna skiljer sig också markant jämfört med de senaste 10 – 15 åren. ningarna skiljer sig också markant jämfört med de senaste 10 – 15 åren. 

Osäkerheten är fortsatt stor för budget 2023 med planåren Osäkerheten är fortsatt stor för budget 2023 med planåren 
beroende på en rad samverkande faktorer: beroende på en rad samverkande faktorer: 

De närmsta åren kommer den samhällsekonomiska utvecklingen De närmsta åren kommer den samhällsekonomiska utvecklingen 
präglas av urholkad köpkraft och minskad efterfrågan till följd av präglas av urholkad köpkraft och minskad efterfrågan till följd av 
stigande priser. Den ryska invasionen av Ukraina och införandet stigande priser. Den ryska invasionen av Ukraina och införandet 
av sanktioner riktade mot Ryssland späder på oron i de europeiska av sanktioner riktade mot Ryssland späder på oron i de europeiska 
ekonomierna, då Ryssland är en stor exportör av råvaror såsom ekonomierna, då Ryssland är en stor exportör av råvaror såsom 
olja, naturgas och spannmål. Höga energi- och bränslepriser, en olja, naturgas och spannmål. Höga energi- och bränslepriser, en 
bred inflationschock världen över, vikande börskurser och en global bred inflationschock världen över, vikande börskurser och en global 
uppgång för marknadsräntorna. Även hur den politiska styrningen uppgång för marknadsräntorna. Även hur den politiska styrningen 
nationellt, regionalt och lokalt kommer se ut de närmsta fyra åren.nationellt, regionalt och lokalt kommer se ut de närmsta fyra åren.

De som händer i omvärlden ligger utanför vår kontroll men De som händer i omvärlden ligger utanför vår kontroll men 
påverkar Sotenäs kommun och det är av stor vikt att aktivt arbeta påverkar Sotenäs kommun och det är av stor vikt att aktivt arbeta 
med omvärldsanalyser som beskriver händelser och förändringar.  med omvärldsanalyser som beskriver händelser och förändringar.  

Mål- och resursplanen, budget 2023, antogs av kommunfull-Mål- och resursplanen, budget 2023, antogs av kommunfull-
mäktige 2022-06-14 utifrån de antaganden och omvärldsbild som mäktige 2022-06-14 utifrån de antaganden och omvärldsbild som 
fanns då. Efter sommaren har de ekonomiska förutsättningarna fanns då. Efter sommaren har de ekonomiska förutsättningarna 
förändrats vilket gör att kommunen måste agera. förändrats vilket gör att kommunen måste agera. 

De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten 
fastställas av den nyvalda fullmäktige. I samband med att Mål- och fastställas av den nyvalda fullmäktige. I samband med att Mål- och 
resursplanen går upp för nytt beslut kommer den behövas revideras resursplanen går upp för nytt beslut kommer den behövas revideras 
och anpassas utifrån de nya förutsättningarna.och anpassas utifrån de nya förutsättningarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har 
i dialog med nämndernas presidier gått igenom de ekonomiska i dialog med nämndernas presidier gått igenom de ekonomiska 
förutsättningar som låg till grund för fullmäktiges budgetbeslut förutsättningar som låg till grund för fullmäktiges budgetbeslut 
i juni. Under hösten har budgetberedningen informerats om de i juni. Under hösten har budgetberedningen informerats om de 
ekonomiska förändringar som skett och vilka scenarier förvalt-ekonomiska förändringar som skett och vilka scenarier förvalt-
ningen förutspår utifrån kända faktorer idag. ningen förutspår utifrån kända faktorer idag. 

Reviderat budgetförslag
Förvaltningen har tagit fram ett reviderat tjänstemannaförslag Förvaltningen har tagit fram ett reviderat tjänstemannaförslag 

av Mål- och resursplanen, där det tagits höjd för:av Mål- och resursplanen, där det tagits höjd för:
• • Ökade el- och livsmedelskostnader (14,3 mnkr)Ökade el- och livsmedelskostnader (14,3 mnkr)
• • Justering av prisuppräkning KPI till 3,8 procent utifrån senaste Justering av prisuppräkning KPI till 3,8 procent utifrån senaste 

SKR:s cirkulär i augusti (0,6 mnkr)SKR:s cirkulär i augusti (0,6 mnkr)
• • Ökade pensionskostnader på grund av påverkan av prisbasindex Ökade pensionskostnader på grund av påverkan av prisbasindex 

(inflationen). Ny beräkning från Skandia visar ökning med 21 (inflationen). Ny beräkning från Skandia visar ökning med 21 
mnkr under 2023 och 2024 men som sjunker något 2025-2026.mnkr under 2023 och 2024 men som sjunker något 2025-2026.

• • Senaste skatteunderlagsprognosen för budget 2023 försämrats Senaste skatteunderlagsprognosen för budget 2023 försämrats 
på grund av högre avgift för kostnadsutjämningen (2 mnkr). på grund av högre avgift för kostnadsutjämningen (2 mnkr). 

Förändringen jämfört med vårens antagna Mål- och resursplan Förändringen jämfört med vårens antagna Mål- och resursplan 
innebär för år 2023 ett sämre utfall med 26 mnkr jämfört med innebär för år 2023 ett sämre utfall med 26 mnkr jämfört med 
antagen budget. För planåren innebär det en försämring med antagen budget. För planåren innebär det en försämring med 
ytterligare 12,5 mnkr. Totalt 39 mnkr.ytterligare 12,5 mnkr. Totalt 39 mnkr.

Information har getts till kommunledning samt budgetbered-Information har getts till kommunledning samt budgetbered-
ning under september månad. Kommunledningen har gemensamt ning under september månad. Kommunledningen har gemensamt 
påbörjat ett mer långsiktigt arbete med att hitta tillfälliga och påbörjat ett mer långsiktigt arbete med att hitta tillfälliga och 
långsiktiga lösningar, omprioritera, arbeta på ett annat sätt etcetera långsiktiga lösningar, omprioritera, arbeta på ett annat sätt etcetera 
för att möta de snabba ekonomiska kostnadsökningar som skett för att möta de snabba ekonomiska kostnadsökningar som skett 
men även för att klara kompetensförsörjningen som är en stor men även för att klara kompetensförsörjningen som är en stor 
utmaning kommande åren med en åldrande befolkning.utmaning kommande åren med en åldrande befolkning.

Budgetåret 2023Budgetåret 2023
De förslag på åtgärder som föreslås för att möta de nya ekono-De förslag på åtgärder som föreslås för att möta de nya ekono-

miska förutsättningarna för budget 2023 är: miska förutsättningarna för budget 2023 är: 
• • Budgetera upp invånarantalet med ytterligare 20 fler invånare Budgetera upp invånarantalet med ytterligare 20 fler invånare 

för att uppgå till 9 110 invånare vilket ger en intäktsförstärk-för att uppgå till 9 110 invånare vilket ger en intäktsförstärk-
ning med 1,1 mnkr. ning med 1,1 mnkr. 

• • Nyttja resultatutjämningsreserven (RUR) med 12,3 mnkr för att Nyttja resultatutjämningsreserven (RUR) med 12,3 mnkr för att 
täcka det negativa resultatet och komma upp till noll. RUR löser täcka det negativa resultatet och komma upp till noll. RUR löser 
därmed inte problemet utan ger främst kommunen tid att vidta därmed inte problemet utan ger främst kommunen tid att vidta 
åtgärder för att nå en ekonomi i balans och slippa kortsiktiga åtgärder för att nå en ekonomi i balans och slippa kortsiktiga 
neddragningar av verksamheter som måste byggas om igen.neddragningar av verksamheter som måste byggas om igen.

• • Utökningar beslutades i juni i budget 2023 med 4,8 mnkr, där Utökningar beslutades i juni i budget 2023 med 4,8 mnkr, där 
2,0 mnkr föreslås inte att genomföras år 2023. Dessa avser: 2,0 mnkr föreslås inte att genomföras år 2023. Dessa avser: 
ärendebalans BN, support för mobiltelefonanvändning ON, ärendebalans BN, support för mobiltelefonanvändning ON, 
LSS-bemanning ON, och unga i utanförskap KS (reserveras LSS-bemanning ON, och unga i utanförskap KS (reserveras 
delvis i KS ofördelade post). delvis i KS ofördelade post). 

• • En omfördelning mellan BN och KS om 0,3 mnkr föreslås för En omfördelning mellan BN och KS om 0,3 mnkr föreslås för 
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att täcka lägre intäkter inom markförvaltningen samt energi-att täcka lägre intäkter inom markförvaltningen samt energi-
effektiviseringsåtgärder som inte ger effekt under 2023. effektiviseringsåtgärder som inte ger effekt under 2023. 

• • Effektivisera resursutnyttjande av verksamhetslokaler, genom Effektivisera resursutnyttjande av verksamhetslokaler, genom 
1,0 mnkr minskad ram inom UN.1,0 mnkr minskad ram inom UN.

Planåren 2024 - 2026Planåren 2024 - 2026
• • Kommunen har ett tjänstepensionsavtal (överskottsfond) i tradi-Kommunen har ett tjänstepensionsavtal (överskottsfond) i tradi-

tionell förvaltning i Skandia Liv där överskott från pensions-tionell förvaltning i Skandia Liv där överskott från pensions-
försäkringar har genererat 8,6 mnkr. Denna kan användas på försäkringar har genererat 8,6 mnkr. Denna kan användas på 
olika sätt. Ett är att sänka premieinbetalningarna vilket ger olika sätt. Ett är att sänka premieinbetalningarna vilket ger 
lägre kostnader för premier visst år.  Förslaget är att nyttja lägre kostnader för premier visst år.  Förslaget är att nyttja 
7,0 mnkr för att tillfälligt dämpa de ökade pensionskostnaderna 7,0 mnkr för att tillfälligt dämpa de ökade pensionskostnaderna 
om 12,5 mnkr år 2024. om 12,5 mnkr år 2024. 

• • Energieffektiviseringsåtgärder och lägre kostnader för el minskar Energieffektiviseringsåtgärder och lägre kostnader för el minskar 
budgeten med 6,0 mnkr (2024), respektive 3,5 mnkr (2025), budgeten med 6,0 mnkr (2024), respektive 3,5 mnkr (2025), 
och 3,5 mnkr (2026). och 3,5 mnkr (2026). 

• • Effektivisera resursutnyttjande av verksamhetslokaler 2024, Effektivisera resursutnyttjande av verksamhetslokaler 2024, 
genom 4,0 mnkr minskad ram inom UN.genom 4,0 mnkr minskad ram inom UN.

• • Utökningar beslutades i juni i budget 2024 med 1,3 mnkr, Utökningar beslutades i juni i budget 2024 med 1,3 mnkr, 
avseende brandingenjör KS, och naturvårdsstrateg KS, föreslås avseende brandingenjör KS, och naturvårdsstrateg KS, föreslås 
inte genomföras.inte genomföras.

• • Ofördelade besparingar om 8,0 mnkr (2024) och 10 mnkr (2025) Ofördelade besparingar om 8,0 mnkr (2024) och 10 mnkr (2025) 
återstår i budget under planåren.återstår i budget under planåren.

Lokalförsörjning och energiåtgärder kommer få en betydande Lokalförsörjning och energiåtgärder kommer få en betydande 
roll under kommande mandatperiod. I arbete med lokalförsörjning roll under kommande mandatperiod. I arbete med lokalförsörjning 
kommer fokus vara att gå ur inhyrda lokaler, prioritera effektivise-kommer fokus vara att gå ur inhyrda lokaler, prioritera effektivise-
ring i kärnverksamheterna utifrån ändamålsenlig resursutnyttjande ring i kärnverksamheterna utifrån ändamålsenlig resursutnyttjande 
i verksamheterna, samt prioritera avyttring av fastigheter utanför i verksamheterna, samt prioritera avyttring av fastigheter utanför 
kärnverksamheten utifrån fastighetsekonomi (driftkostnader och kärnverksamheten utifrån fastighetsekonomi (driftkostnader och 
eftersatt underhåll).eftersatt underhåll).

Energiåtgärder kan exempelvis inkludera förstudie för att Energiåtgärder kan exempelvis inkludera förstudie för att 
minska energi, investeringar utifrån förstudie, tomställa lokaler, minska energi, investeringar utifrån förstudie, tomställa lokaler, 
gatubelysning, temperatursänkning. gatubelysning, temperatursänkning. 

God ekonomisk hushållningGod ekonomisk hushållning
Budget och plan för åren 2023 - 2026 är framtagen utifrån att Budget och plan för åren 2023 - 2026 är framtagen utifrån att 

uppnå målen för god ekonomisk hushållning. Målet uppnås förut-uppnå målen för god ekonomisk hushållning. Målet uppnås förut-
satt att åtgärder genomförs i verksamheten motsvarande 39 mnkr satt att åtgärder genomförs i verksamheten motsvarande 39 mnkr 

under mandatperioden.  Utmaningen framöver innebär att anpassa under mandatperioden.  Utmaningen framöver innebär att anpassa 
verksamheten till budget. Budgeterade resultatnivåer behövs för verksamheten till budget. Budgeterade resultatnivåer behövs för 
att klara framtida investeringar samt förändring av demografin.att klara framtida investeringar samt förändring av demografin.

Skatter och kommunal utjämning
Skattesatsen för kommunen har sedan 2015 legat på 21,99 procent 
för beskattning av löneinkomster, pensioner och sociala ersättningar. 
Ökning av skatteunderlag och därmed skatteintäkter är i huvudsak 
kopplade till de allmänna löneökningarna i samhället. Skatteprognos 
som ligger till grund för budgeten är daterad 2022-09-29 2022-09-29 och utgår 
från SKR:s senaste skatteunderlagsprognos.

Utveckling av skatter och generella bidrag 
Skatteintäkter och generella bidrag uppgår sammantaget till 594,2594,2 mnkr 
under 2023. Ökningen om 22,622,6 mnkr (4,0 procent) ska normalt sett 
finansiera samma verksamhet som föregående år  inklusive lön- och 
prisökningar. Uppräkning av verksamheternas kostnader med lön- och 
prisindex uppgår till 16,6 16,6 mnkr 2023. Årets ökade pensionskostnader Årets ökade pensionskostnader 
ökar därtill personalomkostnaderna med ytterligare 18,6 mnkr.ökar därtill personalomkostnaderna med ytterligare 18,6 mnkr. 

Kommunal utjämning inklusive fastighetsavgift
Utöver skatteintäkterna tillkommer generella statsbidrag vilka 
inkluderar det kommunala utjämningssystemet. Där den kommu-
nala fastighetsavgiften ingår vilken är en viktig inkomstkälla för 
Sotenäs kommun. Det kommunala utjämningssystemet består av 
bidrag/avgifter för att utjämna för skilda förutsättningar mellan 
landets olika kommuner. 

Inkomstutjämning kompenserar för olikheter mellan olika 
kommuners skattekraft, det vill säga i medborgarnas genomsnitts-
inkomst. Samtidigt skjuter staten till medel så att varje kommun är 
garanterad en inkomstnivå som motsvarar 115 procent av medel-
skattekraften i Sverige. Medelskattekraften i Sotenäs prognostiseras 
2023 till 101,5 101,5 procent. 

Kostnadsutjämning har till syfte att utjämna för strukturella 
behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner, exempelvis 
andelen barn och äldre bland kommunens invånare. Systemet 
har däremot inte till avsikt att utjämna för skillnader som beror 
på servicenivå, kommunala avgifter eller politiska prioriteringar. 
Systemet är helt och hållet interkommunalt.

Eftersom Sotenäs kommun enligt kostnadsutjämningssystemet 
har en gynnsammare struktur än rikssnittet får kommunen betala 
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en kostnadsutjämningsavgift till kostnadsutjämningssystemet. 
Storleken på avgiften har ökat markant de senaste åren, främst 
beroende på demografiska utvecklingen. För 2023 sker en ökning 
med 7,77,7 mnkr till 41,441,4 mnkr. 

LSS-utjämning ska jämställa kommunernas kostnader för 
LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). För 
budget 2023 uppgår avgiften till 15,615,6 mnkr och för de kommande 
åren beräknas den preliminära avgiften uppgå till det samma.  

Regleringsposten; den totala nivån på kommunens samtliga 
utjämningsbidrag jämförs med statens anslagna medel för 
kommunal utjämning. Är anslagna medel högre eller lägre än 
kommunens netto genereras ett bidrag eller avgift till kommunen. 
Tack vare satsningar i samband med Coronapandemin ökar regle-
ringsposten 2021 och 2022 för att därefter successivt sjunka de 
kommande åren. För 2023 uppgår regleringsposten till 13,9 13,9 mnkr.

Kommunal fastighetsavgift infördes 2008 och innebär att 
kommuninvånare som äger en fastighet ska betala en avgift 
baserad på taxeringsvärde. För kommunens del uppgår avgiften 
till 43,5 mnkr för 2023.

Pensionskostnader
Pensionskostnaden för kommunen bedöms öka under perioden. 
För Sotenäs kommun innebär en ökad pensionskostnad 2023 
med 18,618,6 mnkr till 58,658,6 mnkr. Främsta faktorerna till ökningen rämsta faktorerna till ökningen 
inflationen och till viss del det nya pensionsavtalet som kommer inflationen och till viss del det nya pensionsavtalet som kommer 
att gälla från och med 2023.att gälla från och med 2023.  

NettokostnadsavvikelseNettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelse är nettokostnad minus referenskostnad. Nettokostnadsavvikelse är nettokostnad minus referenskostnad. 
Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler 
för det aktuella året Nettokostnadsavvikelse indikerar vid positiva för det aktuella året Nettokostnadsavvikelse indikerar vid positiva 
värden högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett värden högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett 
lägre kostnadsläge än förväntat. Sotenäs kommun har de senaste lägre kostnadsläge än förväntat. Sotenäs kommun har de senaste 
åren haft en nettokostnadsavvikelse runt 30 mnkr inom verksam-åren haft en nettokostnadsavvikelse runt 30 mnkr inom verksam-
hetsområdena förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och hetsområdena förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och 
familjeomsorg, samt äldreomsorg.familjeomsorg, samt äldreomsorg.

Befolkningsutveckling
Befolkningsutveckling samt befolkningens ålderssammansättning 
och dess utveckling har stor betydelse för kommunens kommande 

planering av verksamheten och framtida kostnadsberäkning. 
Verksamheter för barn och unga samt äldre kostar mycket. 

2021 ökade befolkningen med 25 personer från 9 100 till 9 125 personer. 
Detta berodde på hög inflyttning till kommunen vilket övervägde både 
utflyttning och det negativa födelsenettot. Antalet nyfödda barn under 
2021, blev 60 personer något högre än föregående år (52). Befolkningen 
karaktäriseras av att andelen personer 65 år och äldre är mycket hög. 

SCB har presenterat statistik för julijuli 2022 vilket visar att Sotenäs 
befolkningen ökar något med 5151 invånare jämfört med årsskiftet 
2021 och uppgår till 9 1769 176. Inflyttning i kommunen överväger både 
utflyttning och det negativa födelsenettot. 

Åldersfördelningen bland invånarna styr vilken kommunal service 
som efterfrågas. Inför 2033 sker enligt prognosen en minskning i 
de yngre åldersgrupperna. De i arbetsför ålder fortsätter att sjunka. 
Däremot sker en ökning i åldersgrupperna 65+ och framförallt i 
åldersgruppen 80+ som beräknas öka med över 584 personer fram till 
2033 med nuvarande prognos. Detta måste följas under kommande år, 
för planering av eventuellt medföljande behov inom ordinärt boende. 

Befolkningen karaktäriseras av att andelen personer över 65 år 
och äldre är mycket hög. Andelen av befolkningen som är 65 år 
och äldre uppgår 2021 till 35 procent för 2033 beräknas enligt 
prognosen att andelen uppgår till 39 procent.

Vision 3032
Kommunfullmäktige beslutade under slutet av 2020 om en ny 
vision för Sotenäs kommun. Vision 2032 som bygger på 10 000 
anledningar att satsa på Sotenäs kommun. Visionen visar målbilden 
för kommunen fram till 2032. I visionen ingår fokusområden per 
målbild för kommande år. I samband med uppdaterad vision ses 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushåll-
ning över. Det innebär uppdaterade verksamhetsmål samt viss 
påverkan på driftskostnader och investeringsutgifter. 

Personal- och kompetensförsörjning
Under kommande år märks en betydande personalavgång i kommu-
nens organisation. Detta kommer sig dels av pågående generations-
växling men också på grund av ökad konkurrens om personal. För 
Sotenäs del uppnår 121 personer 65 års ålder mellan åren 2022 
– 2027.  Det är i snitt 20 personer per år. Det är främst inom vård 
och omsorg som pensionsavgångarna finns.
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Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten
I Sotenäs kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Organisationsskiss 
över koncernen återfinns i avsnittet om den kommunala koncernen. 

Styrning av koncernen
Kommunfullmäktige tillsätter representanter till bolagens styrelser. 
Sammansättningen beslutas i samband med årsstämman och 
motsvarar aktuell politisk representation i respektive kommun. 
Kommunfullmäktige beslutar också om övriga mål samt riktlinjer och 
övergripande styrdokument. All kommunens ledningsfunktion över 
bolagen utgår från kommunfullmäktige genom direktiv (ägardirektiv, 
bolagsordning). Kommunfullmäktige beslutar kommunal verksamhet 
ska helt eller delvis drivas i bolagsform, fastställer vilket ändamål 
och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt 
utser representanter i bolagets styrelse och utse lekmannarevisorer.

Kommunfullmäktige tydliggör och utför även den underställ-
ningsplikt som gäller för kommunens bolag avseende frågor av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt. Uppföljning av koncern-
bolagen sker i delårsrapportering per augusti samt årsbokslut. 

Styrning av kommunen
Sotenäs kommun har sedan 2017 en styr- och ledningsmodell. 
Styrmodellen innebär att styrning ska ske med hjälp av vision, 
programförklaring, och kommunfullmäktiges mål för god ekono-
misk hushållning. Styrmodellen är en struktur för styrning och 
ledning. Politikens vilja och prioriteringar under mandatperioden 
avspeglas i mål- och resursplanen. En viktig övergripande del i 
styrmodellen är vision. Visionen utgör en gemensam ledstjärna 
och pekar ut riktningen för kommunen. En annan bärande del i 
styrmodellen är att kommunfullmäktiges mål.  

Styrmodellen behöver fortsatt vidareutvecklas i gemensam 
dialog mellan politik och förvaltning för att säkerställa att den ger 
ändamålsenlig och effektiv styrning av kommunens verksamheter. 

Styrdokument
Styrdokument visar den politiska viljan samt säkerställer effektiv 
verkställighet. Centrala dokument för styrning och uppföljning 
är Mål- och resursplan (plan och budget), styr- och ledning (roll- 
och ansvarsfördelning, målstyrningsmodell, budget- och uppfölj-
ningsprocess), översiktsplan samt övriga policydokument såsom 
finanspolicy, personalpolicy, inköps- och upphandlingspolicy. 

Kommunfullmäktiges styrdokument återfinns samlat på 
kommunens webbsida  sotenas.se.

Mål- och resursplan
Mål- och resursplan beslutas av kommunfullmäktige i juni varje 
år, undantaget valår då mål- och resursplanen även beslutas  i 
november. I samband med detta beslut antas skattesats samt nivå på 
investeringsutgifterna. I mål- och resursplanen fastställs ekonomiska 
ramar och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, därefter 
är det nämndernas/styrelsen som ansvarar för att verksamheten 
når dessa mål. Under hösten som följer tar respektive nämnd fram 
internbudget med styrande verksamhetsmål och indikatorer samt 
verkställer kommunfullmäktiges beslut om ramar.

Mål och genomförande
Kommunen utgår ifrån målstyrning som metod för att leda och 
utveckla verksamhet och ekonomi. Mål för god ekonomisk hushåll-
ning antas både för kommunens finansiella utveckling och för utveck-
ling av kommunens verksamhet. Utgångspunkten för de finansiella 
målen är antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Målen 
är satta utifrån vision 2032, utifrån vision 2032, samt utgår ifrån kommunens finansiella 
ställning på lång och kort sikt. Målen är en förutsättning för utvär-
dering av god ekonomisk hushållning. Förvaltningen ansvarar för 
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Koncernnivå Sotenäs kommunala koncern

Finansieringsnivå Kommun Avgiftsfinansierad verksamhet Affärsdrivande  
verksamhet

Verksamhetsnivå Vård & omsorg
Barnomsorg
Grundskola
Gymnasie- & vuxenutbildning
Individ- & familjeomsorg
Kultur & fritid
Gata & park
Fastigheter
Övrig skattefinansierad 
verksamhet

Vatten och avlopp
Kommunal renhållning

Bostadsförsörjning
Bad- och rehabanläggning

https://www.sotenas.se/kommunpolitik/kommunfakta/reglerochstyrandedokument.4.212215de15cc395f032c2434.html
https://www.sotenas.se/kommunpolitik/kommunfakta/reglerochstyrandedokument.4.212215de15cc395f032c2434.html


      

      

      

 Fullmäktige Antar vision och mål för god ekonomisk hushållning över 
mandatperioden 
Beslutar årligen om budget 

 Följer upp och utvärderar mål för god ekonomisk hushållning 
och resursutnyttjande 

 

 Styrelse och 
nämnder 

Beslutar om styrande verksamhetsmål, internbudget, 
internkontrollplan 

 Följer upp och utvärderar mål, resurser och internkontroll-
arbetet 

 

  

Förvaltningar 

 

Arbetar med intern kontroll enligt beslutad plan  

 

Förvaltningschef följer upp och rapporterar mål, resurser och 
verksamhet till nämnd. Samlad rapportering av 
internkontroll görs till styrelsen  

 

 Enheter Tar fram handlings- 
planer för enheten och medarbetaren utifrån de styrande 
verksamhetsmålen i syfte att uppnå politiska mål 

 

 

Enhetschef följer upp ekonomiskt utfall och utfall på 
uppsatta aktiviteter samt rapporterar till förvaltningschef 

 

      

 

 

 

 

att genomföra målen, detta sker genom att konkreta aktiviteter 
tas fram.

Målstyrning och uppföljningen åskådliggörs enligt uppställd 
modell. Mål för kommunala bolag beslutas av kommunfullmäktige 
genom ägardirektiv, samt i kommunens årliga mål- och resursplan. 
Uppföljning av dessa mål sker i samband med bokslut.

Uppföljning
Uppföljning ingår som en del i kommunens styrmodell. Uppföljning 
av kommunens verksamheter har sin utgångspunkt i väsentliga 
avvikelser mellan utfall och budget. Uppföljningen är ett mått på den 
kontroll som kommunens beslutsfattare har över den egna ekono-
miska utvecklingen. Under året görs delårsrapport och årsbokslut 
enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), samt 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). I samband med delårs-
bokslut och bokslut gör nämnderna även en verksamhetsberättelse 
med uppföljning av mål och ekonomi. Vid negativa budgetavvikelser 
ska kommunstyrelsen ställa krav på att nämnderna vidtar åtgärder. 

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen i april och 
beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämndernas 
ledamöter utfärdar ombudsinstruktioner för bolagen. 

Uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den 
kommunala koncernen. Uppsiktsplikten utgår ifrån Mål- och 
resursplan samt ägardirektiv.  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt består enligt 6 kap. 1 § kommu-
nallagen i att ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemen-
samma nämnders verksamhet. I uppsiktsplikten ingår även att 
styrelsen ska ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 
9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning. 

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten ett övergri-
pande och samordnande ansvar för internkontroll. I det ingår även 
att driva det koncernövergripande internkontrollarbetet. Syftet med 
intern kontroll är att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att tillförlitlig finansiell 
rapportering sker samt efterlevnad av lagar och regelverk.

I reglemente för intern kontroll samt riktlinjerna framgår hur 
arbetet och ansvarsfördelningen med intern kontroll genomförs i 
kommunen. Kommunstyrelse, nämnder och bolag antar årligen 
plan för intern kontroll. Planen utgår från en analys där förvalt-
ning och förtroendevalda identifierat och värderat risker utifrån 
sannolikheten att de faller ut och hur väsentliga följderna skulle 
vara om så sker. Kommunstyrelsen beslutar i den årliga anvisningen 
om granskningsområden som samtliga nämnder inkluderar i sin 
plan som tillägg till nämndernas egna kontrollpunkter.

Resultatet av årets kontroller samt kommande års plan redovisas 
senast i decembersenast i december i respektive facknämnd. 

Kommunstyrelsen kräver varje år en återrapportering från 
kommunens bolag avseende bolagens arbete med internkontroll. 
Återrapporteringen sker senast vid en gemensam bolagsdag.

Kommunens organisationsstruktur
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God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning
I avsnittet ingår verksamhetsinriktade och finansiella mål för god ekonomisk hushållning, balanskravsresul-
tat och information om resultatutjämningsreserven RUR, samt finansiell analys enligt RK-modellen.

Bakgrund
Då god ekonomisk hushållning är en allmänt hållen bestämmelse i 
kommunallagen fordras att varje kommun definierar den närmare 
innebörden.

• Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning för kommunen eller regionen.

• För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

• För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning.

• Kommunen ska också besluta om man vill använda sig av en 
resultatutjämningsreserv.

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning
Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning sker i delårs-
rapport och årsredovisning. Kommunstyrelsen utvärderar i 
förvaltningsberättelsen de mål som kommunfullmäktige fastställt. 
Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning huruvida god ekono-
misk hushållning har uppnåtts. För att kommunstyrelsen ska 
kunna göra denna bedömning har kommunfullmäktige angett en 
lägsta nivå av måluppfyllelse för att god ekonomisk hushållning 
ska ha uppnåtts.

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räken-
skapsåret ha uppnått god ekonomisk hushållning att:

• En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under 
året eller kommer att uppfyllas under den tidsperiod som anges 
i målformuleringen.

• Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

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

Att erbjuda goda arbetsförhållanden är en förutsättning för att vara 
en konkurrenskraftig arbetsgivare i framtiden. Goda förutsättningar 
skapas bland annat genom ett aktivt arbete inom samtliga nämnder 
och bolag för att minska sjukfrånvaron och främja hälsa samt 
genom ständig kompetensutveckling av befintlig personal. För att 
stärka kommunens attraktivitet och medarbetarens möjlighet till 
självförsörjning har kommunen tagit beslut om heltid som norm 
vid rekrytering av tillsvidaretjänster.

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. arbetsmiljöpolicy, personal-
policy och de lönepolitiska riktlinjer.

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän, Utbildningsnämnden, 
Omsorgsnämnden. Sotenäsbostäder AB och Sotenäs RehabCenter 
AB i tillämpliga delar.

Tillkommande driftbidrag: Ja, personalvård/utbildning 500 tkr år 
2022 och 2023. 500 tkr friskvårdsbidrag ramhöjande från och med 
år 2022. 600 tkr personalutvecklare samt 100 tkr för hälsofrämjande 
åtgärder, båda ramhöjande från och med år 2022.

God ekonomisk hushållning
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Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Sjukfrånvaro Egen 
statistik 8% 7% - -

Hållbart medarbetar-
engagemang - HME 
kommunalt anställda

Med-
arbetar-
under-
sökning 84 85 - -



God ekonomisk hushållning

Sotenäs kommun har en organisation som arbetar 
med tillgången till rätt kompetens för att säker-
ställa kommunen egna och det lokala näringslivets 
kompetensförsörjningsbehov

I Sotenäs bidrar en ojämn demografi, hög försörjningskvot och låg 
arbetslöshet till utmaningen att tillfredsställa det lokala kompe-
tensbehovet. 

Fokusområden 2022 - 2032:
• Skapa en rekryteringsstrategi för att attrahera, rekrytera, introdu-
cera och behålla nya medarbetare inom offentlig och privat sektor. 
Strategin skall även stödja nyetableringar i kommunen
• Inkubator för rådgivning, vägledning och information för att 
starta, driva utveckla ett nytt eller befintligt företag samt erbjuda 
ingångar och förmedla kontakter till regionala och nationella 
rådgivningstjänster
• Sysselsättningsbefrämjande arbetsmarknadsinsatser genom 
kommunala samverkansformer som syftar till att stärka den enskilda 
individens möjligheter att komma ut i egenförsörjning
• Kompetensplattform för att främja tillväxt och ökad sysselsätt-
ning i befintliga enmans-, mikro- och nystartsföretag (upp till 10 
anställda) samt stärka det lokala företagsklimatet och skapa fler 
lönsamma småföretag
• Näringslivsråd som arbetar strategiskt tillsammans med kommu-
nens tjänstemän och politiker för att fler företag och företagare ska 
kunna expandera, anställa, investera och etablera sig i kommunen

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål 
och handlingsplaner är bl.a. näringslivsstrategi, personalpolicy.

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän, Utbildningsnämnden, 
Omsorgsnämnden. Sotenäsbostäder AB, Sotenäs RehabCenter 
AB, Sotenäs Vatten AB, och Rambo AB i tillämpliga delar.

Tillkommande driftbidrag: Ja, 700 tkr för näringslivsutveckling 
ramhöjande från och med år 2022.

Sotenäs kommun präglas av ett positivt företags-
klimat för företagande och företagsamhet med goda 
förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera, 
anställa, investera och expandera i kommunen

Sotenäs kommun ligger högt i jämförelse med riket i mätningar av 
andel småföretagare och nystartsföretag. För att skapa ett positivt 
näringslivsklimat med nyetableringar och tillväxt hos befintliga 
företag använder kommunen ett proaktivt arbetssätt.

Fokusområden 2022 - 2032:
• Översiktsplanen ska underlätta och detaljplaner som möjliggör 

för såväl storskalig som småskaliga investeringar och etable-
ringar i kommunen.

• Öka exponeringen och tillgången av industrimark för småska-
liga industriföretag och andra företag som vill etablera sig 
i kommunen genom att fördubbla tillgången till småskalig 
tätortsnära industrimark.

• Kommunens korta handläggningstider för nyetableringar 
lämnar en garantitid på max tre månader för förhandsbesked 
inom plan-, mark- och bygglov.

• Utveckla presumtiva företags möjlighet till ett enkelt och smidigt 
möte med en lotsgrupp inom 14 dagar för att kunna etablera 
och/eller utveckla verksamheter med frågor om tillstånd, lokaler, 
plan-, mark- och bygglov.

• Kommunens politiker och tjänstemän har transparens och 
positiva attityder till samarbetet med näringslivet vilket gynnar 
det lokala företagsklimatet med förutsättningar för investeringar 
och/eller etableringar

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. översiktsplaner, näringslivs-
strategi.

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Tillkommande driftbidrag: Ja, 700 tkr för näringslivsutveckling 
ramhöjande från och med år 2022. Detaljplaner tillskott 2+2,5 mnkr.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Antal pågående  
jobb-spår

Egen 
statistik 1 1 - -

Andel av omställnings-
fonden som nyttjas 
för kompetenshöjande 
insatser

Egen 
statistik 100% 100% - -

Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Sammanfattande 
omdöme av 
företagsklimatet

SNR, ÖJ, 
Insikt -- 3,35 - -

Totalt NKI 
företagsklimatet

NKI, ÖJ, 
Insikt -- 75 - -

Tillgänglig 
detaljplanerad och 
beredd mark för 
företagsetablering, m2

Egen 
statistik 6 000 6 000 - -



God ekonomisk hushållning

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

Turismen är en av Sveriges mest expansiva branscher och i Sotenäs 
finns en stor tillväxtpotential genom att göra stora satsningar 
utanför sommarperioden för att skapa nya säsonger.

Fokusområden 2022 - 2032:
• Utveckla en digital strategi och plattform för att marknadsföra 

Sotenäs besöks-och turistnäring med utgångspunkt från vårt 
historiska kulturarv och tillgången till natur-, kultur- och 
havsupplevelser.

• Skapa ett besökscentrum med turistinformation för besöks-och 
turistnäringen samt en mötesplats för att samordna tjänster för 
att stötta nystarts- och befintliga företag att etablera/utveckla 
sina affärsverksamheter.

• Samordning kring destinationsutveckling för att förbättra 
och underlätta för företag, föreningar och organisationer att 
samverka kring platsutveckling för olika besöksmål och arrang-
emang.

• Framtagande av ett stort område för hotellverksamhet samt 
större områden för olika typer av boenden för inom stugbyar, 
vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade 
stugor/lägenheter av kommunen.

• Skapa en långsiktig strategi för att utveckla båtturismen och 
stärka kommunens gästhamnsverksamhet vid varje destination 
kring information, service och upplevelser i hamnarna runt 
om i kommunen

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. besöksnäringsstrategi.

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen

Tillkommande driftbidrag: Nej. Finansieras inom befintlig ram.

Sotenäs ska uppfattas som en attraktiv kultur- och 
fritidskommun

Sotenäs har ett fantastiskt kulturarv med en anrik historia inom fiske- 
sten- och turistnäringen. I kommunen finns över 70 ideella föreningar/
organisationer vilka erbjuder en mängd inom- och utomhusaktivi-
teter året om. Tillsammans bidrar dessa till att det finns kultur- och 
fritidsaktiviteter för alla generationer i hela Sotenäs kommun.

Fokusområden 2022 - 2032:
• Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand och Idrottens Hus i 

Kungshamn utgör ett nav för att utveckla kultur- och fritidsak-
tiviteter i alla kommundelar tillsammans med andra ideella 
föreningar/organisationer.

• Det lokala kulturarvet samordnas genom ett råd som består 
av representanter för natur-, kultur- och samhällsföreningar 
med ett fokus på bevarandet av det lokala historiska kultur-
arvet i Sotenäs.

• Satsning på att utveckla friluftslivet för upplevelseaktiviteter 
kopplat till våra kulturområden, friluftsområden, gång-och 
cykelleder samt involvera det lokala kultur-, förenings-och 
näringslivet.

• Utveckla kommunala funktioner så som idrotts- och kulturråd 
för att främja och utveckla samarbetet mellan idrotts- och 
kulturföreningar att driva gemensamma frågor och aktiviteter, 
och för att öka dialogen med kommunens tjänstemän.

• Kultur-och fritidsstödet till den idéburna sektorn ska bidra 
till att stötta ideella föreningar och organisationers möjligheter 
att söka bidrag för att utveckla nya kultur-och fritidsaktiviteter 
i samarbete med kommunen.

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. tillgänglighetsstrategi.

Ansvarig nämnd/bolag: Utbildningsnämnden, Sotenäs Rehab-
Center AB i tillämpliga delar.

Tillkommande driftbidrag: Nej. Finansieras inom befintlig ram.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Antal gästnätter 
i kommunens 
gästhamnar 

Egen 
statistik 15 300 15 300 - -

Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar per 
invånare 7-20 år 

Egen 
statistik/
Kolada 20 20 - -

Andel elever i 
kulturskolan

Egen 
statistik 20% 20% - -

Antal föreningar 
kopplade till kultur-  
och fritidsråd

Egen 
statistik 25 25 - -



God ekonomisk hushållning

Sotenäs kommun arbetar strategiskt och målmedvetet 
för en mer balanserad demografisk befolkningsut-
veckling där det finns en stark framtidstro, att fler 
unga väljer att bo kvar och fler yrkesverksamma 
bosätter sig i kommunen

Sotenäs kommun erbjuder idag goda levnadsvillkor med hög livskva-
litet för äldre som vill bosätta sig i kommunen. För att attrahera nya 
affärsverksamheter, arbetstillfällen, arbetskraft och helårsboenden 
i yrkesverksam ålder behöver fler aktörer samverka. 

Fokusområden 2022 - 2032:
• Kommuninvånarna erbjuds en hög kvalitet av kommunal 

service inom skola, vård och omsorg samt tillgång till likvärdiga 
samhälls- och servicefunktioner i samtliga delar av kommunen.

• Skapa en digital kommunikationsstrategi för att attrahera, 
rekrytera och behålla presumtiva kommuninvånare med fokus 
på att visa upp vad Sotenäs har att erbjuda året om.

• Satsa på värdskap genom tandemrekrytering, medflyttarservice, 
plats- och destinationsutveckling för att attrahera dagsturister, 
delårsboenden, inpendlare och besökare att bosätta sig i Sotenäs 
kommun året om.

• En kommun med god folkhälsa som erbjuder trygga uppväxt-
villkor för våra barn i skolan, ett varierat utbud av fritidsakti-
viteter för ungdomar och en hög livskvalité med goda levnads-
villkor för våra yrkessamma.

• Strategiska kommunövergripande utvecklingsfrågor av våra 
samhällen sker genom samverkan mellan offentlig, privat och 
ideell sektor där varje samhälle utgör en del av en större helhet.

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. översiktsplaner, bostadsför-
sörjningsprogram, näringslivsstrategi.

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden

Tillkommande driftbidrag: Ja, 700 tkr för näringslivsutveckling 
ramhöjande från och med år 2022.

Sotenäs kommun ska vara en attraktiv skol- och 
utbildningskommun

Utbildning är nyckeln till kommunens och den enskildes välstånd 
som ska vara tillgänglig för alla under hela livet genom ett livslångt 
lärande.

Fokusområden 2022 - 2032:
• En tillgänglig förskola och skola i samtliga våra samhällen 

som erbjuder god kvalitet, likvärdighet med förutsättningar 
för ökad valfrihet, närhet och trygghet för barn och unga.

• Utveckla en mötesplats/lärlingscentrum för att stärka 
samverkan mellan skola och arbetsliv med fokus på att starta 
upp lärlingsutbildningar på gymnasial nivå och öka antalet 
inom vuxenutbildningen.

• Skapa ett lärcentrum för gymnasial, eftergymnasial utbildning, 
distansutbildningar inklusive högskoleutbildning riktade mot 
spetsutbildningar inom teknik, naturvetenskap och ekonomi.

• Skapa förutsättningar för att etablera en nod för högskoleutbild-
ningen med en tydlig profil och spets för forskning, utveckling 
och utbildning riktat mot det maritima området.

• Lokal kompetensplattform för bättre matchning mellan arbets-
marknadens kompetensbehov, tillgången till utbildning och 
fortbildning för att säkra efterfrågan på kvalificerad arbetskraft.

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. tillgänglighetsstrategi.

Ansvarig nämnd/bolag: Utbildningsnämnden

Tillkommande driftbidrag: Nej. Finansieras inom befintlig ram.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Antal invånare 31/12 SCB 9 1109 110 9 1109 110 - -

Antal aktiviteter riktade 
mot vårdnadshavare till 
barn 0-6 år via familje-
centralen

Egen 
statistik 3 3 - -

Antal mötesplatser 
för att främja 
gemenskap och psykisk 
hälsa som erbjuds 
som ett samarbete 
mellan kommun och 
föreningsliv

Egen 
statistik 2 3 - -

Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Andel barn i 
förskoleverksamhet

Egen 
statistik 95% 95% - -

Meritvärde åk 6, poäng Egen 
statistik 235 235 - -

Meritvärde åk 9, poäng Egen 
statistik 235 235 - -

Andel vårdnadshavare i 
förskola och grundskola 
som uttrycker upplevd 
trygghet för sina barn

Egen 
statistik 95% 95% - -



God ekonomisk hushållning

I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd 
och variation av olika bostads-alternativ där alla 
finner ett boende

Trycket på bostadsmarknaden med efterfrågan på fritidshus, villa-
tomter och hyresrätter är högt. Fler bostäder och boendealternativ 
innebär en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, vilket ökar möjlig-
heten till om- och inflyttningen i kommunen. Hyresrätter bör 
erbjudas marknaden både genom det kommunala bostadsbolaget 
Sotenäsbostäder AB och privata aktörer.

Fokusområden 2022 - 2032:
• Ett uppdaterat bostadsförsörjningsplan för Sotenäs kommun 

utarbetas med tydliga bostadspolitiska mål och en handlingsplan 
för perioden 2020 - 2030 i samband med ÖP.

• Sotenäsbostäder AB bygger varierat utbud av prisvärda hyres-och 
bostadsrätter för ungdomar och barnfamiljer, samt ändamålsen-
liga boendealternativ för den äldre generationen i hela Sotenäs.

• Kommunen ska planera för, exploatera och försälja 200 prisvärda 
villatomter via den kommunala tomtkön.

• Tillgodose tillgången till ett varierat utbud av olika boende-
former i kommunen genom att inkludera privata intressenters 
planer för att exploatera och försälja områden i alla delar av 
Sotenäs.

• Satsa på Kvarnberget och Hunnebohemmet som två äldrecen-
trum i kommunen samt utreda möjligheterna för alternativa 
boendeformer (exempel kooperativ, seniorboenden etc.) för äldre

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. översiktsplaner, VA-strategi, 
bostadsförsörjningsprogram, äldreomsorgsplan.

Ansvarig nämnd/bolag: Byggnadsnämnden, Omsorgsnämnden. 
Sotenäsbostäder AB i tillämpliga delar.

Tillkommande driftbidrag: Nej. Finansieras inom befintlig ram.

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

För att möjliggöra för utveckling i alla kommunens samhällen 
krävs utveckling av infrastrukturen i kommunen.

Fokusområden 2022 - 2032:
• Tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga och 

tillgängliga gång-och cykelleder i hela Sotenäs.
• Skapa en hållbar sträcka för framtida kommunikationer i samråd 

med kommunerna i vår region genom en satsning på väg 171 
(Gläborg - Hunnebo Lera - Kungshamn).

• Framtagande av nya kommunala områden med 200 sjöbodar, 
bryggor, 1000 båtplatser för året-runt-boende i anslutning 
till samtliga samhällen i Sotenäs kommun samt uppmuntrar 
privata initiativ.

• Fastställa planer för såväl investeringar, bevarande samt under-
håll för våra hamnområden innehållande befintliga båtplatser, 
aktiva fiskehamnar och industrihamnar samt skapa en hamn 
för kryssningsfartyg.

• Färdigställandet av nya parkeringsmöjligheter för husbilar, 
bilar, båtar, etc inom promenadavstånd till respektive samhälle 
samt större parkeringsytor utanför tätorter med tillgång till 
goda kommunikationer.

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. översiktsplaner, VA-strategi, 
bostadsförsörjningsprogram.

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Tillkommande driftbidrag: Ja, 400 tkr projektledning cykelvägar 
år 2022. År 2023 finansieras inom befintlig ram.
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Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Antal meter nya 
cykelleder 

Egen 
statistik 500 500 - -

Antal nya områden för 
husbilsparkeringar

Egen 
statistik 0 1 - -

Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Antal nyproducerade 
bostäder via 
Sotenäsbostäder

Sotenäs-
bostäder 20 20 - -

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



God ekonomisk hushållning

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

Agenda 2030 är antagen både internationellt, nationellt, regionalt 
och lokalt. Hållbara kommunala initiativ bidrar till att uppfylla 
de globala målen fram till år 2030. Sotenäs kommun är havets 
kommun, med lång tradition av att arbeta långsiktigt för att bevara 
haven och utnyttja de maritima resurserna på ett hållbart sätt. 
Med havet som utgångspunkt stärker kommunen det befintliga 
näringslivet och skapar möjligheter för nya hållbara näringar för 
en hållbar utveckling.

Fokusområden 2022 - 2032:
• Kommunens fastigheter, anläggningar, fordon mm ska så långt 

det är ekonomiskt och tekniskt möjligt drivas av förnyelsebara 
energikällor som är ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och 
energieffektiva.

• Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster med 
en nollvision för att minska mängden avfall genom åtgärder 
för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

• En strävan att kommunen ska vara fossilfritt 2030. Sotenäs 
ska vara en föregångskommun i arbetet att påskynda omställ-
ningen att Sotenäs kommuns verksamheter ska vara fria från 
fossila bränslen.

• Stäva efter att skapa hållbara offentliga upphandlingsmetoder, 
i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar 
för att göra Sotenäs och Sverige klimatneutralt, helt fritt från 
fossila utsläpp.

• Öka möjligheterna till investeringar i energieffektiva och förnyel-
sebara energikällor för sol, vatten och vind för att skapa hållbara 
industrier, miljövänlig teknik och resurser.

• Ledande kommunen i Sverige som systematiskt arbetar mot alla 
slags föroreningar i havet i synnerhet och mot nedskräpning, 
hantering samt återvinning i allmänhet för att ta vara på de 
marina rest-resurserna.

• Främja inhemsk teknikutveckling, forskning och innova-
tion genom försöksverksamhet inom vattenbruk för en ökad 
industriell diversifiering och förädling av råvaror för mikroför-
etag i test-/uppstarts-skedet.

• Stötta den småskaliga fiskenäringen i kommunen för att 
säkerställa återväxt av yrkesfiskare och stödja tillväxten hos 
den storskaliga fisk-och livsmedelsindustrins arbete för ökad 
sysselsättning.

• Etablera ett center för forskning och utveckling som bidrar till 
ökad kunskap om olika tekniker vilket bidrar till att främja ett 
friskare hav, hållbart fiske och bevarandet av våra kust-och 
havsområden.

• Symbioscentrum ska öka hållbara maritima investeringar 
och etableringar inom fiske, vattenbruk, turism och livsmed-
elsproduktion för ett mer hållbart nyttjande och förädling av 
maritima och havsnära resurser.

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. hållbarhetsstrategi, digital 
agenda.

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen. Sotenäsbostäder 
AB, Sotenäs RehabCenter AB, Västvatten AB, och Rambo AB i 
tillämpliga delar.

Tillkommande driftbidrag: Ja, 600 tkr personalutvecklare, i 
tjänsten ingår arbete med psykisk hälsa och ANDTS-frågor, 100 tkr 
hållbarhetsarbete, 250 tkr cirkulär mat. Samtliga dessa ramhöjande 
från och med år 2022. 500 tkr ökad matkvalitet år 2022 och 2023.
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Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Energiförbrukning i 
kommunala byggnader, 
kWh /m2

Egen 
statistik 122 121 - -

Antal liter bensin eller 
diesel till kommunens 
fordonspark

Egen 
statistik 95 000 90 000 - -

Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Andel ekologiska 
livsmedel

Egen 
statistik 30% 30% - -

Antal inventerade 
enskilda avlopp

Egen 
statistik 50 50 - -

Antal arbetsträningar, 
arbetsmarknadsinsatser 
och praktikplatser (ej 
lönebidragsanställda)

Sotenäs 
Rehab-
Center 5 5 - -

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



God ekonomisk hushållning

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste 
bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala 
för det som en tidigare generation förbrukat. 

Finansiella mål för kommunen

Årets resultat
Ekonomi i balans utgör miniminivå för det ekonomiska resultatet på 
kort sikt. Resultatnivån bör vara tillräckligt stort för att motsvarande 
servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation.

Det långsiktiga finansiella målet ska enligt riktlinjen för god 
ekonomisk hushållning, under mandatperioden 2023 - 2026 i 
genomsnitt uppgår till minstminst 2 procent av skatteintäkter och 
generella bidrag. 

För respektive år inom mandatperioden ska årets resultat uppgå För respektive år inom mandatperioden ska årets resultat uppgå 
till mellan 0 och 4 procent av skatteintäkter och generella bidrag. År till mellan 0 och 4 procent av skatteintäkter och generella bidrag. År 
2023 budgeteras en nivå om 0 procent nås genom nyttjande av RUR.2023 budgeteras en nivå om 0 procent nås genom nyttjande av RUR.

Årets investeringar
Höga investeringsnivåer ger en ökad sårbarhet för kommunens 
ekonomi, dels avseende finansieringsbehovet, dels ökade kapital-
kostnader. Lånefinansiering samt ökade kapitalkostnader innebär 
ökade finansiella kostnader som tränger undan resurser från 
verksamheterna. 

Skattefinansieringsgraden av investeringar i kommunen ska i Skattefinansieringsgraden av investeringar i kommunen ska i 
genomsnitt under perioden  2023 - 2026 minst uppgå till 100 procent,  genomsnitt under perioden  2023 - 2026 minst uppgå till 100 procent,  
exklusive investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder exklusive investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder 
i Hunnebostrand vilka får lånefinansieras.i Hunnebostrand vilka får lånefinansieras.

Finansiellt mål för koncernen

Soliditet
Soliditeten är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella Soliditeten är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella 
styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av 
tillgångarna som finansierats med eget kapital och skildrar därmed tillgångarna som finansierats med eget kapital och skildrar därmed 
kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. 

Soliditeten, i synnerhet när ansvarsförbindelsen för pensionsför-Soliditeten, i synnerhet när ansvarsförbindelsen för pensionsför-
pliktelser inkluderas, är ett långsiktigt nyckeltal. Det utgör summan pliktelser inkluderas, är ett långsiktigt nyckeltal. Det utgör summan 
av alla historiska affärshändelser, visar på organisationens ekono-av alla historiska affärshändelser, visar på organisationens ekono-
miska ställning och mest långsiktiga betalningsförmåga, samtidigt miska ställning och mest långsiktiga betalningsförmåga, samtidigt 
som det är mycket trögrörligt i det kortare perspektivet. Soliditeten som det är mycket trögrörligt i det kortare perspektivet. Soliditeten 
påverkas av investeringsvolym, upplåning, resultatutveckling En påverkas av investeringsvolym, upplåning, resultatutveckling En 
högre investeringsnivå kräver, allt annat lika, högre resultat för att högre investeringsnivå kräver, allt annat lika, högre resultat för att 
hålla soliditeten konstant. Under mandatperioden kommer högre hålla soliditeten konstant. Under mandatperioden kommer högre 
investeringsvolymer än vad som kan självfinansieras leda till att investeringsvolymer än vad som kan självfinansieras leda till att 
soliditeten sjunker. Det är dock angeläget att resultatnivåerna landar soliditeten sjunker. Det är dock angeläget att resultatnivåerna landar 
på en nivå som dämpar behovet av lånefinansiering.  på en nivå som dämpar behovet av lånefinansiering.  

Soliditeten i kommunkoncernen, inklusive totala pensionsför-Soliditeten i kommunkoncernen, inklusive totala pensionsför-
pliktelser, ska inte understiga 20 procent.pliktelser, ska inte understiga 20 procent.
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Indikator för måluppfyllelse Budet 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Årets resultat i förhållande 
till skatteintäkter och 
generella bidrag 0-4%0-4% 0-4%0-4% 0-4%0-4% 0-4%0-4%

Låneskulden överstiger Låneskulden överstiger 
inte värdet av investeringar inte värdet av investeringar 
i Hunnebohemmet i Hunnebohemmet 
och skredriskåtgärder i och skredriskåtgärder i 
HunnebostrandHunnebostrand NejNej NejNej NejNej NejNej

Mandatperiodens resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella bidrag ska minst uppgå till 2,0 %

Skattefinansieringsgraden av investeringar i kommunen ska Skattefinansieringsgraden av investeringar i kommunen ska 
i genomsnitt under perioden  2023 - 2026 minst uppgå till i genomsnitt under perioden  2023 - 2026 minst uppgå till 
100 procent,  exklusive investeringar i Hunnebohemmet och 100 procent,  exklusive investeringar i Hunnebohemmet och 
skredriskåtgärder i Hunnebostrand vilka får lånefinansierasskredriskåtgärder i Hunnebostrand vilka får lånefinansieras

Indikator för måluppfyllelse Budet 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Soliditet inklusive totala Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelserpensionsförpliktelser 20%20% 20%20% 20%20% 20%20%
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Balanskravsresultat

Balanskravet är lagstadgat i kommunallagen, och utgör en nedre gräns för vilket resultat som är tillåtet att 
budgetera och redovisa. I korthet innebär balanskravet att kommuner ska besluta om en budget där intäkter 
överstiger kostnader. 

Ett positivt resultat behövs för att säkra det egna kapitalet samt 
att skapa förutsättningar för att självfinansiera reinvesteringar. 
Mot bakgrund av att Sotenäs kommun, trots egen god finansiell 
ställning, i kommunkoncernen har en relativt hög skuldsättning får 
resultatutjämningsreserven (RUR) maximalt uppgå till 20 mnkr. 
Resultatutjämningsreserven är fylld vilket innebär att ytterligare 
medel inte kan reserveras. För mer information se riktlinjen för god 
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.

Resultatutjämningsreserven
Syftet med en kommunal resultatutjämningsreserv (RUR) är att 
överskott ska kunna reserveras under finansiellt starka år, då 
skatteintäkterna ökar ordentligt, för att sedan användas för att 
täcka hela eller delar av underskott under finansiellt svagare år, 
då skatteintäkterna minskar eller endast ökar måttligt. RUR ska 
därigenom bidra med att skapa stabilare planeringsförutsättningar 
för kommuner. Rådande konjunkturläge ska därmed inte påverka 
resurstilldelningen till verksamheterna i alltför hög utsträckning, 
då behovet av servicen som kommuner tillhandahåller i regel inte 
minskar i en lågkonjunktur.

Användning av medel från resultatutjämningsreserv
För att Sotenäs kommun ska kunna nyttja medlen som är reser-
verade i  reserven behöver följande två kriterier vara uppfyllda:

• förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska 
understiga den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren

• balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas 
för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven 
räcker).

Enligt SKR:s cirkulär från augusti (22:28) augusti (22:28) framgår att det 
för åren 2023 är möjligt att budgetera med RUR då rikets årliga 
underliggande skatteunderlagsutveckling väntas bli lägre än den 
genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren.
 Källa: SKR 

Kommunen budgeterar med att använda 12,3 mnkr ur resultatut-Kommunen budgeterar med att använda 12,3 mnkr ur resultatut-
jämningsreserven budgetår 2023. Det skulle innebära att utgående jämningsreserven budgetår 2023. Det skulle innebära att utgående 
värde i reserven 2023 uppgår till 7,7 mnkr. Budgeterade resultat värde i reserven 2023 uppgår till 7,7 mnkr. Budgeterade resultat 
under mandatperioden innebär vidare att reserven åter är fylld i under mandatperioden innebär vidare att reserven åter är fylld i 
bokslut 2025. bokslut 2025. 

25

Årlig ökning av skatteunderlaget

2022 2023 2024 2025

Snitt senaste 10 åren 4,24,2 4,34,3 4,34,3 4,44,4

Årlig ökning 5,45,4 3,73,7 4,44,4 4,54,5

Differens 1,21,2 -0,6-0,6 0,10,1 0,10,1

Budgeterad reservering till / uttag från RUR

mnkr 2023 2024 2025 2026

Ingående värde 20,0 7,77,7 11,711,7 20,0

Reservering till reservenReservering till reserven - 4,04,0 8,38,3 -

Disponering ur reserven -12,3-12,3 - - -

Utgående värde 7,77,7 11,711,7 20,0 20,0

Budgeterad balanskravsutredning

mnkr 2023 2024 2025 2026

  Årets resultat enligt resultaträkningen -12,3-12,3 10,210,2 18,718,7 21,221,2

- Samtliga realisationsvinster - - - -

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - -

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - -

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - -

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper - - - -

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar -12,3-12,3 10,210,2 18,718,7 21,221,2

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - -4,0-4,0 -8,3-8,3 -

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 12,312,3 - - -

= Årets balanskravsresultat 0,00,0 6,26,2 10,410,4 21,221,2
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Finansiell analys av budget 2023 - 2026
För 2023 budgeteras med ett underskottunderskott om -12,3-12,3 mnkr, och därmed 
uppgår resultatet efter finansiella poster till -2,1 esultatet efter finansiella poster till -2,1 procent i förhållande 
till skatteintäkter och generella bidrag. Budget 2023 är det första 
året i kommande mandatperiod. För mandatperioden budgeteras 
med ett genomsnittligt överskott om 2,0 procent i förhållande till 
skatteintäkter och generella bidrag i enlighet med riktlinjen för god 
ekonomisk hushållning.

Modell för finansiell analys bygger på analysmodell som utveck-
lats av Kommunforskning i Västsverige. Modellen utgår från fyra 
finansiella aspekter; det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, 
riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen.

Resultat och kapacitet

Årets resultat
För verksamhetsår 2023 budgeteras med ett resultat om -12,3-12,3 mnkr 
vilket motsvarar -2,1-2,1 procent i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag.  I flerårsplanen uppgår resultatnivåerna för 
åren 2023-2026 och framåt till 2 procent i förhållande till skatte-
intäkter och generella bidrag. Nivån är dock inte tillräckligt för att 
kunna självfinansiera kommande investeringsbehov. 

Verksamhetens nettokostnader
Den del av kommunens verksamheter som finansieras med skattein-
täkter och generella statsbidrag kallas nettokostnader. Nettokostna-
derna kan inte i ett längre perspektiv tillåtas öka mer än de angivna 
intäkterna. Mellan 2019 och 2022 beräknas nettokostnaderna öka 
med 52,2 mnkr motsvarande 10,0 procent. Skatteintäkter och 
generella statsbidrag beräknas öka med 50,5 mnkr som motsvarar 
9,7 procent för motsvarande period.

 Mellan åren 2022 och 2023 ökar nettokostnaderna med 
41,3 mnkr eller 7,3 procent, varav de enskilt  största kostnadsök-41,3 mnkr eller 7,3 procent, varav de enskilt  största kostnadsök-
ningarna avser pensionskostnader (19 mnkr), lönökningar (14 mnkr) ningarna avser pensionskostnader (19 mnkr), lönökningar (14 mnkr) 
och el-kostnader (13 mnkr).och el-kostnader (13 mnkr). Ökning av budgeterade skatteintäkter 
och generella bidrag uppgår mellan 2022 och 2023 till 22,6 mnkr 
eller 4,0 procent. Den kraftiga ökningen av nettokostnader 2023 Den kraftiga ökningen av nettokostnader 2023 
jämfört med ökningen av skatter och bidrag innebär ett budgeterat jämfört med ökningen av skatter och bidrag innebär ett budgeterat 
underskott, vilket endast är möjligt år då RUR kan nyttjas.underskott, vilket endast är möjligt år då RUR kan nyttjas.

Nettokostnadsandel
Nettokostnadernas förhållande till skatter och generella bidrag bör 
ligga betydligt under 100 procent så att det utrymme som finns kvar 
kan användas för eventuell amortering av lån, investeringar och/eller 
sparande. För 2023 har budgeterats med en nettokostnadsandelen på 
102,4 procent vilket är en för hög nivå och innebär att budgeterade 102,4 procent vilket är en för hög nivå och innebär att budgeterade 
resultatet är negativt. Negativa resultat kan endast budgeteras de år resultatet är negativt. Negativa resultat kan endast budgeteras de år 
som kriterierna för att nyttja resultatutjämningsreserven uppfylls. som kriterierna för att nyttja resultatutjämningsreserven uppfylls. 
För åren 2024 - 2026 sjunker nettokostnadsandelen  successivt till För åren 2024 - 2026 sjunker nettokostnadsandelen  successivt till 
96,4 procent, vilket krävs för att uppnå ett genomsnittligt resultat 96,4 procent, vilket krävs för att uppnå ett genomsnittligt resultat 
över mandatperioden om 2 procent av skatteintäkter och generella över mandatperioden om 2 procent av skatteintäkter och generella 
bidrag.bidrag.

Framöver är det väsentligt att verksamheterna fortsätter med 
effektiviseringar för att hålla ned nettokostnaderna och skapa 
utrymme till goda resultat, vilka är nödvändiga för att värde-
säkra tillgångarna och att kunna självfinansiera en större del av 
kommunens investeringar,  samt möta  kommande utmaningar 
inom välfärden såsom den demografiska utvecklingen och dess 
konsekvenser.

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar sammantaget med 22,6 22,6 
mnkr (4,0 procent) i budget 2023 jämfört med budget 2022. Skatte-
intäkterna ökar med 25,825,8 mnkr medan de generella statsbidragen 
minskar med -3,2  -3,2 mnkr. De sämre utfallen i utjämningssystemen 
avser kostnadsutjämningen och regleringsposten.

Investeringar
Att självfinansiera investeringar innebär att kommunen bevarar 
finansiellt handlingsutrymme inför framtiden. Kommande mandat-
period kommer investeringsvolymen vara hög. Sammantaget 
beräknas investeringsvolymen för 2023 uppgå till 118,1 118,1 mnkr. För 
planåren 2024 - 2026 uppgår investeringsvolymen till 253,3253,3 mnkr. 
Totalt under åren 2023 - 2026 budgeteras volymen uppgå till 
371,4 mnkr, varav Hunnebohemmet utgör 190,0 mnkr.  371,4 mnkr, varav Hunnebohemmet utgör 190,0 mnkr.  

Den största investeringsutgiften i planen är Hunnebohemmet 
som beräknas till totalt 200200 mnkr och beräknas vara klart år 20272027. 

Kommunens skattefinansieringsgrad av investeringar för 
budgetåret 2023 är 1414 procent. Det betyder att årets finansierade 
investeringsutrymme uppgår till 16,716,7 mnkr.  Detta beräknas av 
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Resultat och kapacitetResultat och kapacitet

Utfall 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Nettokostnadsandel 98% 99% 102% 98% 97% 96%

Verksamhetens 
nettokostnader, i 
mnkr -557 -567 -609 -606 -615 -629

Utveckling i mnkr -30 -10 -41 3 -10 -13

Utveckling i % 6% 2% 7% 0% 2% 2%

Utveckling under 
mandatperioden, 
i mnkr -52 -61

Utveckling under 
mandatperioden 
i % 10% 11%

Resultat och kapacitetResultat och kapacitet

Utfall 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Årets resultat 16 6 -12 10 19 21

Skatteintäkter och 
generella bidrag, i 
mnkr 571 572 594 615 635 652

Utveckling i mnkr 28 1 23 21 20 17

Utveckling i % 5% 0% 4% 4% 3% 3%

Utveckling under 
mandatperioden, 
i mnkr 51 80

Utveckling under 
mandatperioden 
i % 10% 14%



årets avskrivningar om 29,0 mnkr och det budgeterat resultatet 
om -12,3 -12,3 mnkr. Allt utöver 16,716,7 mnkr måste därför finansieras 
genom tidigare upparbetat kapital.  Upparbetade likvida medel i 
kassan beräknas vara slut under år 2023 under förutsättning att 
genomförandet följer budgetplanen. Därmed kommer ett behov 
av nyupplåning att uppstå. Låneskulden vid mandatperiodens slut 
(år 2026) budgeteras uppgå till 220 mnkr, under förutsättning att 220 mnkr, under förutsättning att 
budget 2022 faller ut i bokslutet.budget 2022 faller ut i bokslutet.

Risk och kontroll

Likviditet
Kassalikviditet är ett mått på kortsiktig betalningsberedskap. En 
kassalikviditet bör minst uppgå till 100 procent av de kortfristiga 
skulderna, men för kommuner räcker det att den uppgår till 70 – 80 
procent. Under mandatperioden krävs låneupptag för att kassalikvi-
diteten ska uppgå till tillräcklig nivå. Sotenäs har under ett antal år 
haft en checkräkningskredit på 20 mnkr.

Skuldsättning
Kommunen har ingen låneskuld till kreditinstitut. I samband 
med att VA-verksamheten övergick till Sotenäs Vatten AB skrevs 
samtliga tillgångar över till bolaget och en revers på tillgångarnas 
värde upprättades mellan kommun och bolaget. Det innebar att 
kommunens skuldsättning därmed upphörde. Däremot återstår 
lån i form av långfristig leasingskuld. 

Med nuvarande budget för resultat- och investeringsplan innebär 
det ett visst behov av nyupplåning för åren 2023 – 20252025 med totalt 
220220 mnkr vid mandatperiodens slut. Hänsyn till ökade räntekost-
nader är beräknade i budgetplanen fram till år 2026.

Soliditet
En viktig parameter i utvärdering av kommunens långsiktiga 
kapacitet är soliditetens utveckling. Soliditet är ett mått på långsik-
tigt finansiellt handlingsutrymme, den visar hur stor del av tillgång-
arna som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet desto 
mindre skuldsatt är kommunen. Faktorer som påverkar utveck-
lingen av soliditeten är årligt resultat och värdet på tillgångarna. 

Kommunens soliditet enligt balansräkningen är mycket god 
och uppgick år 2021 till 73 procent. Budgeterad soliditet år 2022 

uppgår till 75 procent, men beräknas försämras enligt föreslagen 
plan under åren 2023 - 2026 främst på grund av kommande behov 
av nyupplåning. 

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtagande är en viktig del i bedömning ur ett 
riskperspektiv. Totalt har kommunfullmäktige beviljat borgensåtagande 
med 993,4 mnkr. Av dessa är (per 2022-08-31) 839,2per 2022-08-31) 839,2 mnkr ianspråk-
taget (utnyttjat). Per 2022-12-31 prognostiseras 889,2 mnkr att nyttjas.

Bostadsbolaget står också för störst andel av förpliktelsen 
(åtagandet) med 643,8 mnkr. Därutöver tillkommer borgen för 
Sotenäs Vatten AB på 280,0 mnkr. För Sotenäs RehabCenter AB 
finns åtagande om 27,0 mnkr samt för Rambo AB ett åtagande om 
25,8 mnkr. Kommunen har mindre borgensåtaganden i föreningar 
samt även solidarisk borgen för Kommuninvest samtliga förplik-
telser. Sammantaget bedöms risken som låg för dessa skulder.

Borgensavgift år 2023 tas ut från de kommunala bolagen utifrån 
gällande borgenspolicy:

• Sotenäsbostäder AB 0,31 procent
• Sotenäs Vatten AB 0,02 procent
• Sotenäs RehabCenter AB 0,73 procent

Pensionsåtaganden
Pensionskostnaden för kommunen bedöms öka år 2023 jämfört med 
tidigare år, dels till följd av nytt pensionsavtal som kommer att gälla 
från och med 1 januari 2023, dels till följd av ökad inflationdels till följd av ökad inflation. Det 
nya avtalet är en övergång till ett helt premiebaserat pensionsavtal 
vilket ger ökade premiekostnader för den avgiftsbestämda delen.   
Jämfört med år 2022 ökar kostnaden år 2023 med 18,618,6 mnkr och 
uppgår år 2023 till 58,6 mnkr. År 2024 ökar kostnaderna med 58,6 mnkr. År 2024 ökar kostnaderna med 
ytterligare 12,5 mnkr.ytterligare 12,5 mnkr.

Den totala pensionsskulden (ansvarsförbindelsen inklusive 
avsättningar, upplupna kostnader och tillhörande löneskatt) sjunker 
successivt under mandatperioden och beräknas uppgå till 233 233 mnkr 
år 2026, varav ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till 
208208 mnkr år 2026. Kommunen redovisar enligt blandmodellen 
vilket innebär att nämnd pensionsskuld redovisas som en ansvars-
förbindelse. I nedanstående beräkningar är hänsyn tagen till nytt 
beslut om livslängdsantagande.

God ekonomisk hushållning
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Risk och kontrollRisk och kontroll

Utfall 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Kassalikviditet 
enligt 
balansräkningen 161% 95% 90% 91% 93% 94%

Kassa/bank i mnkr 125 39 33 34 36 38

Låneskuld i mnkr - - 100 180 220 220

Borgens- 
åtaganden i mnkr 786 889 975 988 1 018 1 044

Risk och kontrollRisk och kontroll

Utfall 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Total pensions-
skuld i mnkr 247 249 248 247 241 233

- varav 
ansvarsförbindelse 221 211 216 216 209 202

Soliditet enligt 
balansräkningen 73% 75% 66% 61% 60% 61%

Soliditet inklusive 
samtliga pensions-
åtaganden 42% 45% 38% 36% 37% 39%



Befolkning
I flerårsplanen 2023 - 2026 beräknas skatte- och bidragsintäkter 
utifrån ett invånarantal på 9 110 9 110 personer. Förändring av invåna-
rantal innebär förändring av skatteintäkter och generella bidrag 
men också förändring på verksamhetens kostnader. Det finns inget 
direkt samband mellan skatteintäkter och verksamhetens kostnader 
vilket innebär att kostnadsnivåer i budget och plan löpande måste 
analyseras för att undvika ekonomisk obalans. En förändring om En förändring om 
10 invånare i Sotenäs innebär en förändring av skatter och generella 10 invånare i Sotenäs innebär en förändring av skatter och generella 
bidrag med cirka 0,5 mnkr.bidrag med cirka 0,5 mnkr.

Kommunalskatt
Sotenäs kommunala skattesats uppgår år 2022 till 21,99 kr 
(21,99 procent). Det är 0,62 kr högre än genomsnittet bland 
kommunerna i Västra Götaland, vilket uppgår till 21,37 kr och 
1,32 kr högre än genomsnittet i riket som uppgår till 20,67 kr. I 
budget 2023 beräknas skattesatsen vara oförändrad det vill säga till 
21,99 kr. En förändring av den kommunala skattesatsen i Sotenäs En förändring av den kommunala skattesatsen i Sotenäs 
med 0,10 kr innebär en förändring av skatter och generella bidrag med 0,10 kr innebär en förändring av skatter och generella bidrag 
med cirka 2,5 mnkr.med cirka 2,5 mnkr.
 

Avslutande kommentarer
Budgeten för Sotenäs kommun är upprättad i enlighet med de 
riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning.

Resultat under mandatperioden
Resultatet för perioden 2019 - 2022 (beräknat på utfall 2019, 2020, 
2021 samt budget 2022) uppgår till 2,82,8 procent i förhållande till 
skatteintäkter och kommunal utjämning och innebär att Kommun-
fullmäktiges långsiktiga resultatmål för god ekonomisk hushållning 
uppfylls för innevarande mandatperiod. 

Det budgeterat resultatet efter finansiella poster för 2023 uppgår Det budgeterat resultatet efter finansiella poster för 2023 uppgår 
till -2,1 procent i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag. till -2,1 procent i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag. 
Genom nyttjande av resultatutjämningsreserven, som enligt regel-Genom nyttjande av resultatutjämningsreserven, som enligt regel-
verket kan användas år 2023, kommer årets resultat bli 0.verket kan användas år 2023, kommer årets resultat bli 0. Det genom-
snittliga budgeterade resultatet för perioden 2023 - 2026 uppgår till 
2,0 procent i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag. 

Verksamhets- och ekonomistyrning
Framöver ökar trycket på kommunens verksamhets- och ekonomi-

styrning. I en tid med höga investeringar och tuffare förutsättningar 
är ekonomistyrningen en allt viktigare komponent. 

För det första har det demografiska trycket på allvar börjat få 
konsekvenser. Andelen äldre stiger, samtidigt andelen yrkesverk-
samma minskar. Det ger ökad efterfrågan på välfärd och tilltagande 
problem med kompetensförsörjningen. I samband med pandemin 
har stora statsbidrag gjort att kommunen landat på relativt höga 
resultatnivåer. Men detta är troligen temporärt. Nu står kommunen 
inför långsiktiga ekonomiska utmaningar som inte minst på grund 
av demografin, är lika svåra som de såg ut före pandemin. 

För det andra kommer de omfattande investeringsbehoven – 
utifrån såväl demografiska utvecklingen som de stora behoven 
av renovering i fastighetsbeståndet och infrastruktur. Trots en 
relativt hög självfinansieringsgrad krävs det en omfattande extern 
finansiering vilket leder till ökad skuldsättning och där man även 
får ta höjd för framtida räntehöjningar. 

De faktorer som blir mest relevanta i kommunens ekonomi-
styrning framåt blir då fokus på investeringsbehov, resultat och 
soliditetsutvecklingen.

Resultatnivåerna bör framöver minst vara 2 procent i förhållande 
till skatteintäkter och generella bidrag. Större marginaler i form 
av goda resultat gör det möjligt att bära en högre skuldsättning 
och att soliditeten, fungerar som helhetsmått för kommunens 
finansiella styrka.

I Kommuninvests kreditgivning finns inga långsiktigt fastlåsta 
tak. I stället används utlåningsramar, för var och en av medlem-
marna, som ingår i en kontinuerlig, aktiv och specifik analyspro-
cess. Så länge en kommun har en grundläggande finansiell styrka 
– särskilt i form av goda resultat – ses inte hög skuldsättning som 
ett problem i sig. 

Vilka skuldnivåer krävs för att säkra nödvändiga välfärdsin-
vesteringar och vilka finansiella mål för koncernens balansräkning 
behövs för att säkerställa en stark och bärkraftig finansiell ställning? 
(Rimlig soliditetsnivå att sträva emot baserat på kommunkoncernens 
struktur). Om soliditeten är stark i utgångsläget finns marginaler. 

Ekonomistyrningen i kommunsektorn ska, genom att säkra ett 
finansiellt helhetsgrepp som bygger bärkraft på längre sikt, göra det 
möjligt att kontinuerligt leverera en välfärd som möter invånarnas 
behov med en bibehållen finansiell balans.

God ekonomisk hushållning
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BudgetförutsättningarBudgetförutsättningar

Budget 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Antal invånare 
1/11 året före 9 133 9 130 9 110 9 110 9 110 9 110

Skattesats / 
Utdebitering 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99

Avsättning till 
löneökningar 2,5% 2,2% 3,0% 2,8% 2,8% 2,7%

Avsättning 
KPI (övrig 
prisutveckling) 2,4% 1,8% 3,8% 2,7% 2,7% 2,7%

BorgensåtagandenBorgensåtaganden 

mnkr Beviljad 
totalt

Nyttjad 
2022-08

Kvar att 
nyttja

Avgift 
2023

Sotenäsbostäder AB 643,8 552,8 91,0 0,31%

Sotenäs Vatten AB 280,0 251,0 29,0 0,02%

Sotenäs RehabCenter AB 27,0 25,0 2,0 0,73%

Rambo AB 25,8 - 25,8 -

Föreningar 16,8 10,4 6,4 -

Summa 993,4 839,2 154,2 -



Ekonomisk planering

Resultat

Årets 
investeringar

Kassaflöde

Driftbudget

Balansbudget
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ResultatbudgetResultatbudget

InvesteringsbudgetInvesteringsbudget

*Årets investeringsbudget 2022 inklusive resultatöverförd budget. 
Skattefinansierad investeringsvolym uppgår under 2023 - 2026 totalt till 169,4 mnkr. Den totala investeringsvolymen under kattefinansierad investeringsvolym uppgår under 2023 - 2026 totalt till 169,4 mnkr. Den totala investeringsvolymen under 

mandatperioden, exklusive investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand, ska kunna skattefinansieras. mandatperioden, exklusive investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder i Hunnebostrand, ska kunna skattefinansieras. 
Skattefinansieringsgraden per år kan variera. Skattefinansieringsgraden per år kan variera. 

Långfristig låneskuld bygger på att utfall 2022, drift och investering, är i nivå med antagen budget 2022. Långfristig låneskuld bygger på att utfall 2022, drift och investering, är i nivå med antagen budget 2022. 

Årets investeringar 2023 beslutas på mer detaljerad nivå i december 2022. Denna handling kommer då att kompletteras.

Belopp i mnkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan
 2025

Plan 
2026

Verksamhetens intäkter 176,7 - - - - -

Verksamhetens kostnader -689,9 -538,6 -579,6 -573,4 -581,1 -592,8

Avskrivningar -43,7 -28,8 -29,0 -32,3 -34,3 -36,0

Verksamhetens nettokostnader -556,9 -567,4 -608,6 -605,7 -615,4 -628,8

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

Generella statsbidrag och utjämning 82,2 66,04 62,8 64,2 63,9 62,8

Verksamhetens resultat 570,7 4,3 -14,4 9,7 19,9 23,2

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

Extraordinära poster - - - - - -

Disponering av ur resultatutjämningsreserven - - 12,3 - - -

Årets resultat 16,0 6,3 0,0 10,2 18,7 21,2

Belopp i mnkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan
 2025

Plan 
2026

Årets investeringsvolym 35,3 * 114,3 118,1 116,2 86,2 50,9

 - varav Hunnebohemmet - * 36,5 50,0 70,0 50,0 20,0

 - varav skredrisk i Hunnebostrand - 1,0 6,0 5,0 -

 - varav övriga investeringar 67,1 40,2 31,2 30,9

Årets skattefinansierade investeringsvolym 16,7 42,5 53,0 57,2

Årets skattefinansieringsgrad, totalt 169% 31% 14% 37% 61% 112%

Årets skattefinansieringsgrad, exklusive 
Hunnebohemmet och skredriskåtgärder  
(mål för mandatperioden: 100%) 25% 106% 170% 185%

Långfristig låneskuld hos kreditinstitut - - 100,0 180,0 220,0 220,0
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BalansbudgetBalansbudget
Belopp i mnkr Bokslut 

2021
Budget 

2022
Budget 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 458,3 539,8 623,9 702,8 749,7 759,6

Finansiella anläggningstillgångar 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

Summa anläggningstillgångar 487,3 568,8 652,9 731,8 778,7 788,6

Bidrag till infrastruktur 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

Fordringar 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8

Kortfristiga placeringar - - - - - -

Kassa och bank 124,9 39,1 32,9 34,4 36,2 37,5

Summa omsättningstillgångar 221,1 135,3 129,1 130,6 132,4 133,7

Summa tillgångar 715,8 711,5 789,4 869,8 918,5 929,7

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Ingående eget kapital 507,9 523,9 530,2 517,9 528,1 546,8

Årets resultat 16,0 6,3 -12,3 10,2 18,7 21,2

Summa eget kapital 523,9 530,2 517,9 528,1 546,8 568,0
  - varav resultatutjämningsreserv 20,0 20,0 7,7 11,7 20,0 20,0

  - varav övrigt eget kapital 503,9 510,2 510,2 516,4 526,8 548,0

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 14,3 13,4 13,3 13,2 12,9 12,6

Övriga avsättningar - - - - - -

Summa avsättningar 14,3 13,4 13,3 13,2 12,9 12,6

Skulder

Långfristiga skulder 48,1 38,4 128,7 199,0 229,3 219,6

Kortfristiga skulder 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5

Summa skulder 177,6 167,9 258,2 328,5 358,8 349,1

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 715,8 711,5 789,4 869,8 918,5 929,7

Soliditet enligt balansräkningen 73% 75% 66% 61% 60% 61%

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter - - - - - -

Ansvarsförbindelser 1 007,1 1 100,6 1 191,4 1 203,8 1 227,5 1 245,8
  - varav pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland  
....skulderna eller avsättningarna 221,0 211,4 216,2 215,6 209,3 201,6

  - varav övriga ansvarsförbindelser 786,1 889,2 975,2 988,2 1 018,2 1 044,2

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 42% 45% 38% 36% 37% 39%
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KassaflödeKassaflöde

Budgeterade resultat och investeringsvolym har stor påverkan på årens kassaflöde. Upprättad budget innebär att upparbetade likvida 
medel i kassan kommer vara slut år 2023. För att löpande kunna betala leverantörsfakturor, löner etc. bör det som minst finnas cirka 
3030 mnkr i kassan under åren. Under förutsättning att budget 2022 realiseras i bokslutetUnder förutsättning att budget 2022 realiseras i bokslutet, kommer kommunen behöva nyupplåna från 
och med år 2023, vilket innebär att låneskulden vid mandatperiodens slut (2023 - 2026) budgeteras uppgå till 220220 mnkr. Budgeterad 
byggnation av Hunnebohemmet kommer ha en stor påverkan på kassaflödet under kommande mandatperiod då denna inte kommer 
kunna finansieras med årens avskrivningar och resultat, utan istället genom tidigare års upparbetade kassalikviditet samt lån.
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Belopp i mnkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Den löpande verksamheten

Årets resultat 16,0 6,3 -12,3 10,2 18,7 21,2

Justering för ej likviditetspåverkande poster 44,4 27,9 28,9 32,2 34,0 35,7

Poster som redovisas i annan sektion -4,4 -6,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

56,0 28,2 11,6 37,4 47,7 51,9

Kapitalbindning

Förändring av förråd/exploateringsfastigheter -0,4 - - - - -

Förändring kortfristiga fordringar -13,9 - - - - -

Förändring långfristiga skulder -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Förändring kortfristiga skulder -12,1 - - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 28,8 27,3 10,7 36,5 46,8 51,0

Investeringar

Investering i immateriella & materiella tillgångar -21,8 -114,3 -118,1 -116,2 -86,2 -50,9

Försäljning av immateriella & materiella tillgångar 9,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Placeringar i/försäljning av värdepapper - - - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12,5 -104,3 -108,1 -106,2 -76,2 -40,9

Finansiering

Nyupptagna lån/amortering, koncernbolag -2,2 - - - - -

Nyupptagna lån/amortering, kreditinstitut - - 100,0 80,0 40,0 -

Förändring långfristig leasingskuld -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8

Förändring kortfristig leasingskuld -0,7 - - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11,0 -8,8 91,2 71,2 31,2 -8,8

Bidrag till infrastruktur

Utbetalningar av bidrag till statlig infrastrutur -7,4 - - - - -

Årets kassaflöde -2,1 -85,8 -6,2 1,5 1,8 1,3

Kassa och bank (likvida medel) vid årets början 127,1 124,9 39,1 32,9 34,4 36,2

Kassa och bank (likvida medel) vid årets slut 124,9 39,1 32,9 34,4 36,2 37,5



DriftbudgetDriftbudget

I driftsbudgeten har nämndernas ramar justerats enligt de förutsättningar och förändringar som föreslagna beslut har medfört. 
Specifikation på dessa förändringar framgår enligt tabellen på nästa sida. 

I uppställningen ovan inkluderar nämndsverksamhetens budget 2022 och 2023 KPI-uppräkning, men ännu ingen budget för 
årets löneökningar.  Budget för löneökningar syns istället inom finansförvaltningen * år 2022 - 2026. Detsamma gäller avsättning för 
KPI-uppräkning under planåren.
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 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

Pensions- och personalkostnader -13,0 * -26,3 * -44,8 * -57,5 * -65,4 * -76,3

Driftbidrag Sotenäs RehabCenter AB -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Övrigt förvaltningsgemensamt -8,4 -5,6 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4

Exploateringsverksamhet 2,3 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 2,1 - - - - -

Interna kapitalkostnader 33,0 31,4 30,6 30,6 30,6 30,6

Summa skattefinansierad 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

Årets resultat 16,0 6,3 -12,3 10,2 18,7 21,2



Förändring av driftbudget 2023 - 2026, exklusive justering för löneökningar och KPI
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Belopp i mnkr Budget 
2023

Plan 
2024

Plan
 2025

Plan 
2026

Kommunfullmäktige inklusive partistöd - - - -

Valnämnden, valår 2022, 2024 och 2026 -0,7 0,2 -0,2 0,7

Kommunrevisionen 0,1 - - -

Överförmyndarnämnd - - - -

Kommunstyrelsen 12,912,9 -10,1-10,1 - -
- varav tillfällig fibersatsning 2021-2022 -1,7 - - -

- varav tillfällig förstärkning teknisk service 2022 -1,0 - - -

- varav tillfällig kompensation taxeintäkter 2022 -0,3 - - -

- varav tillfällig förstärkning trafikutredning Smögen- varav tillfällig förstärkning trafikutredning Smögen -0,5-0,5 - - -

- varav tillfällig förstärkning personalvård och utbildning 2022-2023 - -0,5 - -

- varav tillfällig förstärkning ökad måltidskvalitet 2022-2023 - -0,5 - -

- varav tillfällig förstärkning detaljplanearbete 2023-2024 2,5 -2,0 - -

- varav tillfällig förstärkning driftbudget för behovsanalyser/förstudier 2022 -1,6 - - -

- varav tillfällig förstärkning driftbudget VA-plan 0,5 -0,5 - -

- varav tillfällig förstärkning driftbudget SML lönesystem 0,6 -0,6 - -

- varav rampåverkande driftbudget för el- varav rampåverkande driftbudget för el 13,013,0 -6,0-6,0 -3,5-3,5 -3,5-3,5

- varav ramhöjande driftbudget för livsmedel- varav ramhöjande driftbudget för livsmedel 1,31,3 - - -

- varav ramhöjande driftbudget för behovsanalyser/förstudier 1,5 - - -

- varav ramhöjande driftbudget fastighetsverksamhet 0,9 - - -

- varav ramhöjande driftbudget räddningstjänsten administration 0,1 - - -

- varav ramhöjande driftbudget Leaderprojekt 0,1 - - -

- varav minskad budgetram intäkter markförvaltning -0,4-0,4 - - -

- varav minskad budgetram KS ofördelade medel -2,1-2,1 - - -

Byggnadsnämnden -1,1-1,1 - - -
- varav tillfällig förstärkning prioriterade detaljplanearbeten -0,8 - - -

- varav minskad budgetram 0,5 tjänst- varav minskad budgetram 0,5 tjänst -0,3-0,3 - - -

Miljönämnden i mellersta Bohuslän - - - -

Utbildningsnämnden -2,7-2,7 -5,5-5,5 - -
- varav minskad budgetram gymnasie-/vuxenutbildning -1,0 - - -

- varav minskad budgetram skolskjutsar -0,7 - - -

- varav minskad budgetram lokalförsörjning inom nämndens verksamhetsområden- varav minskad budgetram lokalförsörjning inom nämndens verksamhetsområden -1,0-1,0 -4,0-4,0 - -

- varav tillfällig förstärkning förskola/grundskola 2022-2023 - -1,5 - -

Omsorgsnämnden 0,00,0 -3,6-3,6 -- -
- varav ramhöjande driftbudget Samordningsförbundet 0,00,0 - - -

- varav tillfällig förstärkning äldreomsorg 2022-2023 - -3,6-3,6 -- -

Summa förändring av driftbudget inom nämndsverksamheten 8,58,5 -18,9-18,9 -3,7-3,7 -2,8-2,8

Finansförvaltning / Övrig gemensam verksamhet 16,016,0 4,54,5 5,95,9 -1,2-1,2
- varav pensionskostnader 18,618,6 12,512,5 -1,1-1,1 -1,2-1,2

- varav nyttjande av pensionsfonden- varav nyttjande av pensionsfonden -- -7,0-7,0 7,07,0 -

- varav försäkringskostnader -0,2-0,2 - - -

- varav reavinster vid försäljning av exploaterade fastigheter 1,0 - - -

- varav tillfällig förstärkning KS driftbudget för behovsanalyser/förstudier 2022, återtagande 1,6 - - -

- varav central buffertpost -5,0 - - -

Ofördelad besparing - -8,0-8,0 -10,0-10,0 -

Summa förändring av driftbudget 2023-2026 24,524,5 -22,4-22,4 -7,8-7,8 -4,0-4,0



Kommunfullmäktige inklusive partistöd
Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen, främst mål och riktlinjer 
för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga ekono-
miska frågor. Kommunfullmäktige består under mandatperioden 
2023-2026 av 31 ledamöter. Mandatfördelningen är: Socialdemokra-Socialdemokra-
terna 8, Moderaterna 8, Demokratiresan 5, Sverigedemokraterna 3,  terna 8, Moderaterna 8, Demokratiresan 5, Sverigedemokraterna 3,  
Liberalerna 2, Centerpartiet 2, Kristdemokraterna 1, Miljöpartiet Liberalerna 2, Centerpartiet 2, Kristdemokraterna 1, Miljöpartiet 
1, och Vänsterpartiet 1.1, och Vänsterpartiet 1.

Anslaget för kommunalt partistöd i Sotenäs uppgår från 2011 
till 18 procent av basbeloppet gånger antalet mandat i kommun-
fullmäktige. 8 procent av ett basbelopp utgår som grundbidrag till 
i kommunfullmäktige representerat parti. Återstoden av budget-
anslaget fördelas jämnt per mandat i kommunfullmäktige.

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023:
• KPI- uppräkning +15,0+15,0  tkrtkr
• Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.

Budgetberedningens förslag:
För kommunfullmäktige föreslås ett kommunbidrag om 1 043,6 tkr1 043,6 tkr

Valnämnden
Uppdrag
Valnämndens uppdrag är att vara lokal valmyndighet i Sotenäs 
och ansvara för genomförandet av val till riksdagen, region-full-
mäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt 
nationella och lokala folkomröstningar. Valnämndens arbete styrs 
främst av vad som föreskrivs i vallagen.

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023:
• Minskning av budgetram, ej val 2023  -720,0 tkr 
• Utökning av budgetram +5,0 tkr
• Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.

Budgetberedningens förslag:
Valnämnden föreslås ett kommunbidrag om 55,3 tkr55,3 tkr
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Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter - - -

Kostnader -953 - -

Verksamhetsresultat -953 -1 029-1 029 -1 044-1 044

Kommunbidrag 988 1 0291 029 1 0441 044

Årets resultat 45 0 0

Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter - - -

Kostnader -36 - -

Verksamhetsresultat -36 -770 -55

Kommunbidrag 50 770 55

Årets resultat 14 0 0



Överförmyndare

Uppdrag
Överförmyndaren har som sin huvud-uppgift att kontrollera att 
förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap sköts på ett korrekt 
sätt. Överförmyndaren ansvarar direkt under kommun-fullmäktige 
för sina uppgifter. Från och med 2011 utförs all handläggning av 
överförmyndarärenden av Uddevalla kommun enligt upprättat 
avtal. Uppdraget omfattar utredning av behov av godmanskap och 
förvaltarskap, tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares 
löpande verksamhet, granskning av årsredovisningar rörande 
förvaltad egendom, granskning av vissa större förvaltningsåtgärder 
företagna av ställföreträdare mm.

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023:
• KPI- uppräkning +20,2 tkr20,2 tkr
• Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.

Budgetberedningens förslag:
Överförmyndarverksamheten föreslås ett kommunbidrag om 
1 002,1 tkr1 002,1 tkr

Kommunrevisionen

Uppdrag
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. 

De kommunala revisorerna är fem till antalet. Kommunrevi-
sionen biträds av ett externt revisionsbolag

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023:
• Utökning av budgetram  +56,9 tkr 
• KPI- uppräkning +12,8 tkr
• Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.

Budgetberedningens förslag:
För revisionen föreslås ett kommunbidrag om 806,7 tkr.

36

EKONOMISK PLANERING - DRIFTBUDGET PER NÄMND

Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter 50 - -

Kostnader -797 - -

Verksamhetsresultat -747 -742 807

Kommunbidrag 716 742 807

Årets resultat -30 0 0

Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter - - -

Kostnader -1 029 - -

Verksamhetsresultat -1 029 -982-982 -1 002-1 002

Kommunbidrag 870 982982 1 0021 002

Årets resultat -159 0 0



Kommunstyrelsen

Uppdrag
Kommunstyrelsen är anställnings-myndighet för hela kommunens 
verksamhet. 

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet ansvarar för strategi- 
och utvecklingsfrågor, personal- & organisationsfrågor, översiktlig 
planering, exploatering, beredskapsplanering, räddningstjänst, 
totalförsvar, näringslivsfrågor och kollektivtrafik. 

Teknisk verksamheten ansvarar för markförsörjning, hamnar, 
fastighetsförvaltning, väghållning, parker, lekplatser, utomhusbad, 
kommunens samlade kost- och städ-verksamhet samt teknisk 
försörjning

Allmänna förutsättningar
Under 2021 initierades ett antal processer för långsiktig planering 
av kommunstyrelsens verksamheter kopplat till Vision 2032 och 
gällande mål- och resursplan. Arbetet kommer i stor utsträckning att 
kunna färdigställs under 2022 och en bit in i 2023. Därefter kommer 
ett systematiskt genomförandet av dessa planer att kunna inledas.
För att lyckas måste mål och resurser harmoniera. Det innebär att 
förvaltningen behöver vara dimensionerad för att kunna hantera 
både uppsatta mål och för att kunna omsätta avsatta investe-
ringsmedel. Här behövs klokskap och långsiktighet efter två år av 
krishantering i coronapandemin - och inledningen till en ny till 
följd av det säkerhetspolitiska läget i Europa. 

Antal årsarbetare uppgick totalt i januari 2022 till 169, varav 
tillsvidareanställda uppgick till 148 årsarbetare. Medelåldern för 
tillsvidareanställda är 48 år. Av de tillsvidareanställda medarbetarna 
är 71 procent kvinnor och 29 procent män. Den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden för tillsvidareanställd personal uppgår till 
98 procent. De anställda som väljer att arbeta deltid är samtliga 
kvinnor och 80 procent av dessa arbetar inom måltid- och lokal-
vårdsenheten. 

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023:
• Justering av tillfällig budgetram -3 920,03 920,0 tkr varav:

 Fiberutbyggnad -1 670,0 tkr
 Teknisk service -1 000,0 tkr
 Trafikutredning -500,0 tkrTrafikutredning -500,0 tkr
 Kompensation taxeintäkter -300,0 tkr
 Tillfällig komp. behovsanalyser etc. -1 550,0 tkr
 Tillfällig utökning VA-plan och Lönesystem +1 100,0 tkr

• Justering rampåverkande +17 850,0  +17 850,0 tkr varav:
 Intäkter markarrenden -400,0-400,0 tkr
 KS ofördelade medel -2 130,0 tkr -2 130,0 tkr 
 El +13 000,0 tkrEl +13 000,0 tkr
 Livsmedel +1 300,0 tkrLivsmedel +1 300,0 tkr
 Behovsanalys etc. inför investering +1 500,0 tkr
 Detaljplaner +2 500,0 tkr
 Fastighetsverksamhet +850,0 tkr
 Räddningstjänst administration +130,0 tkr
 Leader +100,0 tkr

• KPI- uppräkning -2 351,2-2 351,2 tkr
• Kompensation för löne-och arvodes-ökningar tillkommer 

löpande under året.

Budgetberedningens förslag:
Kommunstyrelsen föreslås ett kommunbidrag om 98 880,3 tkr.98 880,3 tkr.37
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Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter 173 851 - -

Kostnader -250 642 - -

Verksamhetsresultat -76 791 -87 785-87 785 -98 880-98 880

Kommunbidrag 78 207 87 78587 785 98 88098 880

Årets resultat 1 416 0 0



Byggnadsnämnden

Uppdrag
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt plan- 
och bygglagen och enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor. Nämnden svarar också för kommunens GIS- och 
mätningstjänster inklusive kartor och kartportaler, samt den 
kommunala energi- och klimatrådgivningen. Nämnden fullgör 
också kommunens uppgifter om prövning/ dispens och tillsyn/ 
kontroll enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning.

Allmänna förutsättningar
Översiktsplanen med tillhörande styrdokument blir styrande för 
nämndens planverksamhet framöver. Dialog med kommunens 
bostadsbolag pågår ifråga om utbyggnadsområden för bostäder 
utifrån den nya översiktsplanen. För närvarande har nämnden 
ett fyrtiotal planuppdrag. Privata initiativ ligger till grund för de 
flesta. De kommande åren bedöms andelen kommunala planer öka. 

Under de två senaste åren har antalet ärenden om bygglov och 
förhandsbesked ökat. Pågående planarbeten och planerade explo-
ateringar av färdigplanerad mark indikerar att antalet ärenden 
under de närmaste åren kommer att ligga kvar på en hög nivå.

Bostadsanpassningsbidrag ingår från och med år 2020 i 
nämndens uppdrag och utgör en betydande andel av nämndens 
budget. Utfallet styrs av antalet ansökningar och beviljade bidrag 
har stora variationer, vilka betydligt påverkar nämndens resultat.

Antal årsarbetare uppgick totalt i januari 2022 till 16, varav tills-
vidareanställda 16 årsarbetare. Medelåldern för tillsvidareanställd 
personal uppgår till 39 år. 53 procent av medarbetarna är kvinnor 
och 44 procent män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
tillsvidareanställd personal uppgår till 100 procent.

År 2023 förväntas antalet årsarbetare öka jämfört med år 2022.

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023:
• Minskning tillfällig budgetram  för detaljplanearbeten -750,0 tkr
• • Minskning 0,5 tjänst -300,0 tkrMinskning 0,5 tjänst -300,0 tkr
• KPI- uppräkning -86,7 tkr86,7 tkr
• Kompensation för löne-och arvodes-ökningar tillkommer 

löpande under året.

Budgetberedningens förslag:
Byggnadsnämnden föreslås ett kommunbidrag om 9 329,1 tkr. 9 329,1 tkr.  
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Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter 12 378 - -

Kostnader -19 626 - -

Verksamhetsresultat -7 248 -10 394-10 394 -9 329-9 329

Kommunbidrag 9 698 10 39410 394 9 3299 329

Årets resultat 2 450 0 0



Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Uppdrag
Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MimB) är gemensam nämnd 
för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. Nämnden är 
placerad i Sotenäs kommun och ingår som en del i samhällsbygg-
nadsförvaltningen. I miljönämndens verksamhet ingår tillsyn 
och prövning inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel-
skontroll – dessa är alla avgifts-finansierade. Verksamheten utför 
även miljöövervakning, ger information, råd, remiss vilket inte 
är avgiftsfinansierat.

Allmänna förutsättningar
I de tre samverkanskommuner pågår mycket arbete kopplat till 
hållbar utveckling och positivt näringslivsklimat, där miljönämnden  
är en aktiv part i det arbetet. Vattenmyndigheten för Västerhavet 
har tagit fram ett åtgärdsprogram för vatten. Här anges de områden 
kommunerna behöver prioritera miljötillsyner för att komma 
tillrätta med de problem som finns i och kring de tre kommunernas 
vattenmiljöer. För att kunna bedriva tillsyn på avloppsreningsan-
läggningar vart 25 år behöver förvaltningen göra 300 inspektioner 
per år. Idag har nämnden resurser att genomföra 50 per år.

Antal årsarbetare uppgick i januari 2022 till 15 tillsvidarean-
ställda och två nystartjobbare. Medelåldern för tillsvidareanställd 
personal är 43 år, 72 procent av medarbetarna är kvinnor och 28 
procent män. Alla har en anställning på 100 procent med varierande 
sysselsättningsgrad.

År 2023 skulle antalet årsarbetare behöva öka enligt den 
behovsutredning som gjorts på enheten under 2021 och enligt 
den redovisning som gjordes inför budgetåret 2022 så Sotenäs 
kommun förstärkte nämndens budget för sin del. 

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023::
• KPV- uppräkning 2,9 % vilket motsvarar +40,4 tkr
• Kompensation för löneökningar tillkommer inte under året då 

det ingår i KPV-uppräkningen. Kompensation för arvodesök-
ningar tillkommer under året. 

Budgetberedningens förslag:
Miljönämnden föreslås ett kommunbidrag (ansvar 530) i Sotenäs 
om 1 433,0 tkr.  Budget för politiska arvoden och särskild satsning 
i Sotenäs tillkommer med 546,7 tkr (ansvar 531). Totalt kommun-
bidrag inklusive politiska arvoden föreslås uppgå till 1 979,7 tkr.
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Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter 10 626 - -

Kostnader -12 165 - -

Verksamhetsresultat -1 539 -1 939 -1 980

Kommunbidrag Sotenäs (531) 208 547 547

Kommunbidrag Sotenäs (530) (26%) 1 331 1 393 1 433
Kommunbidrag Munkedal (31%) 1 799 1 661 1 709

Kommunbidrag Lysekil (43%) 2 466 2 303 2 370

Årets resultat Sotenäs 64 0 0



Utbildningsnämnden 

Uppdrag
Nämndens uppdrag och ansvarsområden är förskola, grundskola, 
fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola, kulturskola 
samt kultur- och fritidsverksamhet

  

Allmänna förutsättningar
Utbildningsförvaltningens fokus på likvärdig skola pågår sedan 
några år tillbaka, där digitalisering är en viktig det kompensato-
riska uppdraget.

Kommande pensionsavgångar skapar en oro inför framtiden. 
Med höga pensionsavgångar riskerar utbildningsförvaltningen 
att tappa kompetens och erfarenheter som svårligen kan ersättas. 
Sotenäs kommun redovisar 70 procent behöriga lärare i grund-
skolan. Situationen inom förskolan påminner om grundskolans 
utmaningar. Bristande kompetensförsörjning kan leda till sämre 
förutsättningar för likvärdig skola. För att stärka kompetensför-
sörjningen samarbetar förvaltningen med Högskolan Väst genom 
så kallad Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL), samt genom att 
vara ett så kallat övningsskoleområde. Samarbetet innebär att 
studenter både arbetar och studerar under sin lärarutbildning. 
Dessa åtgärder kommer öka chanserna till bra rekryteringar av 
nyutexaminerade lärare.

Antal årsarbetare uppgick totalt i januari 2022 till 247, varav 
tillsvidareanställda 222 årsarbetare. Medelåldern för tillsvidare-
anställd personal uppgår till 49 år. 83 procent av medarbetarna är 
kvinnor och 17 procent män.

År 2023 förväntas antalet årsarbetare vara relativt oförändrat 
jämfört med år 2022.

.

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023::
• Minskning av budgetram  -2 700,0-2 700,0 tkr varav:

 Lokalförsörjning -1 000,0 tkrLokalförsörjning -1 000,0 tkr
 Gymnasie/vux -1 000,0 tkr
 Skolskjutsar -700,0 tkr

• KPI- uppräkning +2 531,5 tkr+2 531,5 tkr
• Kompensation för löne-och arvodes-ökningar tillkommer 

löpande under året.

Budgetberedningens förslag:
Utbildningsnämnden föreslås ett kommunbidrag om 204 084,7 tkr204 084,7 tkr.
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Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter 29 606 - -

Kostnader -228 125 - -

Verksamhetsresultat -198 519 -203 309-203 309 -204 085-204 085

Kommunbidrag 199 659 203 309203 309 204 085204 085

Årets resultat 1 140 0 0



Omsorgsnämnden

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

Allmänna förutsättningar
De viktigaste utvecklingsområdena under kommande år innebär 
en omställning till en god och nära vård, till ett mer förebyggande 
arbete och till ett breddinförande av teknik. Mer avancerad sjukvård 
kommer utföras i kommunal regi vilket kräver mer personal och 
högre kompetens. Det handlar också om att utöka det förebyggande 
arbetet för att öka den enskildes självständighet och minska upple-
velsen av ensamhet där målsättningen är att fördröja och minska 
behovet av insatser från kommunen.  I omställningen ingår också 
digitala arbetssätt och ersätta personella resurser med tekniska 
lösningar där det är möjligt. Förvaltningen söker tillgängliga statliga 
medel till stödfunktioner för de satsningar och införanden som 
tillkommer. Personalförsörjning, bemanning och rekrytering, 
kommer vara en ödesfråga för kommuner och regioner framöver. 

Antalet årsarbetare uppgick i januari 2022 totalt till 328, varav 
299 tillsvidareanställda och 24 tidsbegränsade. Medelåldern för 
tillsvidareanställd personal uppgår till 49 år. 88 procent av medar-
betarna är kvinnor och 12 procent män. Den genomsnittliga syssel-
sättningsgraden för tillsvidareanställd personal uppgår till 97 
procent hos kvinnorna och 99 procent hos männen.

År 2023 förväntas antalet årsarbetare vara relativt oförändrat 
jämfört med år 2022. Prognosen är att antalet årsarbetare ska ligga 
på stabil nivå men rekryteringssvårigheter kan påverka utfallet. 
Heltidsresan är nu införd och således prognostiserar förvaltningen 
ingen större ökning i sysselsättningsgrad då de som önskat gå upp 
i tid redan gjort det.

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023:
• • Samordningsförbundet +7,0 tkrSamordningsförbundet +7,0 tkr
• KPI- uppräkning +1 970,3 tk1 970,3 tkr
• Kompensation för löne-och arvodes-ökningar tillkommer 

löpande under året.

Budgetberedningens förslag:
Omsorgsnämnden föreslås ett kommunbidrag om 247 917,1 tkr247 917,1 tkr.
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Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter 69 812 - -

Kostnader -306 222 - -

Verksamhetsresultat -236 410 -245 007-245 007 -247 917-247 917

Kommunbidrag 236 751 245 007245 007 247 917247 917

Årets resultat 342 0 0
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KS § 187 Dnr 2022/000974 

Förslag till ny PBL-taxa, (bygglovstaxa mm) 

Sammanfattning 

Den föreslagna taxan avser byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 
 
Taxan består av handläggningskostnad per timme, tabeller med fasta avgifter för de flesta av 
nämndens ärendetyper samt taxebestämmelser. 
 
Till grund för förslaget ligger Sveriges kommuner och regioner, SKR senaste modell för PBL-taxa. 
Nuvarande taxa bygger på en äldre modell från SKR. 
 
Handläggningskostnad per timme beräknas utifrån personalkostnader, gemensamma kostnader och 
myndighetsspecifika kostnader.   
 
Tabellerna innehåller avgifter för olika ärendetyper. Avgifterna baseras på den genomsnittliga 
handläggningstiden för de olika arbetsmoment som ingår i handläggningen av de olika 
ärendetyperna. Avgiften beräknas genom att den genomsnittliga handläggningstiden för aktuell 
ärendetyp multipliceras med handläggningskostnaden per timme. Avgifterna för vissa åtgärder som 
är sällan förekommande föreslås baseras på tidsåtgång. 
 
Taxebestämmelserna är en viktig del av taxan och ska användas tillsammans med tabellerna. 
Bestämmelserna avser vara utformade för att underlätta tillämpningen av taxan på ett konsekvent 
sätt. 

Förvaltningen gör följande bedömningar 
Den nu gällande taxan innebär ibland onödigt höga avgifter, särskilt vid nybyggnation av 
flerbostadshus och andra större byggnader. Samtidigt innebär den nu gällande taxan att avgifterna i 
vissa andra ärenden är orimligt låga i förhållande till tidsåtgången. 
 
Föreslagen taxa bygger på verklig handläggningskostnad per timme och verklig tidsåtgång.  
 
Förslaget bedöms innebära att nämndens intäkter generellt ökar men ökningarna är rimliga. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-09-15 § 193 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-09-05 
Taxebestämmelser med handläggningskostnad per timme 2022-09-05 
Tabeller 2022-09-05 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-09-29 § 113 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-11-09 § 168-188 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 41(42)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 187  

Yrkade 

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till Byggnadsnämndens förslag med ändring av att avgift för 
bygglov utanför detaljplan, inom ramen för bindande förhandsbesked ej ska debiteras dubbelt. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra att avgift för bygglov utanför detaljplan, inom ramen för 
bindande förhandsbesked ej ska debiteras dubbelt. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Byggnadsnämnden förslag att Kommunfullmäktige antar 
förslag till ny PBL-taxa, (bygglovstaxa mm). 
 
Taxan ska tillämpas på ärenden som inkommer till Byggnadsnämndens från och med 2023-01-01.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till Byggnadsnämnden att varje år höja de i taxan angivna 
avgifterna samt handläggningskostnad per timme med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunala verksamhet (PKV) som finns publiceras på SKR:s hemsida 
i oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober föregående år. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(25)
 

 
 

BN § 113  BN 2021/512 

Förslag till ny PBL-taxa 
Den föreslagna taxan avser byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 
 
Taxan består av handläggningskostnad per timme, tabeller med fasta avgifter för de flesta av 
nämndens ärendetyper samt taxebestämmelser. 
 
Till grund för förslaget ligger Sveriges kommuner och regioner, SKR senaste modell för PBL-taxa. 
Nuvarande taxa bygger på en äldre modell från SKR. 
 
Handläggningskostnad per timme beräknas utifrån personalkostnader, gemensamma kostnader och 
myndighetsspecifika kostnader.   
 
Tabellerna innehåller avgifter för olika ärendetyper. Avgifterna baseras på den genomsnittliga 
handläggningstiden för de olika arbetsmoment som ingår i handläggningen av de olika 
ärendetyperna. Avgiften beräknas genom att den genomsnittliga handläggningstiden för aktuell 
ärendetyp multipliceras med handläggningskostnaden per timme. Avgifterna för vissa åtgärder som 
är sällan förekommande föreslås baseras på tidsåtgång. 
 
Taxebestämmelserna är en viktig del av taxan och ska användas tillsammans med tabellerna. 
Bestämmelserna avser vara utformade för att underlätta tillämpningen av taxan på ett konsekvent 
sätt. 
 

Förvaltningen gör följande bedömningar 
Den nu gällande taxan innebär ibland onödigt höga avgifter, särskilt vid nybyggnation av 
flerbostadshus och andra större byggnader. Samtidigt innebär den nu gällande taxan att avgifterna i 
vissa andra ärenden är orimligt låga i förhållande till tidsåtgången. 
 
Föreslagen taxa bygger på verklig handläggningskostnad per timme och verklig tidsåtgång.  
 
Förslaget bedöms innebära att nämndens intäkter generellt ökar men ökningarna är rimliga och tål 
att jämföras med andra kommuner. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-09-15 § 193 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-09-05 
Handläggningskostnad per timme 2022-09-05 
Tabeller 2022-09-05 
Taxebestämmelser 2022-09-05 
 
 



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-29 | §§ 103-118 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(25)
 

 
 

forts. BN § 113   BN 2021/512 

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till ny PBL-taxa. 
 
Taxan ska tillämpas på ärenden som inkommer till byggnadsnämndens från och med 2023-01-01.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till byggnadsnämnden att varje år höja de i taxan angivna 
avgifterna samt handläggningskostnad per timme med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunala verksamhet (PKV) som finns publiceras på SKR:s hemsida 
i oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober föregående år. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Förslag till ny PBL-taxa 
 

Sammanfattning  

Den föreslagna taxan avser byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 
 
Taxan består av handläggningskostnad per timme, tabeller med fasta avgifter för de 
flesta av nämndens ärendetyper samt taxebestämmelser. 
 
Till grund för förslaget ligger Sveriges kommuner och regioner, SKR senaste modell för 
PBL-taxa. Nu gällande taxa bygger på en äldre modell från SKR. 
 

Bakgrund 

Handläggningskostnad per timme beräknas utifrån personalkostnader, gemensamma 
kostnader och myndighetsspecifika kostnader.   
 
Tabellerna innehåller avgifter för olika ärendetyper. Avgifterna baseras på den 
genomsnittliga handläggningstiden för de olika arbetsmoment som ingår i 
handläggningen av de olika ärendetyperna. Avgiften beräknas genom att den 
genomsnittliga handläggningstiden för aktuell ärendetyp multipliceras med 
handläggningskostnaden per timme. Avgifterna för vissa åtgärder som är sällan 
förekommande föreslås baseras på tidsåtgång. 
 
Taxebestämmelserna är en viktig del av taxan och ska användas tillsammans med 
tabellerna. Bestämmelserna avser vara utformade för att underlätta tillämpningen av 
taxan på ett konsekvent sätt. 
 

Beskrivning av ärendet 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-15 att fastställa nämndernas budgetramar enligt 
förslag i mål- och resursplan budget 2023 med planår 2024-2026 daterad 2022-06-01. I 
beslutet gavs ansvariga nämnder i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor, så att 
budgeterade intäkter uppnås. 
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Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  

En väl fungerande taxa är viktig för att nämnden ska kunna finansiera sin verksamhet 
inom området.  
 
Taxan bygger på indexjustering och att beslutet om indexjustering delegeras till 
nämnden när taxan antas. 
 

Regelverk  

Kommunens rätt att ta ut avgifter för stora delar av sin plan- och byggverksamhet 
regleras i PBL. Grundläggande kommunalrättsliga principer är också avgörande för 
avgiftsuttaget. 
 
Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin 
verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter för 
handläggningen av ärenden enligt PBL, utan kan välja att helt eller delvis 
skattefinansiera verksamheten. 
 
Byggnadsnämnden har enligt PBL skyldighet att tillhandahålla ett antal olika tjänster. 
Därför krävs det stöd i lag eller annan författning för att ta ut avgifter inom 
byggnadsnämndens verksamhet. Sådant stöd finns i 12 kap 8 och 9 §§ PBL. 
 
För byggnadsnämndens ansvarsområde finns särskilda föreskrifter i 12 kap 8 § PBL.  
Där anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för 

• beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked 
och ingripandebesked, 

• beslut om lov, 
• tekniska samråd, 
• slutsamråd, 
• arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
• upprättande av nybyggnadskartor, 
• framställning av arkivbeständiga handlingar, 
• expediering och kungörelse enligt 9 kap 41-41 b §§, och 
• andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

 
Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap 9 § PBL ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser (även 
program) om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för 
annan bygglovpliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad 
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med stöd av 16 kap 7 §), och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna. 
 
Slutligen anges i 12 kap 10 § PBL att grunden för hur avgifterna ska beräknas ska anges 
i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Som nämnts ovan anges i samma 
bestämmelse att avgiften inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den 
typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 
 
Byggnadsnämndens obligatoriska rådgivning enligt 12 kap 2 och 3 §§ PBL och 6 § 
förvaltningslagen (2017:900) och tillsyn måste finansieras med skattemedel. Något 
lagstöd för att ta ut avgift för sådan verksamhet finns inte. 
 
Byggnadsnämnden får inte ta ut avgifter för tjänster eller nyttigheter som den är skyldig 
att tillhandahålla och som inte räknas upp i de ovan nämnda lagrummen. Däremot har 
byggnadsnämnden, med stöd av KL:s huvudregel, möjlighet att ta ut avgifter för 
frivillig uppdragsverksamhet inom PBL:s tillämpningsområde, och för 
uppdragsverksamhet inom anknytande tillämpningsområden. 
(Se prop. 2016/17:171 s. 301.) 
 

Organisation och personal  

Förslaget bedöms underlätta behovsbedömningar eftersom tabellerna bygger på 
tidsåtgång. Den taxa som nu tillämpas har inte samma direkta koppling till tidsåtgången 
eftersom avgiften beräknas utifrån olika faktorer, till exempel byggnadsbruttoarean på 
den byggnad eller tillbyggnad som ansökan avser. 
 

Medborgarperspektiv  

PBL- taxan tillämpas i ett stort antal ärenden varje år. Från medborgarperspektiv är det 
bra om kommunen att få täckning för nämndens kostnader som uppstår vid bland annat 
prövning av bygglov.  

Analys  

Förvaltningen gör följande bedömningar. 
 
Den nu gällande taxan innebär ibland onödigt höga avgifter, särskilt vid nybyggnation 
av flerbostadshus och andra större byggnader. Samtidigt innebär den nu gällande taxan 
att avgifterna i vissa andra ärenden är orimligt låga i förhållande till tidsåtgången. 
 
Föreslagen taxa bygger på verklig handläggningskostnad per timme och verklig 
tidsåtgång.  
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Förslaget bedöms innebära att nämndens intäkter generellt ökar men ökningarna är 
rimliga och tål att jämföras med andra kommuner. 
 

Slutsats  

Kommunfullmäktige bör besluta att anta föreslagen PBL-taxa samt besluta att delegera 
till byggnadsnämnden att indexjustera taxan. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige antar förslaget till ny PBL-taxa. 
 
Taxan ska tillämpas på ärenden som inkommer till byggnadsnämnden från och med 
2023-01-01.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till byggnadsnämnden att varje år höja de i 
taxan angivna avgifterna samt handläggningskostnad per timme med den procentsats för 
det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunala verksamhet (PKV) som finns 
publiceras på SKR:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen 
är oktober föregående år. 
 

Bilaga/Bilagor 

1. Taxebestämmelser med handläggningskostnad per timme 
2. Taxetabeller 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Plan- och byggchef 
Registrator 
 

  
Håkan von Dolwitz Eveline Karlsson 
Plan- och byggchef Samhällsbyggnadschef 
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Taxebestämmelser PBL-taxa 
 
 

Inledande bestämmelser 

Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning med mera enligt plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL. 
 
Taxan tillämpas för byggnadsnämndens handläggning av ärenden samt mät- och 
karttjänster enligt PBL i den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående. 
 
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A1-A22 och till dem 
hörande tidsuppskattningar i kommunens beslut att anta taxan. 
 
Avgift enligt tabell 

Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp framgår av 
taxetabellerna. Med ärendetyp avses typ av besked, beslut, handläggning eller 
serviceåtgärd som till exempel utdrag ur primärkarta och olika mättjänster. 
 
Mervärdesskatt 
I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i tabellerna 
fastställda avgiften. 
 
I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning 
 
Handläggningskostnad per timme 
Handläggningskostnaden per timme är 1 226 kronor för år 2022. 
 
Tillämplig taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. 
 
Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har 
byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre 
avgift för den sökande. 
 
Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov 
För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande underlag 
tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan byggnadsnämnden om det är motiverat 
med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 25%, 50% eller 75%. 
 
Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär 

Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär tas samma avgift ut som för ett permanent bygglov för motsvarande 
åtgärd. 
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Timdebitering 

För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges 
”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att 
tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid 
för handläggning av ärendet. 
 
Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 

Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt någon taxetabell utgår avgift 
grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i 
detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med 
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 
 
Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning 

Avgift för handläggningen tas ut även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas. 
 
Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de handläggningsåtgärder 
enligt tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt vidtagits i ärendet. 
 
Ändring av taxan 

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Indexjustering 

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar 
gälla. 
 
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja 
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är 
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 
 
Betalningsskyldighet och betalning av avgift 

Avgift som tas ut med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den 
som är sökande eller har gjort anmälan i ärendet. 
 
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort 
anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne 
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd 
vidtagits. 
 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
 
Avgift får tas ut i förskott. 
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Återbetalning av avgift 

Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om 
denna handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för 
åtgärder som byggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de 
handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet. 
 
Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 
 
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 
 
Ikraftträdande 

Denna taxa ska tillämpas från och med 2023-01-01. 
 
 
 



A

Komplementbyggnad: En byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden kallas komplementbyggnad. Det kan vara ett garage 
eller ett förråd. Den får inte dominera över huvudbyggnaden.

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 21054:2009 eller 
senare versioner.

Nybyggnadskarta  är ett nödvändigt kartunderlag vid ansökan om bygglov för nybyggnad inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse 
utanför detaljplan. På nybyggnadskartan ska läget på på den nya byggnaden redovisas. Att tillhandahålla nybyggnadskarta om det behövs i 
samband med en ansökan om bygglov är myndighetsutövning och en av byggnadsnämndens uppgifter.

Primärkartan  är kommunens egen kartprodukt och finns över de flesta av kommunens tätbebyggda områden. Primärkartan har en god 
detaljeringsgrad. Kvaliteten kan dock variera mellan olika områden. Primärkartan är upphovsrättsligt skyddad och den upplåts endast för ett 
begränsat ändamål och så länge det finns behov för ändamålet. Exempel på ett begränsat ändamål kan vara att använda primärkartan som ett 
projekterings- eller planeringsunderlag.

Utstakning  innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden 
kommer att hamna på tomten. En höjdreferens i form av byggfix sätts ut som används för avvägning under markarbetena. Utstakning kallas 
ibland för utsättning.

Lägeskontroll  är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Kontrollen visar om byggnadens 
storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden 
är färdig men innan gjutning av plattan påbörjas. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll ingår 
ofta som en kontrollpunkt i kontrollplanen som fastställs i startbeskedet.

Gränsutvisning  innebär att man försöker hitta en fastighets gränser. Även om de flesta gränser har märkts ut en gång i tiden så kan 
gränsmarkeringarna försvinna med åren. Utvisad gräns märks provisoriskt ut med trälläkt alternativt färgmärkning på mark. Utvisad gräns har 
ingen juridisk verkan. Det är inte alltid gränsen påträffas. Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs inte vid en gränsutvisning. Det 
kan endast utföras av Lantmäteriet i en Lantmäteriförrättning.

Upprättande av nybyggnadskartor och andra kartprodukter samt utstakning, lägeskontroll och gränsutvisning utförs av kommunens 
mätingenjör efter beställning.

Med PBL  avses plan- och bygglagen (2010:900). 

Planenligt: Den ansökta åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet förhandsbesked eller 
sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Avviker från detaljplan:  Den ansökta åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser eller en äldre 
plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Utanför planlagt område: Den ansökta åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana äldre planer som 
ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet förhandsbesked.

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad  och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.

Taxetabeller för lov, anmälan mm
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering, se kommunens 
taxebestämmelser.

Förslag 2022-11-15



A 1

Avgift
A 1.1 Planenligt 31 876 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 36 780 kr

A 1.3 Utanför planlagt område,  inom 
ramen för 
bindande förhandsbesked

38 006 kr

A 1.4 Utanför planlagt område 41 684 kr

A 1.5 Planenligt 30 650 kr

A 1.6 Avviker från detaljplan 36 167 kr

A 1.7 Utanför planlagt område,  inom 
ramen för 
bindande förhandsbesked

37 393 kr

A 1.8 Utanför planlagt område 40 458 kr

A 1.9 Planenligt 18 390 kr

A 1.10 Avviker från detaljplan 21 455 kr

A 1.11 Utanför planlagt område 19 003 kr

A 1.12 Planenligt 11 034 kr

A 1.13 Avviker från detaljplan 14 099 kr

A 1.14 Utanför planlagt område 11 647 kr

A 1.15 Planenligt 20 842 kr

A 1.16 Avviker från detaljplan 23 907 kr

A 1.17 Utanför planlagt område 20 229 kr

A 1.18 Planenligt 13 486 kr

A 1.19 Avviker från detaljplan 16 551 kr

A 1.20 Utanför planlagt område 14 099 kr

A 1.21 Planenligt 20 842 kr

A 1.22 Avviker från detaljplan 23 907 kr

A 1.23 Utanför planlagt område 22 681 kr

A 1.24 Planenligt 7 969 kr

A 1.25 Avviker från detaljplan 9 808 kr

A 1.26 Utanför planlagt område 11 034 kr

A 1.27 22 681 krPer styck för samordnad nybyggnad av fler likartade och planenliga en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse).

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra bygglovpliktiga 
och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i 
samma ansökan som nybyggnaden av 
bostadshuset.

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp

Ändring, utan tekniskt samråd

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden av 
bostadshuset.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Ändring, med tekniskt samråd



A 2

Avgift
A 2.1 Planenligt 22 681 kr

A 2.2 Avviker från detaljplan 25 746 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 26 972 kr

A 2.4 Planenligt 14 099 kr

A 2.5 Avviker från detaljplan 17 164 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 18 390 kr

A 2.7 Planenligt 34 941 kr

A 2.8 Avviker från detaljplan 40 458 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 45 362 kr

A 2.10 Planenligt 65 591 kr

A 2.11 Avviker från detaljplan 69 882 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 73 560 kr

A 2.13 Planenligt 83 981 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 88 272 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 91 950 kr

A 2.16 Planenligt 20 842 kr

A 2.17 Avviker från detaljplan 23 907 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 22 681 kr

A 2.19 Planenligt 13 486 kr

A 2.20 Avviker från detaljplan 16 551 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 15 325 kr

A 2.22 Planenligt 26 972 kr

A 2.23 Avviker från detaljplan 30 037 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 28 811 kr

A 2.25 Planenligt 19 003 kr

A 2.26 Avviker från detaljplan 23 294 kr

A 2.27 Planenligt 11 647 kr

A 2.28 Avviker från detaljplan 15 938 kr

A 2.29 Planenligt 20 229 kr

A 2.30 Avviker från detaljplan 24 520 kr

A 2.31 Utanför planlagt område 23 294 kr

A 2.32 Planenligt 12 873 kr

A 2.33 Avviker från detaljplan 15 938 kr

A 2.34 Utanför planlagt område 14 712 kr

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd

Ärendetyp
Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA)

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA



A 3

Avgift
A 3.1 9 195 kr

A 3.2 12 260 kr

A 3.3 1 226 kr

A 3.4 2 452 kr

A 4

Avgift
A 4.1 Timdebitering

A 4.2 Timdebitering

A 4.3 Timdebitering

A 4.4 Timdebitering

A 4.5 Timdebitering

A 4.6 Timdebitering

A 4.7 Timdebitering

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som 
a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är 
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har 
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan



A 5

Avgift
A 5.1 Planenligt 13 486 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 15 938 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 14 712 kr

A 5.4 Planenligt 9 808 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 12 260 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 11 034 kr

A 5.7 Planenligt 13 486 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 15 938 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 14 712 kr

A 5.10 Planenligt 9 808 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 12 260 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 11 034 kr

A 5.13 Planenligt 8 582 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 11 034 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 11 034 kr

A 6

Avgift
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 8 582 kr

A 7

Avgift
A 7.1 7 356 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser 
utomhus och transformatorstationer)

Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av 
transformatorstation

Ärendetyp



A 8

Avgift
A 8.1 7 969 kr
A 8.2 6 743 kr

A 8.3 11 647 kr

A 8.4 7 969 kr

A 8.5 11 647 kr

A 8.6 6 743 kr

A 8.7 10 421 kr

A 8.8 6 743 kr

A 8.9 10 421 kr

A 8.10 4 291 kr

A 8.11 11 034 kr

A 8.12 6 130 kr

A 8.13 11 034 kr

A 8.14 6 130 kr

A 8.15 11 034 kr

A 8.16 6 130 kr

A 8.17 14 099 kr

A 8.18 7 969 kr

A 8.19 15 325 kr

A 8.20 9 195 kr

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, utan tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Anmälningspliktiga åtgärder

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd



A 8.21 11 647 kr

A 8.22 6 743 kr

A 8.23 12 260 kr

A 8.24 8 582 kr

A 8.25 11 647 kr

A 8.26 7 969 kr

A 8.27 11 647 kr

A 8.28 6 743 kr

A 8.29 11 647 kr

A 8.30 6 743 kr

A 8.31 11 647 kr

A 8.32 6 743 kr

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, utan tekniskt samråd

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, med tekniskt samråd

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)



A 9

Avgift
A 9.1 12 873 kr

A 9.2 6 743 kr

A 10

Avgift
A 10.1 17 164 kr

A 10.2 5 517 kr

A 11

Avgift

A 11.1 Inom planlagt område 16 551 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 28 811 kr

A 12

Avgift

A 12.1 Timdebitering

A 13

Avgift

A 13.1 Timdebitering

A 14

Avgift

A 14.1 3 678 kr

A 14.2 2 452 kr

A 14.3 2 452 kr

A 14.4 2 452 kr

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

Förhandsbesked

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Villkorsbesked

Ärendetyp

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök eller slutsamråd, utöver det första, per styck

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Villkorsbesked

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Extra åtgärder under byggprocess

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Interimistiskt (tillfälligt) slutbesked

Förhandsbesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Byte av kontrollansvarig

Delstartbesked



A 15

Avgift

A 15.1 Inom planlagt område 9 808 kr

A 15.2 Utanför planlagt område Timdebitering

A 15.3 Inom planlagt område 13 486 kr

A 15.4 Utanför planlagt område 14 712 kr

A 15.5 Inom planlagt område 3678

A 15.6 Utanför planlagt område 3678

A 15.7 Fastighetsindelning och rättigheter 450 kr                                                          

A 15.8 Byggnader och mark 400 kr                                                          

A 15.9 Kommunikation och adresser 300 kr                                                          

A 15.10 Höjdinformation 300 kr                                                          

A 15.11 All information 1 450 kr                                                       

A 15.12 Timdebitering

A 15.13  Samma avgift som för utlämning av 
offentliga handlingar 

A 15.14  Samma avgift som för utlämning av 
offentliga handlingar 

Digitalt utdrag ur befintlig upphovsrättsligt skyddad 
primärkarta per hektar, minsta debitering en 
hektar (10 000 m²). Levereras som DWG-fil eller 
motsvarande. Moms tillkommer.

Leverans av utdrag ur primärkarta som PDF-fil i A3 eller A4-format. Max en hektar (10 
000 m²). Moms tillkommer.

Leverans av utdrag ur primärkarta som pappersutskrift i A3 eller A4-format. Max en 
hektar (10 000 m²). Moms tillkommer.

Upprättande av nybyggnadskarta och andra kartprodukter

Ärendetyp

Nybyggnadskarta för en fastighet. Kartans areal  
≥ 5001 kvm. Levereras digitalt samt som pdf-fil.

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

Ajourhållning (uppdatering) av primärkarta innan leverans. Moms tillkommer

Nybyggnadskarta för en fastighet. Kartans areal 
0-5000 kvm. Levereras digitalt samt pdf.



A 16

Avgift

A 16.1 Grovutstakning 4 904 kr

A 16.2 Finutstakning 5 517 kr

A 16.3 Grovutstakning 4 904 kr

A 16.4 Finutstakning 5 517 kr

A 16.5 Grovutstakning 1 226 kr

A 16.6 Finutstakning 1 226 kr

A 16.7 Timdebitering

A 16.8 2 452 kr

A 16.9 Timdebitering

A 16.10 7 969 kr

A 17

Avgift

A 17.1 I enlighet med tillämplig tabell

A 17.2 Timdebitering

A 18

Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19

Avgift

A 19.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet 
med tidsuppskattningen för tillämplig 
ärendetyp

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avslag

Lägeskontroll under byggprocess

Gränsutvisning

Utstakning och andra mätuppdrag

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller

Tillägg per punkt utöver de fyra första

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte 
finns i någon av taxans övriga tabeller

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Tillbyggnad, 1-4 punkter

Utstakning och inmätning

Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle

Ärendetyp

Nybyggnad, 1-4 punkter



A 20

Avgift

A 20.1 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet 
med tidsuppskattningen för tillämplig 
ärendetyp

A 21

Avgift

A 21.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet 
med tidsuppskattningen för tillämplig 
ärendetyp

A 22
Avgift

A 22.1 Planbesked kategori 1 (åtgärder som innebär 
mindre ändring eller mindre tillägg till gällande 
detaljplan, förlängning av genomförandetid för 
gällande detaljplan eller andra åtgärder av 
motsvarande komplexitet)

9 808 kr

A 22.2 Planbesked kategori 2 (komplexa åtgärder eller 
åtgärder som kräver miljöbedömning)

14 712 kr

A 22.3 Planbesked kategori 3 (alla åtgärder som inte 
omfattas av kategori 1 eller 2)

19 616 kr

Planbesked
Ärendetyp

Avskrivning

Ärendetyp

Avvisning

Ärendetyp
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KS § 169   Dnr 2022/000929 

Handlingsprogram 2022 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 
Räddningstjänsten Sotenäs 

Sammanfattning 

Handlingsprogrammet är ett styrdokument för Räddningstjänsten Sotenäs. Handlingsprogrammet 
ska omfatta så väl kommunernas förebyggande verksamhet som den skadeavhjälpande 
(räddningstjänst-) verksamheten. I juni 2021 utfärdade MSB nya föreskrifter om 
handlingsprogrammens innehåll och struktur. Det kommunala handlingsprogrammet är det 
övergripande politiska styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor såväl som att 
kunna användas som information till allmänheten och kunna vara underlag för statens tillsyn.   

Beskrivning av ärendet 

Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att ge människors liv 
och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor i hela 
landet, med hänsyn till lokala förhållanden. Bestämmelserna innehåller de skyldigheter och åtgärder 
som stat, kommun och enskilda ska vidta för skydd mot olyckor. Lagen omfattar förebyggande 
verksamhet, räddningstjänst samt efterföljande åtgärder. 
 
Kommunerna är skyldiga att anta handlingsprogram för olyckor som kan leda till räddningsinsatser. 
Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker som finns i kommunen och vilken förmåga 
kommunen har att hantera riskerna. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är en målstyrd lagstiftning 
för att färre människor ska dö eller skadas och för att minska skador på egendom och miljö. I 
handlingsprogrammen ska det formuleras lokala, så kallade verksamhetsmål, som ska sträva mot de 
nationella målen. De lokala verksamhetsmålen och utformningen av den förebyggande 
verksamheten och räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för olyckor. 
 
I juni 2021 utfärdade MSB föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och struktur. De 
kommunala handlingsprogrammen ska vara det övergripande politiska styrdokumentet för 
kommunens arbete med skydd mot olyckor såväl som att kunna användas som information till 
allmänheten och kunna vara underlag för statens tillsyn.  
 
Programmen bör grunda sig i underliggande, mer detaljerade arbeten. Exempel på sådant 
underliggande arbete kan gälla beskrivningen av risker, förmåga till räddningstjänst och tillsyn av 
den enskildes brandskydd i form och nationella sammanställningar, regionala planer, karteringar 
med mer. Först när en olycka inträffat eller det finns en överhängande fara för en olycka, och den 
enskilde själv eller genom att anlita någon annan inte kan klara av situationen, är det samhällets 
skyldighet att ingripa.  
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Forts. KS § 169 

Beslutsunderlag 

Stf Räddningschefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 
Förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2022, daterat 2022-11-01 
Bilaga C Gräns i vatten kommunal och statlig räddningstjänst Sotenäs 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-26 § 151 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor 
2022, daterat 2022-11-01. 
Handlingsprogrammet ryms inom befintlig budget. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 151 Dnr 2022/000929 

Handlingsprogram 2022 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 
Räddningstjänsten Sotenäs 

Sammanfattning 

Handlingsprogrammet är ett styrdokument för Räddningstjänsten Sotenäs. Handlingsprogrammet 
ska omfatta så väl kommunernas förebyggande verksamhet som den skadeavhjälpande 
(räddningstjänst-) verksamheten. I juni 2021 utfärdade MSB nya föreskrifter om 
handlingsprogrammens innehåll och struktur. Det kommunala handlingsprogrammet är det 
övergripande politiska styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor såväl som att 
kunna användas som information till allmänheten och kunna vara underlag för statens tillsyn.   

Beskrivning av ärendet 

Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att ge människors liv 
och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor i hela 
landet, med hänsyn till lokala förhållanden. Bestämmelserna innehåller de skyldigheter och åtgärder 
som stat, kommun och enskilda ska vidta för skydd mot olyckor. Lagen omfattar förebyggande 
verksamhet, räddningstjänst samt efterföljande åtgärder. 
 
Kommunerna är skyldiga att anta handlingsprogram för olyckor som kan leda till räddningsinsatser. 
Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker som finns i kommunen och vilken förmåga 
kommunen har att hantera riskerna. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är en målstyrd lagstiftning 
för att färre människor ska dö eller skadas och för att minska skador på egendom och miljö. I 
handlingsprogrammen ska det formuleras lokala, så kallade verksamhetsmål, som ska sträva mot de 
nationella målen. De lokala verksamhetsmålen och utformningen av den förebyggande 
verksamheten och räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för olyckor. 
 
I juni 2021 utfärdade MSB föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och struktur. De 
kommunala handlingsprogrammen ska vara det övergripande politiska styrdokumentet för 
kommunens arbete med skydd mot olyckor såväl som att kunna användas som information till 
allmänheten och kunna vara underlag för statens tillsyn.  
 
Programmen bör grunda sig i underliggande, mer detaljerade arbeten. Exempel på sådant 
underliggande arbete kan gälla beskrivningen av risker, förmåga till räddningstjänst och tillsyn av 
den enskildes brandskydd i form och nationella sammanställningar, regionala planer, karteringar 
med mer. Först när en olycka inträffat eller det finns en överhängande fara för en olycka, och den 
enskilde själv eller genom att anlita någon annan inte kan klara av situationen, är det samhällets 
skyldighet att ingripa.  

Beslutsunderlag 

Stf Räddningschefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 
Förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2022 
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Forts. KSAU § 151 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att det läggs till att handlingsprogrammet ryms inom befintlig budget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor 
2022. 
Handlingsprogrammet ryms inom befintlig budget. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-10-05 KA 2022/929 
 
Kommunstyrelsen 
Tony Åsberg 
Stf. Räddningschef 

 

Handlingsprogram 2022 enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, Räddningstjänsten Sotenäs 

Sammanfattning 
Handlingsprogrammet är ett styrdokument för Räddningstjänsten Sotenäs. 
Handlingsprogrammet ska omfatta så väl kommunernas förebyggande verksamhet som 
den skadeavhjälpande (räddningstjänst-)verksamheten. I juni 2021 utfärdade MSB nya 
föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och struktur. Det kommunala 
handlingsprogrammet är det övergripande politiska styrdokumentet för kommunens 
arbete med skydd mot olyckor såväl som att kunna användas som information till 
allmänheten och kunna vara underlag för statens tillsyn. 
 
   

Beskrivning av ärendet 
Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att ge 
människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt 
skydd mot olyckor i hela landet, med hänsyn till lokala förhållanden. Bestämmelserna 
innehåller de skyldigheter och åtgärder som stat, kommun och enskilda ska vidta för 
skydd mot olyckor. Lagen omfattar förebyggande verksamhet, räddningstjänst samt 
efterföljande åtgärder. 
 
Kommunerna är skyldiga att anta handlingsprogram för olyckor som kan leda till 
räddningsinsatser. Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker som finns i 
kommunen och vilken förmåga kommunen har att hantera riskerna. Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) är en målstyrd lagstiftning för att färre människor ska dö eller 
skadas och för att minska skador på egendom och miljö. I handlingsprogrammen ska det 
formuleras lokala, så kallade verksamhetsmål, som ska sträva mot de nationella målen. 
De lokala verksamhetsmålen och utformningen av den förebyggande verksamheten och 
räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för olyckor. 
 
I juni 2021 utfärdade MSB föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och 
struktur. De kommunala handlingsprogrammen ska vara det övergripande politiska 
styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor såväl som att kunna 
användas som information till allmänheten och kunna vara underlag för statens tillsyn.  
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Programmen bör grunda sig i underliggande, mer detaljerade arbeten. Exempel på 
sådant underliggande arbete kan gälla beskrivningen av risker, förmåga till 
räddningstjänst och tillsyn av den enskildes brandskydd i form och nationella 
sammanställningar, regionala planer, karteringar med mer. Först när en olycka inträffat 
eller det finns en överhängande fara för en olycka, och den enskilde själv eller genom 
att anlita någon annan inte kan klara av situationen, är det samhällets skyldighet att 
ingripa.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot 
olyckor 2022. 
   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 
Förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2022 
 

Beslutet skickas till 
Räddningschefen 
 
 

  
Tony Åsberg Peter Bergman 
Stf Räddningschef Räddningschef 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Strömstads- Tanums- och Sotenäs kommuner har en omfattande avtalssamverkan under det 
gemensamma namnet Räddningstjänsten Norra Bohuslän. Detta dokument utgör handlingsprogram 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 3 § och 8 § omfattar Sotenäs kommun. 
Några kapitel av detta handlingsprogram är likalydande med Strömstad och Tanums kommuner 
eftersom bland annat riskanalys och förmågebedömningen sker i samverkan. Handlingsprogrammet 
omfattar så väl kommunernas förebyggande arbete som den skadeavhjälpande verksamheten och 
det geografiska området visas i figuren nedan. 

 

Sotenäs kommun 

1.2 Syfte 
Syfte: I: Genom att ta del av handlingsprogrammet får du som bor, vistas eller verkar i kommunen 
inblick i hur kommunen arbetar med olycksförebyggande arbete tillika räddningstjänst. 

Syfte II: Handlingsprogrammet är kommunens politiska styrdokument och antas av 
kommunfullmäktige. Handlingsprogrammet visar således på den politiska inriktningen för hur 
kommunen avser att arbeta i dessa frågor.  

Syfte III: Handlingsprogrammet redovisar struktur och samordning i arbetet med skydd mot 
oönskade händelser och därigenom öka tryggheten genom att minska antalet oönskade händelser 
och dess konsekvenser i såväl Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner. 

Handlingsprogrammet utgör även ett underlag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) tillsynsverksamhet över kommunernas skyldigheter enligt LSO. 
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2. Beskrivning av kommunerna 
 

Gemensamt för de tre nordligaste kommunerna Strömstad, Tanum och Sotenäs är att turism- och 
besöksnäringen är av stor omfattning och att antalet personer som vistas i kommunerna varierar 
stort mellan sommar och vinter. Det finns olika bedömningar av hur stor ökningen under högsäsong 
som är sommartid kan vara. Vid bedömningen av hur många som vistas i kommunerna tas hänsyn till 
antalet dagsbesökare, mantalsskrivna, släkt- o vänbesök och delårsboende samt antalet 
campingplatser, gästhamnar, naturhamnar och hotell/vandrarhem/stugbyar1. Ett rimligt antagande 
är att det under högsäsong kan vistas fyra till sex gånger fler personer i kommunerna än antalet 
mantalsskrivna. Detta innebär en ökning från drygt 34 000 till 140 000 – 200 000 personer som 
samtidigt vistas i kommunerna. Denna ökning har förstås en stor inverkan på kommunerna bland 
annat vad gäller allmänt serviceutbud och de särskilda åtaganden/skyldigheter som kommunerna har 
inklusive räddningstjänst. Antalet räddningstjänstinsatser ökar markant under juli, en tydlig ökning 
sker även under juni och augusti. 

 

2.1 Sotenäs kommun  
 

 
 

Sotenäs omfattar en landyta om 138 km² och har ca 9 100 invånare, vilket innebär att 
befolkningstätheten är ca 65 invånare per kvadratkilometer. Kommunen består till stor del av 
gammal kulturbygd som omfattar såväl jordbruksbygd som industrimiljöer och renodlade skärgårds 
och kustmiljöer. Turism och besöksnäring är av stor omfattning men kommunen har också flera 
livsmedelsindustrier. Sommartid är huvuddelen av kommunens ca 6 800 bostadsfastigheter bebodda. 
Vintertid är antalet bebodda bostadsfastigheter ca 3 150.  

 
1 Bl.a. Sotenäs Översiktsplan 2010, del 2 sid 20 
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Det rörliga friluftslivet till sjöss, besöksnäringen vid kustbandet och naturupplevelser i inlandet 
skapar arbetstillfällen och sätter sin prägel på samhällsbilden under sommarhalvåret. I kommunen 
finns ett antal gästhamnar med ett mycket stort antal övernattande. Kommunens största enskilda 
besöksmål är Smögen som varje år beräknas ta emot totalt ca 700 000 personer och merparten 
kommer landvägen. Utöver detta har gästhamnen ca 10 000 övernattande båtar per år. Smögen har 
omvandlats från ett traditionellt fiskesamhälle till ett kommersiellt centrum med butiker och 
restauranger. Stora delar av den äldre bebyggelsen har bevarats och utgör ett stort kulturhistoriskt 
värde. 

Sotenäs kommun består av många små samhällen samt några större tätorter. I kommunen finns fem 
tätorter, Kungshamn, Hunnebostrand, Smögen, Väjern och Bovallstrand samt 3 stycken s.k. 
småorter2, Ulebergshamn, Hovenäset och Malmön. 

Fakta Sotenäs 

 
Invånarantal 9 182 (30 juni 2022) 

Landareal 138 km2 
1 mil brett och 2,5 mil långt 

Invånare per km2 65 

Centralort Kungshamn 

Övriga tätorter Bovallstrand, Hovenäset, Hunnebostrand, 
Malmön, Smögen, Väjern 

Landsbygdsorter Askum, Tossene 

  

2.1.1 Andel av befolkning i tätorterna. 

 

Det finns ett flertal mindre tätorter och kustsamhällen i norra Bohuslän. 

 
 

2 Med småort menas sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare 
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2.1.2 Framtidsutveckling 

Besöksnäringen har en central roll för utveckling i Sotenäs kommun och det är ett av kommunens 
uttalade mål att öka sin attraktivitet som besöksmål året runt. Besöksnäringen har växt kraftigt under 
2000-talet, man utnämner den som ny basnäring för Sverige. Idag är besöksnäringen Sveriges största 
tjänsteexportnäring med ett exportvärde som vida överstiger många av våra traditionella 
exportindustrier. 

3 Styrning av skydd mot olyckor  
 
 
Kommunens uppdrag är i grunden sex stycken i LSO:  
 

• Tillsyn av den enskildes ansvarstagande (5 kap 1§)  
• Underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen genom rådgivning, 

information m.m. (3 kap. 2§)  
• Sotning och brandskyddskontroll (3 kap.4§)  
• Genomföra räddningsinsatser (3 kap. 7§)  
• Lära och utvecklas genom att undersöka olycksorsak och insatsers genomförande (3 kap. 

10§)  
• Samordna verksamheten enligt lagen (1 kap. 6§, 3 kap. 1§)  

 
Arbetet med handlingsprogram från 2022 har till största del varit en omarbetning av 
handlingsprogrammet från 2020 i syfte att leva upp till MBS:s föreskrift om handlingsprogram, 
MSBFS 2021:1 föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 

Handlingsprogrammet är ett av flera program och policyer inom Sotenäs kommun. Då 
handlingsprogrammet är ett övergripande flerårigt, politiskt styrdokument är det inte lämpligt att i 
detalj låsa räddningstjänstens verksamhet i alltför detaljerade beskrivningar. Underliggande 
dokumentet och riktlinjer med mera redovisas i Bilaga A 

Räddningstjänsten Sotenäs är organiserad under kommunstyrelsen som har ansvaret för kommunens 
uppdrag inom skydd mot olyckor enligt LSO.  
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4. Risker 
 
Detta kapitel är en sammanfattning av dokumentet Riskanalys – underlag för handlingsprogram från 
2020. Riskanalysen omfattar olyckor som kan leda till räddningsinsats i Sotenäs och Tanums 
kommuner.  Riskanalysen är ett underlag till handlingsprogrammet såväl som för den årliga 
verksamhetsplanen. Riskanalysen reviderades inför handlingsprogram 2020 och omfattar statistik 
fram till 2018 i det övergripande men har kompletterats med statistik fram till och med 2021 från 
MSB:s basstatistik.  
 

4.1 Övergripande 
 
Räddningstjänsten Norra Bohuslän hanterar knappt 700 räddningsinsatser per år. Totalt är antalet 
räddningsinsatser vid trafikolyckor helt dominerande, undantaget Sotenäs där antalet brand ej i 
byggnad under den senaste tioårsperioden är fler än antalet larm till trafikolyckor. Efter trafikolyckor 
är de vanligaste olyckstyperna totalt i nämnd ordning brand ej i byggnad, brand i byggnad samt 
utsläpp av farliga ämnen. För Sotenäs är dock antalet utsläpp av farliga ämnen fler än antalet brand i 
byggnad. I Sotenäs inträffar mellan ca 160–190 räddningsinsatser/år och i Tanum mellan ca 340 – 
450 räddningsinsatser/år. 2020 minskade antalet insatser i hela norra Bohuslän till följd av 
Coronapandemin. Över tid visar trenden på ett ökat antal räddningsinsatser. De flesta händelser 
inträffar i tätorterna eller på de mest trafikerade vägavsnitten. 
 
 

 
 
 
Riskbilden inom Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner är föränderlig över tid och inom 
kommunen finns det både stadsbebyggelse och områden som är mer glest befolkade. Samtidigt finns 
det många vattennära områden och bebyggelse i skärgården. Några av de mest framträdande 
riskerna som identifierats och som kan leda till stora eller komplexa olyckor är:  
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• Utsläpp av farligt ämne till havs. 
• Trafikolyckor. 
• Bränder i byggnader som omfattas av personintensiva och utrymningskritiska verksamheter  
   samt tätbebyggda kustsamhällen. 
• Konstruktions- och takbränder i industribyggnader.  
• Bränder i byggnader som utgör kulturhistoriskt värde. 
• Olyckor till följd av extrema väderhändelser. 
• Olyckor till följd av ras- och skred.  
• Verksamheter som innehar tillstånd för brandfarlig och explosiv vara. 
 
 

 
 
 
Såväl Sotenäs, Tanum eller Strömstads kommun ligger högre i antalet räddningsinsatser per 1 000 
per invånare vid händelserna brand i byggnad, övriga bränder och trafikolycka i jämförelse med riket. 
 
Som tidigare har noterats är Sotenäs en utpräglade Turism- och besöksnäringskommun och antalet 
personer som vistas i kommunen ökar kraftigt under sommarmånaderna vilket ger som resultat ett 
väsentligt ökat antal larm under juni, juli och augusti. Antalet trafikolyckor är som störst under juli, 
men även under juni, augusti och december inträffar fler trafikolyckor jämfört med övriga månader. 

Fördelningen av antalet larm under veckodagarna är relativt jämn sett över hela året under de 
senaste tio åren, dock med en mindre ökning fredagar och lördagar. Motsvarande studie av 
fördelningen endast under juli månad visar en viss ökning under torsdag, fredag och lördag. För 
Sotenäs är dock ökningen fredagar under juli månad anmärkningsvärt stor. Här kan också noteras att 
antalet trafikolyckor är som störst under fredagar, lördagar och söndagar. 
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Antalet personer som vistas i kommunen varierar under sommar- och vintermånaderna och detta 
medför att även frekvensen av olyckor också varierar under året.  

 

4.2 Brand i byggnad  
 

 
 
 

Under perioden 2010–2020 hanterade Räddningstjänsten Norra Bohuslän årligen cirka 40–50 
bränder i byggnader. Det har i genomsnitt inträffat knappt 20 bränder i byggnader per år i Strömstad 
och Sotenäs och Tanums kommuner hanterades något färre cirka 10 – 30 bränder per år.  
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Mellan år 2016 och 2020 har det inte förekommit något dödsfall till följd av brand i Sotenäs kommun. 
Mellan 1999 och 2015 dog 1 person i Sotenäs och i Tanum dog 3 personer till följd av brand. 
Statistiken bygger på MSB:s insamling av uppgifter från den kommunala räddningstjänsten, Polisen, 
Trafikverket och sjukvården och uppdateras varje arbetsdag utifrån det som har inkommit till MSB. 
 
Majoriteten av dessa bränder har inträffat i bostäder och då framförallt i villor. Det har även 
förekommit bränder i flerbostadshus. Sett till kända orsaker är eldstadsrelaterade olyckor och 
tekniska fel de vanligaste brandorsakerna för bränder i bostäder. De flesta av bostadsbränderna 
inträffade under eftermiddagen och kvällen. 

 
4.3 Brand utomhus  
 
Brand utomhus omfattar bränder i skog och mark, fordon, papperskorgar, containers, fartyg med 
mera. Under perioden 2010–2020 inträffade det mellan 16–30 tillfällen per år i Sotenäs kommun. 

Antalet bränder utomhus har varierat något under åren dock noteras en relativt stor ökning under år 
2018 och 2019. I Tanums kommen sticker 2014 och 2018 ut något med anledning av flera mark- och 
skogbränder.  När det gäller brand i skog och mark är det månaderna mellan mars och maj som är 
dominerande i förhållande till övriga delar av året. Drygt tre fjärdedelar av alla bränder utomhus 
inträffar under perioden mars t.o.m. augusti. Konsekvenser av dessa händelser, mellan år 2017 till 
2020, har inte medfört någon skada på människors liv och hälsa. 

 

4.4 Trafikolycka  
 
I Sotenäs inträffar årligen ca 20-25 trafikolyckor. Majoriteten av trafikolyckorna inträffade dagtid, 
med en topp mellan klockan 14 och 19. Antalet olyckor per 1 000 invånare är betydligt fler i Tanums 
kommun än Sotenäs och Strömstads kommun. En tydlig nedgång kunde konstateras under 2020, 
troligen beroende på att gränsen till Norge stängdes och trafiken på E6:an minskade. 
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4.5 Olycka med farliga ämnen  
 

 
 

 
Under perioden 2009–2018 inträffade det mellan 10–20 olyckor med farliga ämnen per år i Sotenäs, 
och knappt 10 per år i Tanum. De flesta av de inträffade händelserna har omfattat mindre läckage. En 
stigande trend kan noteras. 
 

4.6 Naturolycka  
 
Sotenäs kommun har under 2010–2020 hanterat mellan 10–15 insatser/år i kategorierna 
bergras/jordskred, annat ras, stormskada, översvämning av vattendrag och annan vattenskada. 
Annan vattenskada inkluderar både händelser till följd av läckage på vattenledningar inomhus samt 
till följd av vattenskador på grund av vatten utifrån. 
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4.7 Drunkning  
 

 
 
 
Under de undersökta åren 2010–2020 har räddningstjänsten åkt på 15 insatser till drunkningsolyckor 
i Sotenäs och resterande i Tanum och Strömstad. De flesta drunkningsolyckor resulterar inte i 
drunkningar utan merparten av larmen handlar om sjukdomsfall eller fellarm.  
 
 
 

4.8 Nödställd person  
 
Under perioden 2018–2020 har det i genomsnitt inträffat 2–3 händelser med nödställd person per år 
i Sotenäs kommun. 
 
Andra uppdrag så som sjukvårdslarm, hjälp till ambulans eller polis, arbetsplatsolyckor och suicid har 
det under perioden 2018–2020 varit 135 uppdrag.  
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5. Värdering 
 
Detta kapitel utgör en värdering av riskerna i kommunen och vilka slutsatser som dras utifrån 
riskanalysen:  
 
 

• Coronapandemin har haft och bedöms ha en påverkan på räddningstjänsten under 
kommande år. Verksamhet som behövts ställas in kommer behöva tas igen. Detta avser 
främst tillsyner, rådgivning och information till allmänheten, extern utbildning och övning av 
egen personal. 
 

• Både Sotenäs och Tanums kommun ser att en utvecklad besöksnäringsverksamhet är en del 
av infrastrukturen som stärker kommunernas attraktionskraft. Detta medför mycket stora 
variationer på antalet människor under turistsäsongen. Under sommaren är Sotenäs och 
Tanums kommuner populära besöksmål för såväl nationella som internationella turister. 
Ökningen avseende fritidsboende och turism sker framför allt under sommarmånaderna, 
vilket också olycksstatistiken visar. Fler personer i kommunerna kommer innebära att 
räddningstjänstens insatser kommer att öka i antal. Även risken för samtidiga olyckor 
kommer att öka.  
 

• Förändringar i klimatet har en påverkan på kommunerna. Förändringarna kan leda till fler 
och mer omfattande klimatrelaterade händelser. Torka och låga grundvattennivåer kan 
innebära att tillgången till brandvatten blir sämre. Sannolikheten för flera av de kvalitativt 
värderade riskerna bedöms öka, inte minst väder och klimatrelaterade händelser som i sig 
kan få följdkonsekvenser för till exempel elförsörjning och tele-/IT-kommunikation. Med ökat 
antal väderrelaterade händelser kommer krav ställas på räddningstjänsten förmåga att 
hantera dessa. 

 
• Sett till Sotenäs och Tanums geografiska områden är flera vägavsnitt hårt belastade under 

sommarmånaderna och enligt flödesmätningar utgörs dessa transporter framförallt av 
personbilar. Tanums kommun skiljer sig då det gäller trafikolyckor både i förhållande till de 
jämförda kommunerna och Västra Götalands län genom att det inträffar fler trafikolyckor än 
snittet, främst beroende på att E6:an mellan Oslo och Göteborg som är periodvis hårt 
belastad med av tung trafik. I Sotenäs är länsvägarna 171 och 174 mest belastade med trafik 
sommartid. Båda vägarna går genom vattenskyddsområden vilket medför risker i samband 
med transport av farligt gods. Speciellt bör risken uppmärksammas vid en olycka med farligt 
gods vid Tåsteröds stora vatten där vägen går i nära anslutning till ytvattentäkten. I och med 
att det är många som nyttjar vägavsnitten för olika typer av transporter och att det i 
förhållande till antalet folkbokförda i kommunerna är ett betydligt högre antal medför det att 
kvoten, per 1 000 invånare, blir missvisande. Under den mest turisttäta perioden 
förekommer vissa bekymmer med framkomlighet vilket kan resultera i längre responstider 
(tid från larm till framkomst). 
 

• Brand i gästhamnar under högsäsong medför stor risk för brandspridning mellan båtar samt 
till närliggande bebyggelse. Kommunerna har ett flertal större och mindre campingplatser 
och under högsäsong blir boendet väldigt trångt, med stor risk för brandspridning till andra 
enheter. Under sommarperioden har kommunen ett stort antal välbesökta krogar och 
restauranger. Även större evenemang såsom festivaler sommartid är upptagna som risker.  
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• Befolkningsutvecklingen i Sotenäs kommun innebär även att befolkningen blir allt äldre, 

vilket innebär att en av riskgrupperna förväntas bli allt större. Majoriteten av de som 
omkommer i bränder är män. Äldre män med någon form av funktionsnedsättning, boende 
på landsbygd eller glesbygd löper högre risk att omkomma i brand. I takt med att 
befolkningen blir äldre och fler bor kvar hemma kommer också denna riskgrupp att öka. Det 
är av vikt att åtgärder vidtas för att säkerställa brandskyddet hos dessa riskgrupper, för att på 
lång sikt kunna minska antalet omkomna eller allvarligt skadade till följd av brand.  

 
• Risken för betydande oljepåslag på öar och kustlinje är stor efter utsläpp till havs. Det stora 

utsläppet som inträffade i maj 2017 visar att olja kan färdas långa vägar och orsaka stora 
skador på den marina miljön. Även mindre utsläpp i hamnar och i kommunalt vatten är 
vanligt förekommande.   
 

• De risker som framför allt föreligger i samband med bränder i byggnader är områden kring 
Smögenbryggan, Fjällbacka och Grebbestad, som består till stor del av gammal koncentrerad 
trähusbebyggelse med låg brandteknisk klass och trånga gränder och därmed 
sammanhängande utrymningsproblem. Vidare finns flera byggnader med kulturhistoriskt 
värde i kommunerna vilka både användas som allmänna byggnader och bostäder.  
 

• Nya byggmetoder och byggmaterial i kombination med alltmer komplexa byggnader 
(exempelvis höga trähus) innebär nya utmaningar vid räddningsinsatser. I Sotenäs planeras 
för högre byggnader än vad som finns idag. Vattensprinkler är då ofta en förutsättning för 
brandskyddet, och dess tillförlitlighet är avgörande. Den tekniska utvecklingen går fort vilket 
innebär nya risker att ta hänsyn till vid räddningsinsatser (exempelvis solcellsanläggningar 
med mera). Sammantaget ställer detta krav på anpassad utbildning, övning, teknik och taktik, 
samt kompetens i plan- och byggprocess och tillsyn för räddningstjänsten.  
 

• Sociala risker och antagonistiska hot är situationer som såväl Sotenäs kommun varit 
förskonade för historiskt sett, men planeringen för sådana situationer bör inte bortses ifrån 
då liknande förutsättningar dels beskrivs i grundscenariot för räddningstjänst under höjd 
beredskap men utgör även en arbetsmiljöfråga. 
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6. Verksamhetsmål 
 

 
Sotenäs mål är att skapa ett säkert och tryggt samhälle, vilket innebär att människor inte utsätts för 
onödigt lidande eller att egendom och miljö kommer till skada på grund av oförutsedda händelser. 
Kommunen ska genom förebyggande insatser så långt som möjligt, förhindra eller minimera risker 
för skador och störningar av verksamheter, tillgångar, personal och resurser såväl i fred som under 
höjd beredskap. Den övergripande målsättningen med lagen uttrycks i förarbetena som att ”Det 
måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs”. Av sammanhanget framgår att 
det är i samband med olyckor som avses. Denna övergripande målsättning mynnar ut i tre nationella 
mål: 

 

• Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 
egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och 
likvärdigt skydd mot olyckor (LSO 1 kap. 1§).  

• Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt (LSO 1 kap. 3§).  

• Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska 
planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra 
olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild 
vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga skador (LSO 1 kap. 3a §).  

 
Sotenäs kommun jobbar mot dessa nationella mål och ansluter sig till de nationella strategierna. 
 
Utifrån de nationella målen i LSO, den nationella strategin för stärkt brandskydd, den riskbild med 
tillhörande värdering som presenterats i tidigare kapitel samt den politiska viljan som uttryckts av 
kommunstyrelsen har fem mål formulerats för verksamheten från 2022 och framåt.  
 
Målen riktar sig mot alla som bor, verkar och vistas i kommunen, oavsett andra omständigheter. För 
de som har svårare att ta sitt eget ansvar måste räddningstjänsten alltid vara redo att göra mer. 
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6.1 Mål 1 – Antalet bostadsbränder ska minska och ingen människa ska 
omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand i bostad  

 
För att minska antalet bränder i bostäder och konsekvenserna av dessa är den enskildes kunskap och 
förmåga central. Räddningstjänsten ska arbeta aktivt för att underlätta och hjälpa den enskilde med 
sitt eget brandskydd. Nya metoder och vägar för att nå ut till enskilda ska prövas.  
 
 
6.2 Mål 2 – Riskgrupper har ett bra brandskydd  
 
Personer i riskgrupper har större risk att skadas allvarligt eller omkomma i bränder. För att öka dessa 
gruppers brandskydd behöver de förebyggande åtgärderna vara anpassade till riskgrupperna. 
Samarbete mellan räddningstjänsten och andra organisationer och inom kommunen är viktigt för att 
uppnå detta.  
 
 
6.3 Mål 3 – Räddningstjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen för 
att minska risker för människor som bor och vistas i kommunen 

För att öka säkerheten för personer som vistas i kommunerna ska räddningstjänsten bevaka 
samhällsplaneringen. 

Räddningstjänsten ska verka för att samtliga detaljplaner som beslutas ska beakta de risker för 
olyckor som är aktuella i det specifika området.  

 
 
6.4 Mål 4 – Räddningstjänsten ska ha operativ förmåga med kompetens och 
teknik som är anpassad utifrån riskbilden och övas i tillräcklig omfattning 
 
Räddningstjänsten ska klara av att hantera förändringar i riskbilden och hänga med i den snabba 
omvärldsutvecklingen operativt. För att kunna göra det ska medarbetarnas kompetens, 
övningsverksamheten, digitaliseringen samt teknik och utrustning ligga i framkant.  
 
 
6.5 Mål 5 – Räddningstjänsten har en god förmåga att verka vid kriser, höjd 
beredskap och krig  
 
För att säkerställa en höjd insatsförmåga för ev. storskaliga händelser eller flera pågående händelser 
kommer räddningstjänstens personal att krigsplaceras vid räddningstjänsten. Riskbilden påvisar 
behov av utveckling inom området krisberedskap och civilt försvar för räddningstjänsten. Förmågan 
behöver stärkas betydligt inom dessa områden. Ytterligare inriktningar och anvisningar från staten 
kommer tas med i framtiden. 
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7. Förebyggande – förmåga och verksamhet 
 

Räddningstjänsten i Sotenäs ska vara en viktig aktör i samhällets övergripande arbete med skydd mot 
olyckor. Det olycksförebyggande arbetet till följd av brand eller annan olycka har en central roll för 
organisationen och dess medarbetare.  

Arbetet ska vara fokuserat på faserna: 

• Innan en olycka inträffar (förebyggande) 

• Efter det att olyckan inträffat (orsaksutredning och lärande av olyckan). 

Det olycksförebyggande arbetet syftar främst till att förebygga bränder. Förebyggandearbetet ska 
vara flexibelt och bygga på statistik och kontinuerlig riskidentifiering över vilken typ av olyckor som är 
mest frekventa och som har störst påverkan på människa, egendom och miljö. Utifrån dessa 
kunskaper ska utbildningsinsatser, tillsynsverksamhet samt informationskampanjer utformas.  
 
Centrala utgångspunkter i det förebyggande arbetet är de fem mål som beskrivs i kapitel 6 som har 
sin utgångspunkt i riskanalysen med tillhörande riskvärdering. Andra utgångspunkter är de nationella 
målen i LSO, kraven i LBE samt den nationella strategin om ett stärkt brandskydd. Den 
brandförebyggandeverksamhetens huvudsyfte är att säkerställa skydd för liv och hälsa samt att 
arbeta för att den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd. Detta kan sägas 
vara de effekter som den förebyggande verksamheten arbetar för att uppnå.  
 
 

7.1 Tillsyn 
 
Räddningstjänsten ansvarar för kommunens tillsyn av den enskildes skyldigheter i enlighet med LSO. 
Behörig att utföra tillsyn är räddningschef eller dennes delegerade utsedd medarbetare. Kommunen 
ställer höga krav på att de som arbetar som tillsynshandläggare ska kunna förklara sina budskap och 
beslut på ett tydligt och pedagogiskt sätt till den enskilde som blir föremål för en tillsyn.  
 
Beroende på vilken typ av ärende som ska handläggas eller vilken typ arbetsuppgift som ska utföras 
varierar behovet av kompetens. Personal som arbetar med den förebyggande verksamheten ska 
upprätthålla en kompetensnivå om lägst Tillsyn A och i övrigt ska kraven nedan motsvaras av 
utbildningar enligt det äldre utbildningssystemet. 
 
Tabell Kompetenskrav för tillsynshandläggare. 

Tillsyn Kompetenskrav 
2 kap. 2 § LSO – enklare objekt Lägst Tillsyn A och Räddningsledare A 
2 kap. 2 § LSO – komplicerade objekt Lägst Tillsyn B och Räddningsledare B 
2 kap. 4 § LSO Lägst Tillsyn B och Räddningsledare B 
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Tillsynen av den enskildes brandskydd syftar till att kontrollera att byggnader och anläggningar lever 
upp till kraven i regelverken, både avseende byggnadstekniskt brandskydd och organisatoriskt 
brandskydd vilket medför att tillsynen är ett viktigt verktyg för den förebyggande verksamheten.  
 
Verktyget tillsyn ska framförallt användas för att säkerställa brandskyddet på sådana byggnader och 
anläggningar där en eventuell brand kan få stora konsekvenser avseende människors liv, hälsa, 
egendom och miljö. Tillsynerna planeras årligen och riktlinjer för denna planering finns 
dokumenterade i tillsynsplanen. Tillsynsplanen upprättas årligen. 
 
7.1.2 Tillsyn av hamnar och badplatser 
 
 

 
Både Sotenäs och Tanums kommuner är stora turistkommun, i Tanum ökar antalet från ca 13 000 
invånare till mellan 50 – 60 000 personer och i Sotenäs från ca 9 000 invånare till ca 75 000 personer 
under de mest hektiska veckorna sommartid. Trycket på gästhamnar, bryggor och båtplatser är stort 
under sommarmånaderna. Säkerheten runt dessa platser ska dokumenteras av nyttjanderättshavare 
genom egenkontroll av livräddningsutrustning och regelbundet tillsynas av räddningstjänsten.  
 
 

7.2 Stöd till den enskilde 
 
Den enskilde har enligt lagen om skydd mot olyckor ett eget ansvar för att skydda sitt liv, sin 
egendom och att inte orsaka olyckor. I första hand är det den enskildes skyldighet att själv vidta och 
bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Först när en olycka inträffat eller när det 
finns en överhängande fara för en olycka, och den enskilde själv eller genom att anlita någon annan 
inte kan klara av situationen är det samhällets skyldighet att ingripa. 
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Dessa skyldigheter innebär ett antal förväntningar på den enskilde: 
 

• Kunskap om att man har ett ansvar för att förebygga och hantera olyckor.  
• Kännedom om hur lång tid det tar innan man kan räkna med att hjälp är på plats efter att 

112 larmats, och anpassar sitt eget brandskydd utifrån detta.  
• Förmåga att rädda och varna de som eventuellt är i fara, larma 112 och i den mån det är 

möjligt att begränsa skadan.  
• Fungerande brandvarnare för att kunna upptäcka en brand i tid.  
• Släckutrustning för att kunna fördröja en brands utveckling innan räddningstjänsten kommer 

fram.  
 

Räddningstjänsten arbetar för att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter genom 
att: 
 

• Erbjuda personal inom kommunens förvaltningar grundläggande brandkunskap samt 
utbildning i hjärt- och lungräddning 

• Avgiftsfritt genomföra utbildning av elever i förskola, samt årskurs 2, 5 och 8 
• Erbjuda avgiftsfinansierad utbildning till fastighetsägare, företag, organisationer och 

kommunala bolag 
• Erbjuda stöd till personal i kommunens omsorgsförvaltning angående bedömningar av 

anpassade brandskyddsåtgärder för personer som är särskilt riskutsatta för brand 
• Kontinuerligt arbeta för en informativ och uppdaterad webbplats med information om 

brandskydd och hur man på ett enkelt sätt genomför egenkontroller av sitt brandskydd 
• Genomföra informationsaktiviteter vilka årligen planeras i aktivitetsplanen 
• Vara lättillgängliga för att kunna ge råd till medborgarna 

 
 

7.3 Rengöring och brandskyddskontroll 
 
På uppdrag av räddningstjänsten bedrivs rengöringsverksamhet och brandskyddskontrollen i 
entreprenadform. Räddningstjänsten följer upp och ansvarar för att sotningsverksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. Räddningstjänsten utfärdar även tillstånd till 
fastighetsägare som ansökt om att själva få utföra rengöring på sin egen fastighet, alternativt låter 
någon annan behörig sotare utföra lagstadgad rengöring på sin fastighet. Sotenäs kommun strävar 
efter att underlätta egensotning för den enskilde genom att på kommunernas hemsidor ge 
information och vägledning.  
 

• I Sotenäs finns det 4 880 anläggningar som ska sotas i kommunen, inklusive imkanaler i 
storkök. 2021-12-31 har 45 personer medgivande att utföra egensotning. 

 
7.4 Övriga förebyggande åtgärder 
 
Räddningstjänsten arbetar för att Sotenäs kommun ska vara säkra och trygga kommuner, genom 
samarbete och samverkan med ett flertal förvaltningar, organisationer och myndigheter både lokalt, 
regionalt och nationellt. Samverkan sker i ett flertal olika forum, exempelvis kontinuerliga möten 



  
 

22 
 

med andra förvaltningar, deltagande i konferenser, informationsmöten med företag samt dialog med 
medborgare.  
Inom kommunen stödjer räddningstjänsten berörda förvaltningar i ärenden enligt PBL (2010:900). 
Det innebär bland annat att vara sakkunnig i brandfrågor i stora delar av byggprocessen. Det handlar 
också om att i kommunens planprocesser beakta risker som ras och skred, översvämning, avstånd till 
olika former av riskfylld verksamhet samt beakta sådant som kan ha betydelse för kommunens 
förmåga att genomföra insatser som behov av fordon för livräddning på hög höjd, brandposter och 
behov av framkomlighet för räddningstjänstfordon. 
 
Räddningstjänsten är remissinstans till flera statliga myndigheter och olika förvaltningar och 
organisationer i kommunerna, främst:  

• Kommunernas säkerhets- och beredskapsansvariga gällande trygghet, kris och höjd 
beredskap 

• Plan- och byggnadsnämnderna gällande plan- och byggprocess  
• I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2012:1622) bistår räddningstjänsten miljö-

och hälsoskyddsförvaltningen i frågor om lokalerna är anpassade för det personantal samt 
verksamhet som anges i ansökan 

• Räddningstjänsten utgör dessutom tillståndsmyndighet samt tillsynsmyndighet för lag 
(2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor 
 

• Räddningstjänsten är även remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid 
allmän sammankomst, offentlig tillställning, användande av offentlig plats, idrottsevenemang 
eller fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt ordningslagen (1993:1617) samt 
tillstånd till hotell- och pensionatverksamhet enligt lag (1966:742) om hotell- och 
pensionatsrörelse 

• Räddningstjänsten bistår Trafikverket i trafikplanering vid ny- eller ombyggnation av vägar 
• Räddningstjänsten är remissinstans till länsstyrelsen i frågor om tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken  
• Räddningstjänsten ska också samverka med andra myndigheter i enlighet med 8 § i 

förvaltningslagen (2017:900)  

 

7.4.1 Eldningsförbud 

 
I syfte att begränsa eller reducera risken för brand i skog och mark kan räddningschef med stöd i LSO 
föreskriva om eldningsförbud. Lagstödet för eldningsförbud återfinns i 10 kap. 1 § 2-3 st. lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som säger att regeringen får meddela föreskrifter om förbud 
mot eldning utomhus och liknande före byggande åtgärder mot brand. Regeringen har i sin tur 
möjlighet att överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela dessa föreskrifter. I 
2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) framgår att regeringen överlåtit 
rätten att meddela dessa föreskrifter åt länsstyrelser och kommuner.  
 
Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner följer MSB:s vägledning om eldningsförbud och har två 
nivåer, eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. Skärpt eldningsförbud kan vara aktuellt när 
brandrisken i skog och mark når extrema nivåer. 
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8. Räddningstjänst – förmåga och    
    verksamhet 
8.1 Övergripande beskrivning 

Riskbilden inom kommunens geografiska ansvarsområde visar på ett antal olika händelser som kan 
föranleda räddningsinsats. Det innebär att åtgärderna måste anpassas efter omständigheterna i syfte 
att möta hjälpbehovet. Dessutom behöver sociala risker, antagonistiska hot och ny teknik beaktas.  

Regleringen av kommunernas verksamhet redovisas i Västra räddningsregionens 
utryckningsbestämmelser, som är ett styrdokument där grundläggande rutiner för utlarmning och 
uppbyggnad av resurser för räddningsarbete och ledning. Utryckningsbestämmelserna är ett 
underlag som ska används för händelsebedömning och resursdirigering för räddningsinsats i det 
tidiga skedet.  

Syftet är att skapa enhetlighet och tydlighet vid utlarmning. 

 

8.1.1 Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner  
 
Räddningstjänsten i Sotenäs har ingått flera avtal däribland avtal om samverkan vid räddningstjänst 
med räddningstjänsten Alingsås och Vårgårda, Bohus räddningstjänstförbund, Herrljunga 
räddningstjänst, Öckerö räddningstjänst, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund samt med Tanums och Strömstads kommun, se bild nedan. 

Syftet med avtalet är att reglera de övergripande formerna för samverkan mellan parterna för 
gränslös räddningstjänst. Gränslös räddningstjänst syftar till att den hjälpsökande ska få så snabb 
hjälp som möjligt vid en olycka, oavsett kommungräns. Vidare syftar gränslös räddningstjänst till att 
de samlade resurserna används oavsett organisationstillhörighet, för att uppnå en effektiv 
räddningstjänst, god beredskapsförmåga förmåga samt med hänsyn till lokala förhållande ett 
likvärdigt skydd till allmänheten. 

Genom avtalet skapas ett effektivt resursutnyttjande på varandras geografiska områden utan formell 
framställan i stunden enligt LSO. Genom att hjälpa varandra vid vanligt förekommande olyckor stärks 
förmågan att tillsammans hantera större och komplexa olyckor.  
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8.1.2 Tillgång till egna resurser 
 
Under dygnets alla timmar, året om, upprätthålls beredskap för att kunna möta de risker som finns 
inom kommunernas geografiska område. För resurser i Norra Bohuslän, ska första fordon vara på väg 
mot olycksplats inom fastställd anspänningstid. Resurserna på Malmön och Koster utgörs av 
räddningsvärn vilka inte har en definierad anspänningstid utan agerar på larmet i mån av tid.  
 

Geografisk utgångspunkt Bemanning Anspänningstid 

Strömstad 1+5 5 min 

Skee 1+2 5 min 

Nordkoster     0+0-5 - 

Sydkoster     0+0-5 - 

Tanumshede 1+4 5 min 

Hamburgsund 1+4 7 min 

Hunnebostrand 1+4 5 min 

Kungshamn 1+4 5 min 

Malmön     0+0-4 - 
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8.1.3 Norra Bohuslän har följande specialresurser  
- Rökskydd   - Dykare 
- Skogsbrandsresurs   - Tankenheter 
- Oljeskyddsresurs  - Saneringsresurs 
- Terränggående fordon - Resurs för tung räddning 
- Höjdenhet 

 
8.1.4  Tid från att larmet inkommer till att första kommunala räddningsresurs 

är på plats - Responstid  
 
En av de viktigaste aspekterna för räddningstjänstverksamhet som kopplar direkt till de nationella 
målen i LSO är snabb hjälp till de enskilda.  

Detta har brutits ner i målsättningar för hur kommunen ska hjälpa de enskilda och samhället. För den 
som ringer ett 112-samtal är tiden till att hjälp anländer av stor betydelse. Tiden från att ett 
nödsamtal tas emot till att räddningstjänstresurser är på plats kallas för responstid. För att bedöma 
hur snabba vi är följer vi upp responstiden, eftersom den är uppföljningsbar och relevant för de 
enskilda.  

• Medianen av responstiden ska minska.  
• Responstiden vid olyckor ska understiga 13 minuter i 50 % av fallen.  
• Responstiden vid olyckor ska dock inte överstiga - 30 minuter på platser med fast    
    vägförbindelse 
 
Detta görs genom att följa upp:  
 
Responstidens fördelning. 
• Responstidens fördelning på platser med fast vägförbindelse.  
• Antal insatser där insatsen fördröjts. 
 
Kungshamn och Hunnebostrand har så kallade FIP-enheter (brandman i eget fordon) som sänker 
responstiden. Dessa enheter är ej i tjänst alltid, uppföljning sker via händelserapport. Uppföljning av 
insatser med långa insatstider görs för att skapa en bild av vilka egenskaper dessa fall har och 
möjliggöra åtgärder för att korta responstiderna. 
 
 
8.1.5 Räckviddsanalys 
 
Datat är skapat av samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun 2022-09-01.  
 
Analysen är grundad på folkbokförda personer och 2 min larmhanteringstid, 5 min anspänningstid 
samt körtid. 
Efter ett antal minuter så går de olika stationernas räckviddsområden ihop vilket då skulle innebära 
att samma personer nås fast med personal från de olika stationerna. Vid varje sökning så blir 
felmarginalen att man får med ca 20 personer extra (inom sin egen kommun) pga. av att kartan 
använder fastighetsytor i stället för adresspunkter. Båda stationerna når grannkommunerna inom 30 
minuter. 
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Station Responstid  Antal personer % täckning av kommunen 
 
Kungshamn     10 min:   1 983 personer  21,73 %  
Kungshamn    20 min:   5 723 personer  62,72 % 
Kungshamn     30 min:   9 125 personer  100 % 

Hunnebostrand 10 min:  1 711 personer 18,75 % 
Hunnebostrand 20 min:  4 589 personer 50,29 % 
Hunnebostrand 30 min:  9 125 personer  100 % 
 

8.1.6 Samverkan med andra aktörer 
 
Sotenäs och Tanums kommuner har i olika omfattning en etablerad samverkan med flera aktörer så 
som Polismyndigheten, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Kustbevakningen och 
Svenska sjöräddningssällskapet. I övrigt har kommunerna en etablerad samverkan med Frivilliga 
resursgruppen vid behov av frivillig personal vid räddningsinsatser.  

8.1.7 Brandvattenförsörjning 

Grundförutsättningen för att en räddningsinsats vid en brand ska kunna genomföras effektivt är att 
det finns tillgång till brandvatten. Brandpostsystemet ska vara utfört i enlighet med Svenskt vatten 
AB:s anvisningar. Alternativsystemet med utglesning av brandposter används inom delar av 
kommunen där det föreligger liten risk för omfattande bränder med spridningsrisk. I nuläget saknas 
egen förmåga till alternativsystem (två tankfordon).  

8.1.8 Alarmering  
 
Räddningstjänsten har avtal med Räddningstjänstförbundet Storgöteborg angående alarmering av 
räddningsresurser via ledningscentralen. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg har i sin tur avtal 
med SOS Alarm. När 112-samtal inkommer hanteras ärendet av ledningscentralens larm-och 
ledningsoperatörer vilka larmar räddningsresurser enligt förbestämda larmplaner. 

Vid avbrott eller störningar i telenätet då det inte går att ringa 112 ska allmänheten kunna larma 
räddningstjänsten genom att bege sig till någon av räddningsstationerna. Från dessa platser ska även 
övriga räddningsresurser i kommunen kunna larmas. Information om eventuellt andra platser ska 
meddelas som ett ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Systemet RAKEL används i huvudsak för 
kommunikation. 

Behovet av samverkan mellan myndigheter och andra aktörer som verkar på alla samhällsnivåer - 
lokal, regionalt och nationellt krävs kommunikation. För att möjliggöra säker kommunikation mellan 
räddningstjänstenheter, med ledningscentralen och i samverkan med andra organisationer nyttjas 
systemet RAKEL (radiokommunikation för effektiv ledning) och WIS (Webbaserat IT-system). 
Alternativa analoga system för nödsamband är implementerade. 

 

8.1.9 Varning och information till allmänheten 
 
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, 
en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas 
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för att ge beredskapslarm och flyglarm. För den händelse att ordinarie alarmeringskedja inte 
fungerar hänvisas hjälpsökande till respektive brandstation eller annan grupperingsplats.  

Utomhusvarning (VMA) finns i följande samhällen: Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand och 
Malmön. 

 

8.2 Beskrivning av förmåga per olyckstyp  
Av kapitel 4 Risker framgår vilka vanligt förekommande olyckor som räddningstjänsten har att 
hantera. I hanteringen av en olycka är en viktig utgångspunkt vilken övergripande effekt som ska 
uppnås genom hanteringen. För att helt hantera en olycka och nå dessa effekter kan det behövas 
flera olika styrkor, specialresurser och ledningsresurser. Den förmåga som finns i Sotenäs och 
Tanums kommun vad avser räddningsinsatser i enlighet med LSO beskrivs nedan. 

 

 

 
 

8.2.1 Brand i byggnad 
 
Brand i byggnad omfattar brand i olika typer av verksamheter vilka medför olika riskmiljöer. Med 
normal riskmiljö avses bränder som sker i ett begränsat utrymme och som har en begränsad 
brandbelastning. Exempel på normal riskmiljö kan vara brand i lägenhet, villa eller annan lokal med 
mindre risker. Hög riskmiljö avser stora rumsvolymer vilka är svåra att orientera sig i, hög 
brandbelastning, risk för brandspridning samt långa inträngningsvägar. Industrilokaler, vindar, 
källare, publika lokaler, fartyg och sjukhus är exempel på höga riskmiljöer. Effekter som ska uppnås 
vid en brand i byggnad är enligt följande:  
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• Skadedrabbade personer ska vara utrymda ur byggnaden snarast möjligt 
• Skadedrabbade personer ska omhändertas 
• Omkringliggande byggnader ska skyddas mot brand 
• Släckning av brandobjektet ska vidtas i syfte att begränsa eller släcka brand 
• Minimera skador på egendom 
• Inga skadliga ämnen ska förstöra miljön 

 

I syfte att uppnå dessa effekter har särskilt viktiga åtgärder, benämnt nyckeluppgifter, definierats och 
fördelats i tre olika nivåer. Tabellerna nedan redogör för vilken förmåga respektive räddningsstyrka 
besitter samt vilka nyckeluppgifter som ingår i respektive nivå. 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Riskbedömning Riskbedömning Riskbedömning 
Utrymning med bärbar stege Utrymning med bärbar stege Utrymning med bärbar stege 
Akut medicinskt 
omhändertagande av skadad 
person 

Invändig livräddning ej tät 
brandrök 

Invändig livräddning ej tät brandrök 

Utvändig släckning Akut medicinskt 
omhändertagande av skadad 
person 

Invändig livräddning med 
rökdykarinsats i normal riskmiljö 

Skydda närliggande byggnader Utvändig släckning Akut medicinskt omhändertagande 
av skadad person 

Dörrforcering Skydda närliggande byggnader Utvändig släckning 
Säkra vattentillgång Dörrforcering Skydda närliggande byggnader 
Förstärka begränsningslinjer i 
viss mån 

Säkra vattentillgång Dörrforcering 

Utvändig släckning Indikera brandspridning i 
byggnadskonstruktion 

Säkra vattentillgång 

Akut restvärdesräddning Förstärka begränsningslinjer Indikera brandspridning i 
byggnadskonstruktion 

 Utvändig släckning Förstärka begränsningslinjer 
 Indikera brandspridning i 

byggnadskonstruktion 
Utvändig släckning 

 Akut restvärdesräddning Akut restvärdesräddning 
   
 
 

  

Brand i byggnad 
 
Förmåga utifrån 
nyckeluppgifter 
för respektive 
räddningsstyrka 

Tanumshede 
(Tan) 

Hamburgsund 
(Hbd) 

Kungshamn 
(Kun) 

Hunnebostrand 
(Hun) 

     Malmön 
(Bmv) 

Nivå 1     X 
Nivå 2      
Nivå 3 X X X X  
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Övergripande förmåga 

Brand i 
byggnad 

 

Mindre brand i föremål, tillbud eller efterkontroll  

Konstaterad brand/rökutveckling i startutrymmet 

Låg risk för spridning 

 

Invändig livräddning i hög riskmiljö med skyddsgrupp  

Invändig livräddning i hög riskmiljö med nödlägesgrupp  

Omfattande brand i större lokaler samt utanför startutrymmet 

Hög risk för spridning 

 

 

 

Punktbeskjutning av gasflaskor  

Översiktliga bilder med drönare  

 Händelser som kan hanteras med egna resurser  

 Händelser som kan hanteras med andra kommuners resurser  

 Händelse kan hanteras med stöd av nationella förstärkningsresurser  

 

8.2.2 Brand utomhus 

Brand utomhus i mindre omfattning avser brand i fristående brandobjekt utan risk för spridning 
exempelvis container, gräsbrand, mindre komplementbyggnad och mindre fordon och farkoster.  

Brand utomhus i större omfattning avser brand i skog och mark, större fordon och farkoster samt 
brandobjekt med stor risk för brandspridning. 

Effekter som ska uppnås vid en brand utomhus är enligt följande:  

• Skadedrabbade personer ska förflyttas till plats med tillfredsställande säkerhet 
• Skadedrabbade personer ska omhändertas 
• Omkringliggande ska skyddas mot brand 
• Släckning av brandobjektet ska vidtas 
• Minimera skador på egendom 
• Inga skadliga ämnen ska förstöra miljön 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Riskbedömning Riskbedömning Riskbedömning 
Akut medicinskt 
omhändertagande av skadad 
person 

Evakuering i mindre 
omfattning 

Evakuering i mindre 
omfattning 

Akut restvärdesräddning Akut medicinskt 
omhändertagande av skadad 
person 

Akut medicinskt 
omhändertagande av skadad 
person 

 Släckning i mindre omfattning 
 

Släckning i mindre omfattning 
 

 Begränsa spridning till 
närliggande objekt 

Begränsa spridning till 
närliggande objekt 

 Akut restvärde Släckning i större omfattning 
vad avser större fordon. 
Släckning av större areal vid 
skogs- och markbrand. 

  Akut restvärde 
 

Brand utomhus 
 
Förmåga utifrån 
nyckeluppgifter 
för respektive 
räddningsstyrka 

Tanumshede 
(Tan) 

Hamburgsund 
(Hbd) 

Kungshamn 
(Kun) 

Hunnebostrand 
(Hun) 

Malmön 
(Bmv) 

Nivå 1     X 
Nivå 2      
Nivå 3 X X X X  

 

 

 

Övergripande förmåga 

Brand utomhus 

 

Brand i mindre omfattning  

Brand i större omfattning på öar i skärgården  

Brand i större omfattning utan risk för spridning  

Brand i större omfattning med risk för spridning   

 Händelse som kan hanteras av egna resurser 

 Händelser som kan hanteras med andra organisationers resurser 

 Händelse kan hanteras med stöd av nationella förstärkningsresurser 
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8.2.3 Trafikolycka 

Inom kommunerna finns flera transportleder vilka årligen drabbas av ett stor andel trafikolyckor. För 
singelolycka avses trafikolycka med ett fordon. Olyckor där fler fordon är inblandade benämns 
trafikolycka med flera fordon. Vad avser olyckor med ett större antal personer iblandade betraktas 
det som en omfattande räddningsinsats. Effekter som ska uppnås vid en trafikolycka är enligt 
följande:  

• Skadeplats ska vara tillräckligt säkert för insatspersonalen att vistas på 
• Skadedrabbade personer ska omhändertas skyndsamt 
• Förhindra följdolyckor 
• Minimera skador på egendom 
• Inga skadliga ämnen ska förstöra miljön 

 

I syfte att uppnå dessa effekter har nyckeluppgifter definierats och fördelats i tre olika nivåer. 
Tabellerna nedan redogör för vilken förmåga respektive räddningsstyrka besitter samt vilka 
nyckeluppgifter som ingår i respektive nivå. 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Riskbedömning Riskbedömning Riskbedömning 
Säkrad skadeplats genom 
avspärrning samt säkra mot 
brand 

Hantera utsläpp från 
drivmedelstank 

Arbetsjordning vid 
spårtrafikolycka 

Akut medicinskt 
omhändertagande av skadad 
person 

Säkrad skadeplats genom 
avspärrning samt säkra mot 
brand 

Hantera utsläpp från 
drivmedelstank 

Akut restvärde Akut medicinskt 
omhändertagande av skadad 
person 

Säkrad skadeplats genom 
avspärrning samt säkra mot 
brand 

 Losstagning av person i 
personbil 

Akut medicinskt 
omhändertagande av skadad 
person 

 Akut restvärde Losstagning av person i 
personbil 

  Losstagning av person i tungt 
fordon 

  Akut restvärde 
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Trafikolycka 
 
Förmåga utifrån 
nyckeluppgifter 
för respektive 
räddningsstyrka 

Tanumshede 
(Tan) 

Hamburgsund 
(Hbd) 

Kungshamn 
(Kun) 

Hunnebostrand 
(Hun) 

Malmön 
(Bmv) 

Nivå 1     X 
Nivå 2  X X X  
Nivå 3 X     

 

Övergripande förmåga 

Trafikolycka Singelolyckor  

Trafikolycka med flera fordon  

Trafikolycka med fastklämda personer i tungt fordon  

Trafikolycka med flera fordon och flera fastklämda  

Trafikolycka på mötesfriväg  

 Händelse som kan hanteras av egna resurser 

 Händelser som kan hanteras med andra kommuners resurser 

 Händelse kan hanteras med stöd av nationella förstärkningsresurser 

 

8.2.4 Olycka med farliga ämnen 

Inom kommunerna finns både leder för farligt gods till exempel E6 och industrier som omfattas av 
farlig verksamhet. Låg omfattning avser utsläpp med en begränsad mängd bränsle. 

Hög omfattning avser begränsat utsläpp så som tankfordon, olyckor med styckegods och gods med 
radioaktivitet i begränsad omfattning. Tankfordon med kylkondenserad och brandfarlig gas beaktas 
som omfattande räddningsinsats. 

Räddningstjänsten har förmåga att genomföra räddningsinsatser vid bränder och olyckor som 
involverar fartyg i storleken av en fritidsbåt eller liknande, storlek upp till 12 meter. Vid en olycka 
som involverar ett större fartyg på kommunalt vatten eller vid grundstötning finns förmåga att 
begränsa skador i form av släckning av mindre bränder, livräddande insatser, inlänsning av utsläpp 
samt länspumpning. Större oljepåslag hanteras utifrån oljeskyddsplan. 

• Skadedrabbade personer ska omhändertas skyndsamt 
• Förhindra följdolyckor 
• Minimera skador på egendom 
• I möjligaste mån ska inga skadliga ämnen förstöra miljön  

 



     
 

33 
 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Riskbedömning Riskbedömning Riskbedömning 
Akut medicinskt 
omhändertagande av skadad 
person 

Akut medicinskt 
omhändertagande av skadad 
person 

Akut medicinskt 
omhändertagande av skadad 
person 

Avspärrning av drabbat 
område 

Initial avspärrning Initial avspärrning 

 Zonindelning Zonindelning 
 Sanering av egen personal Akut sanering av egen personal 
 Livräddning och 

skadebegränsande åtgärd med 
branddräkt och andningsskydd 

Livräddning och 
skadebegränsande åtgärd med 
branddräkt och andningsskydd 

 Släckning av spillbrand (max 
300 m2) vid tankbilsolycka – 
hög omfattning 

Släckning av spillbrand (max 
300 m2) vid tankbilsolycka – 
hög omfattning 

 Restvärdesräddnings vid 
händelse i låg omfattning. 

Restvärdesräddnings vid 
händelse i låg omfattning. 

  Bekämpning av mindre 
oljeutsläpp till kustnäramiljöer 

 

Olycka med farliga ämnen 
 
Förmåga utifrån 
nyckeluppgifter 
för respektive 
räddningsstyrka 

Tanumshede 
(Tan) 

Hamburgsund 
(Hbd) 

Kungshamn 
(Kun) 

Hunnebostrand 
(Hun) 

Malmön 
(Bmv) 

Nivå 1     X 
Nivå 2      
Nivå 3 X X X X  

 

 

 

Övergripande förmåga 

Olycka med 
farligt ämne 

Restvärde större omfattning  

Expertis avseende kemikalier   

Större oljeutsläpp till havs   

 Händelser som kan hanteras med egna resurser 

 Händelser som kan hanteras med andra kommuners resurser 

 Händelse kan hanteras med stöd av nationella förstärkningsresurser 
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8.2.5 Naturolycka 

Med naturolycka avser händelser i mindre omfattning avseende skred på bebyggd mark samt kraftiga 
skyfall och översvämningar. 

• Skadedrabbade personer ska omhändertas skyndsamt 
• Förhindra följdolyckor 
• Minimera skador på egendom och samhällsviktiga verksamheter 
• I möjligaste mån ska inga skadliga ämnen förstöra miljön  

 

Nivå 1 Nivå 2 
Riskbedömning Riskbedömning 
Röja väg vid stormskador Röja väg vid stormskador 
Utrymning och avspärrning av 
ras och skredområden 

Utrymning och avspärrning av 
ras och skredområden 

Första insats vid ras och skred Första insats vid ras och skred 
Länspumpning vid 
översvämningar  

Länspumpning vid 
översvämningar  

 Transportförmåga i terräng 
 

Naturolycka 
 
Förmåga utifrån 
nyckeluppgifter 
för respektive 
räddningsstyrka 

Tanumshede 
(Tan) 

Hamburgsund 
(Hbd) 

Kungshamn 
(Kun) 

Hunnebostrand 
(Hun) 

Malmön 
(Bmv) 

Nivå 1     X 
Nivå 2 X X X X  

 

Övergripande förmåga 

Naturolycka Åtgärder för att omhänderta drabbade person   

Sätta barriärer, förflytta större mängder vatten  

Sakkunniga avseende markförhållanden, sökinsats, samt konstruktioners 
bärförmåga 

Sökinsats i rasmassor 

 

 Händelse som kan hanteras av egna resurser  

 Händelser som kan hanteras med andra kommuners resurser  

 Händelse kan hanteras med stöd av nationella förstärkningsresurser  
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8.2.6 Drunkning 

• Skadedrabbade personer ska omhändertas skyndsamt 
• Förhindra följdolyckor 

Nivå 1 Nivå 2 
Akut medicinskt 
omhändertagande 
av skadad person 

Akut medicinskt 
omhändertagande av 
skadad person 

Riskbedömning Riskbedömning 
 Ytlivräddning av personer 

i kustnära vattenmiljöer 
 Ytlivräddning av personer 

på is i kursnära 
vattenmiljöer 

Transport av 
skadedrabbad till 
farbar väg med hjälp 
av bår. 

Transport av 
skadedrabbad till farbar 
väg med hjälp av bår eller 
mindre terrängfordon 

 Sök under vattenyta med 
hjälp av båt 

 Räddningsinsats med 
vattendykning (VRR) 

 

Drunkning 
 
Förmåga utifrån 
nyckeluppgifter 
för respektive 
räddningsstyrka 

Tanumshede 
(Tan) 

Hamburgsund 
(Hbd) 

Kungshamn 
(Kun) 

Hunnebostrand 
(Hun) 

Malmön 
(Bmv) 

Nivå 1     X 
Nivå 2 X X X X  
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Totalt dog 77 personer i drunkningsolyckor i Sverige under 2020. Vid drunkningstillbud är 
tidsaspekten avgörande för skadeutfallet. Förmåga till ytlivräddning finns på varje station samt att 
det finns räddningsdykare från Sotenäs (fri inryckning) samt från Västra räddningsregionen (VRR) 
som har räddningsdykare i beredskap.  

 

Övergripande förmåga 

Drunkning Drunkningstillbud i skärgården och i insjöar  

Ytlivräddning i skärgård och insjöar  

Livräddning av personer under vattenyta  

 Händelse som kan hanteras av egna resurser  

 Händelser som kan hanteras med andra kommuners resurser  

 Händelse kan hanteras med stöd av nationella förstärkningsresurser  
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8.2.7 Nödställd person 

Med begreppet avses drabbad person som inte har förmåga att själv sätta sig i säkerhet eller är 
skadad så att personen inte kan förflytta sig.  

• Skadedrabbade personer ska omhändertas skyndsamt 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Akut medicinskt 
omhändertagande av skadad 
person 

Akut medicinskt 
omhändertagande av skadad 
person 

Akut medicinskt 
omhändertagande av skadad 
person 

Transport av skadedrabbad till 
farbar väg med hjälp av bår 

Räddningspersonal kan ta sig 
till nödställd genom 
rappellering 

Räddningspersonal kan ta sig 
till nödställd genom 
rappellering 

  Transport av skadedrabbad 
till farbar väg med hjälp av 
bår eller mindre 
terrängfordon 

  Räddningspersonal kan ta sig 
till nödställd genom 
rapperling samt ta person till 
säker plats. 

 

 

Nödställd person 
 
Förmåga utifrån 
nyckeluppgifter 
för respektive 
räddningsstyrka 

Tanumshede 
(Tan) 

Hamburgsund 
(Hbd) 

Kungshamn 
(Kun) 

Hunnebostrand 
(Hun) 

Malmön 
(Bmv) 

Nivå 1     X 
Nivå 2 X X X   
Nivå 3    X  

 

 

Övergripande förmåga 

Nödställd 
person 

Höghöjdsräddning från vindkraftverk  

Transport av skadedrabbad med hjälp av rappellering   

Händelse som kan hanteras av egna resurser  

 Händelser som kan hanteras med andra kommuners resurser  

 Händelse kan hanteras med stöd av nationella förstärkningsresurser  
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Räddningstjänsten har ingen egen förmåga att hantera höghöjdsräddning från vindkraftverk. Vid 
händelse i vindkraftverk behöver räddningstjänsten samverka med Västra räddningsregionen för att 
kunna genomföra en räddningsinsats. 

8.2.8 Övriga insatser  

Utöver insatser som är räddningstjänst enligt LSO genomför räddningstjänsten även andra insatser. 
Dessa insatser utgör totalt sett en mindre andel av de insatser som räddningstjänsten genomför. 
Detta kan dock påverka räddningstjänstens förmåga att genomföra samtidiga räddningsinsatser.  

IVPA/sjukvårdslarm är inte något som kommunerna enligt lag har ansvar för. IVPA är förkortning för 
”I Väntan På Ambulans”. Med IVPA/sjukvårdslarm avses insatser som Sotenäs och Tanum utför åt 
Västra Götalands Regionen.  

Antalet IVPA/sjukvårdslarm varierar mellan kommunerna. Sotenäs har cirka 30 larm per år och 
Tanum har cirka 20 – 30 per år. Räddningstjänsten genomför även årligen ett antal insatser som stöd 
till polisen, exempelvis eftersök av person i vatten.  

8.3 Ledning av räddningstjänsten 
Räddningstjänsten ska vara ändamålsenligt ordnad och räddningsinsatser ska kunna påbörjas inom 
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt (LSO 1 kap. § 3). För att kunna uppnå detta behövs 
ett väl anpassat räddningsledningssystem. Räddningstjänsterna i Strömstad, Sotenäs och Tanums 
kommuner har ingått avtal med Räddningstjänstförbundet Storgöteborg med flera beträffande 
gemensamt ledningssystem för räddningstjänst.  
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8.3.1 Övergripande ledning 
 
I den övergripande ledningen finns ledningsfunktionerna vakthavande räddningschef, vakthavande 
befäl samt larm- och ledningsbefäl. Vakthavande räddningschef har inställelsetid på 30 minuter till 
ledningscentralen vilken är placerad i Göteborg. Vakthavande befäl samt larm- och ledningsbefäl har 
en inställelsetid på 90 sekunder och funktionerna är placerade i ledningscentralen. Funktionerna 
bemannas dygnet runt i syfte att övergripande ledning ständigt upprätthålls. Den övergripande 
ledningen beskrivs i detalj i ”Utryckningsbestämmelser för Västra Räddningsregionen”.  

8.3.2 Insatsledning 
 
Med insatsledning avses ledning och samordning av enskild räddningsinsats. I varje räddningsstyrka 
finns ett befäl med kompetens för insatsledning av begränsade insatser. Vid olyckor som kräver flera 
insatta styrkor finns särskilda ledningsresurser för att hantera ett större behov av ledning och 
samordning. Vid omfattande insatser kan stab upprättas som stöd för ledningsarbetet. Vilka resurser 
som larmas för att leda en räddningsinsats beror på ledningsbehovet för den aktuella händelsen. Den 
som leder en räddningsinsats kallas för räddningsledare. Denne ansvarar bland annat för att sätta 
målet med insatsen, fördela uppgifter och resurser utifrån målet och följa upp genomförandet. 
Räddningsledaren ska kontinuerligt rapportera till den övergripande ledningen hur insatsen 
genomförs och vilken effekt den ger samt säkerställa samverkan med andra aktörer på skadeplats. 

 

8.3.3 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 

Vid flera samtidiga eller vid resurskrävande räddningsinsatser kan resurser omfördelas utifrån 
rådande behov. Räddningsstyrkor och ledningsfunktioner anpassas både till numerär och geografisk 
placering vid förändrad risk- och hotbild i syfte att bedriva övergripande ledningsarbete, genomföra 
räddningsinsatser och skapa beredskap för nya räddningsinsatser.  

Ledningscentralen kan vid stor belastning öka bemanningen och aktivera stabsenhet i syfte att 
minska belastningen. I samband med att flera händelser inträffar samtidigt inom ett stort geografiskt 
område, exempelvis vid naturolyckor, ska räddningstjänsterna Strömstad, Tanum och Sotenäs 
upprätta lokal stab i syfte att minska belastningen på ledningscentralen. Detta hanteras av chefs- och 
stabsresurs. 

Vid behov av att minska belastningen för befäl vid skadeplats finns det möjlighet för vakthavande 
befäl i samråd med räddningsledare att aktivera en fältstab. Dessutom ska avtal för samverkan vid 
räddningstjänst bidra till att ledningscentralen har tillgång till ytterligare resurser i länet och på så 
sätt kan prioritera resursanvändningen för samtliga pågående olycksförlopp för att åstadkomma så 
god effekt som möjligt för människor, egendom och miljö och övriga skyddsvärden i samhället. 
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8.4 Räddningstjänst under höjd beredskap 
 

8.4.1 Inledningsvis i planeringen 

 

 

Enligt försvarsberedningens rapport (Motståndskraft, DS 2017:66 ) kan ett väpnat angrepp inte 
uteslutas. Rapportens slutsats tar sin utgångspunkt i ett förändrat omvärldsläge.  

Räddningstjänstens planeringsunderlag utgörs av beskrivningarna i FOI typfall 4 respektive typfall 5 
(Hotbildunderlag i utvecklingen av civilt försvar FOI Memo 5089 och Utdragen och eskalerande 
gråzonsproblematik FOI Memo 6338). Typfall 4 beskriver tänkbara mål för ett fientligt angrepp, 
medan typfall 5 hela den glidande gråzonsskala som kan antas föregå ett skede där Sverige utsätts 
för rena stridshandlingar. En stor skillnad är att händelser beskrivna i typfall 5 hanteras utifrån 
fredstida förhållanden.  

En analys av de mål som beskrivs i typfall 4 och som skulle kunna bli utsatta för avståndsbekämpning 
med olika former av fjärrstridsmedel finns inom räddningstjänstens geografiska område. Ett objekt 
eller område som utsätts för någon form av avståndsbekämpning kan antas förorsaka större 
skadeutfall på liv egendom och miljö, än de fredstida olyckorna. Exempelvis kan brandbekämpning 
och inträngning i raserade byggnader för att undsätta instängda människor behöva utföras.  

Det kan heller inte helt bortses från att en angripare kan nyttja kemiska, biologiska och nukleära 
stridsmedel (kärnvapen) eller fällande av ammunitionseffekter.  
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8.4.2 Tillkommande uppgifter för kommunal räddningstjänst under höjd 
beredskap  

Enligt LSO ska kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap ansvara för:  

1. Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden.  

2. Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel.  

3. Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt de tillkommande 
uppgifterna ska kunna fullgöras.  

4. Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst ska under höjd beredskap delta i 
åtgärder för första hjälpen åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.  

Under höjd beredskap får länsstyrelsen föreskriva om undantag från de behörighetskrav som finns 
enligt LSO 3 kap. 9 § om behörighet för räddningsledare.  

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet. De har rätt att besluta om användning av 
personal inom Sotenäs räddningstjänst för uppgifter som inte berör den egna kommunen för 
omfördelning mellan kommunerna i länet.  

 

8.4.3. Höjd insatsförmåga  

För att säkerställa en höjd insatsförmåga för ev. storskaliga händelser eller flera pågående händelser 
är räddningstjänstens personal krigsplaceras vid räddningstjänsten. Finns brister i 
personalorganisationen sker rekrytering i första hand genom överenskommelse med pensions- och 
förtidsavgången personal. I ett senare skede ska räddningstjänsten ha förmåga att ta emot personal 
uttagen och utbildad med civilplikt. Sådan uttagning och utbildning sker för närvarande inte.  

Vidare kan på beslut av räddningschefen övergång till tvåskiftstjänstgöring ske, varvid 
insatsstyrkornas numerär dubbleras. Styrkorna kan endera förläggas vid respektive brandstation eller 
ha beredskap i bostad eller på annan plats.  

Viss äldre brandmateriel ges längre nyttjandetid och nyttjas normalt för övnings- och 
utbildningsverksamhet samt som resursförstärkning under höjd beredskap.  

 

8.4.4. Livräddning och brandsläckning i rasmiljöer  

Räddningstjänsten har brister i förmågan att röja i rasmassor och genomföra inträngning i skyddsrum 
eller skyddade utrymmen. Fram tills utbildning genomförs och materiel ställs till räddningstjänstens 
förfogande avses uppgiften lösas genom samverkan med kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.  

Utbildningsplaner för uppbyggnad av kompletterande förmågor för höjd beredskap ska utarbetas och 
personalen ska övas under mandatperioden.  
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8.4.5. Utmärkning av farligt område  

Räddningstjänsten saknar/har mycket begränsad förmåga att indikera farliga områden. Avspärrning 
sker på enklaste sätt. Räddningstjänsten har begränsad förmåga att hävda en avspärrning. 
Samverkan i dessa fall måste ske med Polismyndigheten och Försvarsmakten.  

Räddningstjänsten saknar förmåga röja farliga områden (lätta ammunitionseffekter). Insats genom 
sådant område för att undsätta instängda i byggnader får hanteras genom nyttjande av för tillfället 
tillgängliga allmänna resurser med beaktande av personalsäkerhet.   

 

8.4.6 Indikering och sanering av personer och områden som utsatts för 
kemiska, biologiska eller nukleära stridsmedel  

Deltidsstyrka har förmåga att genomföra livräddande i område som utsatts för farligt ämne, insats 
samt personsanering.  Samtlig personal i operativ tjänst har tillgång till Skyddsmask 90 för skydd mot 
kemiska stridsmedel. 

 

8.4.7. Personalens medverkan i första hjälpen åt skadade och transport av 
skadade  

All operativ insatspersonal vid räddningstjänsten har grundläggande utbildning i första hjälpen åt 
skadade. Förbandsmateriel finns dels i fordon och dels i förråd. I förråd finns filtar och bårar. 
Räddningstjänsten har förmåga att biträda sjukvården vid transport av skadade inom skadeområde, 
men har endast begränsad förmåga och fordon för transport till vårdinrättning. 

Övning i arbete på stor skadeplats med flera skadade människor ingår i den ordinarie 
övningsverksamheten.  

 

8.4.8. Alarmering och varning  

Utalarmering av räddningsenheter sker primärt som under fredsförhållanden. För den händelse att 
ordinarie alarmeringskedja inte fungerar hänvisas hjälpsökande till respektive brandstation eller 
annan grupperingsplats.  

Utomhus varningssystem finns Kungshamn, Smögen, Malmön och Hunnebostrand. 

 

8.4.9. Lämna och ta emot stöd  

I första hand hanteras frågan genom samverkan med ledningscentralen i Storgöteborgs 
räddningstjänst (LC). Räddningstjänsten ska ha förmåga att på order från länsstyrelsen avdela 
personal och materiel. Grundberedskap ska dock kunna upprätthållas över kommunens geografiska 
yta. Personalersättningsreserv kan inkallas i sådant läge.  
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Räddningstjänsten ska vidare ha förmåga att ta emot resurser avdelade från andra 
räddningstjänstorganisationer. Plan för detta upprättas under mandatperioden.  

 

8.4.10. Medverkan i befolkningsskyddet  

Samverkan ska över tid ske med kommunens övriga förvaltningar såväl före som när höjd beredskap 
intagits.  

Räddningstjänsten har ett utvecklat samarbete med frivilliga resursgruppen Tanum. 

Räddningstjänsten ska vara beredd att tillsammans med andra, främst polisen, medverka vid 
utrymning.  

 

8.4.11. Krigsduglighet  

MSB och beredskap har utarbetat ett verktyg för att fastslå och följa upp ambitionen i den egna 
krigsorganisationen. Verktyget bygger på arbete med antaganden innebärande många gånger 
kvalificerade gissningar i frågor där kontrollerbara fakta för stunden saknas. Utgångspunkten är 
fredsorganisationen omställd på krigsfot.  

KDU-verktyget innehåller fyra dimensioner (personaluppfyllnad, utbildning, övning, lokaler och 
stödsystem samt styrdokument och planer). Varje dimension är indelad i fem nivåer där fem är den 
högsta och ett den lägsta.  

Ambition framåt handlar i första hand om fortsatt utbildning och övning av personalen tillsammans 
med andra aktörer (ex vis de tekniska förvaltningarna) och fortsatt arbete med att utveckla 
ledningsstödet. I första hanteras frågan genom samverkan LC. Viss materiel för höjd beredskap 
behöver generellt ses över och funktionskontrolleras.  

Räddningstjänstens personal är krigsplacerad på räddningstjänsten. 
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9. Uppföljning, utvärdering och lärande 
 

De nationella målen och den övergripande målen som anges i handlingsprogrammet används för 
planering av uppföljningsaktiviteter. Uppföljningarna utförs minst tre gånger per år och rapporteras 
till kommunstyrelsen i Sotenäs kommun tillsammans med förslag till förändring och styrning.  

Uppföljningarna görs till stor del genom nyckeltalsmätning och analys. För att följa upp om likvärdigt 
skydd i nationellt perspektiv uppnås görs en jämförelse med likvärdiga kommuner. De genomförda 
insatserna följs upp i olika omfattningar beroende på insatsens komplexitet samt konsekvensutfall. I 
en del fall genomförs även intervjuer med drabbade för att följa upp deras förmåga att förebygga 
och ingripa. Det gäller även deras uppfattade känsla av trygghet och säkerhet. Vad avser de två avtal 
som omfattar larmning och övergripande ledning samt samverkan vid räddningstjänst framgår ur 
avtal hur uppföljning och utvärdering ska ske. 

Räddningstjänsten följer upp och ansvarar för att verksamheten avseende rengöring och 
brandskyddskontroll bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. 

Olycksundersökningar enligt 3 kap. 10 § LSO. Enligt LSO ska kommunen efter avslutad 
räddningsinsats undersöka olycksorsak, olycksförlopp och hur räddningsinsatsen genomförts. 
Undersökningen ska göras i skälig omfattning. Bestämmelsen finns i 3 kap. 10 §. Varje insats 
dokumenteras i en händelserapport enligt en nationell mall. Den som varit räddningsledare vid 
insatsen rapporterar sin bedömning av orsaker till olyckan, olycksförloppet, faktorer som påverkat 
skadeutvecklingen samt hur insatsen genomfördes. MSB, tar del av samtliga händelserapporter. 
Finns oklarheter i orsak, förlopp eller hur insatsen genomfördes kan en fördjupad 
olycksundersökning genomföras. Kriterierna för en fördjupad olycksundersökning är att man kan 
förvänta sig att det finns något att lära av undersökningen, samt att de resurser som undersökningen 
kräver står i proportion till de erfarenheter man förväntas göra. Beroende på olycka och insats kan 
fokus på olycksorsak, olycksförlopp och räddningsinsatsen variera. På begäran av Polisen eller 
Åklagarmyndigheten upprättar räddningstjänsten sakkunnigutlåtanden beträffande brand- och 
rökspridning. Räddningstjänsten deltar vid behov i Polisens tekniska undersökningar av brandplatser, 
dels för eget lärande men också för att bistå Polisen med kunskap om brandförlopp och 
brandspridning. När en insats varit ovanligt omfattande, eller när det kan misstänkas att allvarliga 
misstag begåtts under insatsen anlitas annan räddningstjänst eller myndighet för att genomföra 
undersökningen. Genom att studera händelserapporterna och genomföra fördjupade 
olycksundersökningar skapas underlag för att minska antalet olyckor och minska konsekvenserna av 
de olyckor som inträffar. Samverkan med och erfarenhetsåterföring till berörda verksamheter är 
mycket viktigt. Exempel på sådana verksamheter är kommunala förvaltningar, fastighetsägare, 
företag, Trafikverket, Polisen och andra myndigheter. Detta är ett område som kan utvecklas, inte 
minst inom kommunerna.  

Vidare ska verksamheten utvärderas i samband med att handlingsprogrammet giltighetstid passeras 
och nytt handlingsprogram upprättas. 
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Bilaga A – Dokumentförteckning 
Förteckning över avtal med andra kommuner 

Följande avtal om samverkan finns upprättade för Sotenäs kommun 

• Gemensam insatsledare samt chef- och stabsresurs i Norra Bohuslän mellan Sotenäs-, 
Strömstads- och Tanums kommuners räddningstjänst 

• Avtal om larmning och övergripande ledning med Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
• Avtal om samverkan vid räddningstjänst med Räddningstjänstförbundet Storgöteborg m.fl. 
• Avtal om administration av automatlarm med Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 
• Avtal om hjälp i Västra Götalands län vid större räddningsinsatser. 

 

Förteckning över avtal med andra aktörer 

Följande avtal om samverkan finns upprättade för Sotenäs kommun. 

• Avtal med Försäkringsbranschens restvärdesräddning i Sverige AB om återställning med 
ersättning efter olycka på väg och spårområde. 

• Avtal med Entropis SAB om åtgärder i samband med miljöolycka.  
• Avtal om IVPA (i väntan på ambulans) larm med NU-sjukvården i Sotenäs och Tanums 

kommun. 
• Avtal med NU-sjukvården om sjuktransporter i terräng i Sotenäs kommun. 
• Avtal med NU-sjukvården om medverkan vid IVPA-larm i Sotenäs kommun. 
• Avtal om samverkan med Svenska Sjöräddningssällskapet 

 
 

Följande referensdokument hänvisas till i handlingsprogrammet eller ligger 
som underlag för texten:  

• Riskanalys Strömstad/Tanum/Sotenäs från 2020 med uppdateringar 2021.  
• Tillsynsplan Sotenäs kommun 2021 och 2022. 
• Budget Sotenäs kommun 2021 och 2022. 
• Frister för Sotning- och brandskyddskontroller i Sotenäs kommun. 
• Rutin för gemensamma olycksutredningar i Västra Räddningsregionen. 
• Räddningschefernas principer för gemensamt räddningsledningssystem i Västra 

Räddningsregionen. 
• Utryckningsbestämmelser i Västra Räddningsregionen. 
• Totalförsvarets forskningsinstitut. (2014). Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar. 
• Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor Sotenäs kommun 2020. 
• MSBFS 2021:1 föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.  
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Bilaga B – Beskrivning av samråds remiss 
Handlingsprogrammet var på remiss under hösten 2022 från början av oktober med sista  
svarsdatum 2022-10-17. Sändlistan för samrådet var enligt följande: 

Sotenäs kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommuner  
 
Lysekils kommun  
Munkedals kommun  
Tanums kommun  
Strömstad kommun 
 
Räddningstjänstorganisationer  
 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän  
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg  
Räddningstjänsten Tanum 
Räddningstjänsten Strömstad 
 

Statliga myndigheter  
 
Försvarsmakten  
Länsstyrelsen i Västra Götaland  
Sjöfartsverket  
Trafikverket  
Kustbevakningen sydväst  
Polismyndigheten  
 
Övriga  

SOS-Alarm AB 
Västra Götalandsregionen (VGR) 
Svenska sjöräddningssällskapet (SSRS) 
Västvatten AB  
Brandmännens Riksförbund, lokalt  
Vision och kommunal, lokalt 

 
 

 



2 november 20221. Hamnområde Bovallstrand

Röd markering är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst. 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m]

1:7 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



2 november 20222. Hamnområde Bovallstrand

Röd markering är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst.50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m]

1:6 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



2 november 20223. Hamnområde Ulebergshamn

Röd markering är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst.50 0 50 100 150 200 250 300 350 [m]

1:4 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



2 november 20224. 4.Hamnområde Hunnebostrand/Ramsvik

100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 [m]

1:12 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



2 november 20225. Hamnområde Sotekanalen

Röd markering är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst.150 0 150 300 450 600 750 900 1 050 1 200 1 350 [m]

1:19 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



2 november 20226. Hamnområde Väjern/Långevik

Röd markering  är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst.50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m]

1:6 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



2 november 20227. Hamnområde Hasselösund

Röd markering är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst.50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m]

1:7 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



2 november 20228. Hamnområde Kungshamn

Röd markering är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst.50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m]

1:5 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



2 november 20229. Hamnområde Smögen

Röd markering är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst.50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m]

1:8 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



2 november 202210. Hamnområde Tången/Springet

50 0 50 100 150 200 250 300 350 [m]

1:4 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

Röd markering är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst



2 november 2022
11.Hamnområde Hovenäset/Vägga

Röd markering är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst.100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 [m]

1:10 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



2 november 202212. Hamnområde Tullboden

Röd markering är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst. 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m]

1:5 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



2 november 202213. Hamnområde Örn/Orrevik

Röd markering är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst.50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m]

1:5 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



2 november 202214. Hamnområde Malmön

Röd markering är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst.50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m]

1:7 500

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



2 november 202215. Hamnområde Amhult

Röd markering är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst.50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m]

1:8 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



2 november 202216. Hamnområde Stensjö

Röd markering är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst.50 0 50 100 150 200 250 [m]

1:3 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



2 november 202217. Hamnområde Röd

Röd markering är gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst.50 0 50 100 150 200 250 [m]

1:3 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-11-09 § 168-188 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 30(42)
 

 
 
 
 
 

KS § 182   Dnr 2022/000897 

Införande av avgift för grävtillstånd 

Sammanfattning 

Ärende avser införande av en avgift för att täcka kostnader i samband med handläggningen av 
grävtillstånd för externa aktörer.  
 
Denna process har en administrativ såväl som praktisk del som tar tid i anspråk vilket är en kostnad 
som föreslås bäras av utföraren. För att hantera grävtillstånden på ett korrekt sätt, så måste tid 
avsättas dels för genomgång av ansökan, kontrollera TA-plan, föra in dessa i diariet och även i lokal 
mappstruktur. Ofta måste också fysiskt platsbesök genomföras. Även kontroll/besiktning efter 
avslutat arbete skall göras. I dagsläget tar ca häften av Sveriges kommuner ut en avgift för 
grävtillstånd. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-09-23 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-10-25 § 64 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall med följande tillägg; på kommunal mark, samt att man lägger 
till; samtliga aktörer. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar införa avgift för handläggning av grävtillstånd om 2 000 kr per 
ärende. I ärende där handlingarna behöver kompletteras tillkommer 500 kr per ärende. 
 
Beslutet gäller på kommunal mark och för samtliga aktörer. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-10-25 | §§ 62-72 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2022\KSTU 
Protokoll 2022-10-25.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 5(16)
 

 
 

KSTU § 64  Dnr 2022/897 

 
Införande av avgift för grävtillstånd 

Sammanfattning 

Ärende avser införande av en avgift för att täcka kostnader i samband med handläggningen av 
grävtillstånd för externa aktörer.  

Beskrivning av ärendet 

Ärende avser införande av avgift för hantering av grävtillstånd för externa aktörer. Denna process 
har en administrativ såväl som praktisk del som tar tid i anspråk vilket är en kostnad som föreslås 
bäras av utföraren. För att hantera grävtillstånden på ett korrekt sätt, så måste tid avsättas dels för 
genomgång av ansökan, kontrollera TA-plan, föra in dessa i diariet och även i lokal mappstruktur. 
Ofta måste också fysiskt platsbesök genomföras. Även kontroll/besiktning efter avslutat arbete skall 
göras. I dagsläget tar ca häften av Sveriges kommuner ut en avgift för grävtillstånd. 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-09-23 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar införa avgift för handläggning av grävtillstånd om 2 000 kr per 
ärende. I ärende där handlingarna behöver kompletteras tillkommer 500 kr per ärende. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
Sotenäs kommun  
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Sida 1 av 2 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-09-23 KA 2022/000897 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tomas Wallin 
Anläggningschef 

 

Införande av avgift för grävtillstånd 

Sammanfattning 
Ärende avser införande av en avgift för att täcka kostnader i samband med 
handläggningen av grävtillstånd för externa aktörer.  

Beskrivning av ärendet 
Ärende avser införande av avgift för hantering av grävtillstånd för externa aktörer. 
Denna process har en administrativ såväl som praktisk del som tar tid i anspråk vilket är 
en kostnad som föreslås bäras av utföraren. För att hantera grävtillstånden på ett korrekt 
sätt, så måste tid avsättas dels för genomgång av ansökan, kontrollera TA-plan, föra in 
dessa i diariet och även i lokal mappstruktur. Ofta måste också fysiskt platsbesök 
genomföras. Även kontroll/besiktning efter avslutat arbete skall göras. I dagsläget tar ca 
häften av Sveriges kommuner ut en avgift för grävtillstånd. 

Ekonomi  

En beräkning av genomsnittlig nedlagd tid per ärende, uppgår till ca 4 timmar. En 
öppningsavgift på 2 000 kr bedöms som skälig ersättning för detta. Om handlingarna är 
ofullständiga och ytterligare korrespondens blir nödvändig föreslås en avgift på 
ytterligare 500 kr tas ut per ansökan. 
 

Hållbar utveckling 

En avgift för hanteringen av tillstånden kommer på sikt borga för att de handlingar som 
kommunen erhåller, blir av högre kvalitet. Detta kommer då innebära en tidsbesparing i 
tillståndsprocessen. 
Att skapa resurs för uppföljning och kontroll innebär också större möjlighet att på ett 
tidigt stadie säkerställa att ingreppet i den kommunala anläggningen inte försämras mer 
än nödvändigt över tid. 
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Sida 2 av 2 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar införa avgift för handläggning av grävtillstånd om 2 000 
kr per ärende. I ärende där handlingarna behöver kompletteras tillkommer 500 kr per 
ärende. 
 

Beslutet skickas till 
 
 

  
Tomas Wallin Fredrik Torstensson 
Anläggningschef Avdelningschef Drift och Projekt 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-11-09 § 168-188 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 22(42)
 

 
 
 
 
 

KS § 178   Dnr 2022/000155 

Motion, ändrad delegation för avslag inom bygglovshantering 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion att man ska ändra delegationen för avslag inom 
bygglovshantering. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 att överlämna motionen till byggnadsnämnden 
beredning.  
 
Motionen handlar om Byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen, PBL. 
I motionen föreslås att man ändrar delegationsordningen så att slutliga avslagsbeslut fattas av 
politiker och inte av tjänstemän. 
 
Enligt Kommunallagen är det nämnden som beslutar om nämndens delegationsordning, därmed kan 
inte fullmäktige ändra den. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2022-03-01 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-10-06 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-10-06 § 228  
Byggnadsnämndens protokoll 2022-10-20 § 125 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Robert Yngve (KD) föreslår bifall till förslaget men att  
Byggnadsnämndens andra beslutsmening ska utgå. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Byggnadsnämndens förslag att Kommunfullmäktige ska avslå 
motionen. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-10-20 | §§ 119–133 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 12(25)
 

 
 

BN § 125  BN 2022/146 

Remiss - motion, ändrad delegation för avslag inom bygglovshantering 
Ärendet gäller motion från Mikael Andersson (-) om ändrad delegation för avslag inom 
bygglovshantering. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 att överlämna motionen till byggnadsnämnden 
beredning. Motionen har tillåtits ställas, förvaltningen föreslår ett avslag. 
 
Motionen handlar om byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen, PBL. 
 
I motionen föreslås att man ändrar delegationsordningen så att slutliga avslagsbeslut fattas av 
politiker och inte av tjänstemän. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-10-06 § 228 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-10-06 
Motion inkommen 2022-03-01 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Kommunfullmäktige kan med nu gällande reglemente inte ändra i byggnadsnämndens 
delegationsordning. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-10-20 | §§ 119–133 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 13(25)
 

 
 

forts.BN § 125 BN 2022/146 
 

Protokollsanteckning 
 
Protokollsanteckning: Ärende 6 
 
Svaret från förvaltningen är tyvärr ett exempel på hur man tyvärr ofta svarar från Sotenäs 
Byggförvaltning. Det står ingenstans i motionen att Fullmäktige skall ändra delegationsordningen 
för Byggnadsnämnden. Givetvis skall Byggnadsnämnden själv se över sin delegationsordning. 
Därmed skall ärendet åter till Byggnadsnämnden. Här har förvaltningen tolkat fritt så man tyvärr 
även gör i Bygglovs och avslagsärenden. Detta visar tydligt problemet inom förvaltningen och 
grunden till motionen. 
 
Bakgrund: Ett stort antal avslag ges idag i Sotenäs på delegation, många som försöker få sina hus 
bobara året runt, företagare som försöker förbättra sina lokaler hindras av rigida tolkningar av 
stadsplaner från 1900-1987, skapade före nuvarande PBL togs fram. Det framgår i Plan och 
Bygglagen att syftet till en detaljplan är överordnat, och att planen skall tolkas enligt syftet då den 
skrevs. Tyvärr finns det på förvaltningsnivå en rigid bokstavstolkning och detta skapar onödiga 
problem, dessutom finns inte alltid ett tydligt syfte beskrivit i planer skapade före 1987, vilket 
öppnat ytterligare för tolkningar. 
 
”Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning - 2 kap. 1 § 
 
Planbeskrivningen är inte i sig juridiskt bindande, men syftet får en juridisk verkan eftersom det 
ligger till grund för vilka planbestämmelser som får användas. Syftet används också för att tolka 
planen och blir därmed indirekt bindande.” 
 
Sotenäs kommun har skapat ett nytt ord. ”Planstridigt utgångsläge” 
Sotenäs kommun tillhör Sveriges 5% sämsta kommuner i Svenskt Näringslivs index, en del i detta 
ligger i bemötande från den kommunala förvaltningen där bygglovsenheten tyvärr sticker ut. 
 
Under mandatperioden har undertecknad som ersättare i BN bett att vi skall titta över 
delegationsordningen ett flertal gånger, inget har skett.  
 
Det är högst rimligt att Kommunmedlemmar och företag skall få en lösningsorienterad service från 
kommunen. Att avslag alltid tas i nämnd gör att kommunmedlemmar och företag kan vända sig till 
politiken, idag gömmer man sig allt för ofta bakom tjänstemannabeslut som måste överklagas till 
Länsstyrelsen med en handläggningstid om 6-12 månader. 
 
Mikael Andersson  
  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbeskrivning/syfte/


 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2022-10-06 | §§ 213-229 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 24(25)
 

 
 

BNAU § 228 BN 2022/146 

Remiss - motion, ändrad delegation för avslag inom bygglovshantering 
Ärendet gäller motion från Mikael Andersson (-) om ändrad delegation för avslag inom 
bygglovshantering. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 att överlämna motionen till byggnadsnämnden 
beredning. Motionen har tillåtits ställas, förvaltningen föreslår ett avslag. 
 
Motionen handlar om byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen, PBL. 
 
I motionen föreslås att man ändrar delegationsordningen så att slutliga avslagsbeslut fattas av 
politiker och inte av tjänstemän. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-10-06 
Motion inkommen 2022-03-01 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Kommunfullmäktige kan med nu gällande reglemente inte ändra i byggnadsnämndens 
delegationsordning. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 
 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Telefon: 0523 - 66 46 39 

E-post: hakan.von.dolwitz@sotenas.se 0523 - 66 46 39 
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Motion - Ändrad delegation för avslag inom bygglovshantering 

Sammanfattning  

Ärendet gäller motion från Mikael Andersson (-) om ändrad delegation för avslag inom 
bygglovshantering. 

Bakgrund  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 att överlämna motionen till 
byggnadsnämnden för beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Motionen handlar om byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen, PBL. 
 
I motionen föreslås att man ändrar delegationsordningen så att slutliga avslagsbeslut 
fattas av politiker och inte av tjänstemän. 
 
Vidare yrkar motionären följande. 
A: Avslagsförslag skall där möjligt kommuniceras med förslag och rådgivning på vad 
som skulle kunna gå att göra, det är sällan ett lov är helt omöjligt. 
 
B: Samtliga avslagsförslag skall alltid gå direkt till nämnd för fastställande. 
- Förvaltning/tjänsteperson skall alltså inte längre ha delegation på några avslag utan 
endast delegation på lov. 
 
C: Hela delegationsordningen behöver ånyo gås igenom och justeras i syfte att öka 
rättssäkerheten. 
 
D: I andra hand yrkas att man utreder konsekvenserna av de av ovan förslag A, B och C 
som eventuellt ej bifalles. 

Regelverk  

Av byggnadsnämndens reglemente följer att byggnadsnämnden fullgör kommunens 
uppgifter inom plan- och byggverksamheten samt de övriga uppgifter som enligt lag ska 
fullgöras av den kommunala nämnden inom dessa områden. (KF 2020-04-09 § 56) 
 
Enligt 6 kap 37 § kommunallagen, förkortad KL får en nämnd delegera beslutanderätten 
till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en automatiserad beslutsfunktion i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd 
att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§. Lag (2022:638). 
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Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ger byggnadsnämnden möjlighet att delegera  
beslutanderätten i vissa ärenden/ärendegrupper.  

Analys  

Byggnadsnämnden går regelmässigt igenom sin egen delegationsordning och fattar 
självständigt beslut om ändringar och tillägg. 
 
Byggnadsnämndens mallar innehåller sådan kommunicering som motionären yrkar. 
Förslaget är alltså genomfört. 
 
Byggnadsnämnden använder sig av arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden. 
Detta gäller även avslagsförslag. 
 
Kommunfullmäktige kan med nu gällande reglemente inte ändra i byggnadsnämndens 
delegationsordning. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Bilaga/Bilagor 

1. Motion inkommen 2022-03-01. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

  
Håkan von Dolwitz Eveline Karlsson 
Plan- och byggchef Förvaltningschef 
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Från:  registrator.kommun@sotenas.se

Skickat:  2022-03-01 15:46

Till:  hakan.von.dolwitz@sotenas.se, mbk@sotenas.se

Ämne:  Handlingar för ärende KA 2022/155, Motion - Ändrad delegation för avslag inom
bygglovshantering

Bilagor:  Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 22.pdf, Motion ändrad delegation bygglovsavslag.pdf

Hej,

här kommer en motion från Kommunfullmäktige som behöver beredas i Byggnadsnämnden.

Svar (om den bör bifallas, avslås eller anses besvarad) ska vara åter till KF inom ett år från att den
togs upp första gången.

Vänliga hälsningar

Registrator

Aktuella handlingar för ärende 2022000155, Motion - Ändrad delegation för avslag inom
bygglovshantering bifogas detta e-postmeddelande

Bifogat material kommer från följande handlingar:
Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 22 | Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 22.pdf | ID:94997
Motion - Ändrad delegation för avslag inom bygglovshantering | Motion ändrad delegation
bygglovsavslag.pdf | ID:94601

______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-03-01
    Dnr: BN-2022-146/1
_____________________
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
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KF § 22 Dnr 2022/000150 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
 
1. Medborgarförslag - rörande husbilsuppställning och parkeringar i Hunnebostrand 
2. Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) om övervakningskameror för 

stärkt trygghet, förebygga och lagföra brott. 
3. Motion från Mikael Andersson (-) om politiker-PRAO i offentlig förvaltning. 
4. Motion från Mikael Andersson (-) om ändrad delegation för avslag inom bygglovshantering. 
5. Motion från Ewa Ryberg (V) om att utbilda omsorgspersonal i hantering och skötsel av 

hörapparater. 
6. Motion från Therése Mancini (S), Annica Erlandsson (S), Sanna L Gustafsson (S) om att 

avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten för en tillitsbaserad ledning och styrning i Sotenäs 
kommun. 

7. Motion från Yngve Johansson (MP) om bomässa. 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) föreslår att motion om politiker-PRAO i offentlig förvaltning inte ska få 
framställas. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 1 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 2-3, 7 till Kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 4 till Byggnadsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 5-6 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
Omsorgsnämnden 
 
 

 

  

______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-03-01
    Dnr: BN-2022-146/1
_____________________
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Motion: Ändrad delegation för avslag inom 

bygglovshantering  
 

I Sotenäs kommun råder ett högt exploateringstryck. Man blir som politiker kontaktad av 

uppgivna privatpersoner eller företagare som förtvivlat försöker få sin vardag att fungera. 

Man önskar att bygga till eller om. Ibland är det givetvis så att lagen eller detaljplanen är 

tydlig. Det är inte möjligt att göra den önskade åtgärden. Men där det finns möjligheter bör 

man alltid kika på detta före ett avslag. Det är viktigt att riktlinjerna till bygglovsenheten är 

tydliga. Bygglovsenheten skall inte leta efter möjligheter att säga nej. Uppgiften är att guida 

till vad som är möjligt. Många som idag vill flytta till Sotenäs och skriva sig hos oss (läs ge 

kommunen skatteintäkter) behöver bygga till och om. Då är det av yttersta vikt att detta ges 

maximalt stöd då det gagnar alla i kommunen med flera invånare. 

 

Bygglov är komplext. PBL är en relativt flexibel lag. I Sotenäs kommun har man det senaste 

årtiondet intagit en mycket rigid hållning. Upplevelsen är att man sällan är tillräckligt 

möjliggörande och ofta avslående. Detta är en del i det uppfattade förhållningssättet som 

sänker Sotenäs kommun i näringslivsrankingen. 

 

Lagstiftningen skall alltid hanteras med respekt och kunskap, där förvaltningen i grunden är 

viktig. Idag sker nästan alla lov och avslag per delegation av handläggare, ytterst få ärenden 

kommer till den politiska nämnden. 

 

Att tjänstemännen själva skall tvingas fatta och kommunicera avslagsbeslut är inte rimligt vare 

sig för tjänstemän eller för den som söker lov. 

 

Mitt förslag att man ändrar delegationsordningen.  

Det är rimligt att slutliga avslagsbeslut fattas av politiker och inte av tjänstemän. 

 

Planavvikelser skall alltid hanteras varsamt och grannar/berörda fastigheters åsikter skall 

givetvis väga tungt. Dock måste man där det är möjligt inom ramen för PBL se möjligheter 

och väga in sunt förnuft. 

PBL är en av få lagar som faktiskt tillåter värderingar, därför är det lämpligt att låta politiker 

fatta beslut om avslag. 

 

Detta innebär naturligtvis att trycket på nämndens ledamöter ökar och att man i någon grad 

avlastar tjänstepersonerna. 

 

 

 

 

 

______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-03-01
    Dnr: BN-2022-146/1
_____________________
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Yrkande:  

 

A: Avslagsförslag skall där möjligt kommuniceras med förslag och rådgivning på vad som 

skulle kunna gå att göra, det är sällan ett lov är helt omöjligt. 

 

B: Samtliga avslagsförslag skall alltid gå direkt till nämnd för fastställande.  

- Förvaltning/tjänsteperson skall alltså inte längre ha delegation på några avslag utan 

endast delegation på lov. 

 

C: Hela delegationsordningen behöver ånyo gås igenom och justeras i syfte att öka 

rättssäkerheten. 

 

D: I andra hand yrkas att man utreder konsekvenserna av de av ovan förslag A, B och C som 

eventuellt ej bifalles. 

 

 

Sotenäs 2021 12 20 

Mikael Andersson 

demokratiresan.se 

Ledamot Kommunfullmäktige,  

Ersättare Byggnadsnämnden 

______________________

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-03-01
    Dnr: BN-2022-146/1
_____________________
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Medborgarförslag 
 
Vi föreslår att kommunen utreder förutsättningarna för en solcellspark i det område som 
detaljplaneras på Hogenäs Norra alternativt annat lämpligt område.  Den skulle kunna ge el 
för kommunens egna behov och överskottet säljas på marknaden. Området ligger högt och 
panelerna kan anpassas efter årstider och väderstreck. Vintertid står solen lägre, men å 
andra sidan fungerar panelerna effektivare i kyla än i värme, så det finns möjligheter att 
utvinna el även då. 
 
Vi föreslår också att kommunen utreder förutsättningarna för att lägga kollektorslangar för 
sjövärme i de hamnar där det inte är tillåtet att ankra. Den tekniken har fördelen att utvinna 
värme på vintern och kyla på sommaren, vilket även skulle vara till nytta för fiskeindustrin. 
 
 
Kungshamn 2022-11-10 
 
Gunnel Berlin, Kungshamn 
Britt Wall, Smögen 
 
 
 
 
 



Fullmäktiges ärendekalendarium 2022   2022-09-28 

KL 5 kap; Fullmäktiges uppgifter   

1 §   Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller regionen, främst  
   1. mål och riktlinjer för verksamheten,  
   2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,  
   3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,  
   4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,  
   5. val av revisorer,  
   6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,  
   7. årsredovisning och ansvarsfrihet,  
   8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och  
   9. extra val till fullmäktige.  
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.  

Ex på övriga ärenden; 
• Reglementen och policys 
• Taxor 
• Detaljplaner, exploateringsavtal, Översiktsplan 
• Borgensåtagande 
• Ägarstyrning ex ägardirektiv och bolagsordning, ombudsinstruktion  
• Motioner och medborgarförslag 
• Övriga ärenden av principiell beskaffenhet eller andra av större vikt  

 
Planerade ärenden till KF från: 
Kommunstyrelsen VA-plan, 2023  
Omsorgsnämnden   
Utbildningsnämnden  
 

Ombyggnad/tillbyggnad Sotenässkolan, 
Åsenskolan och Kungshamns skola 

 
 

Byggnadsnämnden via KS 
 

Gamla Smögen, till KF i höst 
Bygglovstaxa, till KF i höst  
Översiktsplan (ÖP) dec 2022 
Bostadsförsörjningsprogram, dec 2022 
Kulturmiljöunderlag, dec 2022 
Hogenäs norra, 2023 
Kleven 2:16 mfl , 2023 
Långevik 1:12 mfl, 2023 

 

Miljönämnden    
RAMBO AB Taxor   
Sotenäs Rehabcenter AB, 
Tumlaren 

  

Sotenäsbostäder AB   
Sotenäs Vatten AB 
 

Redovisning av uppdraget om 
kostnadsbedömning för en 
Vänerledning enl tidigare KF beslut. 
Brukningsavgift och anläggningsavgift 
Ev Taxeföreskrifter 
Investeringar 2023 med plan för 2024-
2025 

 



14 dec; Övriga val 
Investeringar per 
projekt 
Taxor 
 

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Januari 

Februari 

Mars 

Maj 

April 

Juni Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

15 juni: Mål- och resursplan 2024–
2025 budget 2023, budgetramar för 
nämnder, flerårsplan, 
investeringsbudget och kortsiktiga 
finansiella mål samt skattesats. 
Delårsbokslut april 

23 nov; 
Val av nämnder och 
styrelser 
Planeringsförut-
sättningar för arbete 
med budget 2024. 
Delårsrapport per aug, 
Revisionens rapport  
Taxor  
 
 
 

27 april;  
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Ansvarsprövning 
Ombudsinstruktion 28 sept; Bolags-

information 
 

23 mars; 
Bolagsinformation 

16 februari;  
Aktuell information 

19 oktober;  
Val av presidium 
Val av valberedning 



 

 

 
 
 
 
 
Diarium: KA 

LISTA 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-11 

 

  

 
 

Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-11-04 100128 

 
Regionfullmäktiges beslut 2022-10-25 - 
Sammanträdestider för regionfullmäktige 
återstoden av 2022 och för helåret 2023 

Regionfullmäktige 

2022-10-18 99727 
 

Anteckningar SML Styrgrupp 2022-10-18 SML Styrgrupp 

2022-10-18 99722 
 

Skrivelse anågende budgetförutsättningar 
Fyrbodals kommunalförbunds revisorer 

Revisorer Fyrbodals 
kommunalförbund 
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