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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-
terna 8, Moderaterna 8, Demokratiresan 5, Sverigedemokraterna 3,  
Liberalerna 2, Centerpartiet 2, Kristdemokraterna 1, Miljöpartiet 
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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Budget- och uppföljningsprocessen

5

BUDGET 2023



Förvaltningsberättelse

God 
ekonomisk 
hushållning

Viktiga förhållanden 
för resultat och 

ekonomisk ställning

Styrning och 
uppföljning av 
verksamheten

6



Översikt över  
verksamhetens utveckling

7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Belopp i mnkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Budget 
2024

Budget 
2025

Budget 
2026

Folkmängd 9 125 9 060 9 110 9 110 9 110 9 110

Kommunal skattesats 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99

Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar -515 -539 -580 -573 -581 -593

Avskrivningar -44 -29 -29 -32 -34 -36
Skatteintäkter 489 506 531 551 571 589

Generella bidrag 82 66 63 64 64 63

Finansnetto 2 2 2 1 -1 -2

Resultat efter finansiella poster 16 6 -12 10 19 21
Nyttjande ur resultatutjämningsreserven 12 - - -
Årets resultat 0 10 19 21

Resultat efter finansiella poster i förhållande till 
skatteintäkter och generella bidrag 2,8% 1,1 -2,1% 1,7% 2,9% 3,2%

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella bidrag 2,8% 1,1% 0,0% 1,7% 2,9% 3,2%

Soliditet 1) 73% 75% 66% 61% 60% 61%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 42% 45% 38% 36% 37% 39%

Nettoinvesteringar 2) 35 * 114 118 116 86 51

Årets skattefinansieringsgrad 169% * 31% 14% 37% 61% 112%

Långfristig låneskuld - - 100 180 220 220

*) 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 
den nominella uppväxlingen urholkas kommunsektorns köpkraft 
drastiskt. Under 2023 faller köpkraften nästan med 2 procent 
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 
betydligt snabbare ekonomisk återhämtning än väntat vilket gett 
högre skatteintäkter än budgeterat så kommer de flesta kommuner 
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 
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 

dock till stor del på att i SKR:s prognoser räknar man med att både 
inflationen och lågkonjunkturen blir kortvarig och att ekonomin 
återhämtar mot balans 2025. Det bygger på att inflationen i så fall 
skulle gå ned mot den önskvärda nivån på 2 procent. Det finns 
dock några stora orosmoln i en sådan ljus prognos. Hur inflationen 
kommer att se ut är avhängigt bland annat tillgången på energi och 
hur avtalsrörelserna går. Blir löneökningarna höga kan vi räkna 
med fortsatt hög inflation och risk för en pris- och lönespiral likt 
den vi hade under 70- och 80-talet.
Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2022, 
och ekonomibloggen 20 september

Flyktingmottagandet - kommunerna övertar boendeansvaret
Regeringen har beslutat om en lagändring för att mottagandet 
av personer som flytt från Ukraina till Sverige ska få en jämnare 
fördelning över landet och bygger på Migrationsverkets framtagna 
fördelningstal per kommun. Det nya regelverket, som trädde i kraft 
1 juli 2022, omfattar de personer som kommer till Sverige och söker 
skydd enligt massflyktsdirektivet.

Migrationsverket har fortsatt huvudansvaret för mottagandet 
av skyddsbehövande, men lagändringen innebär att ansvaret och 
därmed den ekonomiska risken för anskaffning och drift av boendet 
för dessa personer flyttas över från staten till kommunerna. Kommu-
nerna har dock rätt att få statlig schablonersättning för de boenden 
som kommunen ordnar enligt fördelningstal samt för personer som 
har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Ökade pensionskostnader 2023 och 2024
Den skenande inflationen påverkar i stor grad pensionskostnaderna.  
Prisbasbeloppet för 2023 baseras på inflationen och prisbasbeloppet 
har betydelse då pensionerna är värdesäkrade med prisbasbelopp. 
Under våren aviserades ökade pensionskostnader dels på grund 
av det nya pensionsavtalet, men främst på grund av den ökade 
inflationen som då prognostiserades. Inflationens ökning under 
sommaren innebär en ytterligare ökning av pensionskostnaderna 
under 2023 - 2024 som kommuner och regioner måste ta höjd för 
i sitt budgetarbete. 

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 44 101 106 95

Förändring -43 31 39 25

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 
omfattningen kräver dessutom en mycket snabb anpassning. Förutsätt-
ningarna skiljer sig också markant jämfört med de senaste 10 – 15 åren. 

Osäkerheten är fortsatt stor för budget 2023 med planåren 
beroende på en rad samverkande faktorer: 

De närmsta åren kommer den samhällsekonomiska utvecklingen 
präglas av urholkad köpkraft och minskad efterfrågan till följd av 
stigande priser. Den ryska invasionen av Ukraina och införandet 
av sanktioner riktade mot Ryssland späder på oron i de europeiska 
ekonomierna, då Ryssland är en stor exportör av råvaror såsom 
olja, naturgas och spannmål. Höga energi- och bränslepriser, en 
bred inflationschock världen över, vikande börskurser och en global 
uppgång för marknadsräntorna. Även hur den politiska styrningen 
nationellt, regionalt och lokalt kommer se ut de närmsta fyra åren.

De som händer i omvärlden ligger utanför vår kontroll men 
påverkar Sotenäs kommun och det är av stor vikt att aktivt arbeta 
med omvärldsanalyser som beskriver händelser och förändringar.  

Mål- och resursplanen, budget 2023, antogs av kommunfull-
mäktige 2022-06-14 utifrån de antaganden och omvärldsbild som 
fanns då. Efter sommaren har de ekonomiska förutsättningarna 
förändrats vilket gör att kommunen måste agera. 

De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten 
fastställas av den nyvalda fullmäktige. I samband med att Mål- och 
resursplanen går upp för nytt beslut kommer den behövas revideras 
och anpassas utifrån de nya förutsättningarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har 
i dialog med nämndernas presidier gått igenom de ekonomiska 
förutsättningar som låg till grund för fullmäktiges budgetbeslut 
i juni. Under hösten har budgetberedningen informerats om de 
ekonomiska förändringar som skett och vilka scenarier förvalt-
ningen förutspår utifrån kända faktorer idag. 

Reviderat budgetförslag
Förvaltningen har tagit fram ett reviderat tjänstemannaförslag 

av Mål- och resursplanen, där det tagits höjd för:
• Ökade el- och livsmedelskostnader (14,3 mnkr)
• Justering av prisuppräkning KPI till 3,8 procent utifrån senaste 

SKR:s cirkulär i augusti (0,6 mnkr)
• Ökade pensionskostnader på grund av påverkan av prisbasindex 

(inflationen). Ny beräkning från Skandia visar ökning med 21 
mnkr under 2023 och 2024 men som sjunker något 2025-2026.

• Senaste skatteunderlagsprognosen för budget 2023 försämrats 
på grund av högre avgift för kostnadsutjämningen (2 mnkr). 

Förändringen jämfört med vårens antagna Mål- och resursplan 
innebär för år 2023 ett sämre utfall med 26 mnkr jämfört med 
antagen budget. För planåren innebär det en försämring med 
ytterligare 12,5 mnkr. Totalt 39 mnkr.

Information har getts till kommunledning samt budgetbered-
ning under september månad. Kommunledningen har gemensamt 
påbörjat ett mer långsiktigt arbete med att hitta tillfälliga och 
långsiktiga lösningar, omprioritera, arbeta på ett annat sätt etcetera 
för att möta de snabba ekonomiska kostnadsökningar som skett 
men även för att klara kompetensförsörjningen som är en stor 
utmaning kommande åren med en åldrande befolkning.

Budgetåret 2023
De förslag på åtgärder som föreslås för att möta de nya ekono-

miska förutsättningarna för budget 2023 är: 
• Budgetera upp invånarantalet med ytterligare 20 fler invånare 

för att uppgå till 9 110 invånare vilket ger en intäktsförstärk-
ning med 1,1 mnkr. 

• Nyttja resultatutjämningsreserven (RUR) med 12,3 mnkr för att 
täcka det negativa resultatet och komma upp till noll. RUR löser 
därmed inte problemet utan ger främst kommunen tid att vidta 
åtgärder för att nå en ekonomi i balans och slippa kortsiktiga 
neddragningar av verksamheter som måste byggas om igen.

• Utökningar beslutades i juni i budget 2023 med 4,8 mnkr, där 
2,0 mnkr föreslås inte att genomföras år 2023. Dessa avser: 
ärendebalans BN, support för mobiltelefonanvändning ON, 
LSS-bemanning ON, och unga i utanförskap KS (reserveras 
delvis i KS ofördelade post). 

• En omfördelning mellan BN och KS om 0,3 mnkr föreslås för 
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att täcka lägre intäkter inom markförvaltningen samt energi-
effektiviseringsåtgärder som inte ger effekt under 2023. 

• Effektivisera resursutnyttjande av verksamhetslokaler, genom 
1,0 mnkr minskad ram inom UN.

Planåren 2024 - 2026
• Kommunen har ett tjänstepensionsavtal (överskottsfond) i tradi-

tionell förvaltning i Skandia Liv där överskott från pensions-
försäkringar har genererat 8,6 mnkr. Denna kan användas på 
olika sätt. Ett är att sänka premieinbetalningarna vilket ger 
lägre kostnader för premier visst år.  Förslaget är att nyttja 
7,0 mnkr för att tillfälligt dämpa de ökade pensionskostnaderna 
om 12,5 mnkr år 2024. 

• Energieffektiviseringsåtgärder och lägre kostnader för el minskar 
budgeten med 6,0 mnkr (2024), respektive 3,5 mnkr (2025), 
och 3,5 mnkr (2026). 

• Effektivisera resursutnyttjande av verksamhetslokaler 2024, 
genom 4,0 mnkr minskad ram inom UN.

• Utökningar beslutades i juni i budget 2024 med 1,3 mnkr, 
avseende brandingenjör KS, och naturvårdsstrateg KS, föreslås 
inte genomföras.

• Ofördelade besparingar om 8,0 mnkr (2024) och 10 mnkr (2025) 
återstår i budget under planåren.

Lokalförsörjning och energiåtgärder kommer få en betydande 
roll under kommande mandatperiod. I arbete med lokalförsörjning 
kommer fokus vara att gå ur inhyrda lokaler, prioritera effektivise-
ring i kärnverksamheterna utifrån ändamålsenlig resursutnyttjande 
i verksamheterna, samt prioritera avyttring av fastigheter utanför 
kärnverksamheten utifrån fastighetsekonomi (driftkostnader och 
eftersatt underhåll).

Energiåtgärder kan exempelvis inkludera förstudie för att 
minska energi, investeringar utifrån förstudie, tomställa lokaler, 
gatubelysning, temperatursänkning. 

God ekonomisk hushållning
Budget och plan för åren 2023 - 2026 är framtagen utifrån att 

uppnå målen för god ekonomisk hushållning. Målet uppnås förut-
satt att åtgärder genomförs i verksamheten motsvarande 39 mnkr 

under mandatperioden.  Utmaningen framöver innebär att anpassa 
verksamheten till budget. Budgeterade resultatnivåer behövs för 
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 och utgår 
från SKR:s senaste skatteunderlagsprognos.

Utveckling av skatter och generella bidrag 
Skatteintäkter och generella bidrag uppgår sammantaget till 594,2 mnkr 
under 2023. Ökningen om 22,6 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 mnkr 2023. Årets ökade pensionskostnader 
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 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 7,7 mnkr till 41,4 mnkr. 

LSS-utjämning ska jämställa kommunernas kostnader för 
LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). För 
budget 2023 uppgår avgiften till 15,6 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 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 18,6 mnkr till 58,6 mnkr. Främsta faktorerna till ökningen 
inflationen och till viss del det nya pensionsavtalet som kommer 
att gälla från och med 2023.  

Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelse är nettokostnad minus referenskostnad. 
Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler 
för det aktuella året Nettokostnadsavvikelse indikerar vid positiva 
värden högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett 
lägre kostnadsläge än förväntat. Sotenäs kommun har de senaste 
åren haft en nettokostnadsavvikelse runt 30 mnkr inom verksam-
hetsområdena förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och 
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 juli 2022 vilket visar att Sotenäs 
befolkningen ökar något med 51 invånare jämfört med årsskiftet 
2021 och uppgår till 9 176. 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 
och kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk 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 kommun-
fullmäktiges 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, 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
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Kommunal renhållning
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Bad- och rehabanläggning
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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 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

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrmodell i Sotenäs kommun



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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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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 9 110 9 110 - -

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 - -
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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.

23

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 - -
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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 minst 2 procent av skatteintäkter och 
generella bidrag. 

För respektive år inom mandatperioden ska årets resultat uppgå 
till mellan 0 och 4 procent av skatteintäkter och generella bidrag. År 
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 
genomsnitt under perioden  2023 - 2026 minst uppgå till 100 procent,  
exklusive investeringar i Hunnebohemmet och skredriskåtgärder 
i Hunnebostrand vilka får lånefinansieras.

Finansiellt mål för koncernen

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 pensionsför-
pliktelser inkluderas, är ett långsiktigt nyckeltal. Det utgör summan 
av alla historiska affärshändelser, visar på organisationens ekono-
miska 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.  

Soliditeten i kommunkoncernen, inklusive totala pensionsför-
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%

Låneskulden överstiger 
inte värdet av investeringar 
i Hunnebohemmet 
och skredriskåtgärder i 
Hunnebostrand Nej Nej Nej Nej

Mandatperiodens resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella bidrag ska minst uppgå till 2,0 %

Skattefinansieringsgraden av investeringar i kommunen ska 
i genomsnitt under perioden  2023 - 2026 minst uppgå till 
100 procent,  exklusive investeringar i Hunnebohemmet och 
skredriskåtgärder i Hunnebostrand vilka får lånefinansieras

Indikator för måluppfyllelse Budet 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelser 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) 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-
jämningsreserven budgetår 2023. Det skulle innebära att utgående 
värde i reserven 2023 uppgår till 7,7 mnkr. Budgeterade resultat 
under mandatperioden innebär vidare att reserven åter är fylld i 
bokslut 2025. 
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Årlig ökning av skatteunderlaget

2022 2023 2024 2025

Snitt senaste 10 åren 4,2 4,3 4,3 4,4

Årlig ökning 5,4 3,7 4,4 4,5

Differens 1,2 -0,6 0,1 0,1

Budgeterad reservering till / uttag från RUR

mnkr 2023 2024 2025 2026

Ingående värde 20,0 7,7 11,7 20,0

Reservering till reserven - 4,0 8,3 -

Disponering ur reserven -12,3 - - -

Utgående värde 7,7 11,7 20,0 20,0

Budgeterad balanskravsutredning

mnkr 2023 2024 2025 2026

  Årets resultat enligt resultaträkningen -12,3 10,2 18,7 21,2

- 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 10,2 18,7 21,2

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - -4,0 -8,3 -

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 12,3 - - -

= Årets balanskravsresultat 0,0 6,2 10,4 21,2
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Finansiell analys av budget 2023 - 2026
För 2023 budgeteras med ett underskott om -12,3 mnkr, och därmed 
uppgår resultatet 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 mnkr 
vilket motsvarar -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-
ningarna avser pensionskostnader (19 mnkr), lönökningar (14 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 
jämfört med ökningen av skatter och bidrag innebär ett budgeterat 
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 
resultatet är negativt. Negativa resultat kan endast budgeteras de år 
som kriterierna för att nyttja resultatutjämningsreserven uppfylls. 
För åren 2024 - 2026 sjunker nettokostnadsandelen  successivt till 
96,4 procent, vilket krävs för att uppnå ett genomsnittligt resultat 
över mandatperioden om 2 procent av skatteintäkter och generella 
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 
mnkr (4,0 procent) i budget 2023 jämfört med budget 2022. Skatte-
intäkterna ökar med 25,8 mnkr medan de generella statsbidragen 
minskar med -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 mnkr. För 
planåren 2024 - 2026 uppgår investeringsvolymen till 253,3 mnkr. 
Totalt under åren 2023 - 2026 budgeteras volymen uppgå till 
371,4 mnkr, varav Hunnebohemmet utgör 190,0 mnkr.  

Den största investeringsutgiften i planen är Hunnebohemmet 
som beräknas till totalt 200 mnkr och beräknas vara klart år 2027. 

Kommunens skattefinansieringsgrad av investeringar för 
budgetåret 2023 är 14 procent. Det betyder att årets finansierade 
investeringsutrymme uppgår till 16,7 mnkr.  Detta beräknas av 
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Resultat 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 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 mnkr. Allt utöver 16,7 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 
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 – 2025 med totalt 
220 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) 839,2 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 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 18,6 mnkr och 
uppgår år 2023 till 58,6 mnkr. År 2024 ökar kostnaderna med 
ytterligare 12,5 mnkr.

Den totala pensionsskulden (ansvarsförbindelsen inklusive 
avsättningar, upplupna kostnader och tillhörande löneskatt) sjunker 
successivt under mandatperioden och beräknas uppgå till 233 mnkr 
år 2026, varav ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till 
208 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 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 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 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 
10 invånare i Sotenäs innebär en förändring av skatter och generella 
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 
med 0,10 kr innebär en förändring av skatter och generella bidrag 
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 2,8 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 
till -2,1 procent i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag. 
Genom nyttjande av resultatutjämningsreserven, som enligt regel-
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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Budgetförutsättningar

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%

Borgensåtaganden 

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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Resultatbudget

Investeringsbudget

*Årets investeringsbudget 2022 inklusive resultatöverförd budget. 
Skattefinansierad 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. 
Skattefinansieringsgraden per år kan variera. 

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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Balansbudget
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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Kassaflöde

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 
30 mnkr i kassan under åren. Under 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 220 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



Driftbudget

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 12,9 -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 -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 13,0 -6,0 -3,5 -3,5

- varav ramhöjande driftbudget för livsmedel 1,3 - - -

- 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 - - -

- varav minskad budgetram KS ofördelade medel -2,1 - - -

Byggnadsnämnden -1,1 - - -
- varav tillfällig förstärkning prioriterade detaljplanearbeten -0,8 - - -

- varav minskad budgetram 0,5 tjänst -0,3 - - -

Miljönämnden i mellersta Bohuslän - - - -

Utbildningsnämnden -2,7 -5,5 - -
- varav minskad budgetram gymnasie-/vuxenutbildning -1,0 - - -

- varav minskad budgetram skolskjutsar -0,7 - - -

- varav minskad budgetram lokalförsörjning inom nämndens verksamhetsområden -1,0 -4,0 - -

- varav tillfällig förstärkning förskola/grundskola 2022-2023 - -1,5 - -

Omsorgsnämnden 0,0 -3,6 - -
- varav ramhöjande driftbudget Samordningsförbundet 0,0 - - -

- varav tillfällig förstärkning äldreomsorg 2022-2023 - -3,6 - -

Summa förändring av driftbudget inom nämndsverksamheten 8,5 -18,9 -3,7 -2,8

Finansförvaltning / Övrig gemensam verksamhet 16,0 4,5 5,9 -1,2
- varav pensionskostnader 18,6 12,5 -1,1 -1,2

- varav nyttjande av pensionsfonden - -7,0 7,0 -

- varav försäkringskostnader -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 -10,0 -

Summa förändring av driftbudget 2023-2026 24,5 -22,4 -7,8 -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-
terna 8, Moderaterna 8, Demokratiresan 5, Sverigedemokraterna 3,  
Liberalerna 2, Centerpartiet 2, Kristdemokraterna 1, Miljöpartiet 
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 tkr
• Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.

Budgetberedningens förslag:
För kommunfullmäktige föreslås ett kommunbidrag om 1 043,6 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 tkr
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Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter - - -

Kostnader -953 - -

Verksamhetsresultat -953 -1 029 -1 044

Kommunbidrag 988 1 029 1 044

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 tkr
• Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.

Budgetberedningens förslag:
Överförmyndarverksamheten föreslås ett kommunbidrag om 
1 002,1 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.
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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 -1 002

Kommunbidrag 870 982 1 002

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 -3 920,0 tkr varav:

 Fiberutbyggnad -1 670,0 tkr
 Teknisk service -1 000,0 tkr
 Trafikutredning -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 tkr varav:
 Intäkter markarrenden -400,0 tkr
 KS ofördelade medel -2 130,0 tkr 
 El +13 000,0 tkr
 Livsmedel +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 tkr
• Kompensation för löne-och arvodes-ökningar tillkommer 

löpande under året.

Budgetberedningens förslag:
Kommunstyrelsen föreslås ett kommunbidrag om 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 -98 880

Kommunbidrag 78 207 87 785 98 880

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 tkr
• KPI- uppräkning -86,7 tkr
• Kompensation för löne-och arvodes-ökningar tillkommer 

löpande under året.

Budgetberedningens förslag:
Byggnadsnämnden föreslås ett kommunbidrag om 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 -9 329

Kommunbidrag 9 698 10 394 9 329

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 tkr varav:

 Lokalförsörjning -1 000,0 tkr
 Gymnasie/vux -1 000,0 tkr
 Skolskjutsar -700,0 tkr

• KPI- uppräkning +2 531,5 tkr
• Kompensation för löne-och arvodes-ökningar tillkommer 

löpande under året.

Budgetberedningens förslag:
Utbildningsnämnden föreslås ett kommunbidrag om 204 084,7 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 -204 085

Kommunbidrag 199 659 203 309 204 085

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 tkr
• KPI- uppräkning +1 970,3 tkr
• Kompensation för löne-och arvodes-ökningar tillkommer 

löpande under året.

Budgetberedningens förslag:
Omsorgsnämnden föreslås ett kommunbidrag om 247 917,1 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 -247 917

Kommunbidrag 236 751 245 007 247 917

Årets resultat 342 0 0



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


