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Budget- och uppföljningsprocessen 2022 
 

  

2020
•December: planeringsförutsättningar inför budget 2022 beslutas i kommunfullmäktige

2021

•Februari: budgetförutsättningar för budgetåret 2022 meddelas nämnderna

•April: preliminära verksamhetsförändringar inför 2022 beslutas i nämnderna

•Maj: budgetdialog mellan nämndspresidier och budgetberedningen

•Juni: MRP beslutas i kommunfullmäktige

•Oktober: internbudget 2022 beslutas i nämnderna

•December: Kompletterande beslut om MRP i kommunfullmäktige

2022

•Mars: ekonomisk helårsprognos per februari

•April: ekonomisk helårsprognos per mars

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

•Juni: ekonomisk helårsprognos per maj

•Juli: ekonomisk helårsprognos per juni

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

•Oktober: ekonomisk helårsprognos per september

•November: ekonomisk helårsprognos per oktober

•December: ekonomisk helårsprognos per november

2023
•Februari: bokslutsrapport 2022 beslutas av nämnderna

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

 

Den kommunala koncernen består av:  

• de kommunala nämnderna, inklusive Miljö-

nämnden i mellersta Bohuslän (MimB) vilken är en 

gemensam nämnd mellan kommunerna Sotenäs, 

Munkedal och Lysekil,  

• stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun, som är 

vilande och har inte innehavt några lokaler under 

året  

• fyra kommunala bolag; Sotenäsbostäder AB, 

Sotenäs RehabCenter AB, och Sotenäs Vatten AB 

ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Rambo 

AB ägs till 25 procent av Sotenäs kommun. 

Resterande del ägs av kommunerna Lysekil, 

Munkedal och Tanum. 

 

 

 

Sammanfattning  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
Resultatet för kommunkoncernen för perioden uppgår till +48,7 mnkr (föregående år +41,1 mnkr). Prognosen 

på helår beräknas landa på +39,9 mnkr (föregående år 30,0 mnkr) ojusterat för koncerninterna poster. Skillnaden 

i utfall jämfört med helårsprognos beror i huvudsak på att kommunens nämndsverksamhet där nettokostnader 

väntas öka med 7,3 mnkr utöver budget under hösten, därtill prognostiseras mycket låga vinster från 

fastighetsförsäljningar under hösten.   

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

till cirka 129,1 mnkr. 

 

Kommunen

Periodens resultat och helårsprognos 

Resultatet för perioden uppgår till 31,1 mnkr och 

har jämfört med budget för perioden en positiv 

avvikelse med 22,8 mnkr. Det innebär vidare att 

resultat i förhållande till skatteintäkter och 

kommunal utjämning för perioden uppgår till 

7,9 procent.  

Prognosen på helår beräknas uppgå till 21,3 mnkr. 

Det är en avsevärd förbättring jämfört med helårs-

budgeten som uppgår till 6,3 mnkr. Resultat i för-

hållande till skatteintäkter och kommunal utjämning 

beräknas således landa på 3,6 procent jämfört med 

budgeterade 1,1 procent. Det är framför allt bättre 

utfall avseende skatteintäkter och kommunal 

utjämning som utgör avvikelsen mellan årets 

prognostiserade och budgeterade resultat med totalt 

18,5 mnkr. 

Investeringar 

Investeringsutgifterna per augusti uppgår till           

11,1 mnkr. Prognosen för helåret är 40,1 vilket 

innebär en avvikelse på 74,2 mnkr (65 procent). 

Givet att prognosen håller kommer själv-

finansieringsgraden för investeringar uppgå till 125 

procent. 

Personalförhållanden 

Sjukfrånvaron uppgår under perioden januari – 

augusti 2022 till 9,8 procent vilket är samma jämfört 

med samma period föregående år. Det som skiljer sig 

i sjukfrånvaron är att i åldersgruppen under 29 år har 

ökat från 8,7 procent till 12,1 procent. 

Långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört 

föregående år men utgör fortsatt drygt 48 procent av 

all sjukfrånvaro. Övertidsersättning, timkostnad och 

korttidssjukfrånvaro har ökat stort jämfört med 

föregående år, vilket kan härledas delvis till den 

extremt höga smittspridningen under början av året 

som resulterade i hög frånvaro med övertid, samt 

personalbrist under semesterperioden. 

God ekonomisk hushållning  

Enligt prognosen kommer god ekonomisk 

hushållning nås under verksamhetsåret. 

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

av viktiga förhållanden för resultat och 

ställning, kortfattad beskrivning av händelser 

av väsentlig betydelse, väsentliga personal-

förhållanden samt, uppföljning av god 

ekonomisk hushållning. 
 

Viktiga förhållande för resultat 
och ekonomisk ställning  

 
Samhällsekonomin 

   De ekonomiska förutsättningarna har på mycket 

kort tid ändrat sig och omfattningen av förut-

sättningarna kräver dessutom en mycket snabb 

anpassning. Ekonomiska förutsättningarna nu skiljer 

sig också markant från de senaste 10 – 15 åren.  

 

  De stora ekonomierna USA, Kina och euroområdet 

bromsar tydligt in 2022. Inflationen är på rekord-

höga nivåer och förväntas uppgå till knappt 8 

procent 2022 och därefter sjunka ned till strax under 

7 procent 2023. Energipriserna har skenat, bland 

annat till följd av energibrist. Flera regeringar har 

redan aviserat om uppmaning till hushåll och företag 

att spara på energi.  

 

   Centralbankerna har, för att få ned inflations-

utvecklingen, genomfört ett antal räntehöjningar och 

därtill aviserat om ytterligare höjningar under 2022 

samt inför 2023. Efter ett antal år med låga 

räntenivåer påverkar höjningarna i hög grad då 

skuldsättningsgraden succesivt ökat för många 

hushåll och företag.  

 

  Sysselsättningen kvarstår på hög nivå och beräknas 

öka under 2022. Under 2023 förväntas den svagare 

ekonomiska utvecklingen påverka även arbets-

marknaden och därmed spås att sysselsättningen 

faller. Svensk ekonomi går mot en mycket svagare 

utveckling 2023. BNP beräknas uppgå till 2,1 

procent 2022 och sedan falla till 1,0 procent 2023.  

 

  Osäkerheten är fortsatt stor och inte minst avseende 

energipriser, kriget i Ukraina och det säkerhets-

politiska läget.  

 

 

 

 

Kommuner 

Efter ännu ett år med påverkan av pandemin 

redovisades återigen ett mycket starkt ekonomiskt 

resultat i kommunerna 2021. Resultatet uppgick till 

47 miljarder kronor, vilket motsvarade hela 7,4 

procent av skatter och generella statsbidrag. De 

starka resultaten förklaras av en betydligt snabbare 

ekonomisk återhämtning än väntat 2021 och därmed 

högre skatteintäkter än budgeterat.  

 

Kommunernas ekonomi påverkas under 2022 av 

effekterna efter pandemin. Med stigande inflation 

drivs kommunernas kostnader upp avseende bland 

annat på energi, drivmedel och livsmedel. De därtill 

ökade räntenivåerna börjar också få effekt. Kriget i 

Ukraina innebär ökat flyktingmottagande vilket 

krävs en omställning för. 

 Inför 2023 beräknas ovan konsekvenser att 

kvarstå därtill påverkas kommunerna av markant 

ökade pensionskostnader. Osäkerheten kring 

samhällsutvecklingen kommer att stort prägla 

kommunernas budgetarbete. 

 

Kommunernas investeringar har två år i rad 

minskat och därtill sker en tydlig avmattning av 

kommunernas låneskuld. Detta efter en lång rad av 

år med ökning av investeringsvolymer på ca sex 

procent per år. Däremot kvarstår stort investerings-

behov främst kopplat till demografiska behovet men 

också avseende omfattande renovering av befintliga 

verksamhetslokaler.  

 

Investeringstakten framöver kommer sannolikt 

påverkas av ökade prisnivåerna. Skatteunderlaget i 

reala termer innebär en ökning med 0,9 procent per 

år 2022-2025, jämfört med de senaste 10 årens 

genomsnitt på 1,7 procent. Trots ökning sker nu en 

urholkning av kommunsektorns köpkraft. 

Utvecklingen av skatteunderlaget kommande år 

förväntas inte kunna räcka till att finansiera ökade 

kommunal verksamhetsvolym. Den demografiska 

utmaningen blir även större då antalet i arbetsför 

ålder ska försörja allt fler. 

 

De pandemirelaterade generella statsbidragen 

under 2020 ersätts på ungefär samma nivå 2021. 

Under 2022 och 2023 sker en nedtrappning på drygt 

8 miljarder kronor. Riktade tillskott inom äldre-

omsorgen, vuxenutbildning och skola innebär att 

mailto:info@sotenas.se
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minskningen av de generella bidragen inte blir så 

drastiskt. De två största utmaningarna för kommuner 

och regioner de kommande åren är att kunna 

rekrytera personal och att klara finansieringen av 

verksamheten. Välfärden har stora investerings- och 

rekryteringsbehov. De stora kullarna under 1940-

talet gör att andelen äldre i befolkningen nu ökar.  

Genom höga födelsetal och invandring ökar 

dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen 

byggdes till stor del under 1960 – 1980-talen och står 

nu inför betydande behov av restaurering- och 

nybyggnation.  

 
Befolkning 

Befolkningen i åldrarna 80 och äldre ökar 

väsentligt snabbare än den arbetsföra befolkningen i 

åldrarna 20–66 år. I nästan 6 av 10 kommuner (171 

kommuner) minskar till och med den arbetsföra 

andelen av befolkningen samtidigt som antalet över 

80 år, och därmed behoven inom äldreomsorgen, 

kraftigt ökar. Det kommer att innebära att 

kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen blir en 

av de absolut största utmaningarna framöver.  

 

Med dagens personaltäthet blir det svårt, för att 

inte säga omöjligt att bemanna äldreomsorgen i 

många kommuner. Utöver bristen på arbetskraft blir 

det framöver ännu svårare att hitta personal med rätt 

utbildning och kompetens. Det blir allt tydligare att 

det krävs nya sätt för att lösa välfärdsåtagandet.  

 

För att säkra att alla invånare kan fortsätta ta del 

av god välfärd behöver flera saker göras och andra 

arbetssätt användas. Förutom att behålla, utveckla 

och rekrytera personal behöver kommuner bland 

annat skapa förutsättningar för att arbeta heltid och 

stärka arbetsmiljön. Andra åtgärder är förmånliga 

pensionsvillkor och att använda digital teknik där det 

frigör tid för medarbetarna samt nyttja digital 

infrastruktur, digital samverkan och digital mognad.

Sotenäs förutsättningar  

Skatteunderlagstillväxt 

 

För 2022 ses en klar förbättring av skatte-

underlagstillväxten, framför allt beroende på ökning 

av löner och kommunala skatteunderlaget. Då även 

löner och priser hos kommuner och regioner antas 

öka snabbare innebär det (beräknat) högre skatte-

intäkterna inte någon reell resursförstärkning. 

 

 Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer 

kommande år att i hög grad präglas av just den 

urholkning av ”köpkraften” som snabbt stigande 

priser och löner leder till. Urholkningen kommer att 

slå olika för aktörer, men kvalitativt är det samma 

effekt som träffar hushåll, företag och offentlig 

sektor. 

För Sotenäs innebär den senaste skatteprognosen 

(augusti 2022) en markant förbättring av slut-

avräkningen för 2022 jämfört med antagen budget 

med 18,5 mnkr. Sammantaget, jämfört med budget 

2022, ökar skatteintäkter med 11,0 mnkr och 

kommunal utjämning inklusive fastighetsavgiften 

med 7,5 mnkr.  

I jämförelse med bokslut 2021 ökar de 

prognostiserade skatteintäkterna och kommunala 

utjämningen med 19,0 mnkr eller 3,3 procent. 

Övriga ersättningar och riktade stadsbidrag 

För sjuklöner har erhållits cirka 2,9 mnkr under 

året och kompenserar därmed delvis sjuklönerna för 

perioden januari till mars. Omsorgsförvaltningen har 

under 2022 sökt 23,3 mnkr i olika statsbidrag. 

Bidragen används till insatser för ökad kvalitet, 

kompetensutveckling, digitalisering och före-

byggande arbete. Det största statsbidraget är på 8,7 

mnkr och tilldelades kommunen då förvaltningen 

lyckats minska andelen timanställda inom 

kommunal vård och omsorg om äldre mellan 2020 

och 2021.  

 

 

  
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Prognos 

2022 

Skatteintäkter 489 506 517 

Utjämning  45 28 33 

Fastighetsavgift 37 38 40 

Summa 571 572 590 
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Demografi 

 

2021 ökade befolkningen med 25 personer från 

9 100 till 9 125 personer. Detta berodde på hög 

inflyttning till kommunen vilket övervägde både 

utflyttning och det negativa födelsenettot. Antalet 

nyfödda barn under 2021, blev 60 personer något 

högre än föregående år (52). 

SCB har presenterat statistik och per juli 2022 

visar att Sotenäs befolkningen ökat med 51 invånare 

jämfört med årsskiftet 2021 och uppgår till 9 176. 

Befolkningen karaktäriseras av att andelen 

personer 65 år och äldre är 36 procent, vilket är högt.  

Andelen 0 - 19 och 20 - 64 år minskar med 55 

personer, medans 65 och äldre ökar med 106 

personer. 

 

Det framgår också genom måttet demografiska 

försörjningskvoten. Vilket beräknas som summan av 

antal personer 0 - 19 år och antal personer 65 år och 

äldre dividerat med antal personer 20 - 64 år. 

Önskvärt är ett lågt värde. Sotenäs värde för 2021 

uppgick till 1,02 - för riket var motsvarande värde 

0,77 och för Västra Götalands Regionen till 0,89. 

Värdet för Sotenäs kommun var i juli 2022 1,05. 

Källa: SCB. 

 

Finansiella risker 

Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och 

beskriva eventuella ränte- och valutarisker. 

Kommunen amorterade låneskulden under 2018 och 

därmed är kommunens ränterisk mycket låg för 

kommande år. Kommunen har inga utlandslån och 

löper därmed heller ingen valutarisk. 

 

För kommunkoncernen ser bilden annorlunda ut 

då dagens sammanlagda koncernlåneskulden uppgår 

till 817,0 mnkr. Med mycket låga räntor påverkar 

räntekostnaderna bolagen marginellt. Däremot är 

risken påtaglig vid kommande räntehöjning. 

Upplåningen inom bostadsbolaget har 370 mnkr (68 

procent) säkrats i swapar (föregående år 410 mnkr). 

 

Kommunala borgensåtaganden 
 

 

Borgensåtagande redovisas utanför balans-

räkningen. Kommunens borgensåtagande är en 

viktig del i bedömning ur ett riskperspektiv. Totalt 

har kommunfullmäktige beviljat borgensåtagande 

med 993,4 mnkr. Bostadsbolaget står för störst andel 

av förpliktelsen med 643,8 mnkr. Därutöver 

tillkommer borgen för Sotenäs Vatten AB på 280,0 

mnkr. För Sotenäs RehabCenter AB finns åtagande 

om 27,0 mnkr samt för Rambo AB ett åtagande om 

25,8 mnkr.  

Kommunen har också några mindre borgens-

åtagande i föreningar samt även solidarisk borgen 

för Kommuninvest samtliga förpliktelser. I nuläget 

överstiger Kommuninvest tillgångar dess skulder.  

Per 2022-08-31 är 839,2 mnkr ianspråk–

taget/nyttjat. 

Sammantaget bedöms risken som låg för dessa 

skulder. 

 

Pensionsåtagande 

Kommunen redovisar pensionerna enligt den så 

kallade blandmodellen. Blandmodellen innebär att 

den större delen av pensionsskulden redovisas utan-

för balansräkningen bland ansvarsförbindelser.  

Kommunens skuld per 2022-08-31 uppgick till 

217,7 mnkr inklusive särskild löneskatt för helår 

bedöms ansvarsförbindelsen uppgå till 212,0 mnkr 

jämfört med 221,0 mnkr för bokslut 2021. 

Efter 1998 ändrades redovisningen och en 

löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs 

numera kontinuerligt. Kostnader för pensioner 

beräknas 2022 belasta årets resultat med 39,9 mnkr 

jämfört med 40,2 mnkr för år 2021. 

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande 

som påverkar och tränger undan verksamhets-

kostnader. Totalt sett innebär dessa åtaganden en 

hög risk. 

 

 

 

Ålder 2019 2020 2021 2022-07 

0 – 19 1 500 1 459 1 424 1 404 

20 – 64 4 556 4 549 4 512 4 477 

65 – 79 2 306 2 391 2 457 2 499  

80 + 699 701 732 796 

Summa 9 061 9 100 9 125 9 176 

Bolag Beviljat Utnnytt. Kvar  

Sotenäsbostäder AB 643,8 553,8 91,0 

Sotenäs RehabCenter 

AB 27,0 25,0 2,0 

Sotenäs Vatten AB 280,0 251,0 29,0 

Rambo AB 25,8 0,0 25,8 

Föreningar 16,8 10,4 6,4 

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

Omvärld 
 Brist på arbetskraft 

/ Demografisk 

utveckling 

Med en allt äldre befolkning och en 

högre konkurrens om arbetskraft 

gäller det att bibehålla personal ha 

personal med rätt utbildning och 

kompetens 

Sotenäsbostäder 

AB, 

Kommunstyrelsen, 

Omsorgsnämnden 

Krav på bostadsbolag avseende 

produktion av bostäder. Krav på 

kommunstyrelsen avseende 

byggbara tomter samt detaljplaner 

för utbyggnad tomtmark och 

industrimark. Beslut av om- och 

tillbyggnad av särskilt boende. 

Översiktsplan och infrastrukturplan 

färdigställs under 2022.  

Omvärld 

Finansiering 
Demografin påverkar 

kostnadsutjämningen  

 

Kortsiktiga planeringsförutsättningar 

både riktade och generella statsbidrag  

Kommunen Budgetbeslut om minskning av 

verksamheternas kostnader med 

cirka 36,5 mnkr över åren 2019 – 

2022 för att kunna möta lägre 

intäkter. Omställningsarbete pågår i 

förvaltningarna. 

Omvärld 
 Klimat 

Risk för större och intensivare regn 

vilket kan resultera i översvämningar. 

Därtill risk för höjning av vattennivån 

ökar risk för saltvatteninträngning i 

VA-nätet 

Sotenäs Vatten AB Översyn av ledningsnät samt 

upprättat rutiner för rensning av 

dagvattenbrunnar.  

Identifiera områden med 

översvämningsproblematik och 

förslag till tekniska lösningar med 

ekonomiska kalkyler har påbörjats 

Verksamhet  

Personal 

Kompetensförsörjning är väsentlig 

för kommunen och dess verksamhet 

Kommunen, 

samtliga nämnder 

Friskvårdsinsatser, samverkan med 

närliggande kommuner. 

Verksamhet  

Eftersatt underhåll 

av fastigheter 

Minskar värdet på tillgångarna Kommunen, 

kommunstyrelsen, 

Sotenäs Vatten AB  

Genomföra underhållsplaner samt 

framtagande av långsiktiga 

investeringsplaner. 

Verksamhet  

Hård belastning på 

avloppsreningsverk 

samt 

vattenförsörjning 

Reningsverken är hårt belastade 

framför allt sommartid. Översyn av 

tillgången på råvatten framöver 

Kommunen, Sotenäs 

Vatten AB 

Utredning avseende planering av 

avloppsverken är färdigställd. 

Lokaliseringsutredning är påbörjad. 

VA-planarbete med handlingsplaner 

pågår och väntas färdigställas första 

tertialet 2023 

Finansiell risk 

Ränterisk 

Hög skuldsättning ger betydande 

kostnadseffekter vid ökad räntenivå  

Kommunala 

koncernen 

Höjda räntenivåer påverkar redan i 

år. Bostadsbolaget har räntesäkrat 

68 procent av lånen genom så 

kallade swapar.  

Finansiell risk 

Kostnadsutveckling 

inom VA-bolaget 

Höga investeringsutgifter framöver 

får påverkan på ökad skuldsättning 

samt påverkan på kostnadsutveckling 

och brukningsavgifter 

Kommunen, Sotenäs 

Vatten AB 

Gemensam och långsiktigt plan i 

koncernen för kommande 

investeringsutgifter. 

Finansiell risk 

Höga borgens-

åtaganden 

Eventuellt infriande av 

borgensåtagande för kommunen 

innebär kraftig påverkan 

Koncernen Krav på amortering av lån hos de 

kommunala bolagen. 

Finansiell risk 

Pensionsskuld 
Förändring av RIPS-räntan 

Inflationen/Prisbasbeloppförändringar 

påverkar skulden 

Kommunen En sänkning av RIPS-räntan skulle 

innebära ett högre nuvärde på 

pensionsskulden.  
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Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunkoncernens strategiska arbete 

     Det omfattande strategiska arbete som inleddes 

under 2021 har fortsatt under 2022 utifrån en 

helhetssyn i kommunkoncernen. Tillsammans med 

Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnd, Miljönämnd i 

mellersta Bohuslän, Sotenäs Vatten AB, Västvatten 

AB och Sotenäsbostäder AB arbetas det med 

översiktsplanen, VA-planering, mobilitetsutredning, 

bostadsförsörjningsprogram, skyfallsutredning, väg- 

och cykelstrategi, laddplan, sjöbodspolicy, förstudie 

för energieffektivisering.  Tillsammans med Rambo 

AB samt Munkedals och Lysekils kommuner tas 

också en renhållningsplan fram. Planeringen 

beräknas vara färdig vid årets slut 2022.  

 

Bostäder 

     Under året har bostadsbolaget sålt fastigheten 

Finntorp 2:285 (Munkebergsgatan i Bovallstrand) 

med 20 lägenheter samt ett exploateringsområde 

med sex tomter. Ombyggnation sker av Bankeberg 

där 36 hyresrättslägenheter beräknas vara in-

flyttningsklara första kvartalet 2023, samt Ekelid-

berget, Aspvägen 1, där 24 lägenheter ska vara klara 

första november i år.  

 

Hållbarhetsarbete  

     Kommunstyrelsen arbetar för ett hållbart 

samhälle ur miljömässigt perspektiv genom att 

genomföra klimatlöften, bereda åtgärder inom 

åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025.  

Medarbetare och politiker får under våren en digital 

miljö- och klimatutbildning som tagits fram i 

samarbete med kommuner i norra Bohuslän.  

Ärenden, såsom handlingsplan för ett Renare 

Sotenäs, utredning av miljözoner eller insamling av 

matavfall, bereds förvaltningsövergripande för att få 

ett holistiskt perspektiv på frågor som ska beslutas. 

Under våren har utfall för 2021 inom miljöområdet 

rapporterats till såväl Länsstyrelse, Sveriges eko-

kommuner som Aktuell Hållbarhets kommun-

ranking. Företagsfrukost har genomförts i samarbete 

med klimat-och energirådgivarna.  

 

Ukrainakrisen 

Arbetet genomfördes i ett nära samarbete med 

övriga förvaltningar och civilsamhället. Har även 

inlett en dialog med civilsamhället kring möjliga 

framtida samverkansformer. Arbete pågår med att ta 

fram mer permanenta boendeplatser för de flyktingar 

från Ukraina som kommer att anvisas till 

kommunen, utifrån en ny lag om mottagande för 

kommunen som träder i kraft 1 juli 2022. 

 Sotenäs kommuns anvisningstal för 2022 är 32 

och vi har hittills tagit emot 4 personer. Detta har 

medfört en ökad arbetsbelastning på verksamheten 

som inte var planerad. 

 

Covid-19 

Omsorgsverksamhet 

Under årets första månader påverkade pandemin 

verksamheten i hög grad. Dagverksamheten 

påverkades i sitt utförande under perioden. I alla 

verksamheter kan vi konstatera att vi hanterat 

smittspridningen bra och påverkan på brukarna har 

varit liten. Dock har det medfört höga sjuktal och 

kostnader för material och personal. Under 

sommarmånaderna ökade restriktionsnivån kring 

covid-19 då smittspridningen ökade. Det innebar i 

verksamheterna att man återinförde användning av 

munskydd. I september togs detta bort. 

Verksamheten har haft ett fåtal smittade personer 

under perioden. 

  

Grundskola 

Under början av året var utbildnings-

förvaltningens verksamheter fortfarande påverkade 

av pandemin. Under januari och februari var 

förvaltningens sjukskrivningstal högre än förväntat. 

Först under mars kunde ett normalläge utläsas och 

sjukskrivningstalen låg på nivå med målvärdet. 

 

Förväntad utveckling 

Investeringar 

Inför kommande år står kommunkoncern inför 

stora investeringsutgifter. VA-bolaget, bostads-

bolaget och kommunen har omfattande investerings-

behov. Det är av största vikt att kunna självfinansiera 

investeringarna i så hög utsträckning som möjligt för 

att inte lämna över skulder till kommande 

generationer. För att göra det behövs högre resultat i 

kommunen.  
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Väsentliga personalförhållanden i kommunen 

MEDARBETARE OCH SJUKFRÅNVARO 
Utfall 

2019-08 
Utfall 

2020-08 
Utfall 

2021-08 
Utfall 

2022-08 

Antal månadsavlönade (antal personer)   791 811 800 784 

Timanställda (antal personer) 314 319 286 299 

Antal månadsavlönade årsarbetare 735 771 775 768 

Månadslön (mnkr) 163 165 173 178 

Timlön (mnkr) 17,2 14,5 15,2 17,2 

Personalkostnader totalt inklusive sociala avgifter 302 302 306 319 

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

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

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

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

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 

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

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

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

 

 

Anställda 

Antalet anställda har minskat över tid men de som 

arbetar har utifrån heltidsinförandet högre 

sysselsättningsgrad vilket gör att det totala antalet 

årsarbetare blir likvärdigt. Även antalet 

tillsvidareanställda årsarbetare ökar vilket är en 

positiv utveckling då en trygg anställning ökar 

attraktiviteten i anställningen. Det är främst inom 

omsorgen som antalet visstidsanställda har minskat 

under perioden. 

 

Personalkostnader 

Under perioden från år 2020 till år 2022 har den 

totala personalkostnaden ökat. Delvis beror det på 

ökade lönekostnader, att fler arbetar heltid men den 

ökade tiden har inte kunnat användas helt effektivt 

under pandemin men även en ökad kostnad för 

övertid och timlöner. Övertidsersättningen är fyra 

gånger så hög samma period 2022 som den var 2020. 

Den ökade kostanden kan härledas delvis till den 

extremt höga smittspridningen under början av året 

som resulterade i hög frånvaro med övertid som följd 

samt personalbristen under semesterperioden inom 

omsorgsförvaltningen. Däremot har sjuklön för 

långtidssjukskrivning minskat kraftigt från 2021 till 

år 2022. 

 

Sjukfrånvaro 

Nivån på sjukfrånvaron under januari och februari 

i år har aldrig varit så hög i kommunen. Under maj 

och augusti har sjukfrånvaron gått ner och ligger 

under nivån för samma period föregående år. Dock 

är den sammantagna sjukfrånvaron fortsatt på en hög 

nivå och åtgärder behöver vidtas på både individ, 

grupp och organisationsnivå. Sjukfrånvaron skiljer 

sig något mellan åldersgrupperna med högre 

sjukfrånvaro i åldersgruppen under 29 år och bland 

medarbetare över 50 år. Sjukfrånvaron är betydligt 

högre bland kvinnor, 10,7 procent jämfört med män, 

6,2 procent.  

Den långa sjukfrånvaron har minskat jämfört 

föregående år men utgör fortsatt drygt 48 procent av 

all sjukfrånvaro. Av samtliga anställda har 

17 procent sex frånvarotillfällen eller fler under den 

senaste 12-månadersperioden. Korttidsfrånvaron 

utgör ett stort problem i verksamheten då det skapar 

behov av vikarier, orsakar stort produktionsbortfall, 

och minskar kontinuitet och stabilitet. Alla 

medarbetare ska enligt rehabiliteringsrutinen ha ett 

tidigt samtal och en rehabiliteringsplan vid upprepad 

korttidsfrånvaro för att tidigt sätta in åtgärder för att 

undvika längre sjukfrånvaro. 

 

Kompetensförsörjning 

Samtliga verksamheter har reviderat personal-

försörjningsplanen och tagit fram gemensamma 

fokusområden som ska arbetas med enligt utarbetad 

modell. För att klara försörjningsutmaningen krävs 

både en kompetenshöjning av befintlig personal men 

även en annan kravbild vid nyanställning. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Bedömning av måluppfyllelsen 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning krävs för att räkenskapsåret ha uppfyllt 

god ekonomisk hushållning att: 

• Samtliga finansiella mål uppnås under räkenskapsåret 

• En övervägande del av verksamhetsmålen uppfylls under året, eller under den tid som anges i mål-

formuleringen 

Bedömning av måluppfyllelse görs genom en sammanvägd bedömning av fullmäktiges indikatorer och 

underliggande måluppfyllelse i nämndernas styrande verksamhetsmål. Bedömningen av måluppfyllelsen efter 

augusti månad avser årets helårsprognos jämfört med målvärdet.  

 

Teckenförklaring 

Målet prognostiseras uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 100 procent eller mer. 

Målet prognostiseras delvis uppfyllas. Indikatorn prognostiseras bli 51 – 99 procent uppfylld. 

Målet prognostiseras inte uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 50 procent eller mindre. 

 

Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

1. Årets resultat   

Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 

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

till skatter och kommunal utjämning. Därmed är målet helt uppfyllt för perioden. Prognosen för helåret pekar på 

ett överskott om 21,3 mnkr, i jämförelse med budget, en positiv avvikelse med 15,0 mnkr. Utfallet innebär ett 

resultat på 3,6 procent i förhållande till skatter och kommunal utjämning. Målet är därmed uppfyllt för 

verksamhetsår 2022. 

Avstämning av det långsiktiga målet innebär att resultat i förhållande till skatteintäkter och kommunal 

utjämning uppgår för 2019 - 2022 till 2,8 procent eller 15,5 mnkr. (för år 2019 +6,4 mnkr, 2020 +18,1 mnkr, 2021 

+16,0 mnkr och prognos 2022 +21,3 mnkr). Målet beräknas därmed vara helt uppfyllt för den innevarande 

mandatperioden. 

 

2. Årets investeringar       

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 

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

Självfinansieringsgraden för perioden är 440 procent och för helår beräknas den uppgå till 125 procent.  

 Koncernens belåningsgrad prognostiseras inte överstiga målvärdet. Investeringsmålet bedöms kunna uppfyllas 

för verksamhetsåret.  

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022-08 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Årets resultat, mnkr 16,0 31,2 21,3 6,3 
 

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag 

kommun 

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

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall  
2022-08 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Årets självfinansieringsgrad för årets investeringar 169% 440% 125% 47% 
 

Koncernen: belåningen ska inte överstiga en nivå som 

motsvaras av belåningstaket hos Kommuninvest 

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

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

  

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

verksamhetsområdena förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg, exklusive central overhead, 

prognostiseras år 2022 totalt uppgå till 317,8 mnkr. Detta är en minskning med 8,0 mnkr i nominella termer jämfört 

med år 2017 då nettokostnaden sammantaget uppgick till 325,8 mnkr (justerat för inflation till och med år 2022: 

375,4 mnkr). I reala termer innebär prognosen en minskning med cirka 50 mnkr. Målet beräknas därmed bli helt 

uppfyllt för den innevarande mandatperioden. 

 

 

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

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

rekrytera, behålla och utveckla personal    

 

Målet prognostiseras delvis uppfyllas under året. 

 

Sjukfrånvaro 

Redan före pandemin år 2020 började sjukfrånvaron öka och har sedan fortsatt under pandemin. Sjukfrånvaron 

har planat ut på en högre nivå i år och det är främst inom omsorgen som sjukfrånvaron är fortsatt hög. Inom 

omsorgen pågår en rad insatser på både individ och organisationsnivå. Omsorgen ingår i ett projekt i samarbete 

med Sunt arbetsliv avseende att stärka friskfaktorerna inom förvaltningen samt arbetsförutsättningar för chefer och 

medarbetare. Budget har tillsats för en ny tjänst som sedan maj månad arbetar övergripande med arbetsmiljö och 

hälsa för att främja och förebygga inom arbetsmiljöområdet. Friskvårdssatsningen i samarbete med Sotenäs 

RehabCenter fortsätter med bra resultat. 

 

Andel medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs kommun som arbetsgivare 

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

ett bra ledarskap, möjlighet till kompetensutveckling i arbetet, delaktighet, att det man gör är betydelsefullt och 

meningsfullt är några faktorer. Inom dessa områden pågår arbete både övergripande i kommunen men även riktat 

inom delar av förvaltningar och verksamheter. Detta mäts i medarbetarundersökningen som genomförs i oktober 

i år. 

 

Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i anställningsbeviset 

I december 2021 beslutades om heltid som norm vid tillsvidareanställning. Trots det är det en del medarbetare 

som väljer att arbeta deltid. En undersökning genomförs under hösten 2022 för att se vad som är orsaken till önskan 

om deltid och på så vis möjliggöra för fler att arbeta heltid. 

 
  

Nyckeltalsindikator Helår 
2017 

Utfall 
2022-08 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Nettokostnad förskola, mnkr -36,6 -30,1 -45,1 Minska 
 

Nettokostnad grundskola (inkl. förskoleklass), mnkr -82,3 -55,4 -79,4 Minska 
 

Nettokostnad gymnasieskola, mnkr -34,6 -18,5 -30,1 Minska 
 

Nettokostnad äldreomsorg, mnkr -172,3 -112,3 -163,2 Minska 
 

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Sjukfrånvaro totalt 9,9% 9,8% 9,9% 7,0% 
 

 Andel medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs 

kommun som arbetsgivare 

64%  

(år 2020) 

- 70% 70% 
 

Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i 

anställningsbeviset 

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

 

Målet prognostiseras uppfyllas under året.  

 

Förskola 

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

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

i oktober och redovisas i årsbokslutet. 

 

Grundskola 

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

alla att de känner sig trygga i skolan medan 87 procent av eleverna i årkurs 6 och 8 svarat att det stämmer väl eller 

helt och hållet. Några av de äldre eleverna uttrycker brister vad gäller studiero och stress med mycket läxor och 

prov. Tråkiga skolgårdar nämns också av elever i årskurs 6 och 8. 

Skolnärvaron har under perioden januari till augusti varit låg. Pandemin har till viss del påverkat elevernas 

skolnärvaro. Hög skolnärvaro är en friskfaktor och utbildningsförvaltningen arbetar med insatser och åtgärder för 

att främja närvaro och psykisk hälsa. Verksamheten går in i ett samarbete med Fyrbodals kommuner kring 

kraftsamling för fullföljda studier med bland annat fokus på psykisk hälsa. 

De mätpunkter som Skolverket har genom läsa-skriva-räknagarantin för årskurs 1 samt nationella prov för 

årkurs 3 har delvis varit pausade under pandemin, därför saknas värden för 2021. Verksamheten följer Skolverkets 

avstämningsvärde med läs-skriva-räkna-garanti och nationella prov under 2022. 

Läsårets meritvärde för eleverna i årkurs 9 var lägre än målvärdet. Flickorna visade höga resultat, medan 

pojkarnas meritvärde låg långt under målvärdet. Skolan arbetade med att höja pojkarnas måluppfyllelse genom 

tidiga insatser inom fokusområdena digitalisering, ledarskap i klassrummet, genus och jämställdhet, samt språk-

utvecklande arbetssätt. 

 

Gymnasieskola 

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

av förändrad studie- och yrkesvägledning på grundskolan, vilket medfört färre byten mellan olika program. Det 

finns också tydliga korrelationer mellan meritpoäng i årskurs 9 tre år tidigare, och andel elever som genomför 

gymnasieutbildningen på tre år.  

 

 
 
  

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Andel barn inom förskoleverksamhet 91% - 90% 95% 
 

 Andel vårdnadshavare som upplever trivsel och 

trygghet i verksamheten 

 

96% 96% 96% 95% 
 

Andel elever som känner sig trygga i skolan 95% 94% 95% 95% 
 

Andel elever med minst 90 % närvaro - 46% 75% 90% 
 

Andel elever i åk 1 som uppfyller läsa-räkna-skriva-

garantin 

- - 90% 90% 
 

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

delprov för ämnesproven i SV, Sv2 lägeskommun, 

kommunal skola 

92% 92% 92% 90% 
 

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

delprov för ämnesproven i matte, lägeskommun, 

kommunal skola 

80%- 90% 90% 90% 
 

Genomsnittliga meritvärde för elever i åk 6 233 225 225 235 
 

Genomsnittligt meritvärde för elever i åk 9 240 222 222 235 
 

Andel elever som genomför gymnasiet på tre år 69% 92% 92% 85% 
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6. KF:  Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för att 

säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov    

 

Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 

Företagsklimat - Nöjd-Kund-Index 

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

myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedels-

kontroll, serveringstillstånd och upphandling. De utfall som hittills under året inkommit avser bygglov med ett 

resultat om 60, samt livsmedelskontroll med ett resultat om 85. Det aggregerade utfallet hittills uppgår därmed till 

60. 

 

Hållbart medarbetarengagemang 

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

styrning. Inom området motivation värderas möjlighet till utveckling och lärande, inom ledarskap värderas tillit, 

delaktighet och förutsättningar och inom styrning efterfrågas tydliga mål, förväntningar och uppföljning. 

Mätningen görs i samband med medarbetarundersökningen vilken genomfördes år 2020 och nästa mätning görs 

hösten 2022, och redovisas i årsredovisningen. 

 

Arbetsmarknadsåtgärder 

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

vilket är mycket nära målvärde på 30 procent. Utifrån det mycket stora kompetensbehovet inom kommunal 

verksamhet och näringslivet är det ytterst viktigt att alla invånares arbetsförmåga tas tillvara utifrån behov och 

förmåga. Framtagande av en intern samverkansmodell inom kommunen för att minska utanförskapet, stöta 

personer som står utanför arbetsmarknaden att närma sin egenförsörjning, pågår. Under hösten startas även arbetet 

med att ta fram en samverkansöverenskommelse mellan Sotenäs kommun och Arbetsförmedlingen. Medel har 

tillförts budget för en ungdomsjobbsatsning som kommer att startas upp under hösten 2022, satsningen görs i 

samarbete med företag inom beredningsindustrin i kommunen. 

 

 
7. KF: Sotenäs kommun präglas av ett positivt företagsklimat för företagande och företagsamhet 
med goda förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera, anställa, investera och expandera i 

kommunen    

 

Målet prognostiseras inte uppfyllas under året.  

 

Företagarfrukost och lotsmöten 

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

företagens företrädare. Syftet med företagarfrukostarna är att få företag att nätverka samt att få och dela 

intressant/matnyttig information. Till följd av corona-pandemins restriktioner, genomfördes inga företagsfrukostar 

under föregående år. Under 2022 har dessa startats upp igen. Kommunen medverkar även på Företagarnas 

evenemang så som luncher m.m. Under året har flertalet lotsmöten genomförts med gott utfall där bra rådgivning 

har kunnat ges direkt till företagare. 

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, 70 

(år 2020) 

60 - 75  

Hållbart medarbetarengagemang - HME kommunalt 

anställda 

81%  

(år 2020) 

- 83% 83% 
 

Andel inskrivna personer på Arbetsmarknadsenheten 

som gått vidare till studier eller arbete, i %. 

22% 29% 30% 30% 
 

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking  245 257 257 160 
 

Tillgänglig detaljplanerad och beredd mark för 

företagsetablering, i m2 

0 0 0 35 000 
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Företagsärenden 

Ärenden kan hanteras alltmer effektivt i en tillitsbaserad organisation. Detta eftersom medarbetarna har både 

formell behörighet och förtroende från både chefer och politiker i sina prioriteringar och sitt beslutsfattande. När 

det gäller företagsärenden i markförvaltningen bedöms ett fåtal ärenden vara ofördelade vid årets slut. Mängden 

pågående företagsärenden bedöms vidare ligga kring 80 stycken och därmed kan balans i hanteringen anses vara 

uppnådd vid årets slut. Som framgått under mål 4 bedöms också arbetsbelastningen då ha nått en rimlig nivå (180 

pågående ärenden). Därmed kommer det att finnas utrymme att handlägga totalt 100 andra ärendetyper.  

 

Industriområden 

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

Hunnebostrand inletts. Prognosen är att denna inte kommer att vara helt avslutad vid årets slut. Detta till följd av 

osäkerhetsfaktorer kopplat till upphandlingsprocessen, entreprenörers möjligheter att genomföra uppdragen samt 

ökande entreprenad-priser. 

 

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

besöka kommunen    

 

Målet prognostiseras delvis uppfyllas under året.  

 

Gästhamnar 

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

skrevs också avtal om nytt verksamhetsstöd för hamnverksamheterna med förenklad bokning, incheckning och 

betalning för kommunens gästhamnsgäster. 

 

Markupplåtelse och ställplats för husbilar 

Med en försiktig inledning av ansökningar om markupplåtelse för offentliga tillställningar under våren, har 

ansökningarna under resten av perioden ökat enormt och legat på samma nivå som innan pandemin. Även annan 

mark har under perioden upplåtits för turist- och besöksnäring. Ett antal avtal om nyttjanderätt för ladd-stolpar på 

kommunala parkeringsplatser har ingåtts under perioden.  

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

har beviljats. 

 

Info Points 

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

har möjlighet att få information om platsen vid sitt besök, även utanför högsäsong. Året-runt-öppna Info Points 

finns i flertalet av kommunens samhällen: Nordens Ark och Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand, Tumlaren 

i Väjern, kommunhuset och Pressbyrån i Kungshamn, samt Coop på Malmön. 

 

 

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

 

Målet prognostiseras uppfyllas under året.  

 

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Antal gästnätter i kommunens gästhamnar 17 097 19 500 19 650 15 309 
 

Antal nya områden för husbilsparkeringar   1 0 0 1 
 

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Antal olika typer av föreningsaktiviteter för ungdomar 12 15 16 16 
 

Antal mötesplatser för ungdomar   6 7 8 8 
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Fritidsgårdarna tillsammans med biblioteken samverkar med föreningar och andra aktörer för att skapa gratis 

aktiviteter för barn och unga i åldern 3 - 17 år. Finansiering av aktiviteterna har skett inom budgetramen för Kultur 

och fritid och uppgått till 80 tkr. En mindre summa användes till sport- och påsklovsaktiviteter. Verksamheten har 

lyckats skapa ett brett program med aktiviteter för alla åldrar med fokus på åldern 10 - 13 år. Aktiviteterna har 

bestått av allt från boksamtal (sagostund) på biblioteket, barnteater till lägerverksamhet, cirkusskola och 

dansworkshop. En bred blandning av kulturupplevelser och fysiska idrottsrelaterade aktiviteter.  Alla föreningar i 

kommunen fick en förfrågan före sommaren om att genomföra kostnadsfria aktiviteter och samtidigt erbjöds stöd 

från kommunen. Detta för att göra aktiviteterna kostnadsfria. Endast ett fåtal föreningar nappade på detta. 

Sotenäs kostnadsfria lovaktiviteter har blivit en etablerad del av kommunens ordinarie ungdomsverksamhet och 

engagerar många barn i kommunen. Syftet är att bidra till integration och motverka ojämlikhet utifrån ett 

socioekonomiskt perspektiv, för att ge alla barn och unga ett roligt och meningsfullt sommarlov. Därför var 

”kostnadsfritt” och ”tillgänglighet” viktiga ledord och de flesta aktiviteter har inkluderat lunch, samt haft en bred 

geografisk spridning i kommunen. 

 

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

yrkesverksamma bosätter sig i kommunen    

 

Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 

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

65 år och äldre, dividerat med antal personer 20 - 64 år. Ett värde över 1,00 innebär att gruppen äldre och yngre är 

större än den i arbetsför ålder. Den demografiska försörjningskvoten uppgick vid årsskiftet till 1,02 och har sedan 

dess ökat. Snittet för kommunerna i Västra Götaland uppgick vid årsskiftet till 0,89 och snittet i riket till 0,77. En 

låg försörjningskvot skapar bra förutsättningar för personalförsörjning inom kommunen och minskar sårbarheten 

vid förändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. 

I det pågående arbetet med översiktsplan tas bostadsområden och verksamhetsområden fram för att attrahera 

en allt större andel folkbokförda invånare i arbetsför ålder. Parallellt tas ett bostadsförsörjningsprogram fram för 

att säkerställa att bostadsplaneringen utgår ifrån det verkliga behovet men också utifrån den önskade demografiska 

utvecklingen. 

Symbioscentrum skapar förutsättningar för att nya företag bildas och redan befintliga utvecklas, vilket skapar 

fler och nya arbetstillfällen. Förutsatt att den rådande bostadsbristen omhändertas och avhjälps, bedöms dessa nya 

arbetstillfällen leda till fler kommuninvånare i arbetsför ålder. Detta leder till att målet om en sänkt demografisk 

försörjningskvot kan uppnås. 

Under perioden har kommunen ett marginellt positivt befolkningsnetto. 

 

 
11. KF: I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika bostadsalternativ där 

alla finner ett boende    

 

Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 

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

prioritering av detaljplaner men också som beslutsfattare i ärenden om detaljplaner. I bostadsförsörjnings-

programmet analyseras det framtida behovet av bostäder för att säkerställa bredd, variation och tillräcklig tillgång 

på bostäder. Detaljplanering pågår för ett stort antal bostäder, inte minst norr om Väjern. Kommunstyrelsen tar 

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Invånare totalt, antal 9 125 9 143 9 150 9 133 
 

Demografisk försörjningskvot 1,02 1,05 1,05 0,99 
 

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Antal nyproducerade hyresrätter via Sotenäsbostäder 0 0 24 20 
 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 

erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 

27 - 25 40 
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regelbundet del av information om pågående planarbete. Detta syftar till att ge kommunstyrelsen möjlighet att 

sätta sig in i planerna i god tid inför kommande beslut och därmed effektivisera processerna. Ju tidigare justeringar 

görs desto effektivare och mer förutsägbar blir hanteringen för exploatörerna.  

 

Sotenäsbostäder AB  

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

av 24 lägenheter, varav 12 ettor på 35 kvm och 12 tvåor på 45 kvm. Dessa planeras vara inflyttningsklara den 

1 november 2022. Ombyggnation av Bankeberg väntas ge effekt år 2023. 

 

Särskilda boenden 

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

under första halvåret. Redovisning finns därför ännu inte för detta nyckeltal. Under januari - augusti har det fattats 

40 beslut om plats på särskilt boende, varav 34 blivit verkställda. Den som fått vänta längst av de som blivit 

placerade väntade 86 dagar. Medelvärdet på antal dagar januari – augusti i väntan på placering uppgår till 25. 

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

 

 
12. KF: Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet som är 
tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i alla kommunens 

samhällen    

 

Målet prognostiseras uppfyllas under året.  

 

Strategiska dokument 

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

sutredningen. Mobilitetsutredningen innehåller förslag till hur trafikvolymerna kan hanteras sommartid, inte minst 

i fråga om parkeringsplatser. En strategi för väg- och cykelnätet är under framtagande och under perioden har 

beslut tagits om en reviderad sjöbodspolicy. En inventering av möjliga platser för nya sjöbodstomter har även 

genomförts. I samarbete med Västvatten AB har under perioden ett arbete med att identifiera områden med 

översvämningsproblematik och att ta fram förslag till tekniska lösningar med ekonomiska kalkyler påbörjats. 

 

Digital infrastruktur 

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

samt täckning av vita fläckar. Den digitala infrastrukturen i kommunen kommer i och med projektet att bli mer 

robust och tillgänglig både för invånare och kommunala fastigheter. Digital infrastruktur är en förutsättning för att 

kunna bedriva verksamheter på ett effektivt och konkurrensmässigt sätt. Tillgång till ett stabilt och framtidssäkrat 

förvaltningsnät är en förutsättning för bland annat digitaliseringen av kommunens verksamheter. 

 

 

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

 

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Antal meter nya cykelleder 0 0 500 500 
 

Nyckeltalsindikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Antal arbetsträningar, arbetsmarknadsinsatser och 

praktikplatser via Sotenäs RehabCenter 

5 4 6 6 
 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 

 

26% 28% 30% 25% 
 

Energiförbrukning i kommunala byggnader, i kWh/kvm 127 68 120 123 
 

Antal ton insamlat marint avfall 208 124 250 200 
 

Andel debiterad mängd vatten av producerad mängd, 

Sotenäs Vatten AB  

81% 80% 80% 80% 
 

Insamlat mat- och restavfall, kg/person, Rambo AB  

 

330  

(år 2020) 

- - 330  
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Målet prognostiseras uppfyllas under året.  

 

Arbetsmarknadsåtgärder 

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

står utanför arbetsmarknaden att närma sin egenförsörjning, pågår. Ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten 

och samordnaren för förebyggande insatser inom kommunen har inletts i syfte att förebygga ohälsa och höja 

livskvalitén hos människor som behöver ett utökat socialt nätverk. 

Sotenäs RehabCenter erbjuder plats för arbetsträning, arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser (ej 

skolpraktik), i samverkan med kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samhall eller andra fristående 

företag med yrkesinriktad rehabilitering eller arbetsmarknadsinsatser. 

 

Ekologiska livsmedel 

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

kan priset ibland avgöra, och ibland finns inte efterfrågat livsmedel att beställa hos grossisten utan ersätts då av en 

annan vara som kan vara konventionell. Parallellt arbetar måltidsenheten med att minska matsvinnet. 

 

Klimatlöften 

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

Klimatlöftena innefattar cirkulära möbler och kläder, användning av el-drivna poolbilar, kravställning vid 

upphandling i fråga om livsmedel och transporter, upplåtelse av kommunala parkeringar för laddning av el-bilar, 

framtagande av ladd-plan, minskade inköp av fossilbaserade engångsprodukter och energieffektiviseringar.  

 

Energi 

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

fastighetsbeståndet. Arbetet bedöms kunna inledas inom kort. 

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunen lokaler uppgår till 100 procent. All uppvärmning sker 

idag antingen med pellets eller värmepump, utöver detta producerar kommunen 70 MWh egen el via solcells-

anläggningar. Modernisering och utökning av befintliga värmepumpsanläggningar på Hunnebostrands skola och 

Smögens Fiskauktion är påbörjade. På Kvarnbergets äldrecentrum har korridorerna fått ny LED-belysning med 

närvarostyrning. 

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

debiteras.  

 

Digitalisering 

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

automation i flödena. Arbetet med att utveckla externa e-tjänster har fortgått under perioden och fler och fler 

verksamheter har nu ersatt gamla blanketter med nya och moderna e-tjänster. e-tjänster har prioriterats eftersom 

de förenklar för kunderna och bidrar till att verksamheterna får in efterfrågad information. Det är emellertid först 

när integrationerna är på plats som digitaliseringen förenklas i förvaltningen. En förstudierapport har påbörjats för 

integrationsprojektet mellan E-tjänsteplattformen och verksamhetssystemet Vision. 

 

Sammantagen bedömning av måluppfyllelsen 

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning nås 

under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål bedöms uppfyllas under året. Majoriteten av verksamhetsmålen 

mål bedöms också uppfyllas under året. Till grund för bedömningen ligger dels redovisade indikatorer, dels de 

styrande verksamhetsmålen kopplade till respektive mål. 
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Analys av ekonomiska nyckeltal  

Analysen av ekonomiska nyckeltal utgår ifrån den så kallade RK-modellen vilken innefattar de fyra finansiella 

perspektiv – resultat, kapacitet, risk och kontroll. En enklare uppföljning av kommunen görs i delårsrapporten. 

 

Resultat och kapacitet

Resultat 

Årets  
resultat 

Bokslut 
2021 

2022 
-08 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Årets resultat 

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

Årets resultat/ 

skatteintäkter 

och generella 

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

 

Årets 

balanskravs-

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

 
Periodens resultat uppgår till 31,1 mnkr vilket är 

avsevärt bättre än budget för perioden som uppgår 

till 8,5 mnkr. 

 I helårsprognosen beräknas resultatet landa på ett 

överskott om 21,3 mnkr och därmed en positiv 

budgetavvikelse med 15,0 mnkr. Resultat i 

förhållande till skatteintäkter och bidrag ökar 

jämfört med budgeterade 1,1 procent till 3,6 procent. 

Årets prognostiserade balanskravsresultat uppgår 

till 19,0 mnkr. Kommunfullmäktiges mål för god 

ekonomisk hushållning prognostiseras att uppfyllas 

under året. 

Detta skapar bättre förutsättningar för att nå 

kommunfullmäktiges långsiktiga mål på 1 procent. 

För mandatperioden 2019–2022 beräknas det 

genomsnittliga resultatet i förhållande till skatte-

intäkter och utjämning uppgå till 2,8 procent, och 

därmed ett genomsnitt på 15,5 mnkr per år och 

därmed uppfylls det långsiktiga finansiella målet. 

För att uppnå och bibehålla god ekonomisk 

hushållning är det väsentligt att balansen mellan 

löpande intäkter och kostnader är god. Det är av 

största vikt att resultatnivåerna fortsätter att vara 

minst 2 procent i förhållande till skatteintäkter och 

generella bidrag. Detta för att kunna finansiera 

investeringar men också för att stå bättre rustade vid 

eventuella icke förutsägbara kostnader.  

Vid en hög expansionstakt är det nödvändigt med 

ännu högre resultatnivåer. Årets resultat stärker 

kommunens finansiella handlingsberedskap både på 

kort och lång sikt. 

 

Övergripande intäkts- och 
kostnadsanalys för nämnderna 

 

2021 uppgick ökningstakten för verksamhetens 

nettokostnader till 5,6 procent. Prognosen för 2022 

pekar åt en minskning till 2,5 procent. Förändringen 

mellan åren påverkas av att man under 2021 gjort en 

betydande registervård där samtliga poster i 

anläggningsregistret avseende översiktsplaner 

kostnadsförts i enighet med LKBR.  

Skatteintäkter och generella bidrag ökar i årets 

prognos med 3,4 procent.  

Med årets prognos skulle nettokostnadsandelen 

det vill säga hur stor del den löpande verksamheten 

tar i anspråk av skatteintäkter och kommunal 

utjämning uppgå till 96,7 procent. 

 

Investeringar 

Investeringar 2021 
2022-

08 
Prognos 

2022 
Budget 

2022 

Årets själv-

finansieringsgrad 

för investeringar 

(%) 165 440 125 47 

 
Nyckeltalet årets självfinansieringsgrad av 

investeringar mäter detta. Ett värde på 100 procent 

eller mer visar att kommunen helt finansierat årets 

investeringar genom årets resultat och årets 

avskrivningar. Utfallet efter åtta månader uppgår till 

440 procent. Prognosen för helår pekar på 125 

procent och överstiger därmed kommunfullmäktiges 

mål på 47 procent. Med nuvarande prognos innebär 

det att målet för verksamhetsår 2022 är uppfyllt.  

 

 
2020 2021 

Prognos 
2022 

Förändring av verk-

samheternas netto-

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

Förändring av skatte-

intäkter och generella 

bidrag 4,0 5,1 3,4 

Verksamheternas 

nettokostnader/skatte-

intäkter och generella 

bidrag 97,1 97,6 96,7 
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Risk och kontroll 

Kassalikviditet 

 

 Kassalikviditet är ett mått på kommunens 

betalningsförmåga på kort sikt. En oförändrad eller 

ökande kassalikviditet i kombination med förbättrad 

soliditet visar på om kommunens totala finansiella 

utrymme stärkts. Likviditeten är fortsatt stark. Årets 

positiva resultat kommer att ytterligare förstärka 

kassalikviditeten och därmed bibehålla en god 

handlingsberedskap på kort sikt. För perioden 

uppgår likvida medel till 161,7 mnkr och kassa-

likviditeten till 185 procent. 

 Kommunens checkräkningskredit uppgår till 

20,0 mnkr. Krediten har inte nyttjats under året. 

 

Soliditet 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

finansiella handlingsutrymme ju högre soliditet 

desto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet 

soliditet visar hur stor del av kommunens tillgångar 

som har finansierats med eget kapital respektive 

skulder. Ju högre soliditet, desto mindre skuld-

sättning har kommunen. I denna tabell visas både 

nyckeltal exklusive och inklusive samtliga pensions-

förpliktelser.  

Sotenäs har över tid haft en god soliditet och står 

sig väl i jämförelse med liknande kommuner och 

riket. Detta gäller även när samtliga pensionsför-

pliktelser och löneskatt räknas in.  

För perioden ökar soliditeten tack vare positivt 

resultat. Givet prognosen håller kommer soliditeten 

att förstärkas jämfört med 2021 vilket medför bättre 

finansiellt handlingsutrymme på lång sikt.  

 

Budgetföljsamhet 

 

Nämnderna visar efter åtta månader på en positiv 

budgetavvikelse om 1,7 mnkr. Prognosen på helår 

indikerar ökade kostnader under hösten. Avvikelsen 

på helår beräknas uppgå till ett underskott på 7,3 

mnkr. Viktigt är att uppsatt plan hålls enligt antagen 

budget för perioden 2019 – 2022. 

 
Verksamhetens nettokostnader 

 

Verksamheternas kostnader ska minska över tid, 

enligt fullmäktiges mål för god ekonomisk hus-

hållning. Ett omstruktureringsarbete för att minska 

kostnaderna har pågått under mandatperioden. 

 

Utveckling nettokostnadsavvikelse 

 

Nettokostnadsavvikelse indikerar vid positiva 

värden högre kostnadsläge än förväntat och negativa 

värden ett lägre kostnadsläge än förväntat.  

För Sotenäs del indikerar nettokostnadsavvikel-

sen år 2021 32 mnkr högre kostnader än förväntat.  

Källa: Kolada, Sveriges kommuner och regioner 

 

  

 
Likviditet 2020 2021 2022-08 

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

Kassalikviditet (%) 139 161 185 

 
Soliditet i % 2020 2021 2022-08 

    
Soliditet enligt 

balansräkning 70 73 73 

Soliditet inklusive 

pensionsåtaganden 39 42 45 

Utfall i förhållande 
till budget, mnkr 2021 

Utfall    
2022-08 

Prognos 
2022 

Budgetavvikelse 

nämnder helår 5,3 1,7 -7,3 

 
2020-

08 
2021-

08 
2022-

08 
% 

förändr 

Förskola -27,7 -30,0 -30,1 0,5% 

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

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

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

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

Individ- och 

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

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

Nettokostnadsavvikelse  2019 2020 
 

2021 

Förskola, %  17 15 30 

Förskola, mnkr  7 6 12 

Fritidshem, %  1 -11 -3 

Fritidshem, mnkr  0 -1 0 

Grundskola F-9, %  13 13 11 

Grundskola F-9, mnkr  9 10 9 

Gymnasieskola, %  24 6 6 

Gymnasieskola, mnkr  8 2 2 

Individ- och familjeomsorg, %  20 14 6 

Individ- och familjeoms. mnkr  5 4 2 

Äldreomsorg, %  4 4 4 

Äldreomsorg, mnkr  7 7 7 

Mnkr totalt, exklusive LSS  35 28 32 
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Finansiell profil (polärdiagram) för 
Sotenäs 

 

I nedanstående polärdiagram redovisas Sotenäs 

kommuns finansiella ställning och hur den 

utvecklats sig relativt övriga kommuner i Västra 

Götaland och Hallands län. Diagrammet innehåller 

åtta finansiella nyckeltal och fyra perspektiv vilka är 

viktiga i analys av kommunens ekonomi. Polär-

diagrammet syftar till att visa hur kommunens lång-

siktiga och kortsiktiga handlingsberedskap ser ut 

samt riskförhållande och kontroll över den 

finansiella utvecklingen. Detta relativt övriga 

kommuner i de två länen. 

 

Kommunen 
För 2021 visar profilen att kommunen ligger strax 

över/på genomsnittet för tre av fyra perspektiv och 

något under genomsnittet för kontroll. Samman-

fattningsvis kan konstateras att Sotenäs finansiella 

utveckling under den studerade treårsperioden 

resulterade i en något försvagad finansiell profil. 

Trots de två senaste åren goda resultatnivåer är det 

nämligen av största vikt att Sotenäs fortsätter med att 

arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt 

finansiellt utrymme, eftersom de närmaste åren 

fortfarande förväntas bli tuffa på grund av att 

kommunerna står inför utmaningar.  

Resultatnivån exklusive jämförelsestörande 

engångsposter bör de närmaste åren uppgå till minst 

2 – 3 procent i förhållande till verksamhetens 

kostnader för att möta förväntade framtida 

utmaningar.   

 

 

 

 

Kommunkoncern 
   Sotenäs koncern redovisade under 2021 ett 

lägre resultat jämfört med snittet i länen. Koncernen  

redovisade 2020 ett värde 3,7 procent, vilket 

försvagades till 2,9 procent under 2021. Detta var 3,7 

procentenheter lägre än snittet i länen som uppgick 

till 6,6 procent.  

   Sotenäs koncern har en något högre soliditet 

jämfört med snittet i länen. Koncernen redovisade 

2020 ett värde på 24 procent, vilket förbättrades till 

25 procent under 2021. Detta var 2 procentenheter 

högre än snittet i länen som uppgick till 23 procent 

   Sotenäs koncern har en högre kassalikviditet 

jämfört med snittet i länen. Koncernen redovisade 

2020 ett värde på 158 procent vilket förbättrades till 

163 procent under 2021. Detta var 66 procentenheter 

högre än snittet i länen som uppgick till 97 procent 

   Sotenäs koncern redovisade under 2021 en 

lägre intäktsfinansieringsgrad av investeringarna 

jämfört med snittet i länen. Koncernen redovisade 

2020 ett värde på 118 procent vilket försvagades till 

89 procent under 2021. Detta var 15 procentenheter 

lägre än snittet i länen som uppgick till 104 procent 

   Sammanfattningsvis kan konstateras, att 

Sotenäs kommunkoncerns finansiella utveckling 

mellan 2020 och 2021, resulterade i en försvagad 

finansiell profil. Detta innebär att utifrån profilen, 

jämfört med snittet i länen, hade Sotenäs vid 

utgången av 2021 ett svagare utgångsläge än under 

2020. 

 

 

 

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

  

 

  

 Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv  

 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en balans-

kravsutredning för kommunen. För 2022 har inte 

budgeterats med att utnyttja resultatutjämnings-

reserven (RUR).  

 

Årets prognostiserade resultat för 2022 visar på 

ett överskott om 21,3 mnkr. Med nuvarande prognos 

för 2022 skulle det vara möjligt att reservera 

13,1 mnkr till RUR. I riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning har kommunfullmäktige beslutat att 

RUR maximalt får uppgå till 20,0 mnkr. RUR 

uppgår efter bokslut 2020 till 20,0 mnkr. Det innebär 

att reserven är fylld och ytterligare avsättningar är 

inte möjligt. Balanskravsresultatet landar därmed på 

19,0 mnkr för 2022. 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen 

att utreda möjligheten att höja resultatutjämnings-

reserven. 

Regeringen tillsatte 2020 utredningen ”En god 

kommunal hushållning” bland annat avseende RUR. 

Utredningen har varit ute på remiss och en 

proposition väntas under året. Förvaltningen 

inväntar resultat samt eventuell rekommendation 

från SKR/RKR innan nytt förslag om eventuellt höjd 

RUR tas fram.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Balanskravsutredning (mnkr) 

Prognos 
2022 

= Årets resultat enligt resultaträkningen 21,3 

- Samtliga realisationsvinster (ej 

exploatering) -2,4 

+ Realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 

+ Realisationsförluster enligt 

undantagsmöjlighet - 

+/- Orealiserade vinster/förluster i 

värdepapper - 

+/- Återföring av orealiserade 

vinster/förluster i värdepapper - 

= Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 19,0 

- Reservering av medel till RUR - 

+ Användning av medel från RUR - 

= Balanskravsresultat 19,0 
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Ekonomisk redovisning 
 

I avsnittet ingår uppföljning av resultaträkning, 

investeringsredovisning samt driftredovisning per 

verksamhetsområde och nämnd.  

Samma redovisningsprinciper och beräknings-

metoder har använts i delårsrapporten som i den 

senaste årsredovisningen.  

.

 

Resultaträkning - externredovisning 

 

 KONCERNEN  KOMMUNEN    

Belopp i mnkr 
Bokslut  

2021-08 
Bokslut  

2022-08 
Bokslut  

2021-08 
Bokslut  

2022-08 
Budget jan-

aug 2022 
Avvikelse 

mot budget 

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

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

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

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

       

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

Kommunal utjämning & 

fastighetsavgift 

 

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

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

       

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

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

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

       

Extraordinära poster   -   - 

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

 

 
Koncernen 

Periodens resultat för koncernen uppgår till 

48,7 mnkr (föregående år 41,1 mnkr). Det stora 

överskottet återfinns hos kommunen med 31,1 mnkr. 

Samtliga bolag utom Sotenäs RehabCenter har 

positiva resultat.  

Verksamhetens intäkter och kostnader  

Verksamhetens intäkter ökar för 2022 och uppgår 

till 263,1 (föregående år 243,9 mnkr). Ökningen 

återfinns främst hos Sotenäsbostäder AB 9,4 Rambo 

AB +6,8. Verksamhetens kostnader ökar till 561,1 

mnkr (föregående år 524,7 mnkr). Ökningen 

påverkas främst av kommunen. Personalkostnader 

inklusive pensionskostnader uppgår till 56 procent 

(föregående år 57 procent) av koncernens totala 

verksamhetskostnader.  

Periodens avskrivningar uppgår till 41,6 mnkr, 

och minskar jämfört med föregående år.  

Immateriella tillgångar utgör 1 procent av de totala 

avskrivningarna medan byggnader och tekniska 

anläggningar utgör 56 procent, och maskiner och 

inventarier utgör 36 procent av de totala 

avskrivningarna för perioden. 

Finansnetto koncern 

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella in-

täkter och kostnader, uppgår under perioden till  

6,3 mnkr och påverkas främst av räntekostnader för 

Sotenäsbostäder 5,8 mnkr, och Sotenäs Vatten  

1,0 mnkr. 
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Analys av resultaträkningen - 
Kommunen 

Här är fokus på periodens resultat jämfört med 

föregående år. 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter som består av avgifter 

och ersättningar, hyror, arrenden, försäljning av 

varor och tjänster, specialdestinerade statsbidrag och 

andra bidrag, intäkterna uppgår för perioden till 

120,0 mnkr (föregående år 122,1 mnkr) vilket är en 

minskning med 2,1 (-1,7 procent), jämfört med 

samma period föregående år. 

Statsbidrag från Skolverket minskar med 

3,8 mnkr, Migrationsverket minskar med 0,5 mnkr. 

Bidrag för sjuklöneersättning har ökat med 0,5 mnkr, 

bidrag för EU-projekt har minskat med 9,1 mnkr och 

övriga riktade projekt-/driftbidrag har ökat med 9,4 

mnkr jämfört med samma period föregående år.  

Periodens budgetavvikelse påverkas främst av 

högre bidrag för projekt inom symbiosverksamheten 

4,0 samt kompensationer för sjuklön.   

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår för perioden till 

467,5 mnkr (föregående år 447,9) vilket är en ökning 

med 19,6 mnkr (4,4 procent), jämfört med samma 

period föregående år. Personalkostnaderna har ökat 

med 11,1 mnkr, (3,9 procent). Kostnaderna för 

pensioner har ökat med 1,4 mnkr mellan åren. Årets 

el-kostnader är 3,8 mnkr högre än föregående år, 

livsmedelskostnader har ökat med 1,2 mnkr medan 

konsulttjänster minskar med 3,9 mnkr. 

Periodens personalkostnader inklusive pensioner 

är 1,6 mnkr bättre än budgeterat under perioden, 

medan övriga kostnader överskrider budget med 

6,7 mnkr.  

Avskrivningar 

Årets avskrivningar är 7,6 mnkr lägre än samma 

period föregående år vilket påverkas nedskrivning 

av detalj- och översiktsplaner under 2021. 

Årets avskrivningar under perioden är något lägre 

än budget för perioden då inga investeringar hittills 

aktiverats under 2022. 

 Verksamhetens nettokostnader 

Verksamhetens nettokostnader, inklusive vinster 

vid försäljning av fastigheter och exploaterings-

verksamhet, har ökat med 4,8 procent (16,7 mnkr) 

jämfört med 2021. Nettokostnadernas andel av 

skatteintäkter och generella statsbidrag per augusti 

2022 uppgår till 92,4 procent. I augusti 2021 uppgick 

nettokostnadsandelen till 93,7 procent. 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och 
fastighetsavgift 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastig-

hetsskatten uppgår under årets åtta första månader 

till 394,6 mnkr (374,8 mnkr), en ökning med 

19,8 mnkr (5,3 procent) jämfört med föregående år.  

Perioden utfall är 13,5 mnkr bättre än budget och 

avser skatteavräkning år 2021 (2,1 mnkr), skatte-

avräkning januari-augusti 2022 (6,3 mnkr), inkomst-

utjämningsbidrag januari till augusti 2022 

(2,1 mnkr), regleringsbidrag 2022 (1,6 mnkr) och 

fastighetsavgift (1,3). 

Finansnetto 

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella in-

täkter och kostnader, uppgår under perioden till 1,8 

mnkr vilket är något bättre än samma period före-

gående år (0,3 mnkr). Finansnetto är 0,4 mnkr bättre 

än budgeterat för perioden.  

Periodens resultat 

Periodens resultat uppgår till 31,1 mnkr jämfört 

med 25,3 mnkr samma period föregående år. I 

jämförelse med budget för perioden som är 8,5 

mnkr, avviker resultatet positivt med 22,6 mnkr.  
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Balansräkning 
 

 KONCERNEN KOMMUNEN 

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

     

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

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

Materiella anläggningstillgångar     

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

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

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

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

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

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

     
Omsättningstillgångar     

Förråd, lager 12,5 9,4 12,4 9,4 

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

Kortfristiga placeringar - - - - 

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

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

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

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital     

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

Justering av eget kapital 1,3 - -  

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

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

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

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

     
Avsättningar     

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

Uppskjuten skatteskuld 17,9 17,9 - - 

Andra avsättningar 6,1 7,1 - - 

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

     

Skulder     

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

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

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

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

     

Panter och ansvarsförbindelser 
    

Panter och därmed jämförliga säkerheter 2,0 - - - 

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

   varav pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 

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

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

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

     

Belopp i mnkr 

Utfall 

2022-08 

Prognos 

2022 

Total budget 

2022 

Avvikelse 

2022 

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

Kommunstyrelsens tekniska verksamhet     

Fastighetsköp och exploateringsprojekt     

Fastighetsköp -0,0 -0,0 - 0,0 

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

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

     

Gata, park och bad     

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

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

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

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

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

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

Lotsboden Smögen - -0,0 -0,5 0,5 

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

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

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

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

Åtgärder murar -0,0 -0,0 -0,5 0,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

Utfall 

2022-08 

    

Prognos 

2022 

Total budget 

2022 

 

Avvikelse 

2022 

Hamnar      

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

Brygga Väjern -0,1 -1,5 -3,0 1,5 

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

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

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

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

     

Fastighet     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

Inventarier måltidsverksamhet och lokalvård     

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

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

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

     

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

     

Utbildningsnämnden     

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

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

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

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

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

     

Omsorgsnämnden     

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

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

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

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

      

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

Investeringsbudget för 2022 uppgår till 76,8 

mnkr. Till det kommer 37,5 mnkr i resultatöverförda 

medel från tidigare år. Det innebär att årets beslutade 

budget uppgår till 114,3 mnkr (varav särskilda 

satsningar 42,5 mnkr). 

Investeringsutgifterna per augusti uppgår till           

11,1 mnkr vilket motsvarar 10 procent nyttjande av 

den totala investeringsvolymen. Prognosen för 

helåret är 40,1 vilket innebär en avvikelse på 74,2 

mnkr (65 procent). 

De största prognostiserade avvikelserna mot 

budget avser Hunnebohemmet 31,5 mnkr, 

utbyggnad av industriområden 9,0 mnkr, skredrisk-

åtgärder i Hunnebostrand 5,1 mnkr, räddningsfordon 

5,6 mnkr samt skolfastigheter 4,5 mnkr. 

 

Allmän verksamhet 

Utfallet till och med augusti avser implementering 

av nytt ekonomisystem samt utrustning för 

räddningstjänsten. Av budgeterade medel på 11,6 

mnkr förväntas 4,3 mnkr nyttjas under 2022. 

Avvikelsen innefattar 5,6 mnkr för fordon till 

Räddningstjänsten där upphandlingen senarelagts. 

Exploateringsprojekt och fastighetsköp 

Av budgeterade medel om 9,2 mnkr förväntas 0,2 

mnkr nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 

uppgår till 0,1 mnkr. Projektering och upphandling 

av entreprenad pågår för utbyggnad av 

industriområdena Bratteby och Hogenäs hamn. När 

byggstart kan ske beror på slutsatser i VA-planarbete 

och arbetsgrupper knutna till den planen. 

Gata, park och bad 

Av budgeterade medel om 18,9 mnkr förväntas 

12,2 nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 

uppgår till 3,0 mnkr.  

Fontäner har satts upp på Tången och på Smögen. 

Torg i Bovallstrand och Väjern är planerat till hösten 

2022, konsult är upphandlad.  

Bygglov för två nya ställplatser enligt näringslivs-

strategin söktes under tertial 1 men beviljades inte, 

dessa överklagas. Konsult för strategiarbete och 

handlingsplan för gång- och cykelvägar är 

upphandlad. 

På grund av resursbrist i verksamheten kommer 

varken Lotsboden eller Strandpromenad Sandbogen 

genomföras under 2022. 

 

Hamnar 

Av budgeterade medel om 16,1 mnkr förväntas 

7,3 mnkr nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 

uppgår till 2,2 mnkr. 

 

Åtgärder för att säkra skredrisken i 

Hunnebostrand kommer inte ske under 2022 då 

Länsstyrelsen avslog kommunens ansökan om 

anmälningspliktig verksamhet och istället krävde 

miljödom.  

Byte till LED-belysning i Hunnebostrand och på 

Springet pågår. På Malmön har nya akterförtöjningar 

lagts ut. Nya el-skåp har installerats i 

Hunnebostrand. Ombyggnad på Hovenäset 

fortsätter. Renovering av Tångenbryggan/Ångbåts-

bryggan är under planering. 

Konsultupphandling för brygga Väjern är genom-

förd och projektering pågår, färdigställande planeras 

innan säsongen 2023. 

Fastighet 

Av budgeterade medel om 53,2 mnkr förväntas 

12,3 nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 

uppgår till 3,4 mnkr.  

Arbetet med att ta fram arkitektritningar för 

Hunnebohemmet pågår samtidigt som samråd med 

verksamheterna sker. Byggstart preliminärt juli 

2023.  

Under våren har hygienvårdsanläggningen på 

Kleven slutförts. 

Underhållet av kommunens fastigheter pågår 

löpande och i detta sker utbyte av värmepumpar, 

pelletspannor samt ventilationsanläggning att ske 

vilket kommer att ge en energibesparing.  

Inventarier måltidsverksamhet och lokalvård 

Uppdatering av lokalvårdsenhetens maskinpark 

pågår. Måltidsenheten har köpt nya värmevagnar för 

transport till mottagningskök. Enheten har även köpt 

in matberedare till köken. 

Utbildningsnämnden 

Av budgeterade medel om 1,5 mnkr förväntas 

hela beloppet nyttjas under 2022.  

Utsmyckning av Smögens torg har genomförts 

och resterande del av investeringsprojektet konst i 

offentlig miljö (0,4 mnkr) ska användas till 

Bovallstrands torg/parkering.  

Plintar och andra redskap ska köpas in till 

gymnastiksalar och idrottshall enligt plan (0,1 

mnkr).  
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Under hösten kommer projektorer att köpas in 

(0,2 mnkr) samt återstående inköp av 

klassuppsättningar bord, stolar och bänkar (0,1 

mnkr).  

Omsorgsnämnden 

Av budgeterade medel om 2,6 mnkr förväntas 1,1 

mnkr nyttjas under 2022. Under perioden har inga 

investeringar gjorts. 

Förvaltningen ser över behovet av nya inventarier 

och hjälpmedel. Bland annat planeras inköp av nya 

läkemedelsskåp. 

Införande av Medborgarportalen har påbörjats 

som är en plattform för att underlätta för medborgare 

att kommunicera med förvaltningen, exempelvis 

ansökan om försörjningsstöd, bistånd och 

avgiftshandläggning. 

Trygghetsskapande lösningar kommer inte 

investeras i under 2022. Upphandling av process-

ledare som kommer hålla i arbetet med förstudie och 

kartläggning är färdig. 

 

 

 

 

 

Kommunkoncernen  

 

Belopp i mnkr 
Prognos 

2022 

Budget 

2022 

Avvik. 

2022 

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

Sotenäsbostäder AB -131,0 -131,0 0,0 

Sotenäs RehabCenter 

AB - - - 

Sotenäs Vatten AB -20,3 -30,4 10,1 

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

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

 

Prognosen för nettoinvesteringarna förväntas uppgå 

till 224,3 mnkr (117,4 mnkr 2021).  

 

Förändringen jämfört med föregående år är 106,9 

mnkr. Den enskilt största ökningen ligger hos 

Sotenäsbostäder 92,8 mnkr. Sotenäsbostäder AB 

genomför byggnation av hyresrätter i Bovallstrand 

som är inflyttningsklara 2022, samt det sker 

ombyggnation av Bankeberg i Hunnebostrand. 

Kommunen och Rambo ökar med 7,6 mnkr 

respektive 10,9 mnkr medan Sotenäs Vatten minskar 

med -3,8 mnkr jämfört med föregående år.  
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Driftredovisning – internredovisning 

  

 

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

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

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

HELÅRSÖVERSIKT MED PROGNOS Netto Prognos Budget Avvikelse 

Belopp i mnkr 2021 2022 2022 2022 

Driftredovisning per nämnd     

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

Kommunstyrelsen     

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

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

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

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

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

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

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

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

     

Finansförvaltning / Övrig gemensam verksamhet     

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

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

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

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

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

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

     

Nedskrivningar -15,3 - - - 

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

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

     

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

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

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

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

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

 
Helårsprognosen efter åtta månader pekar på ett 

positivt resultat om 21,3 mnkr. Det innebär en kraftig 

förbättring jämfört med budget om 15,0 mnkr.  

Verksamhetens nettokostnader, inklusive reavins-

ter vid försäljning av fastigheter och exploaterings-

verksamhet samt årets avskrivningar väntas per 

helåret öka med 3,6 procent (20,0 mnkr) jämfört med 

utfallet helår 2021.  

Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar i helårs-

prognosen med 4,5 procent (25,6 mnkr) jämfört med 

utfallet helår 2021. 

Nämndsverksamhet 

För nämndverksamheten prognostiseras ett 

underskott om 7,3 mnkr, och avser framför allt årets 

höga el-priser vilka drabbar kommunstyrelsens 

tekniska verksamhet. Prognosen bygger på att 

kommunstyrelsen inte beslutar om ytterligare 

tilldelningar under året från KS ofördelade medel. 

Övriga nämnder prognostiserar ett resultat i nivå 

med budget. Läs mer om nämnderna i kommande 

avsnitt Ekonomisk uppföljning per nämnd.  

Nämnderna har under perioden januari till mars 

2022 fått ersättning för sjuklöner från staten som 

delvis täckt den ökade kostnaden, till följd av 

Corona-pandemin.  

Finansförvaltning / Övrig gemensam verksamhet 

Kostnader för löneökningar, pensioner och 

sociala avgifter förväntas bli 6,1 mnkr lägre än 

budgeterat under året. Budgetposten inkluderar den 

buffert som finns inom finansförvaltningen 2022. 

 

Övrigt förvaltningsgemensamt innefattar bland 

annat kostnader för fastighetsskatt, försäkringar, och 

driftbidrag. Till följd av omförhandlat avtal med 

Folkets Hus-föreningen i Hunnebostrand kommer 

inte föreningen erhålla något driftbidrag under året. 

Däremot prognostiseras driftbidraget till Sotenäs 

RehabCenter bli något högre än budgeterat. Totalt 

innebär därför prognosen 0,8 mnkr lägre kostnader 

än budgeterat. 

 

 Exploateringsintäkterna och vinst vid försäljning 

av anläggningstillgångar prognostiseras enligt 

försiktighetsprincipen. Flertalet av årets budgeterade 

intäkter från fastighetsförsäljningar är mycket osäkra 

då dessa idag finns för behandling hos överprövande 

myndighet. I prognosen är därför inga ytterligare 

försäljningar under året medräknade. Under året har 

fyra bostadstomter sålts, varav tre via Sotenäs-

bostäder. Därtill har en industritomt sålts. Det 

innebär att årets prognos för fastighetsförsäljningar 

är försiktigt lagd och uppgår till -3,0 mnkr jämfört 

med budget. 

 

Intäkter från fastigheten som testamenterats 

kommunen är inte med i prognosen då dessa 

villkorats och osäkerheter finns avseende när i tid 

dessa villkor kan uppfyllas. 

 

Årets avskrivningar beräknas uppgå till 

budgeterade 28,8 mnkr.  

 

Skatteintäkter inklusive slutavräkning beräknas 

ge ett överskott mot budget med 11,0 mnkr, varav 

slutavräkning för 2021 uppgår till 3,3 mnkr och 

slutavräkning för 2022 uppgår till 7,8 mnkr. 

 

 Kommunal utjämning och generella bidrag 

inklusive fastighetsavgift beräknas ge ett överskott 

om 7,5 mnkr, varav 3,2 mnkr avser inkomst-

utjämning, 2,4 mkr avser regleringsposten, och 2,0 

mnkr avser fastighetsavgiften.  

 

Kommunen har inga lån hos kreditinstitut. 

Finansiella intäkter avser främst borgensavgifter 

och utdelningar från kommunala bolag. 

Finansnettot prognostiseras i nivå med budget.
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Ekonomisk uppföljning per nämnd 

Kommunfullmäktige m.fl. 

Resultaträkning  

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Kommunfullmäktige -0,7 -0,7 -1,0 

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

Valnämnd  -0,0 0,1 -0,8 

Överförmyndare -0,6 -0,6 -1,0 

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

Kommunbidrag 1,7 2,4 3,5 

Periodens resultat 0,1 0,8 0,0 
 

För helåret beräknas ett resultat i nivå med 

budget. Valnämnden har ett överskott nu men det 

kommer justeras allt eftersom valet fortgår.  

 

Kommunstyrelsen 

Allmän verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 27,1 25,8 30,8 

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

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

Kommunbidrag 43,9 46,6 71,3 

Periodens resultat 3,0 4,0 1,4 
 

Periodens utfall uppgår till 42,6 mnkr, vilket är 

4,8 mnkr bättre än budgeterat, varav ofördelade 

medel påverkar periodens resultat positivt med 0,8 

mnkr. 

Periodens intäkter är 5,4 mnkr högre än 

budgeterat, främst på grund av ökade intäkter för 

projekt inom näringslivs- och utvecklings-

verksamheten, men också statliga bidrag samt 

försäljning av fordon och inventarier inom 

arbetsmarknadsenheten. Sjuklöneersättningar 

uppgår för perioden till 0,2 mnkr.  

Periodens kostnader är 1,4 mnkr högre än 

budgeterat vilket främst avser ökade konsult-

kostnader framför allt hänförliga till projekt inom 

näringslivs- och utvecklingsverksamheten, men 

också för tjänsten som kommundirektör under första 

halvåret. 

Personalkostnaderna är 1,3 mnkr lägre än 

budgeterat under perioden, främst till följd av vakant 

tjänst inom kommunledningen. 

För helåret beräknas ett positivt resultat om 1,4 

mnkr mot budget, varav ofördelade medel 1,3 mnkr.  

Teknisk verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 90,3 93,5 135,2 

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

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

Kommunbidrag 8,0 7,5 15,9 

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

Periodens utfall uppgår till 9,7 mnkr, vilket är 

2,2 mnkr sämre än budgeterat.  

 Underskottet avser främst ökade el-kostnader till 

följd av höjda el-priser samt högre personal-

kostnader än budgeterat inom anläggnings-

verksamheten. Framåt finns också aviserat 

prishöjningar på livsmedel, som därför väntas 

överskrida budget under resten av året. 

Personalkostnaderna är 1,4 mnkr högre än 

budgeterat vilket beror på en obudgeterad tjänst 

under första halvåret, samt extra personal inom 

renhållning under sommaren. 

För helåret beräknas ett negativt resultat om 8,7 

mnkr mot budget, varav 7,8 avser el-kostnader.  

Kommunstyrelsen väljer att inte vidaredebitera 

årets ökade kostnader för el och livsmedel till 

verksamheterna, utan hanterar underskotten i egen 

budget.  

 

Byggnadsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 9,4 3,6 5,7 

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

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

Kommunbidrag 6,5 7,2 10,9 

Periodens resultat 1,1 0,1 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till 7,2 mnkr, vilket är 0,1 

mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst 

på ökade kostnader för bostadsanpassning. 

Periodens intäkter är 0,6 mnkr lägre än 

budgeterat. Minskningen står till större delen att 

finna i minskade intäkter från planverksamheten. 

Dessa intäkter kommer från handläggning av 

ansökningar om planbesked samt granskning av 

planhandlingar i exploatörsdrivna detaljplaner och är 

svåra att prognosticera. 

Periodens kostnader är 0,7 mnkr lägre än 

budgeterat. Utfallet byggs i stort upp av lägre 

personalkostnader vilka är 1,1 mnkr lägre än 

budgeterat men vägs upp av ökade kostnader för 

bostadsanpassningsbidrag vilket är 0,3 mnkr högre 

än budgeterat. 

Helårsprognosen innebär ett resultat i nivå med 

budget. 
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Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Resultaträkning  

(mnkr) 
Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 7,2 6,9 10,7 

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

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

Kommunbidrag 1,1 1,3 1,9 

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

Varav Sotenäs 

andel 0,0 0,0 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till 1,3 mnkr, vilket ligger 

i linje med budget. 

Intäkterna för perioden är 0,6 mnkr lägre än 

budgeterat samt 0,3 mnkr lägre än motsvarande 

period föregående år. Avvikelsen beror främst på att 

all avgiftsfinansierad tillsyn inte har kunnat 

genomföras som planerat. 

Periodens kostnader har minskat med 0,3 mnkr 

jämfört med samma period föregående år. Periodens 

kostnader är 0,6 mnkr lägre än budget. Vilket främst 

avser minskade personalkostnader om 0,7 mnkr på 

grund av tjänstledigheter som inte kunnat bemannat. 

Viss del har täckts upp av en konsult vilket lett till 

ökade konsultkostnader om 0,5 mkr. 

Helårsprognosen innebär ett resultat i nivå med 

budget. 

 

Utbildningsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 18,3 20,2 28,8 

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

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

Kommunbidrag 133,0 135,4 203,3 

Periodens resultat 0,7 1,7 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till 133,6 mnkr, vilket är 

1,7 mnkr lägre än budgeterat.  

Intäkterna under perioden är 1,9 mnkr högre än 

budgeterat och avser främst ökade statsbidrag från 

Skolverket samt kompensation för höga sjuklöne-

kostnader, men även ökade interkommunala 

ersättningar och fritidsintäkter.  

Riktade statsbidrag så som ”Skolmiljarden” (0,4 

mnkr för perioden) och kompensation för höga 

sjukskrivningstal (1,2 mnkr) är av engångskaraktär 

och kan härledas till ökade kostnader i samband med 

corona-pandemin.  

Helårsprognosen för intäkter ställs till ett 

överskott om 1,0 mnkr då avvikelsen gentemot 

budget kommer att avta och försäljning av 

verksamhet prognostiseras att minska. 

Periodens kostnader är 0,1 mnkr högre än 

budgeterat. Personalkostnaderna är högre än 

budgeterat (1,6 mnkr) och kan förklaras till största 

delen av högre sjuklönekostnader, som kompen-

serats på intäktssidan i form av statsbidrag (se ovan). 

Helårsprognos för verksamhetens kostnader upp-

skattas till ett underskott om 1,0 mnkr.  

Kostnader för bland annat extra avdelningar inom 

förskolan samt extra klass på Sotenässkolan kommer 

att öka under hösten jämfört med budget.  

Ökade energikostnader är svårbedömt i nuläget.  

Helårsprognosen för utbildningsnämnden innebär 

ett resultat i nivå med budget. 

Förskola 

Periodens utfall uppgår till 31,0 mnkr och är 0,8 

mnkr högre än budget.  

Avvikelse från budget kan främst förklaras med 

ökade personalkostnader på grund av ökade 

kostnader för timlön i samband höga sjukskrivnings-

tal under januari till mars. Dessutom öppnade 

förskolan ytterligare två avdelningar från april som 

belastade personalbudgeten negativt. Dessa extra 

avdelningar kommer att vara året ut. 

För helåret prognostiseras ett underskott om 0,9 

mnkr mot budget. 

Grundskola och grundsärskola 

Periodens utfall uppgår till 61,7 mnkr och är 2,2 

mnkr högre än budget. Avvikelsen från budget kan 

härledas till lägre intäkter från Skolverket samt 

ökade personalkostnader. Ytterligare statsbidrag 

kommer under höstterminen från Skolverket och 

Migrationsverket. Intäkter prognostiseras vara i nivå 

med budget vid årets slut. Personalkostnader 

kommer att öka under hösten vilket kommer att 

medföra ett underskott jämfört med budget. 

För helåret prognostiseras ett underskott om 1,6 

mnkr mot budget. 

Särskolans utfall för perioden är 0,1 mnkr lägre 

än budget men prognosen förväntas landa på ett 

underskott om 0,1 mnkr vid årets slut.  

Helårsprognosen för grundskola och grundsär-

skola innebär ett förväntat underskott om 1,7 mnkr 

mot budget. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

Periodens utfall uppgick till 24,4 mnkr och var 3,0 

mnkr lägre än budget.   

Personalkostnaderna för gymnasiet var 0,7 mnkr 

lägre än budget och för vuxenutbildningen var 

personalkostnaderna 0,8 mnkr lägre än budget. För 

att möta minskat elevunderlag inom vuxen-

utbildningen har arbetsorganisationen minskats med 

2,75 tjänster. Helårsprognos för verksamhet 
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gymnasiet och vuxenutbildningen uppgår till ett 

överskott om 2,5 mnkr. 

 

Kultur och fritid 

Periodens utfall uppgår till 10,6 mnkr, vilket är 

0,9 mnkr lägre än budgeterat för perioden.  

Periodens avvikelse mot budget beror främst på 

ökade intäkter för beviljade externt finansierade 

projektbidrag. Kostnaden för personal var lägre än 

budgeterat på grund av en vakans som kommer att 

tillsättas under hösten/vintern. 

Helårsprognosen uppgår till ett underskott 0,1 

mnkr jämfört med budget och påverkas till stora 

delar av ökade el-kostnader. 

 

Omsorgsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 49.6 50.1 79.2 

Kostnader -206.9 -217.0 -324,2 

Nettokostnad -157.3 -166.9 -245.0 

Kommunbidrag -157.9 162.8 245.0 

Periodens resultat 0.6 -4.1 0.0 
  

Periodens utfall uppgår till 166,9 mnkr, vilket är 

4,1 mnkr (3 procent) högre än budgeterat för 

perioden. Periodens avvikelse mot budget beror till 

större delen på höga personalkostnader, främst under 

sommaren koppat till svårigheter att rekrytera 

vikarier under semesterperioden. 

I helårsprognosen förväntas utfallet landa i nivå 

med budget och är avhängigt av de statliga medlen  

förvaltningen mottagit under året som finansierar 

stora delar av de ökade personalkostnaderna inom 

äldreomsorgen. 

Intäkterna har ökat med 0,5 mnkr jämfört med 

samma period föregående år och är 1,6 mnkr högre 

än budgeterat vilket främst beror på mottagna 

statliga medel samt kompensation för höga 

sjuklönekostnader. Intäkterna i form av 

kompensation för höga sjuklönekostnader uppgår till 

1,8 mnkr och är av engångskaraktär. I helårs-

prognosen beräknas ett överskott på intäktssidan 

med 6,4 mnkr mot budget kopplat till mottagna 

statsbidrag. 

Kostnaderna har ökat med 10,1 mnkr (5 procent) 

jämfört med samma period föregående år och är 5,7 

mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på 

personalkostnaderna som står för 6,7 mnkr av 

ökningen. I helårsprognosen beräknas kostnaderna 

visa ett underskott på 6,4 mnkr mot budget. Den 

större delen av avvikelsen avser personalkostnader 

men även placeringskostnader inom socialpsykiatrin 

samt kostnader för ekonomiskt bistånd beräknas 

överstiga budget. 

Äldreomsorg  
Nettokostnaden för äldreomsorgen har ökat med 

5,0 mnkr jämfört med samma period föregående år 

och ligger per siste augusti 5,3 mnkr över budget. 

Personalkostnaderna utgör 74 procent av 

verksamhetens kostnader och dessa har ökat med 3,8 

mnkr jämfört med samma period föregående år. 

Svårigheten att rekrytera personal inom 

verksamheten har bidragit till de ökade 

personalkostnaderna. Brist på personal påverkar 

arbetsgrupperna och medför en ansträngd 

arbetsmiljö. För att möta personalförsörjnings-

utmaningen arbetar verksamheten med att utveckla 

nya arbetssätt genom införande av digital teknik och 

samverkan mellan enheter. 

Individ-och familjeomsorg 

Inom individ- och familjeomsorgen har 

nettokostnaden minskat med 0,2 mnkr jämfört med 

samma period föregående år och ligger per siste 

augusti 0,1 mnkr lägre än budgeterat. Förändringen 

av nettokostnaden beror främst på lägre kostnad 

inom vård av vuxna med missbruksproblem samt 

ekonomiskt bistånd. Samtidigt har verksamheten 

högre konsultkostnader under 2022 samt minskade 

intäkter från migrationsverket för ensamkommande 

barn och unga. 

På helåret 2022 räknar verksamheten med ett 

underskott på 0,6 mnkr mot budget kopplat till 

ekonomiskt bistånd samt konsultkostnader. 

Osäkerhet råder kring ekonomiskt bistånd samt 

placeringskostnader som är svåra att prognostisera. 

LSS-verksamhet och Socialpsykiatri 

Inom LSS-verksamheten och socialpsykiatrin har 

nettokostnaden ökat med 1,4 mnkr jämfört med 

samma period 2021 och ligger 1,4 mnkr över högre 

än budgeterat. Underskottet är främst hänförligt till 

personalkostnader inom gruppbostäderna samt 

kostnader för externa placeringar. Personal-

kostnaderna inom gruppbostäderna har ökat och 

visar ett underskott mot budget då verksamheten sett 

över bemanningen för att kunna tillgodose brukarnas 

behov av stöd och service. Inför 2023 har verksam-

heten fått utökat budgetanslag med 0,6 mnkr för 

bemanningen på gruppbostäderna. 

Placeringskostnaderna har ökat kopplat till 

placering av vuxna med psykisk ohälsa, missbruks-

problem och komplexa behov. Placerings-
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kostnaderna har dock minskat under perioden dels 

till följd av avslutad placering, dels hemtagning till 

utförande i kommunal verksamhet, vilket på sikt är 

ett mer kostnadseffektivt alternativ. 

 

 

Ekonomisk uppföljning per bolag 

Sotenäsbostäder AB 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 60,4  69,8  

Kostnader -39,9  -48,7  

Rörelseresultat 20,5  21,2  

Finansnetto -7,2  -6,8  

Resultat före 

skatt 13,3  14,4 12,9 

Investeringar 15,9  74,0 131,0 

Soliditet 20 %  19 %  
 

Resultat före skatt uppgår till 14,4 mkr vilket är 

4,1 mnkr lägre än budget. Intäkterna är 1,6 mnkr 

lägre än budget på grund av försäkringsskador. 

Kostnaderna för fastighetsskötsel är 1,2 mnkr lägre 

än budget. Reparationer är 2,8 mnkr högre än budget 

också detta på grund av försäkringsskador. Räntorna 

och avskrivningarna är något högre än budget. 

Helårsprognosen före bokslutsdispositioner och 

skatt beräknas uppgå till 12,9 mnkr. 

 

Sotenäs RehabCenter AB 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 4,2 5,1  

Kostnader -5,5 -7,3  

Rörelseresultat -1,3 -2,2  

Finansnetto -0,1 -0,1  

Resultat före 

ägartillskott -1,4 -2,3 -3,2 

Investeringar 0,0 0,0 0,0 

Soliditet 15 % 12%  
 

Resultatet för perioden uppgår till 2,3 mnkr. 

Under perioden har arbetet fokuserats på att få 

tillbaka alla kunder efter pandemin och intäkterna 

ligger i nivå med budget. Kostnadsökningar ses 

främst på kemikalier men även när det gäller 

förbrukningsmaterial och serviceavtal. El-avtalet är 

för närvarande bundet och även lånen är bundna.   

Helårsprognosen före ägartillskott beräknas upp-

gå till -3,2 mnkr. 

 

 
Sotenäs Vatten AB 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 40,8 47,6  

Kostnader -39,9 -45,3  

Finansnetto -0,8 -1,5  

Res. efter 

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

Avsättning/uttag  

resultatfond 0,0 -0,8 1,4 

Periodens resultat 0 0 0 

Investeringar 14,2 3,7 30,4 

Soliditet 0,7% 0,9%  
 

För perioden redovisas ett överuttag på 0,8 mnkr 

vilket är 0,7 mnkr lägre än budget. Årets underuttag 

beräknas bli 1,4 mnkr, vilket är 3,5 mnkr lägre än 

budget. Avvikelsen beror framför allt på högre 

elkostnader och stora prisökningar på material, 

entreprenad och kemikalier samt kostnader för att 

minska risken för översvämningar. 

 

 

Rambo AB 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2022-08 

Prognos 

2022 

Intäkter 128,1  141,2  

Kostnader -121,9        -130,7  

Rörelseresultat 6,3  10,4  

Finansnetto 0,0  -0,0  

Resultat före 

skatt 6,3 10,4 5,5 

Investeringar 8,9  14,2 32,9 

Soliditet 40 %  58 %  
 

Resultatet uppgår till 10,4 mnkr vilket är 8,3 mnkr 

bättre än budget. Avvikelsen beror på att stora delar 

av budgeterade intäkter och kostnader är linjära över 

året påverkar normala säsongsvariationer resultatet 

positivt men även fler besök samt högre material-

ersättningar på främst metall och wellpapp.  

Prognosen för helårsresultatet är 5,5 mnkr vilket 

är 2,5 mnkr bättre än budget.  

 

Rambo AB ägs av Sotenäs kommun till 25 

procent och är samägt med Lysekil, Tanum och 

Munkedal. Det är ett regionalt avfallsbolag vars 

verksamhet omfattar omhändertagande, transport 

och behandling av avfall. 
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