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Kallelse Kommunstyrelsen 
Tid Onsdagen den 14 april 2021 kl. 08:30 
Plats Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn 
Ordförande Mats Abrahamsson  

 
Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  Koncernens fastighetsbestånd  Dnr 
2020/000070 

Eveline Savik  
Tomas Reuterberg 
Kl 08.30 

3.  
Tillämpning av begränsningsförordningen i Sotenäs 
kommun pga Covid-19 

Dnr 
2021/000278 

Maria Ceder Askman 
Eveline Savik 
Kl 08.45 

4.  Ombyggnad Hunnebohemmet Dnr 
2018/000795 

Sandra Andersson 
Fredrik Torstensson 
Kl 09.30 

5.  Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2020 Dnr 
2021/000274 

Petra Hassellöv  
Kl 10.00 

6.  Bokslut och årsredovisning 2020 Dnr 
2021/000005 

Ulrika Gellerstedt 
20 min 

7.  Bokslut 2020 – slutredovisning investeringar 2020 Dnr 
2021/000005 

Ulrika Gellerstedt 
kl 10.30 

8.  
Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020, Rambo 
AB 

Dnr 
2021/000019 Ulrika Gellerstedt 

9.  
Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020, Sotenäs 
Vatten AB  

Dnr 
2021/000017 Ulrika Gellerstedt 

10.  Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 
Sotenäsbostäder AB  

Dnr 
2021/000015 Ulrika Gellerstedt 

11.  Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäs 
RehabCenter AB  

Dnr 
2021/000016 Ulrika Gellerstedt 

12.  

Beslut om Rambo AB verksamhet 2020 i enlighet 
med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna 

Dnr 
2021/000019 Ulrika Gellerstedt 

OBS! Digitalt sammanträde - bokning sänds separat. 
Tjänstepersoner medverkar också digitalt. 
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Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

13.  

Beslut om Sotenäs Vatten AB verksamhet 2020 i 
enlighet med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna 

Dnr 
2021/000017 Ulrika Gellerstedt 

14.  

Beslut om Sotenäsbostäder AB verksamhet 2020 i 
enlighet med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna 

Dnr 
2021/000015 Ulrika Gellerstedt 

15.  

Beslut om Sotenäs RehabCenter AB verksamhet 
2020 i enlighet med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

Dnr 
2021/000016 Ulrika Gellerstedt 

16.  Riktlinjer för borgensavgift Dnr 
2021/000288 Ulrika Gellerstedt 

17.  
  
Budgetuppföljning, prognos för ekonomiskt 
helårsutfall 2021 efter februari 

Dnr 
2021/000004 Ulrika Gellerstedt 

18.  Kommunstyrelsens rambudget 2022 Dnr 
2021/000001 

Maria Vikingsson 
Eveline Savik 
Kl 13.00 

19.  
Översyn av nuvarande gällande regler samt villkor 
för boendeparkeringstillstånd inom Sotenäs 
kommun 

Dnr 
2020/000736 

Susanne Jakobsson 
Kl 13.10 

20.  Medborgarförslag angående ökad trafiksäkerhet på 
Smögen 

Dnr 
2019/001261 Susanne Jakobsson 

21.  
Medborgarförslag om snabb planering, utveckling 
och byggande av gång- och cykelvägar i Sotenäs 
kommun 

Dnr 
2020/000307 Susanne Jakobsson 

22.  Förslag om avgiftsbelagd husbilsparkering på 
allmän plats inom Lökholmen, Hunnebostrand 

Dnr 
2021/000248 

Daniel Jarnrot 
Kl 13.30 

23.  Medborgarförslag - Värna allmänhetens 
tillgänglighet av Stensnäs strandäng, Bovallstrand 

Dnr 
2019000/227 Daniel Jarnrot 

24.  Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag, våren 2021  

Dnr 
2021/000290 

Anna-Lena Höglund 
Kl 13.50 

25.  Information från Leader Bohuskust och gränsbygd, 
ej handling  

Dnr 
2020/001218 

Krister Olsson, 
Åsa Torstensson, 
Ragnhild Selstam 
kl 14.00 

26.  Redovisning av delegationsbeslut Dnr 
2020/000013  

27.  Anmälningsärenden Dnr 
2020/000012  
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Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

28.  Reviderad taxa för försäljning av industrimark Dnr 
2019/000393 

Ann-Sofie Sjögren 
Kl 14.30 

29.  Ansökan om planbesked för fastigheten Tången 
42:97 m.fl., Kungshamn  

Dnr 
2020/001133 

Astrid Johansson 
Kl 14.40 

 
 
Skickas till:        
Eveline Savik, Tomas Reuterberg, Maria Ceder Askman, Sandra Andersson, Fredrik Torstensson, 
Petra Hassellöv, Ulrika Gellerstedt, Susanne Jakobsson, Daniel Jarnrot, Ann-Sofie Sjögren, Astrid 
Johansson, Anna-Lena Höglund, Maria Vikingsson 
 
Krister Olsson, Ragnhild Selstam 
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KSAU § 46 Dnr 2020/000070 

Koncernens fastighetsbestånd  

Sammanfattning 

Ärendet avser utredning om utökat samarbete mellan Sotenäs kommuns fastighetsverksamhet och 
Sotenäsbostäder AB. 

Bakgrund 

Sotenäsbostäder förvaltar idag koncernens hyresrättsbestånd för bostäder och ett antal kommersiella 
lokaler. Kommunstyrelsen förvaltar idag kommunens verksamhetslokaler, ett antal andra byggnader 
för kommersiell upplåtelse, föreningslokaler m.m. Det finns också ett fåtal lokaler som kommunen 
hyr externt för sin verksamhet. 
 
Information om detta delgavs kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med Sotenäsbostäders och kommunens översyn av lokalbeståndet uppkom fråga om det 
finns förutsättningar för fördjupat samarbete.  
 
År 2012 gjordes en utredning av Price Waterhouse Coopers. Rekommendationerna från utredningen 
var bland annat att 
- se över fastighetsinnehavet och formulera ägarstrategi samt gör en lokalförsörjningsplanering  
- bolagisering inte självklart beroende på vilken del av beståndet som kan bli aktuell för 
bolagisering 
- sälja fastigheter utan strategiskt värde för kommunen 
- identifiera förbättringsområden där kritik framkommit 
- utveckla samarbetet mellan fastighetsförvaltningen och Sotenäsbostäder. 
 
Arbetet när det gäller översyn av fastighetsinnehavet pågår och en lokalförsörjningspolicy är 
antagen. Bland förbättringarna sedan utredningen gjordes har en lokalförsörjningspolicy och en 
rutin för genomförande av policyn antagits samt möjlighet till digital anmälan om fel i fastigheterna 
införts.  
 
Det finns alltjämt förslag i utredningen som inte genomförts, samtidigt som det är ett antal år sedan 
den genomfördes. Inte minst kan överväganden i förhållande till redovisningsregler i 
koncernförhållanden behöva ses över.  
 
Ett alternativ till samarbete med Sotenäsbostäder kan vara att i ett längre perspektiv överväga 
samarbete med närliggande kommuner. I detta skede bör dock utredningen begränsas till samarbete 
inom kommunkoncernen. 
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Forts. KSAU § 46 

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk  
Kommunfullmäktige antog en lokalförsörjningspolicy den 3 oktober 2019. Policyn omfattar 
bestämmelser om att i första hand bedriva verksamhet i egna lokaler, om prioritering av 
lokaleffektivitet vid nyanskaffning och ombyggnad samt om underhåll utifrån god ekonomisk 
hushållning. Det framgår också att försäljning ska ske i de fall det saknas långsiktigt behov av en 
fastighet.  
 
Policyn omfattar också reglering av ansvarsfördelningen där kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att styra och samordna kommunens lokalförsörjning och användning av fastigheter, 
lokaler, inventarier, utrustning samt fastighetsanknutna tjänster. Även nämndernas ansvar framgår.  
 
Däremot regleras inte bolagens (dvs koncernens) lokalbestånd i policyn. Kommunstyrelsens roll 
som styrande av koncernen framgår av kommunallagen.  
 
Sotenäsbostäders huvudsakliga uppgift är att i samverkan med Sotenäs kommun medverka till att 
tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Lägenhetsbeståndet skall spegla olika hyresgästers behov 
och genom en balanserad utbyggnadsstrategi ska bolaget skapa förutsättningar för kommunen att 
växa. Bolaget skall även främja integration och social sammanhållning samt skapa trygga och 
hållbara boendemiljöer. Bolagets förvaltning bedrivs till största del i egen regi. Utöver förvaltning 
och utveckling av bostadsfastigheter skall bolaget i enlighet med fastställd affärsplan utreda och 
utveckla förutsättningarna för ägande och administrering av samhällsfastigheter.  

Ekonomi samt organisation och personal 
Utredningen föreslås genomföras externt efter direktupphandling och kostnaden fördelas lika 
mellan kommunstyrelsen och Sotenäsbostäder AB. Kostnaden för utredningen bedöms understiga 
100 tkr.  
 
Syftet med att låta en extern aktör göra utredningen är dels att säkerställa att analysen av 
skattemässiga och ekonomiska effekter omfattas, dels för att säkerställa ett neutralt perspektiv. 

Beslutsunderlag 

Utredning från PWC, 2012 
Lokalförsörjningspolicy 
Samhällsbyggnadschefens o VD SBAB:s  tjänsteutlåtande 2021-03-23 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-03-31 §§ 45-76 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 6(52)
 

 
 

Forts. KSAU § 46 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att revidera utredningen från 2012 för att 
analysera möjligheterna till en effektivare förvaltning av kommunens fastighetsbestånd vid olika 
samarbetsformer mellan Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun och Sotenäsbostäder AB.  
 
Uppdraget omfattar olika samarbetsformer 

• Utveckla samarbetet i god dialog 
• Dela strategiska tjänster 
• Köpa in driften av kommunens fastighetsbestånd av Sotenäsbostäder eller omvänt. 
• Verksamhetsövergång och tillgångsöverlåtelse till Sotenäsbostäder eller omvänt. 

 
Bedömningarna ska utgå ifrån den av kommunfullmäktige antagna lokalförsörjningspolicyn. 
 
Kostnaden fördelas lika mellan kommunstyrelsen och Sotenäsbostäder AB. Kostnaden för 
utredningen bedöms understiga 100 tkr.  
 

Skickas till 

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

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-17 KS 2021/70 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Sotenäsbostäder AB 
Eveline Savik och Thomas Reuterberg 
Samhällsbyggnadschef i Sotenäs kommun respektive VD för Sotenäsbostäder AB 

 

Koncernens fastighetsbestånd  

Sammanfattning 
Ärendet avser utredning om utökat samarbete mellan Sotenäs kommuns 
fastighetsverksamhet och Sotenäsbostäder AB. 

Bakgrund 
Sotenäsbostäder förvaltar idag koncernens hyresrättsbestånd för bostäder och ett antal 
kommersiella lokaler. Kommunstyrelsen förvaltar idag kommunens verksamhetslokaler, 
ett antal andra byggnader för kommersiell upplåtelse, föreningslokaler m.m. Det finns 
också ett fåtal lokaler som kommunen hyr externt för sin verksamhet. 
 
Information om detta delgavs kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021. 

Beskrivning av ärendet 
I samband med Sotenäsbostäders och kommunens översyn av lokalbeståndet uppkom 
fråga om det finns förutsättningar för fördjupat samarbete.  
 
År 2012 gjordes en utredning av Price Waterhouse Coopers. Rekommendationerna från 
utredningen var bland annat att 
- se över fastighetsinnehavet och formulera ägarstrategi samt gör en 
lokalförsörjningsplanering  
- bolagisering inte självklart beroende på vilken del av beståndet som kan bli aktuell för 
bolagisering 
- sälja fastigheter utan strategiskt värde för kommunen 
- identifiera förbättringsområden där kritik framkommit 
- utveckla samarbetet mellan fastighetsförvaltningen och Sotenäsbostäder. 
 
Arbetet när det gäller översyn av fastighetsinnehavet pågår och en 
lokalförsörjningspolicy är antagen. Bland förbättringarna sedan utredningen gjordes har 
en lokalförsörjningspolicy och en rutin för genomförande av policyn antagits samt 
möjlighet till digital anmälan om fel i fastigheterna införts.  
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Det finns alltjämt förslag i utredningen som inte genomförts, samtidigt som det är ett 
antal år sedan den genomfördes. Inte minst kan överväganden i förhållande till 
redovisningsregler i koncernförhållanden behöva ses över.  
 
Ett alternativ till samarbete med Sotenäsbostäder kan vara att i ett längre perspektiv 
överväga samarbete med närliggande kommuner. I detta skede bör dock utredningen 
begränsas till samarbete inom kommunkoncernen. 

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk  

Kommunfullmäktige antog en lokalförsörjningspolicy den 3 oktober 2019. Policyn 
omfattar bestämmelser om att i första hand bedriva verksamhet i egna lokaler, om 
prioritering av lokaleffektivitet vid nyanskaffning och ombyggnad samt om underhåll 
utifrån god ekonomisk hushållning. Det framgår också att försäljning ska ske i de fall 
det saknas långsiktigt behov av en fastighet.  
 
Policyn omfattar också reglering av ansvarsfördelningen där kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för att styra och samordna kommunens lokalförsörjning och 
användning av fastigheter, lokaler, inventarier, utrustning samt fastighetsanknutna 
tjänster. Även nämndernas ansvar framgår.  
 
Däremot regleras inte bolagens (dvs koncernens) lokalbestånd i policyn. 
Kommunstyrelsens roll som styrande av koncernen framgår av kommunallagen.  
 
Sotenäsbostäders huvudsakliga uppgift är att i samverkan med Sotenäs kommun 
medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Lägenhetsbeståndet skall 
spegla olika hyresgästers behov och genom en balanserad utbyggnadsstrategi ska 
bolaget skapa förutsättningar för kommunen att växa. Bolaget skall även främja 
integration och social sammanhållning samt skapa trygga och hållbara boendemiljöer. 
Bolagets förvaltning bedrivs till största del i egen regi. Utöver förvaltning och 
utveckling av bostadsfastigheter skall bolaget i enlighet med fastställd affärsplan utreda 
och utveckla förutsättningarna för ägande och administrering av samhällsfastigheter.  

Ekonomi samt organisation och personal 

Utredningen föreslås genomföras externt efter direktupphandling och kostnaden 
fördelas lika mellan kommunstyrelsen och Sotenäsbostäder AB. Kostnaden för 
utredningen bedöms understiga 100 tkr.  
 
Syftet med att låta en extern aktör göra utredningen är dels att säkerställa att analysen av 
skattemässiga och ekonomiska effekter omfattas, dels för att säkerställa ett neutralt 
perspektiv. 
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Barn- medborgar- och jämställdhetsperspektiv 

Fastighetsbeståndet omfattar verksamhetslokaler för kommunens samtliga 
verksamheter, däribland kärnverksamheter som skola, förskola, omsorg och 
räddningstjänst liksom bostadshyresgäster.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att revidera utredningen från 2012 för 
att analysera möjligheterna till en effektivare förvaltning av kommunens 
fastighetsbestånd vid olika samarbetsformer mellan Kommunstyrelsen i Sotenäs 
kommun och Sotenäsbostäder AB.  
 
Uppdraget omfattar olika samarbetsformer 
- Utveckla samarbetet i god dialog 
- Dela strategiska tjänster 
- Köpa in driften av kommunens fastighetsbestånd av Sotenäsbostäder  
- Verksamhetsövergång och tillgångsöverlåtelse till Sotenäsbostäder 
 
Bedömningarna ska utgå ifrån den av kommunfullmäktige antagna 
lokalförsörjningspolicyn. 

 

Bilaga/Bilagor 
Utredning från PWC, 2012 
Lokalförsörjningspolicy 

 

Beslutet skickas till 
VD Sotenäsbostäder 
Samhällsbyggnadschef 
 
 

  
 
 

Eveline Savik Maria Vikingsson  
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör  

 
 

 



 

 

 

 

Sida 1 av 2 
 
 
 
 
Sotenäs kommun  
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Tomas Reuterberg 
VD Sotenäsbostäder AB 
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KSAU § 47 Dnr 2021/000278 

Tillämpning av begränsningsförordningen i Sotenäs kommun pga 
Covid-19 

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat om ett nytt kapitel i ”Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”, denna trädde ikraft 2021-03-11. 
 
Förordningen ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter i form av begränsning av vistelse i särskilda 
områden där det kan, erfarenhetsmässigt, uppstå risk för trängsel och då ökning av smitta av Covid-
19. Det kan röra sig om t ex badplatser, grillplatser, parker o dyl.  
 
I Sotenäs kommun räknas Smögenbryggan som ett särskilt riskabelt område för smittspridning 
under sommarmånaderna.   

Beskrivning av ärendet 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda 
föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  
 
Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller teoretisk risk för 
trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. 
En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa 
delar av året. Det bör dock inte krävas någon mera omfattande utredning i denna fråga och det 
behöver heller inte ha uppstått trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna gälla. 
 
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgats genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Bestämmelsen finns i 8 
kap 1 § förordningen. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021. Bestämmelsen ger kommunerna 
en rätt att utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild 
plats. Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen ska 
finns en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom 
riket och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 
 
Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen). 
Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen. 
Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb 
beredningsprocess talar för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller 
en nämnd.  
Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller teoretisk risk för 
trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. 
En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa 
delar av året. Det bör dock inte krävas någon mera omfattande utredning i denna fråga och det  
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Forts. KSAU § 47 

behöver heller inte ha uppstått trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna godtas (jämför 
Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 2149-18). 
 
Med denna förordning är det av största vikt att beslutsvägarna kortas inför sommarsäsongen. 
Kommunfullmäktige bör delegera dessa beslut för att kunna tas i Kommunstyrelsen om en 
oacceptabel trängsel skulle uppstå på Smögenbryggan eller/och vid kommunens badplatser, 
gästhamnar och parker. 
 
Förvaltningen bedömer att det erfarenhetsmässigt skulle kunna bli aktuellt att vidta åtgärder vid 
Smögenbryggan, badplatser, gästhamnar och parker. Huruvida detta blir aktuellt beror på 
omständigheter som idag inte kan överblickas från kommunens sida. Det handlar om hur 
smittspridningen ser ut, hur långt vaccinationerna kommit och vilka restriktioner i övrigt som gäller 
i landet. Vid utformningen av begränsningar bör hänsyn tas till näringslivets och besöksnäringens 
förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2021-03-19 
SKR:s skrivelse om begränsningsförordning 
Underlag/mall för beslut 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att se över planering inför 
skolavslutningar då det erfarenhetsmässigt brukar uppstå risk för trängsel, i samarbete med övriga 
myndigheter informera närliggande kommuner i Fyrbodal. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören att att se över planering inför 
skolavslutningar då det erfarenhetsmässigt brukar uppstå risk för trängsel, i samarbete med övriga 
myndigheter informera närliggande kommuner i Fyrbodal. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om åtgärder med 
anledning av begränsningsförordningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, förutsatt att kommunfullmäktige bifaller förslaget, att ge 
Kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att besluta om införande av begränsningar om en 
oacceptabel trängsel skulle uppstå på någon eller några av de aktuella platserna i Sotenäs kommun. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-19 KS  2021/278 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen     
Maria Ceder Askman 
Administratör 

 

Tillämpning av begränsningsförordningen i Sotenäs kommun 
pga Covid-19 

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat om en ny förordning, som trädde ikraft 2021-03-11. Denna 
förordning ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter i form av begränsning av vistelse i 
särskilda områden där det kan, erfarenhetsmässigt, uppstå risk för trängsel och då 
ökning av smitta av Covid-19. Det kan röra sig om t ex badplatser, grillplatser, parker o 
dyl. I Sotenäs kommun räknas Smögenbryggan som ett särskilt riskabelt område för 
smittspridning under sommarmånaderna.   

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att 
utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan 
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  
 
Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller 
teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att 
trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i 
samband med vissa högtider eller under vissa delar av året. Det bör dock inte krävas 
någon mera omfattande utredning i denna fråga och det behöver heller inte ha uppstått 
trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna gälla. 
 
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgats genom ett nytt kapitel i förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § förordningen. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 
2021. Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att vistas i en park, 
på en badplats eller på någon annan liknande särskild plats. Förutsättningarna för att 
utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen ska finns en påtaglig risk 
för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och 
inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 
 
Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen). 
Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt 
förordningen. Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige. Behov av korta 
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beslutsvägar och snabb beredningsprocess talar för att det finns intresse av att överlåta 
viss beslutanderätt på styrelsen eller en nämnd. 
 
Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller 
teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att 
trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i 
samband med vissa högtider eller under vissa delar av året. Det bör dock inte krävas 
någon mera omfattande utredning i denna fråga och det behöver heller inte ha uppstått 
trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna godtas (jämför Högsta 
förvaltningsdomstolens dom i mål 2149-18). 
 
Med denna förordning är det av största vikt att beslutsvägarna kortas inför 
sommarsäsongen. Kommunfullmäktige bör då delegera dessa beslut för att kunna tas i 
Kommunstyrelsen om en oacceptabel trängsel skulle uppstå på Smögenbryggan 
eller/och vid kommunens badplatser, gästhamnar och parker. 
 
Förvaltningen bedömer att det erfarenhetsmässigt skulle kunna bli aktuellt att vidta 
åtgärder vid Smögenbryggan, badplatser, gästhamnar och parker. Huruvida detta blir 
aktuellt beror på omständigheter som idag inte kan överblickas från kommunens sida. 
Det handlar om hur smittspridningen ser ut, hur långt vaccinationerna kommit och vilka 
restriktioner i övrigt som gäller i landet. Vid utformningen av begränsningar bör hänsyn 
tas till näringslivets och besöksnäringens förutsättningar.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om åtgärder 
med anledning av begränsningsförordningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, förutsatt att kommunfullmäktige bifaller 
förslaget, att ge Kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att besluta om införande av 
begränsningar om en oacceptabel trängsel skulle uppstå på någon eller några av de 
aktuella platserna i Sotenäs kommun. 

Beslutet skickas till 
Administratör 
Samhällsbyggnadschef 

  
Maria Ceder Askman Eveline Savik 
Administratör Samhällsbyggnadschef 
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Kommuners rätt att meddela föreskrifter om förbud mot 
att vistas på särskilt angivna platser
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder 
vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig 
risk för trängsel. Här informerar SKR om föreskriftsrättens omfattning och om hur beslut om föreskrifter enligt 
förordningen kan hanteras.

Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19. Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § förordningen. Regleringen träder i kraft den 11 mars 2021. Bestämmelsen ger kommunerna en rätt 
att utfärda förbud att: 

vistas i en park,
på en badplats eller,
på någon annan liknande särskild plats.

https://skr.se/
https://skr.se/index.html
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset.31764.html
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Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:

det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel,
att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(covid-19-lagen).

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (PDF)

Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (PDF)

Förordning (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (PDF)

Frågor och svar om bemyndigandet för kommuner att meddela föreskrifter om förbud 
mot att vistas på vissa särskilt angivna platser 
Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om kommuners rätt att förbjuda människor att vistas på särskilt angivna platser, bland annat mer 
detaljerad information om vilken typ av plats bemyndigandet gäller, hur föreskrifter kan utformas och vilken påföljd den som begår en överträdelse av 
föreskriften kan drabbas av.

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-01/SFS2021-4.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-01/SFS2021-8.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-03/SFS2021-161.pdf
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Sveriges Kommuner och Regioner
SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla 
kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår 
styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. 

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL).

info@skr.se08-452 70 00 

mailto:info@skr.se
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Kommunal föreskrift om förbud att vistas på en, eller flera 
särskilt angivna platser – enligt begränsningsförordningen 
pga Covid-19 
 

En kommunal föreskrift om förbud mot att vistas på en, eller flera, särskilt 
angivna platser kan ges följande utformning: 

 
X kommuns föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna 
platser i kommunen 

Beslutade av kommunfullmäktige den X mars 2021. 

X kommun föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

1 § Det är förbjudet att vistas inom det område vid X-badet vid sjön Y som 
framgår av bilaga 1. Förbudet gäller från och med det att protokollet över 
beslutet justerats och till och med den X mars 2021. 
  

2 § Förbudet/förbuden i 1–X §§ gäller inte vistelse som är föranledd av platsens 
drift, underhåll eller liknande. 

3 § Den bryter mot 1 § kan dömas till penningböter enligt 24 § lagen om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
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KSAU § 49 Dnr 2018/000795 

Ombyggnad Hunnebohemmet  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen lade fram förslag till beslut 2020-10-28 enligt följande kring Hunnebohemmet:  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
• att godkänna att om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet på befintlig fastighet Bratteby 1:22 i 
Hunnebostrand genomförs i 2 etapper  
• ge Kommunstyrelsens i uppdrag att starta projekteringen av etapp 1, innebärande en nybyggnation 
om ca 100 Mkr som finansieras med eget kapital  
• ge Kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma avseende beslut om etapp 2 när behov föreligger.  
 
Vid projekteringen ska lösningar eftersträvas som ur ett koncernperspektiv ger lägsta möjliga drifts- 
och investeringskostnad men ändå uppfyller gällande krav på god vård och omsorg och arbetsmiljö. 
Projektet ska återredovisas när projekteringen är klar. Hänsyn till ökade driftskostnader samt 
kapitalkostnader göras i samband med kommande budgetprocesser.  
 
Förvaltningen bedömer utifrån tilldelade resurser att förändring behöver ske till att göra renovering 
först. Detta för att befintlig byggnad inte håller dagens standard, samt är undermålig till sitt skick. 
Att bygga ut först, med osäkerhet om när i tid en renovering kan påbörjas försvårar tidigare plan, då 
underhållsbehovet är mycket stort i befintliga lokaler. Därtill kommer ett minskat behov av särskilt 
boendeplatser, som kan vara relaterat till covid-19, men har oavsett saktat ner utvecklingen av behov av 
platser, vilket gör att utbyggnad kan vänta och förvaltningen får möjlighet att följa behovsutvecklingen. 

Beslutsunderlag  

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021 
Omsorgsnämndens protokoll 2021-01-28 § 9 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och  Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Omsorgsnämndens beslut att ändra inriktning 
kring Hunnebohemmet till att renovera först och följa behovsutvecklingen av antal särskilt 
boendeplatser innan etapp 2, nybyggnation.  
 
Arbetet med detaljplanen vid Hunnebohemmet pågår oförändrad. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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ON § 9   Dnr 2019/000042 

 
Hunnebohemmet   
 
Kommunstyrelsen lade fram förslag till beslut 2020-10-28 enligt följande kring Hunnebohemmet:  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
• att godkänna att om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet på befintlig fastighet Bratteby 1:22 i 
Hunnebostrand genomförs i 2 etapper  
• ge Kommunstyrelsens i uppdrag att starta projekteringen av etapp 1, innebärande en nybyggnation om 
ca 100 Mkr som finansieras med eget kapital  
• ge Kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma avseende beslut om etapp 2 när behov föreligger.  
 
Vid projekteringen ska lösningar eftersträvas som ur ett koncernperspektiv ger lägsta möjliga drifts- och 
investeringskostnad men ändå uppfyller gällande krav på god vård och omsorg och arbetsmiljö. 
Projektet ska återredovisas när projekteringen är klar. Hänsyn till ökade driftskostnader samt 
kapitalkostnader göras i samband med kommande budgetprocesser.  
 
Förvaltningen bedömer utifrån tilldelade resurser att förändring behöver ske till att göra renovering 
först. Detta för att befintlig byggnad inte håller dagens standard, samt är undermålig till sitt skick. 
Att bygga ut först, med osäkerhet om när i tid en renovering kan påbörjas försvårar tidigare plan, då 
underhållsbehovet är mycket stort i befintliga lokaler. Därtill kommer ett minskat behov av särskilt 
boendeplatser, som kan vara relaterat till covid-19, men har oavsett saktat ner utvecklingen av behov av 
platser, vilket gör att utbyggnad kan vänta och förvaltningen får möjlighet att följa behovsutvecklingen. 
 

Yrkande 
 
Mikael Sternemar (L): Underlaget till beslut är bristfälligt och behöver kompletteras med hur 
utvecklingen av antalet äldreboendeplatser kommer att utvecklas under de närmaste 10 åren och 
vilka ekonomiska konsekvenser det får om man bygger om Hunnebohemmet först och sedan bygger 
nytt. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras 
och finner att omsorgsnämnden antar att ärendet ska avgöras idag. 
 

Beslutsunderlag  

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021. 
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Forts ON § 9 

Omsorgsnämndens beslut  

 
Omsorgsnämnden beslutar att ändra inriktning kring Hunnebohemmet till att renovera först och följa 
behovsutvecklingen av antal särskilt boendeplatser innan etapp 2, nybyggnation.  
 
Arbetet med detaljplanen vid Hunnebohemmet pågår oförändrad. 
 
 

Reservation 

 
Mikael Sternemar (L) reservation till förmån för eget yrkande 
 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 20xx-xx-xx ON 2019/000000 
 
Omsorgsförvaltningen 
Lisbeth Olsson 
Förvaltningschef 

 

Ändrad inriktning Hunnebohemmet- ombyggnation först 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen lade fram förslag till beslut 20201028 enligt följande kring 
Hunnebohemmet: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
• att godkänna att om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet på befintlig fastighet 
Bratteby 1:22 i Hunnebostrand genomförs i 2 etapper  
• ge Kommunstyrelsens i uppdrag att starta projekteringen av etapp 1, innebärande en 
nybyggnation om ca 100 Mkr som finansieras med eget kapital  
• ge Kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma avseende beslut om etapp 2 när behov 
föreligger.  
Vid projekteringen ska lösningar eftersträvas som ur ett koncernperspektiv ger lägsta 
möjliga drifts- och investeringskostnad men ändå uppfyller gällande krav på god vård 
och omsorg och arbetsmiljö. Projektet ska återredovisas när projekteringen är klar. 
Hänsyn till ökade driftskostnader samt kapitalkostnader göras i samband med 
kommande budgetprocesser. 
 
Förvaltningen bedömer utifrån tilldelade resurser att förändring behöver ske till att göra 
renovering först. Detta för att befintlig byggnad inte håller dagens standard, samt är 
undermålig till sitt skick. Att bygga ut först, med osäkerhet om när i tid en renovering 
kan påbörjas försvårar tidigare plan, då underhållsbehovet är mycket stort i befintliga 
lokaler. Därtill kommer ett minskat behov av särskilt boendeplatser, som kan vara 
relaterat till covid-19, men har oavsett saktat ner utvecklingen av behov av platser, 
vilket gör att utbyggnad kan vänta och förvaltningen får möjlighet att följa 
behovsutvecklingen. 

 

Konsekvensbeskrivning 
Att renovera befintliga lokaler först ställer krav på evakueringslösning, vilket var vad 
förvaltningen ville undkomma med tidigare lösning. Dock ser situationen annorlunda ut 
nu, med åtminstone tillfälligt minskat behov av platser och känd tilldelning av resurser, 
vilket gör att ändrad inriktning bedöms vara det rätta att göra. Då ges förvaltningen en 
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möjlighet att bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler samtidigt som 
behovsutvecklingen kan följas innan utbyggnad sker.  

Ekonomi  

Ändrad inriktning ryms inom tilldelade 100 mnkr 

Regelverk  

Ingen påverkan 

Organisation och personal 

Organisation och personal påverkas genom evakueringslösning, som tillfälligt kan 
försämra arbetsvillkoren och leda till minskad effektivitet. Fungerande lösning måste 
bevakas. 

Barnperspektiv 

Ingen påverkan 

Medborgarperspektiv 

Den enskilde har rätt att förvänta sig de insatser som hen är i behov av. Detta påverkas 
inte av ändrad inriktning. Förvaltningen måste bevaka att detta möjliggörs. 

Jämställdhetsperspektiv 

Ingen påverkan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att ändra inriktning kring Hunnebohemmet till att renovera 
först och följa behovsutvecklingen av antal särskilt boendeplatser innan etapp 2, 
nybyggnation.  

Beslutet skickas till 
Lisbeth Olsson 
 

  
Ditt Namn Namn närmsta chef 
Din Titel Titel närmsta chef 
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KS § 184 Dnr 2018/000795 

Om- och nybyggnation av Hunnebohemmet 

Sammanfattning 

Ärendet rör beslut om igångsättning för en om- och nybyggnation av Hunnebohemmet i 
Hunnebostrand. Omsorgsförvaltningen har givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utöka 
antalet lägenheter, renovera befintliga lägenheter samt skapa ändamålsenliga lokaler för samtliga 
verksamheter som idag finns inom byggnaden och i andra kommunala lokaler. När projektet är 
färdigställt ska Hunnebohemmet vara en mötesplats i kommunens norra del och innehålla totalt ca 
66 lägenheter samt dagverksamhet, tillagningskök, rehab- och sjuksköterskeenhet.      

Bakgrund 

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 44 st platser för boende fördelat på 30 st för 
demensvård samt 14 st för korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är 
idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. Det förekommer boenden där vårdtagare får dela 
rum samt gemensam WC/dusch. Arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad med långa 
förflyttningar, trånga utrymmen och inte tillräckligt med utrustning. Byggnadens invändiga ytskikt 
är uttjänta och i stort behov av renovering däremot är byggnaden utvändigt väl underhållen genom 
åren.  

Hunnebohemmet har ett tillagningskök som även det är i stort behov av modernisering samt 
upprustning. I en köksutredning från 2018 fastslogs det att ett tillagningskök ska finnas kvar i 
byggnaden då detta utretts som det mest ekonomiskt fördelaktiga både för kommunen samt en ökad 
livskvalitet för verksamheterna inom fastigheten om tillagningsköket får vara kvar.  

Övriga verksamheter som finns idag i byggnaden är dagverksamhet och rehab enhet. Även 
kommunens sjuksköterskeenhet hade sina kontor här men evakuerades till andra lokaler under 2018 
på grund av arbetsmiljöproblem.  
I projektet ingår att dessa tre verksamheter ska finnas kvar på Hunnebohemmet efter om- och 
nybyggnation i väl anpassade lokaler.      

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsförvaltning har utrett det framtida behovet av SÄBO platser i kommunen och i utredningen 
framgår det att behovet av antalet platser kommer att öka markant under den närmaste 
tioårsperioden. Med bakgrund i detta har en beställning kommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
där antalet lägenheter på Hunnebohemmet ska utökas till totalt ca 66 st. Av dessa ska 36 st vara 
avsedda för demensvård, 15 st för somatikvård och 15st för korttidsvård fördelat på totalt 5 st 
avdelningar. Alla 66 st platser ska utrustas som enskilda lägenheter med egen WC, dusch och 
pentry och samtliga avdelningar ska ha gemensamhetsutrymmen, skölj, städ, kök samt 
personalutrymmen. Utöver dessa avdelningar ska det finnas tillagningskök och anpassade lokaler 
för dagverksamhet, rehabenhet, sjuksköterskeenhet, administration och övriga personalutrymmen.  

För att lösa evakueringen av de boenden som idag finns på Hunnebohemmet förslås en projektplan 
där nybyggnation sker i etapp 1 och efter evakuering tar etapp 2 vid där den befintliga byggnaden 
renoveras. 
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Kring år 2028 bör Hunnebohemmet vara i full drift för att klara det uppskattade behovet av 
vårdplatser inom kommunen och då innehålla följande: 
 

• 66 st fullt utrustade lägenheter för demens-, somatik- och korttidsboende 
• Tillagningskök 
• Dagverksamhet 
• Rehab enhet 
• Sjuksköterskeenhet 
• Administration och personalutrymmen samt 
• Gemensamhetsutrymmen 

 
För att nå detta mål uppskattas en projekterings- och byggtid för etapp 1 till ca 3 år och pågår 
mellan 2021–2023. För etapp 2 uppskattas projekterings- och byggtiden till ca 5 år och pågår 
mellan 2023–2027.   

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Hunnebohemmets totala yta uppgår idag till ca 5350 kvm. I förslaget med Etapp 1 Nybyggnation 
omfattar ca 2800 kvm och i Etapp 2 Ombyggnation ska befintliga 5350 kvm renoveras. Under 
hösten 2019 har konsultbolaget Sweco i samband med projektering inventerat fastigheten samt tagit 
fram riktpriser både för både en ombyggnation och nybyggnation.  
Riktpriserna är som följer: 
 

Nybyggnation 32 000 - 40 000 kr/kvm 
Ombyggnation 17 000 - 21 000 kr/kvm 

 
Summering av ovanstående kvm med riktpriser ger en total investering om  
180 000 000 - 225 000 000 kr för båda etapperna.  
Nedan presenteras en plan för investeringen uppdelat på de två etapperna där ett medelpris om 100 
mnkr per etapp används.  

Investering Nybyggnation Etapp 1 
 
2020 2021 2022 2023 
5,0 mnkr 5,0mnkr 45 mnkr 45 mnkr 

 
För nybyggnationen av Hunnebohemmet har Kommunfullmäktige beslutat om investeringsbudget 
om 100 mnkr enligt ovanstående tabell. I detta ingår lönekostnad för projektledare som ska arbeta 
med projektet.  
 
I investeringsbudget för perioden 2020 - 2023 finns 100 mnkr avsatta för investering för 
nybyggnation av Hunnebohemmet. Detta kan kommunen självfinansiera genom resultat och 
upparbetat likviditet. Konsekvensen är dock att övriga investeringar i kommunen är mycket låga.  
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I driftsbudgeten har också hänsyn tagits till ökade kapitalkostnader för avskrivningar i samband 
med investeringen, motsvarande 3 mnkr från 2024. Omsorgsnämnden har också tagit fram en 
preliminär beräkning för ökade driftskostnader i samband med nybyggnationen. Se 
sammanställning i bilaga 5. 

Investering Ombyggnation Etapp 2 
 
2023 2024 2025 2026 2027 
5,0 mnkr 20 mnkr 25 mnkr 25 mnkr 25 mnkr 

 
Investeringsutgiften för ombyggnationen av Hunnebohemmet ligger utanför flerårsplanen men 
beräknas uppgå till 100 mnkr enligt tabellen ovan.  
 
I dagsläget innebär en investeringsutgift på 100 mnkr för ombyggnationen att finansiering behöver 
ske genom lån. Utöver investeringsutgiften behövs ytterligare medel i driftsbudgeten för 
avskrivningar om ca 3 mnkr från 2028. För ökade verksamhetskostnader samt utgifter för 
inventarier och andra engångskostnader, finns en preliminär beräkning från Omsorgsnämnden.  

Regelverk  
Boendemiljön på Hunnebohemmet klarar idag inte upp till gällande normer avseende tillgänglighet 
eller lägenhetsstandard. Detta krav fanns inte när hemmet uppfördes men vid en nybyggnation 
kommer höga krav ställas på byggnaden i det avseendet. Avsikten är även att renovera den 
befintliga byggnaden till samma standard som nybyggnation.  

Organisation och personal 
Ett syfte med ny- och ombyggnationen är att förbättra boendemiljön för vårdtagarna och 
arbetsmiljön för personalen. Vid byggnationen kommer särskild hänsyn att tas till verksamhetens 
olika behov gällande klimat-, ljud- och ergonomikrav. 
 
Vid en ny- och ombyggnation kommer miljön invid byggarbetsplatsen anses som störande för de 
boende och personalen. Byggtiderna som presenterats tidigare är generösa och kan kortas ned 
avsevärt. Främst gäller det den presenterade byggtiden för ombyggnationen. Tilläggas bör att ska 
hela projektet genomföras enligt presenterad plan kommer den totala byggtiden vara i ca 7 år. Tiden 
som vårdtagarna bor på hemmet är oftast betydligt kortare än så och därför bör man ta extra hänsyn 
till detta vid projektering och senare byggnation. Främsta anledningen till att ombyggnationen etapp 
2 är utspridd på så många år är finansieringen och att det uppskattade behovet av antal platser först 
behövs år 2028. I ombyggnationen ligger även renovering av tillagningsköket med. 
Tillagningsköket dras med stora brister och renoveringen behöver starta så fort etapp 1 är klar och 
befintlig byggnad är evakuerad.    

Detaljplan 
Våren 2020 startade ett detaljplanearbete att omforma nuvarande detaljplan vid Hunnebohemmet 
för att möjliggöra en nybyggnation. Under hösten 2020 ska förslaget presenteras och överklagas 
inte planen kan den som tidigast vinna laga kraft sommaren 2021. Att detaljplanen är klar är en  
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förutsättning för att möjliggöra en nybyggnation. Medel för detaljplanearbetet är redan beslutat och 
avsatt i budgetplan.    

Andra alternativ 
Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i 
den politiska ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra 
projektet och tillgodose de antalet SÄBO platser som omsorgsförvaltningen efterfrågar har 
diskuterats och fastställt är att det ska finnas två boenden i kommunen, ett i den norra delen och ett i 
de södra.  I bilaga 4 behandlas alternativet om att bygga ett helt nytt boende på annan plats i 
kommunens norra del och Hunnebohemmet får då annan användning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-16 § 175 
Tjänsteutlåtande Om- och nybyggnation Hunnebohemmet – Projektledare 2020-09-03 
Bilaga 1 – Underlag Beställning från Omsorgsförvaltningen - 2020-05-15 
Bilaga 2 - Budgetplan 
Bilaga 3 - Programhandling SWECO 2019 - 2019-12-23 
Bilaga 4 - Jämförelse ombyggnation och nybyggnation – 2020-09-03 
Bilaga 5 - Investeringskalkyl Hunnebohemmet daterad - 2020-09-03 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår följande ändringsförslag; Kommunfullmäktige beslutar   
• att godkänna att om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet på befintlig fastighet Bratteby 

1:22 i Hunnebostrand genomförs i 2 etapper 
• ge Kommunstyrelsens i uppdrag att starta projekteringen av etapp 1, innebärande en 

nybyggnation om ca 100 Mkr som finansieras med eget kapital 
• ge Kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma avseende beslut om etapp 2 när behov 

föreligger. 

Vid projekteringen ska lösningar eftersträvas som ur ett koncernperspektiv ger lägsta möjliga drifts- 
och investeringskostnad men ändå uppfyller gällande krav på god vård och omsorg och arbetsmiljö. 
Projektet ska återredovisas när projekteringen är klar. 

Hänsyn till ökade driftskostnader samt kapitalkostnader göras i samband med kommande 
budgetprocesser. 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Nils Olof Bengtsons (M) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och finner att 
kommunstyrelsen antar detta. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar   
• att godkänna att om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet på befintlig fastighet Bratteby 

1:22 i Hunnebostrand genomförs i 2 etapper 
• ge Kommunstyrelsens i uppdrag att starta projekteringen av etapp 1, innebärande en 

nybyggnation om ca 100 Mkr som finansieras med eget kapital 
• ge Kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma avseende beslut om etapp 2 när behov 

föreligger. 

Vid projekteringen ska lösningar eftersträvas som ur ett koncernperspektiv ger lägsta möjliga 
drifts- och investeringskostnad men ändå uppfyller gällande krav på god vård och omsorg och 
arbetsmiljö. Projektet ska återredovisas när projekteringen är klar. 

Hänsyn till ökade driftskostnader samt kapitalkostnader göras i samband med kommande 
budgetprocesser. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Om- och nybyggnation av Hunnebohemmet 

Sammanfattning 

Ärendet rör beslut om igångsättning för en om- och nybyggnation av Hunnebohemmet i 
Hunnebostrand. Omsorgsförvaltningen har givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utöka 
antalet lägenheter, renovera befintliga lägenheter samt skapa ändamålsenliga lokaler för samtliga 
verksamheter som idag finns inom byggnaden och i andra kommunala lokaler. När projektet är 
färdigställt ska Hunnebohemmet vara en mötesplats i kommunens norra del och innehålla totalt ca 
66 lägenheter samt dagverksamhet, tillagningskök, rehab- och sjuksköterskeenhet.      

Bakgrund 

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 44st platser för boende fördelat på 30st för 
demensvård samt 14st för korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är 
idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. Det förekommer boenden där vårdtagare får dela 
rum samt gemensam WC/dusch. Arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad med långa 
förflyttningar, trånga utrymmen och inte tillräckligt med utrustning. Byggnadens invändiga ytskikt 
är uttjänta och i stort behov av renovering däremot är byggnaden utvändigt väl underhållen genom 
åren.  
 
Hunnebohemmet har ett tillagningskök som även det är i stort behov av modernisering samt 
upprustning. I en köksutredning från 2018 fastslogs det att ett tillagningskök ska finnas kvar i 
byggnaden då detta utretts som det mest ekonomiskt fördelaktiga både för kommunen samt en ökad 
livskvalitet för verksamheterna inom fastigheten om tillagningsköket får vara kvar.  
 
Övriga verksamheter som finns idag i byggnaden är dagverksamhet och rehab enhet. Även 
kommunens sjuksköterskeenhet hade sina kontor här men evakuerades till andra lokaler under 2018 
på grund av arbetsmiljöproblem.  
I projektet ingår att dessa tre verksamheter ska finnas kvar på Hunnebohemmet efter om- och 
nybyggnation i väl anpassade lokaler.      

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsförvaltning har utrett det framtida behovet av SÄBO platser i kommunen och i utredningen 
framgår det att behovet av antalet platser kommer att öka markant under den närmaste 
tioårsperioden. Med bakgrund i detta har en beställning kommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
där antalet lägenheter på Hunnebohemmet ska utökas till totalt ca 66st. Av dessa ska 36st vara 
avsedda för demensvård, 15st för somatikvård och 15st för korttidsvård fördelat på totalt 5st 
avdelningar. Alla 66st platser ska utrustas som enskilda lägenheter med egen WC, dusch och pentry 
och samtliga avdelningar ska ha gemensamhetsutrymmen, skölj, städ, kök samt personalutrymmen. 
Utöver dessa avdelningar ska det finnas tillagningskök och anpassade lokaler för dagverksamhet, 
rehabenhet, sjuksköterskeenhet, administration och övriga personalutrymmen.  
 
För att lösa evakueringen av de boenden som idag finns på Hunnebohemmet förslås en projektplan 
där nybyggnation sker i etapp 1 och efter evakuering tar etapp 2 vid där den befintliga byggnaden 
renoveras. 
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Kring år 2028 bör Hunnebohemmet vara i full drift för att klara det uppskattade behovet av 
vårdplatser inom kommunen och då innehålla följande: 
 

• 66st fullt utrustade lägenheter för demens-, somatik- och korttidsboende 
• Tillagningskök 
• Dagverksamhet 
• Rehab enhet 
• Sjuksköterskeenhet 
• Administration och personalutrymmen samt 
• Gemensamhetsutrymmen 

 
För att nå detta mål uppskattas en projekterings- och byggtid för etapp 1 till ca 3 år och pågår 
mellan 2021–2023. För etapp 2 uppskattas projekterings- och byggtiden till ca 5 år och pågår 
mellan 2023–2027.   

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Hunnebohemmets totala yta uppgår idag till ca 5350 kvm. I förslaget med Etapp 1 Nybyggnation 
omfattar ca 2800 kvm och i Etapp 2 Ombyggnation ska befintliga 5350 kvm renoveras. Under 
hösten 2019 har konsultbolaget Sweco i samband med projektering inventerat fastigheten samt tagit 
fram riktpriser både för både en ombyggnation och nybyggnation.  
Riktpriserna är som följer: 
 

Nybyggnation 32 000 - 40 000 kr/kvm 
Ombyggnation 17 000 - 21 000 kr/kvm 

 
Summering av ovanstående kvm med riktpriser ger en total investering om  
180 000 000 - 225 000 000 kr för båda etapperna.  
Nedan presenteras en plan för investeringen uppdelat på de två etapperna där ett medelpris om 100 
mnkr per etapp används.  

Investering Nybyggnation Etapp 1 
 
2020 2021 2022 2023 
5,0 mnkr 5,0mnkr 45 mnkr 45 mnkr 

 
För nybyggnationen av Hunnebohemmet har Kommunfullmäktige beslutat om investeringsbudget 
om 100 mnkr enligt ovanstående tabell. I detta ingår lönekostnad för projektledare som ska arbeta 
med projektet  
 
I investeringsbudget för perioden 2020 - 2023 finns 100 mnkr avsatta för investering för 
nybyggnation av Hunnebohemmet. Detta kan kommunen självfinansiera genom resultat och 
upparbetat likviditet. Konsekvensen är dock att övriga investeringar i kommunen är mycket låga.  
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I driftsbudgeten har också hänsyn tagits till ökade kapitalkostnader för avskrivningar i samband 
med investeringen, motsvarande 3 mnkr från 2024. Omsorgsnämnden har också tagit fram en 
preliminär beräkning för ökade driftskostnader i samband med nybyggnationen. Se 
sammanställning i bilaga 5. 

Investering Ombyggnation Etapp 2 
 
2023 2024 2025 2026 2027 
5,0 mnkr 20 mnkr 25 mnkr 25 mnkr 25 mnkr 

 
Investeringsutgiften för ombyggnationen av Hunnebohemmet ligger utanför flerårsplanen men 
beräknas uppgå till 100 mnkr enligt tabellen ovan.  
 
I dagsläget innebär en investeringsutgift på 100 mnkr för ombyggnationen att finansiering behöver 
ske genom lån. Utöver investeringsutgiften behövs ytterligare medel i driftsbudgeten för 
avskrivningar om ca 3 mnkr från 2028. För ökade verksamhetskostnader samt utgifter för 
inventarier och andra engångskostnader, finns en preliminär beräkning från Omsorgsnämnden. Se 
sammanställning i bilaga 5. 

Regelverk  
Boendemiljön på Hunnebohemmet klarar idag inte upp till gällande normer avseende tillgänglighet 
eller lägenhetsstandard. Detta krav fanns inte när hemmet uppfördes men vid en nybyggnation 
kommer höga krav ställas på byggnaden i det avseendet. Avsikten är även att renovera den 
befintliga byggnaden till samma standard som nybyggnation.  

Organisation och personal 
Ett syfte med ny- och ombyggnationen är att förbättra boendemiljön för vårdtagarna och 
arbetsmiljön för personalen. Vid byggnationen kommer särskild hänsyn att tas till verksamhetens 
olika behov gällande klimat-, ljud- och ergonomikrav. 
 
Vid en ny- och ombyggnation kommer miljön invid byggarbetsplatsen anses som störande för de 
boende och personalen. Byggtiderna som presenterats tidigare är generösa och kan kortas ned 
avsevärt. Främst gäller det den presenterade byggtiden för ombyggnationen. Tilläggas bör att ska 
hela projektet genomföras enligt presenterad plan kommer den totala byggtiden vara i ca 7 år. Tiden 
som vårdtagarna bor på hemmet är oftast betydligt kortare än så och därför bör man ta extra hänsyn 
till detta vid projektering och senare byggnation. Främsta anledningen till att ombyggnationen etapp 
2 är utspridd på så många år är finansieringen och att det uppskattade behovet av antal platser först 
behövs år 2028. I ombyggnationen ligger även renovering av tillagningsköket med. 
Tillagningsköket dras med stora brister och renoveringen behöver starta så fort etapp 1 är klar och 
befintlig byggnad är evakuerad.    
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Detaljplan 
Våren 2020 startade ett detaljplanearbete att omforma nuvarande detaljplan vid Hunnebohemmet 
för att möjliggöra en nybyggnation. Under hösten 2020 ska förslaget presenteras och överklagas 
inte planen kan den som tidigast vinna laga kraft sommaren 2021. Att detaljplanen är klar är en 
förutsättning för att möjliggöra en nybyggnation. Medel för detaljplanearbetet är redan beslutat och 
avsatt i budgetplan.    

Andra alternativ 
Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i 
den politiska ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra 
projektet och tillgodose de antalet SÄBO platser som omsorgsförvaltningen efterfrågar har 
diskuterats och fastställt är att det ska finnas två boenden i kommunen, ett i den norra delen och ett i 
de södra.   
I bilaga 4 behandlas alternativet om att bygga ett helt nytt boende på annan plats i kommunens 
norra del och Hunnebohemmet får då annan användning.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 - Beställning från Omsorgsförvaltningen 
Bilaga 2 - Budgetplan 
Bilaga 3 - Programhandling SWECO 2019 
Bilaga 4 - Jämförelse ombyggnation och nybyggnation 
Bilaga 5 - Investeringskalkyl Hunnebohemmet daterad 2020-09-03 
Projektledarens tjänsteutlåtande 2020-09-03 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget med tillägg av att vid projekteringen ska 
lösningar eftersträvas som ur ett koncernperspektiv ger lägsta möjliga drifts- och 
investeringskostnad men ändå uppfyller gällande krav på vård- och omsorg och arbetsmiljö. 
Projektet ska återredovisas vid när projekteringen är klar.  
 
Roland Mattsson (M) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till Lars-Erik Knutssons (S) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringsplan och därmed ge Kommunstyrelsen i 
uppdrag att starta projektering för en om- och tillbyggnad av Hunnebohemmet enligt nuvarande 
plan på befintlig fastighet Bratteby 1:22 i Hunnebostrand.  
 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2020-09-16 §§ 174-186 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 9(21)
 

 
 

Forts. KSAU § 176 

 
Vid projekteringen ska lösningar eftersträvas som ur ett koncernperspektiv ger lägsta möjliga drifts- 
och investeringskostnad men ändå uppfyller gällande krav på vård- och omsorg och arbetsmiljö. 
Projektet ska återredovisas vid när projekteringen är klar.  
 
Investering för nybyggnation (etapp 1) om ca 100 mnkr är självfinansierad.  
För ombyggnation (etapp 2) om ca 100 mnkr sker investering genom lån.  
Hänsyn till ökade driftskostnader samt kapitalkostnader görs i samband med kommande 
budgetprocesser.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2020-09-03 KS 2018/000795 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sandra Andersson 
Projektledare 

 

Om- och nybyggnation av Hunnebohemmet 

Sammanfattning 
Ärendet rör beslut om igångsättning för en om- och nybyggnation av Hunnebohemmet i 
Hunnebostrand. Omsorgsförvaltningen har givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att utöka antalet lägenheter, renovera befintliga lägenheter samt skapa 
ändamålsenliga lokaler för samtliga verksamheter som idag finns inom byggnaden och i 
andra kommunala lokaler. När projektet är färdigställt ska Hunnebohemmet vara en 
mötesplats i kommunens norra del och innehålla totalt ca 66 lägenheter samt 
dagverksamhet, tillagningskök, rehab- och sjuksköterskeenhet.      

Bakgrund 
På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 44st platser för boende fördelat på 30st 
för demensvård samt 14st för korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och 
lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. Det 
förekommer boenden där vårdtagare får dela rum samt gemensam WC/dusch. 
Arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad med långa förflyttningar, trånga 
utrymmen och inte tillräckligt med utrustning. Byggnadens invändiga ytskikt är uttjänta 
och i stort behov av renovering däremot är byggnaden utvändigt väl underhållen genom 
åren.  
 
Hunnebohemmet har ett tillagningskök som även det är i stort behov av modernisering 
samt upprustning. I en köksutredning från 2018 fastslogs det att ett tillagningskök ska 
finnas kvar i byggnaden då detta utretts som det mest ekonomiskt fördelaktiga både för 
kommunen samt en ökad livskvalitet för verksamheterna inom fastigheten om 
tillagningsköket får vara kvar.  
 
Övriga verksamheter som finns idag i byggnaden är dagverksamhet och rehab enhet. 
Även kommunens sjuksköterskeenhet hade sina kontor här men evakuerades till andra 
lokaler under 2018 på grund av arbetsmiljöproblem.  
I projektet ingår att dessa tre verksamheter ska finnas kvar på Hunnebohemmet efter 
om- och nybyggnation i väl anpassade lokaler.      
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Beskrivning av ärendet 
Omsorgsförvaltning har utrett det framtida behovet av SÄBO platser i kommunen och i 
utredningen framgår det att behovet av antalet platser kommer att öka markant under 
den närmaste tioårsperioden. Med bakgrund i detta har en beställning kommit till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen där antalet lägenheter på Hunnebohemmet ska utökas 
till totalt ca 66st. Av dessa ska 36st vara avsedda för demensvård, 15st för somatikvård 
och 15st för korttidsvård fördelat på totalt 5st avdelningar. Alla 66st platser ska utrustas 
som enskilda lägenheter med egen WC, dusch och pentry och samtliga avdelningar ska 
ha gemensamhetsutrymmen, skölj, städ, kök samt personalutrymmen. Utöver dessa 
avdelningar ska det finnas tillagningskök och anpassade lokaler för dagverksamhet, 
rehabenhet, sjuksköterskeenhet, administration och övriga personalutrymmen.  
 
För att lösa evakueringen av de boenden som idag finns på Hunnebohemmet förslås en 
projektplan där nybyggnation sker i etapp 1 och efter evakuering tar etapp 2 vid där den 
befintliga byggnaden renoveras. 
 
Kring år 2028 bör Hunnebohemmet vara i full drift för att klara det uppskattade behovet 
av vårdplatser inom kommunen och då innehålla följande: 
 

• 66st fullt utrustade lägenheter för demens-, somatik- och korttidsboende 
• Tillagningskök 
• Dagverksamhet 
• Rehab enhet 
• Sjuksköterskeenhet 
• Administration och personalutrymmen samt 
• Gemensamhetsutrymmen 

 
För att nå detta mål uppskattas en projekterings- och byggtid för etapp 1 till ca 3 år och 
pågår mellan 2021–2023. För etapp 2 uppskattas projekterings- och byggtiden till ca 5 
år och pågår mellan 2023–2027.   
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Hunnebohemmets totala yta uppgår idag till ca 5350 kvm. I förslaget med Etapp 1 
Nybyggnation omfattar ca 2800 kvm och i Etapp 2 Ombyggnation ska befintliga 5350 
kvm renoveras. Under hösten 2019 har konsultbolaget Sweco i samband med 
projektering inventerat fastigheten samt tagit fram riktpriser både för både en 
ombyggnation och nybyggnation.  
Riktpriserna är som följer: 
 

Nybyggnation 32 000 - 40 000 kr/kvm 
Ombyggnation 17 000 - 21 000 kr/kvm 

 
Summering av ovanstående kvm med riktpriser ger en total investering om  
180 000 000 - 225 000 000 kr för båda etapperna.  
Nedan presenteras en plan för investeringen uppdelat på de två etapperna där ett 
medelpris om 100 mnkr per etapp används.  

Investering Nybyggnation Etapp 1 

 
2020 2021 2022 2023 
5,0 mnkr 5,0mnkr 45 mnkr 45 mnkr 

 
För nybyggnationen av Hunnebohemmet har Kommunfullmäktige beslutat om 
investeringsbudget om 100 mnkr enligt ovanstående tabell. I detta ingår lönekostnad för 
projektledare som ska arbeta med projektet  
 
I investeringsbudget för perioden 2020 - 2023 finns 100 mnkr avsatta för investering för 
nybyggnation av Hunnebohemmet. Detta kan kommunen självfinansiera genom resultat 
och upparbetat likviditet. Konsekvensen är dock att övriga investeringar i kommunen är 
mycket låga. I driftsbudgeten har också hänsyn tagits till ökade kapitalkostnader för 
avskrivningar i samband med investeringen, motsvarande 3 mnkr från 2024. 
Omsorgsnämnden har också tagit fram en preliminär beräkning för ökade 
driftskostnader i samband med nybyggnationen. Be sammanställning i bilaga 5. 

Investering Ombyggnation Etapp 2 

 
2023 2024 2025 2026 2027 
5,0 mnkr 20 mnkr 25 mnkr 25 mnkr 25 mnkr 

 
Investeringsutgiften för ombyggnationen av Hunnebohemmet ligger utanför 
flerårsplanen men beräknas uppgå till 100 mnkr enligt tabellen ovan.  
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I dagsläget innebär en investeringsutgift på 100 mnkr för ombyggnationen att 
finansiering behöver ske genom lån. Utöver investeringsutgiften behövs ytterligare 
medel i driftsbudgeten för avskrivningar om ca 3 mnkr från 2028. För ökade 
verksamhetskostnader samt utgifter för inventarier och andra engångskostnader, finns 
en preliminär beräkning från Omsorgsnämnden. Se sammanställning i bilaga 5. 

Regelverk  

Boendemiljön på Hunnebohemmet klarar idag inte upp till gällande normer avseende 
tillgänglighet eller lägenhetsstandard. Detta krav fanns inte när hemmet uppfördes men 
vid en nybyggnation kommer höga krav ställas på byggnaden i det avseendet. Avsikten 
är även att renovera den befintliga byggnaden till samma standard som nybyggnation.  

Organisation och personal 

Ett syfte med ny- och ombyggnationen är att förbättra boendemiljön för vårdtagarna och 
arbetsmiljön för personalen. Vid byggnationen kommer särskild hänsyn att tas till 
verksamhetens olika behov gällande klimat-, ljud- och ergonomikrav. 
 
Vid en ny- och ombyggnation kommer miljön invid byggarbetsplatsen anses som 
störande för de boende och personalen. Byggtiderna som presenterats tidigare är 
generösa och kan kortas ned avsevärt. Främst gäller det den presenterade byggtiden för 
ombyggnationen. Tilläggas bör att ska hela projektet genomföras enligt presenterad plan 
kommer den totala byggtiden vara i ca 7 år. Tiden som vårdtagarna bor på hemmet är 
oftast betydligt kortare än så och därför bör man ta extra hänsyn till detta vid 
projektering och senare byggnation. Främsta anledningen till att ombyggnationen etapp 
2 är utspridd på så många år är finansieringen och att det uppskattade behovet av antal 
platser först behövs år 2028. I ombyggnationen ligger även renovering av 
tillagningsköket med. Tillagningsköket dras med stora brister och renoveringen behöver 
starta så fort etapp 1 är klar och befintlig byggnad är evakuerad.    
 

Detaljplan 

Våren 2020 startade ett detaljplanearbete att omforma nuvarande detaljplan vid 
Hunnebohemmet för att möjliggöra en nybyggnation. Under hösten 2020 ska förslaget 
presenteras och överklagas inte planen kan den som tidigast vinna laga kraft sommaren 
2021. Att detaljplanen är klar är en förutsättning för att möjliggöra en nybyggnation. 
Medel för detaljplanearbetet är redan beslutat och avsatt i budgetplan.    
 

Andra alternativ 

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe 
för beslut i den politiska ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ 
för att genomföra projektet och tillgodose de antalet SÄBO platser som 
omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två 
boenden i kommunen, ett i den norra delen och ett i de södra.   
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I bilaga 4 behandlas alternativet om att bygga ett helt nytt boende på annan plats i 
kommunens norra del och Hunnebohemmet får då annan användning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringsplan och därmed ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta projektering för en om- och 
tillbyggnad av Hunnebohemmet enligt nuvarande plan på befintlig fastighet  
Bratteby 1:22 i Hunnebostrand. Investering för nybyggnation (etapp 1) om ca 100 mnkr 
är självfinansierad. För ombyggnation (etapp 2) om ca 100 mnkr sker investering 
genom lån. Hänsyn till ökade driftskostnader samt kapitalkostnader görs i samband med 
kommande budgetprocesser.   

Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1 - Beställning från Omsorgsförvaltningen 
Bilaga 2 - Budgetplan 
Bilaga 3 - Programhandling SWECO 2019 
Bilaga 4 - Jämförelse ombyggnation och nybyggnation 
Bilaga 5 - Investeringskalkyl Hunnebohemmet daterad 2020-09-03 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Omsorgsförvaltningen 
 
 
 

  
Sandra Andersson Fredrik Torstensson 
Projektledare Drift & Projektchef 
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Bilaga 1 Underlag för beställning av ombyggnation och 
nybyggnation Hunnebohemmet  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att utbyggnation ska ske före ombyggnation av 
Hunnebohemmet. Därför sker projektet i två steg varav nybyggnation är steg 1 och 
ombyggnation i direkt anslutning i steg 2. 

Nybyggnation: 

• 3 x 12 lägenheter à ca 35 m2 inkl. toalett, dusch, pentry samt balkong 
• Gemensamhetsutrymmen, mottagningskök 
• Inriktning demensvård, anpassade lokaler efter målgruppen 
• Önskvärt klart 2023–2024 

Tekniska lösningar där det är möjligt och bidrar till effektivt arbete: 

• Takskenor i lägenheterna 
• Internetuppkoppling i alla rum 
• Dygnsanpassat ljus 
• Höj- och sänkbara handfat (måste inte vara elektroniskt, men kunna anpassas) 
• Förbereda för trygghetskameror i alla rum 
• Trygghetslarm inklusive sk. hotellås på lägenhetsdörrarna 

Utomhusmiljö: 

• Lättillgänglig trädgård 
• Inhägnad 
• Endast ogiftiga växter 
• Odlingsmöjligheter 

 

Tillagningskök: 

• Dimensionerat efter både nybyggnad och ombyggnad (totalt 66 lägenheter varav 
15 korttidsenhet) 

• Eget omklädningsrum 
• Hemtjänstens mat tillagas på Kvarnberget? 

Omklädningsrum: 

• Ca 100 personal inkl. SSK, rehab, dagverksamhet 
• Egna skåp?  
• Dusch där man kan byta om och låsa om sig 
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Lunchrum, mötesrum, konferenslokaler, utbildningsrum: 

• 2 lunchrum (minst ett i nybyggnation och ett i ombyggnation) 
• 2 tysta rum (minst ett i nybyggnation och ett i ombyggnation) 
• 1 stor samlingssal ca 50 personer 
• 2 rum för ca 15 personer med möjlighet att öppna emellan i nybyggnation (kan 

även användas som samlingssal för nya enheterna) 
• 2 samtalsrum 
• Sinnesrum 
• Rum för fotvård och hårvård (spa)       

Kontor: 

• 3 EC kontor  
• 4 kontorsplatser (administratörer och personal)  
• Kontorsplats på varje avdelning för personal 

Förråd, tvättstuga, skölj: 

• 1 Gemensam tvättstuga per avdelning och förbereda tvättmaskin på varje rum på 
demensenheter  

• Tvättmaskin/torktumlare för personalkläder 
• Förråd, minst ett avdelningsförråd per avdelning. Större förråd? 
• Skölj, en per avdelning.  

Ombyggnation: 

• Ske efter nybyggnation 
• Ca 30 platser 15/15 varav den ena blir korttid,  
• Parboende möjlighet i någon lägenhet 
• Pentry till minst 15 lägenheter 
• Eventuellt bara förbereda pentry till 15 lägenheter korttid om ändrad inriktning 

blir aktuell 
• Sjuksköterskor tillbaka till Hunnebohemmet. Kontorsplatser, ej egna rum  
• Rehabenheten kvar på Hunnebohemmet hälften. Kontorsplatser till samtliga 
• Dagverksamheter kvar på Hunnebohemmet (somatik / demens) Vissa utrymmen 

kan delas. 
• Rum för förflyttningsutbildning för personal, kan ligga i suterrängplan 

Parkeringsplatser: 

• Personalparkering, totalt anställda ca 100 personer 
• Tjänstefordon antal? Elstolpar 
• Besökandeparkering ca 30 



Politiska 
Beslut

Detaljplan

Produktion
Nybyggnad

Bygg-
lov

Projektering 
Ombyggnad

Inflyttning
Evakuering

Produktion
Ombyggnad

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Projektering 
Nybyggnad

• 36st lägenheter
• Personalutrymmen
• Utemiljö

• 30st lägenheter
• Tillagningskök
• Dagverksamhet
• Sjuksköterskeenhet
• Tekniska installationer

• Rehab enhet
• Administration
• Personalutrymmen
• Gemensamhetsytor
• Utemiljö

HUNNEBOHEMMET
översikt 2020-2027Bygg-

lov



2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

HUNNEBOHEMMET
budget 2020-2027Detaljplan

Produktion
Nybyggnad

Projektering 
Ombyggnad

Inflyttning
Evakuering

Produktion
Ombyggnad

Projektering 
Nybyggnad

Bygg-
lov

• Finansieras av 
MEX

• Ca 2800 kvm á 32 000 – 40 000 kr/kvm
• 90 000 000 – 110 000 000 kr

• Ca 5350 kvm á 17 000 – 21 000 kr/kvm
• 90 000 000 – 115 000 000 kr

9 - 10 000 000 kr
9 000 000 –
10 000 000 kr

40,5 –
49 500 000 kr
40 500 000 –
49 500 000 kr

4,5 - 5 750 000 kr
40,5 – 49 500 000 kr
45 000 000 –
55 250 000 kr

4,5 - 5 750 000 kr
13,5 – 17 250 000 kr 
18 000 000 –
23 000 000 kr

22,5 –
28 750 000 kr 
22 500 000 –
28 750 000 kr

22,5 –
28 750 000 kr 
22 500 000 –
28 750 000 kr

22,5 –
28 750 000 kr 
22 500 000 –
28 750 000 kr

10 % 45 % 45 % / 5 % 5 % / 15 % 25 % 25 % 25 %

Summering
180 000 000 – 225 000 000 kr

År 2021-2027 

• Internfaktureras

Bygg-
lov

• Internfaktureras
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1. Orientering om projektet
Sotenäs kommun har upphandlat medverkande företag för att utreda möjligheterna för en ombyggnad av
Hunnebohemmet i Hunnebostrand. Målsättningarna är att tillskapa boenden för att optimera nyttjandet
och anpassning till gällande kravställning av nuvarande anläggning. Viktiga förutsättningar har varit att
alla lägenheter ska ställas om till enskilt boende med eget hygienrum och med tillgänglighet enligt dagens
normer. Dessutom finns en önskan att skapa en god och bättre arbetsmiljö för de anställda på
Hunnebohemmet.

2. Sammanfattning

2.1 Kortfattad beskrivning av programhandlingen
Denna programhandling presenterar ett ombyggnadsförslag som omfattar:

· fyra avdelningar med bostadslägenheter för äldre, totalt 36 stycken i fördelning parvisa
avdelningar med 8 + 10 lägenheter, i entréplan.

· en avdelning med 14 lägenheter för korttidsboende i suterrängplan, i tidigare delvis tomställda
ytor.

· omställning så att alla lägenheter har egen toalett, dusch och tvättpelare.

· avdelningar som har parvis ett gemensamt mottagningskök.

· ny utegård i suterrängplan tillskapas utegård samtidigt som entréträdgården ordnas som
avdelningsträdgård. På detta vis får alla avdelningar, direkt eller indirekt tillgång till avskild
trädgård.

· att den befintliga dagverksamheten får mer ordnade och ändamålsenliga lokaler.

·  gemensam lokalisering av administration och sjuksköterskornas arbetsrum.

· en ny huvudentré ger möjlighet till nyttjande av den tidigare entréträdgården för verksamheten
samtidigt som den blir mer strategiskt placerad inför en eventuell utbyggnad söderut.

· en effektivisering av Storköket med mindre yta, optimerade flöden och utrustning.

· ny planlösning med nya rumsindelningar innebär omfattande ingrepp i befintliga bärande väggar
varför många avväxlingar i stål är nödvändiga.

· ett nytt ventilationssystem som leder till bättre luftkomfort och energiåtervinning med lägre
driftskostnader.

· en ny pelletspanna ger möjlighet till utfasning av fossila bränslen.

· en ny kylanläggning för varukylan  som även ger möjlighet till energiåtervinning och mindre
miljöbelastning med bättre köldmedium.

· ett nytt reservkraftaggregat ses som nödvändigt för driftstabilitet, vilket också ger en
effektökning vid driftstörning, som kan användas för att ge storköket reservkraft.

· brandskyddet har setts över och förbättringar och krav har formulerats för att följa dagens
normer och regelverk.
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2.2 Kostnader för ombyggnaden
En översiktlig kalkyl är genomförd, se 5.9, Kalkyl.
Ombyggnadsprojektet enligt denna programhandling är beräknade till mellan 90 och 115 miljoner,
exklusive moms. I kostnaderna är Byggherrekostnader med 20% medräknat, men ej kostnader för
evakuering av boende under entreprenadtiden.

2.3 Myndighetskrav
Den föreslagna ombyggnaden av Hunnebohemmet är av sådan omfattning att kravställande från
Boverkets Byggregler, övriga myndighetskrav och råd kommer att bli giltiga att följa. Detta gäller till
exempel krav på tillgänglighet, luftflöden, energihushållning, råd om dagsljus, akustik, miljöpåverkan,
arbetsmiljö med mera. I programhandlingsarbetet har stort fokus hållits på de parametrar som ligger inom
respektive teknik- och verksamhetsområde.

Då det i detta läge inte sker några omfattande eller egentliga produktval har miljökraven på produkter och
utförande ej preciserats. Det är projektgruppens rekommendation att det i kommande skeden väljs en nivå
för förhållningssätt till miljöfrågor och att styrning sker genom till exempel Sunda Hus eller
Byggvarubedömningen.

I och med att programhandlingen rör en befintlig byggnad, om än med goda förutsättningar för sunda
miljöval och funktioner, anser vi inte att en målsättning av miljöcertifiering för byggnaden är rimlig ur ett
kostnadsperspektiv eller för utökad miljönytta. Frågan bör bevakas vidare under projektets fortskridande.

3. Arbetsprocess
Inledningsvis i projektet valde Sotenäs kommun att engagera Sweco Architects att genomföra en process
kallad Design Dialog. Detta för att säkerställa en genomtänkt och förankrad planlösning för en
ombyggnad, för att därefter, tillsammans med övriga kompetenser i projektet, skapa en programhandling.

3.1 Design Dialog
Programhandlingens planlayout är ett resultat av en serie av workshops, Design Dialog, som hållits under
hösten 2019 där representanter från olika personalgrupper och Sotenäs kommun deltagit. Metoden
används för att enas om gemensamma mål, samla in synpunkter, idéer och kunskap från verksamheten
och att gemensamt komma fram till lösningar för att på så vis också förankra förslag till förändringar i
tidigt skede. Engagemanget från gruppen har varit stort.

3.2 Programhandling
Programhandlingsarbetet har efter Design Dialogens genomförande fortsatt drivits genom samarbete
mellan de olika teknikområdena Arkitektur, Konstruktion, VVS, El, Brand och Kalkyl. Detta har
resulterat i denna sammanställning med ritningsbilagor, se avsnitt 6, Bilagor.
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4. Om projektgruppen
Projektgruppen för denna programhandling består att människor från Sotenäs kommun, verksamheten vid
Hunnebohemmet samt konsulter från Bengt Dahlgren, Projektengagemang och från Sweco.

4.1 Beställare

4.2 Verksamhet

4.3 Konsulter

Projektledare
Sandra Andersson, Sotenäs kommun
Martin Andersson, Sotenäs kommun

Petra Hurri, Avdelningschef Hunnebohemmet Lillemor Liesborn, Kokerska Måltid
Ann-Louise Jarnrot, Arbetar på Dagverksamhet Maria Brorsson, Undersköterska inom demens
Birgitta Cederberg, Chef SSK, Rehab och Peter Henriksson, Fastighetstekniker
Eilert Johansson, Fastighetstekniker, VVS Pia Settergren, MAS
Eva Rahmberg, Undersköterska korttid Ulf Gustavsson, Undersköterska inom demens
Heléne Carlsson, Chef Lokalvård Eva Classon, Arbetsterapeut Rehab
Johan Johansson, Fastighetstekniker, El

Uppdragsledning, projekteringsledning
Ola Arnholm, Uppdragsledare
Marika Färjhage, Uppdragsadministratör
Arkitektur (Sweco)
Petra Strömberg, Ansvarig
Eva Svensson, Processledare
Stefan Ribbing, BIM-samordnare
Konstruktion (Projektengagemang AB)
Tommy Andersson, Ansvarig
El, VVS, Styr och Energi, Storkök och Kalkyl (Sweco)
Mikael Ljunghäll, VVS, Teknikstöd Henrik Berger, El, deluppdragsledare
Joanna Poltorp, VVS, Handläggare Hanna Vestin, El/Tele
Kasper Mörtzell Henriksson, VVS Karolina Gustafsson, Storkökskonsult, Liljewall
Lars-Johan Våg, Styr Mats Amundsson, Kalkyl
Anders Walter Energi och miljö Felix Dahlqvist, Kalkyl
Brand (Bengt Dahlgren AB)
Joakim Lauridsen, Ansvarig
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5. Teknikområdenas presentationer

5.1 Arkitektur

5.1.1 Bakgrund

Hunnebohemmet ligger Hunnebostrands östra utkant, omgivet av bostäder på västra sidan, fotbollsplaner
mot norr och naturmark åt öster och söder. Brattebyvägen norr om byggnaden leder ner mot centrum, här
finns även en närbelägen busshållplats.

Tomten sluttar ner mot Brattebyvägen vilket gör att man från norr når suterrängplanet (plan 1) och med
angöring från Annerödsvägen mot huvudentrén når Entréplanet (plan 2).

Hunnebohemmet innehåller idag boendeavdelningar med inriktning för personer med demenssjukdomar,
korttidsboende, administration, dagverksamhet, Rehab, tillagningskök, gemensamma utrymmen för
personal och samling, teknikutrymmen, förråd, hjälpmedelshantering. Angöring för varutransporter,
sopbilar etc. sker mot lastbryggan i suterrängplan i nordost.

Boendelägenheter har varierande standard där delade rum och toalett/dusch förekommer. Lägenheterna
lever inte upp till dagens krav för tillgänglighet, utrustning och arbetsmiljö.

Byggnaden verkar väl underhållen utvändigt men är sliten och i behov av upprustning, modernisering,
och anpassning till dagens verksamhetsbehov invändigt.

Byggnaden omges till stor del av grönska vilket ger goda förutsättningar för en vacker och naturskön
miljö för boendet. I sydost finns en avgränsad trädgårdsanläggning för boende. Möjlig framtida utökning
av Hunnebohemmet är söder om befintlig byggnad där det idag är ett grönområde.

5.1.2 Förutsättningar

Detaljplanen för fastigheten är under omarbetning vilket kommer att medföra en möjlig framtida
utbyggnad mot söder. Detta har beaktats vid planering av ombyggnaden av befintlig byggnad.

Tomtmark ska utnyttjas för boendeträdgårdar samt logistiklösningar innehållande parkeringsytor för
besökande, personal, servicefordon, färdtjänstfordon, angöring för lastbil och sopbil samt cykelparkering.

Tillgänglighet med utgångspunkt i Västra Götalandsregionen ska beaktas för fortsatt arbete.

Befintligt tillagningskök med lastkaj för varumottagning behålls i befintligt läge. Köket ska ha kapacitet
för boende, framtida utökning av boendeavdelningar samt dagverksamhet.

Boendet är planerat för fyra avdelningar (plan 2) samt en avdelning för Korttidsboende (plan 1).

Administrativa lokaler med arbetsrum och mötesrum planeras för boendeenheterna, sjuksköterskor,
fysioterapeuter samt arbetsterapeuter.

Lokaler för Dagverksamhet ska anpassas för verksamheten.

Boendelägenheterna ska uppfylla dagens krav på utformning samt ha egen tvätt/torkmaskin i badrummet.
En separat gemensam central tvättstuga ska finnas för boendeenheterna och korttidsboendet.

Krisberedskap, teknisk försörjning ses över.
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5.1.3 Målsättningar

· Hunnebohemmet ska utvecklas till ett Äldrecenter som ska vara en tillgång för Hunnebostrand
och Sotenäs kommun. Det ska bli en samlingspunkt för boende och besökande, med
gemensamma funktioner som dagverksamhet, rehab och aktiviteter av olika slag.

· Skapa en trygg, lugn och stimulerande miljö för boende, personal och besökande. Här ska finnas
möjlighet till lugna miljöer samtidigt som det ges möjlighet till aktiviteter på de boendes villkor.

· Utveckla lägenheter, gemensamma utrymmen och utemiljö.
· En byggnad som medger kommande förändringar, ex en framtida utbyggnad av boendet, men

även kan möta den tekniska utvecklingen inom vård, digitalisering, energianvändning med mera.

5.1.4 Beskrivning av planlayout och funktioner
Generellt

Ombyggnationen förutsätter hel eller etappvis evakuering av boende på Hunnebohemmet.

Tillgänglighet enligt Västra Götalands riktlinjer; Vi eftersträvar ”grön nivå” och uppfyller ”gul nivå” som
accepteras för ombyggnationer. Några avsteg kan bli aktuella i anläggningen p.g.a. byggnadens bärande
struktur i kombination med exempelvis ljudkrav, detta studeras i senare skede och redovisas för
Byggherre.

Byggnadens konstruktiva delar som pelare och betongväggar (fylld helsvart på ritningar) har prioriterats i
planlösningen. Lättkonstruktioner är med få undantag nya konstruktioner (skrafferat på ritning).

Konsekvenserna för att uppfylla lagkrav för akustik enligt BBR utreds vidare i arbetet med projektet.
Erfarenhetsmässigt behövs nedpendlat demonterbart undertak i samtliga utrymmen, undantaget
biutrymmen som teknikrum, förråd, städ samt inom boendelägenheternas sov/samvaro del.
Hygienundertak gäller för storkök.

Planlayouter är inklippta i denna skrift för förståelse. För tydligare ritningslayouter, se ritningsbilagor
A01-06 enligt avsnitt 6. Bilagor.
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Suterrängplan, Plan 1

Figur 1, Suterrängplan

En ny entré centralt vid befintligt trapphus och hiss införs för personal och besökare till Korttidsboendet.

I anslutning till entré finns administrativa lokaler som ett kontor och Mötesrum.

Korttidsboendet är en avdelning om 14 boenderum för personer som under en kortare period bor på
Hunnebohemmet vid exempelvis växelvård eller utredning. Rummen utformas lika övriga boenderum för
att få flexibilitet. Avdelningen är långdragen i sin form och rum för samvaro har fördelats så att alla rum
får nära tillgång till dessa. Biutrymmen som förråd och skölj fördelas över avdelningen för att undvika
långa gångvägar för personal. Nya fönster tas upp för att tillgodose behovet av dagsljus och
överblickbarhet. Korttiden innefattar ett kontor för SSK samt läkemedelsförråd.

I anslutning till korttiden anläggs en ny boendeträdgård.

I den östra delen finns utrymmen för personalomklädning, teknikrum, storkök med ny utformning och
lokaler för Rehab. I anslutning till Rehab finns ett större Hjälpmedelsförråd. Längs i öster finns ett
befintligt svepningsrum och kyl för avlidna, samt mindre fastighetsförråd.
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Entréplan, plan 2

Figur 2, Entréplan

Huvudentrén flyttas till nytt läge i Byggnads del C, för att tillskapa ytterligare en boendegård i entréplanet
så att samtliga fyra avdelningar får god tillgänglighet och kontakt med trädgårdarna. Huvudentrén får
också ett logiskt läge inför en framtida tillbyggnad mot söder.

Dagverksamhetens lokaler, lokaler för Sjuksköterskor och administration förläggs nära huvudentrén för
att vara lättillgänglig för besökare och skapa en lugnare boendemiljö för de boende på Hunnebohemmet.
Angöring och p-plats för färdtjänstbuss i anslutning till huvudentré ska finnas.

Dagverksamhetens lokaler planeras för två grupper om 10 personer och utnyttjas flexibelt över dagen för
exempelvis möten.

I anslutning till Sjuksköterskornas lokaler finns ett 10-tal parkeringsplatser avsedda för deras
servicefordon.

Gemensamma utrymmen för de boende och besökare samlas mellan de två boendeflyglarna.

Här finns utrymme för hår/fotvård (förberett för SPA), solrum, vinterträdgård och samlingssal.

Vinterträdgården ligger innanför befintlig klimatskärm men tillförs större glaspartier som går att skjuta
undan, och utformas som en länk mellan inne och ute.

Centralt förlagda vid befintligt trapphus och hiss är även pausrum för samtliga personalgrupper, ett
övernattningsrum för anhöriga som också kan användas som vilrum samt tvättstuga.
Boendeavdelningarna är organiserade två och två med gemensamt avdelningskök, 8+10 boenderum. Den
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östra och västra flygeln är identiskt utformade med undantag av balkongen i anslutning till den västra
utrymningstrappan som byggs in för att fungera som kommunikationstrappa för nattpersonal.

Avdelningarna är utformade med tanke på god överblick, orienterbarhet och kontakt med sociala ytor för
samvaro. Samtliga avdelningar innehåller rum för expedition, skölj och förråd.

Städ och Personaltoalett är gemensamt för två avdelningar.

5.1.5 Beskrivning av övergripande standard
Följande är ej en heltäckande beskrivning utan ska ses som intention för invändig gestaltning av vikt eller
stor omfattning.

Gemensamma utrymmen och kommunikationsutrymmen

Huvudentrén ska vara välkomnande och hålla över tid. Golvmaterial, sten eller stenliknande. Vindfång
med nedsänkt entrématta. Handledare, påkörningsskydd och hörnskydd i utsatta delar.

Vinterträdgård ska utformas med robusta material som ger känslan av ”inne och ute”. Golvmaterial har ett
släktskap med marken utanför och som blir en länk mellan de två bostadsgårdarna.

Administrativa lokaler samt pausrum

Golv Linoleum/plastmatta med träsockel, god ljudmiljö.

Gemensamma ytor inom Boendeavdelningar och Dagverksamhet

En hemlik miljö eftersträvas i materialval. Golvmaterial i likartad kulörton är viktigt.

I samvarorum, aktivitetsrum och matsalar är trämönstrat utseende, lättstädat, hållbart och beständigt en
prioritet. Exempelvis PVC fria plastgolv (plank) med trämönster.

Kommunikationsytor förses med påkörningsskydd av trä, handledare, hörnskydd av trä vid utåtgående
hörn. Träsockel. Neutralt mönstrad plastmatta med träsockel.

Glaspartier (GP) förekommer vid exp. och kök för god överblick.

Avdelningskök och kök till Dagverksamheten bör ha slitstark inredning typ Tantum, snabb-och
tystgående diskmaskiner, förhöjd sockel.

Biutrymmen på och i anslutning till avdelningarna

Uppvikt plastmatta generellt med neutral mönsterbild, halkreducerande i avdelningskök.

Stänkskydd av väggklinker vid våtenheter.

Sköljrum skall ha plats för sopsorteringskärl, rostfri bänk med vask med ”ren och smutsig” sida,
Spoldesinfektor och handfat med kringutrustning. I sköljrum/plan förbereds för diskdesinfektor.

Städ med utslagsback, handfat med kringutrustning.

Tvättstuga med grovtvättmaskin för täcken, kuddar etc. i båda tvättstugor.
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Boenderummen, planillustration se Figur 3.

Boenderummen har samma innehåll men på grund av husets förutsättningar i huvudsak 3 olika lösningar:

Typ A Lägenhetens form gör att hallen används för passage utan plats för inredning.

Badrum nås från boenderummet.

Typ B Hallen rymmer inredning, badrum nås från boenderummet.

Typ C Har inte någon rumsbildande hall, badrummet nås från boenderummet.

Rumsstorlekar mellan 27-37 m² förekommer.

Samtliga rum är utrustade med:

· skensystem för lift i hela boenderummets utsträckning. Laddplats för motor i samtliga rum.
· totalt 15-20 liftmotorer som kan flyttas mellan rummen vid behov.
· kapphylla, justerbar i höjdled
· garderob med klädstång och hylla
· linneskåp med hyllplan och trådkorgar
· Städskåp
· låsbart medicinskåp monterat i högskåp
· pentry med diskbänk/liten vask, vaskskåp (6M) lådhurts med 3 lådor varav en låsbar,
· väggskåp med uttag för mikrovågsugn, förberett för fläkt

Badrum:

· tvättpelare - tvättmaskin och torktumlare alternativt kombimaskin på förhöjd sockel.
· kringutrustning; tvål- och spritdispenser, pappershållare, spegel, handdukskrokar
· stödhandtag i dusch, två väggar
· badrumsskåp med eluttag vid handfat
· väggskåp låsbart för förbrukningsartiklar (handskar, blöjor inkontinensskydd etc.)
· övrig utrustning handfat, toalettstol, toalettstöd med funktion för handikappade.

Material:

· golv i hall och rum Trämönstrad plastmatta, uppvik + förhöjd träsockel
· helkaklade badrum (granitkeramik) med halksäker plastmatta på golv.
· samtliga väggar målade slätt.
· laminatbeklädnad vägg ca 1200x3000 vid huvudände för säng som väggskydd

Omklädningsrum, personaltoalett

Omklädningsskåp typ Z-skåp, värdefack i omfattning enl. ritning.

Helkaklat våtutrymme eller toalett med dusch, halkreducerande klinker på golv.
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Figur 3, Planutsnitt, Entréplan

5.1.6 Dagsljus
Enligt BBR ska rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt utformas så att
god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, såvida rummets avsedda användning inte gör detta orimligt. Om
rummets fönsterglasarea är minst 10% av golvarean alternativt har en dagsljusfaktor på 1%, beräknat
enligt SS 91 42 01, anses kravet på god tillgång till direkt dagsljus uppfyllt.

För att uppnå så bra dagsljusförhållanden som möjligt krävs aktivt arbete för att optimera byggnaden med
avseende på fönsterstorlekar, fönsterorientering, LT-värden, rumsutformningar, reflektanser, invändiga
och utvändiga kulörer med mera.

I enlighet med AFS 2009:2 ska det vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen
finnas tillfredställande dagsljus samt möjlighet till utblick.

Så bra dagsljusförhållande som möjligt ska eftersträvas i största möjliga mån. För enklare hantering av
dagsljusfrågor och motiveringar till bedömda rum rekommenderas att identifiera rum med:

· mer än tillfällig vistelse – dessa bör kravställas, tex enligt Miljöbyggnad
· mer än tillfällig vistelse som inte får ha dagsljus på grund av verksamhetens art – dessa rum kan

placeras där det är sämre dagsljusförutsättningar.

Identifiering av rum med mer än tillfällig vistelse och rum med mer än tillfällig vistelse som inte får ha
dagsljus på grund av verksamhetens art tillsammans med beskrivning av rummens avsedda användning
bör med fördel göras i ett så tidigt skede som möjligt. Samråd sker mellan totalentreprenör och beställare.
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5.1.7 Vidare utredning i kommande skeden
Följande punkter är ämnen som föreslås utredas i kommande skeden.

· Justerbart inredningssystem inom boende wc/d typ Bano eller Pressalit, med motor eller manuell
justering

· Utformning av nya trädgårdar, översyn av befintlig trädgård. Stor vikt ska läggas vid utformningen
av de två nya trädgårdsanläggningarna med målet att skapa trädgårdsrum för aktivitet, upplevelse
och delaktighet, ro och vila och trygghet. Exempel är ”sinnesträdgård” upphöjda
planteringsbänkar, vattentrappa med mera. Vikt ska läggas vid äldres behov av valmöjlighet
mellan sol och skugga. Trädgårdarna behöver vara omgärdade med staket och grindar med
”barnsäkra” spärrar. Staketen ska vara integrerade med planteringar och växtlighet.

· Större fönster i fasad inom korttidsboendet, för bättre dagsljusinsläpp
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5.2 Konstruktion

5.2.1 Beskrivning av befintlig stomme
Befintlig stomme består av bärande betongväggar samt bjälklag av betong. Vindsbjälklaget består också
av ett betongbjälklag där man sedan har stolpat upp ett trätak på. Ytterväggar har en invändig skiva av
betong som är bärande, sedan isolering och tegelfasad. Alla betongdelar är platsgjutna. Grundläggning är
utförd dels som pålad men också med plintar till berg. Grundplattan är fribärande på de pålade delarna
och utförd som platta på mark på delar där berget ligger när.

5.2.2 Beskrivning av konstruktionsåtgärder
Förändring av planlösning enligt arkitektens ritning innebär att många håltagningar ska göras i befintliga
bärande väggar. Många håltagningar är så pass stora att avväxlingar måste göras. Förslag på avväxlande
balkar framgår av bilagorna K01-K03, se 6. Bilagor. Det kan bli aktuellt med grundförstärkning på vissa
platser där hål tas i befintliga väggar som då inte längre blir fribärande mellan pålar. Detta får utredas
vidare i ett detaljprojekteringsskede.

Allmänna föreskrifter för projektet finns i bilaga K04

5.2.3 Fukt
Fuktrelaterade skador i byggnader får negativa följdverkningar för verksamhet och Fastighetsägare varför
en nollvision måste råda för denna typ av skador. Detta innebär att ett aktivt och systematiskt
fuktsäkerhetsarbete måste löpa som en röd tråd genom hela byggprocessen i alla projekt. Genom att tidigt
beakta risker och arbeta proaktivt ökar möjligheterna dels till att minimera fel under projekteringen och
dels till att byggnaden kan uppföras och förvaltas på ett fuktsäkert sätt.

· En diplomerad fuktsakkunnig ska delta aktivt under projekteringen.
· Alla fuktsäkerhetskrav ska dokumenteras i projektet inklusive BBR:s Fuktsäkerhetsprojektering

ska genomföras, det vill säga konstruktionsdelar och anslutningar ska utformas så att
fukttillståndet blir lägre än det högsta kritiska fukttillståndet hos ingående material. Metod,
beräkningar och resultat ska dokumenteras. Uttorkningstider för betong och avjämningsmassor ska
redovisas, de ska rymmas inom projektets tidplan. Branschregler för våtrum och rörinstallationer
ska följas under projektering och produktion.

· ByggaF:s bilagor eller motsvarande ska användas. Byggherrens fuktsakkunnig avgör minsta antal
arbetsberedningar och protokollförda fuktronder som ska genomföras under byggskedet och där
hen ska delta.

· En person som ansvarar för fuktsäkerheten under produktionen ska utses; entreprenörens expert.
· Entreprenören ska upprätta en fuktsäkerhetsplan som säkerställer att erforderliga krav från

fuktsäkerhetsprojekteringen genomföras, kontrolleras, mäts och dokumenteras under produktion.
Under byggskedet ska lufttätheten i kritiska konstruktionsdelar och anslutningar ska kontrolleras
och jämföras med föreskriven lufttäthet.

· Fuktmätning i betong ska utföras av en RBK-auktoriserad fuktkontrollant. För dokumentation av
fuktsäkerhetsarbetet används ByggaF:s mallar eller motsvarande.
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5.3 VVS

5.3.1 Generellt
Projektet innebär en omfattande förändring av samtliga VVS-installationer i byggnaden. Befintliga
teknikutrymmen och schakt behålls samt kompletteras med fler där det behövs. Då merparten av
installationerna är original sen byggnaden färdigställdes i början av 1980 har mycket nått sin tekniska
livslängd och är därför i behov av byte. Den ekonomiska livslängden har överskridits sedan länge, dvs det
finns inget ekonomiskt kvarstående värde. Normala avskrivningstider på tekniska installationer är 5-20 år.

Miljö

PVC fritt VVS material ska alltid väljas där fullgott alternativ finns. Köldmedier och köldbärare med lågt
TEWI-tal ska väljas.

Energieffektivitet

De tekniska installationerna dimensioneras och utformas för att minimera energibehovet.
Behovsanpassning av luftflöden, värme, kyla och belysning på rumsnivå samt behovsanpassad drift av
fläktar, pumpar och kompressorer minimerar energibehovet. Sanitetsapparater förses med energi- och
mediesnåla blandare. Snålspolande toaletter bör undvikas på grund av stor risk för stopp, med hänsyn till
verksamhetens art.

Energimätare installeras på VVS system för uppföljning och energioptimering.

Mängden köpt energi till byggnaderna kan minskas ytterligare genom exempelvis värmeåtervinning från
kylsystem, frikylning mm. Detta utreds i ett senare skede.

Pumpar

Samtliga pumpar i värme‐, VVC‐, och kylsystem ska vara lägst energiklass A.

Korrosionsmiljö

För installationer utomhus gäller korrosivitetsklass C4 enligt tabell AMA Q/1 och SS-EN ISO 12944-2.

För installationer inomhus gäller korrosivitetsklass C2 enligt tabell AMA Q/1 och SS-EN ISO 12944-2.

Utrymmesplanering

Tekniska utrymmen utformas med hänsyn till ”Rätt arbetsmiljö för VVS- montörer och driftpersonal”
utgiven av VVS Företagen, där så är möjligt med hänsyn till befintlig byggnad.

Samtliga enheter som fordrar skötsel eller tillsyn ska vara lättåtkomliga och ha goda serviceutrymmen.
Komponenter som måste vara lättåtkomliga för anläggningens drift och underhåll ska placeras i neutrala
utrymmen med god åtkomlighet.

Huvudkomponenter i rörsystem såsom pumpar, mätutrustning och liknande ska placeras i teknikrum,
såsom undercentral eller fläktrum och samordnas med övriga installationer.
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På plan 1 (suterrängplan) finns teknikutrymmen (markerat med grönt i bild) för VVS, samt schakt till plan
2 (markerat med rött i bild)

Figur 4, Plan 1 (Suterrängplan)

På Plan 2 (entréplan) finns schakt ned till plan 1 samt upp till vind.

Figur 5, Plan 2 (Entréplan)



19 (42)

HUNNEBOHEMMET, OMBYGGNAD AV
SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE
GRANSKNINGSHANDLING
2019-12-23

AO  p:\23604\11005225\100\12-text\programhandling\hunnebohemmet 2019-12-23.docx

Krav på innemiljö

Uppvärmning (vinterfall)

Om inte särskilda skäl finns ska uppvärmningen begränsas. Kravställningar för vinterfall återfinns i
Tabell 1 nedan och anger den undre gränsen som alltid ska kunna hållas under verksamhetstiden. R

Tabell 1, Kravställningar på termiskt klimat, vinterfall. Anger undre gräns på rumstemperatur som alltid ska hållas
under  verksamhetstid.

Rumstyp Rumstemperatur

Kontor 21°C

Allmänna utrymmen 21°C

Boenderum/lägenhet 21°C

Kök 20°C

Övriga ytor, förråd mm 19°C

	
Komfortkyla (sommarfall)

Komfortkyla ska undvikas, men i de rum som bedöms kräva komfortkyla för att uppnå ett acceptabelt
inneklimat, sätts en övre gräns för rumstemperatur på 26°C som inte får överstigas mer än 100
verksamhetstimmar per år.

Möjligheterna till att minska värmeinstrålningen via solskydd ska alltid övervägas.

Ljudmiljö

Högsta tillåtna värden på ljudnivåer från installationer enligt BBR ska uppfyllas. Rör och
kanalgenomföringar genom ljudklassade väggar och bjälklag ska utföras så ljudreduktionen inte
försämras, och åtgärder för att följa krav på överhörning ska utföras.

Rivningsarbeten

Befintliga installationer som ej kommer att nyttjas efter ombyggnad rivs i sin helhet. Rivet material
sorteras och deponeras enligt kommunens gällande föreskrifter.

Personals kvalifikationer

VVS-montör ska ha branschlegitimation enligt branschregler.

”Säker Vatteninstallation” utgivna av Säker Vatten AB. Branschlegitimation ska kunna uppvisas efter
anfordran. Injusterare av ventilationssystem ska vara certifierad enligt RSVI:s krav. Certifikat ska kunna
uppvisas på förfrågan.

Genomföringar

Genomföringar tätas enligt krav ifrån brandkapitel och enligt ljudkrav i kommande skeden. Synliga rör
förses med täckbricka vid genomföring i bjälklag och vägg.
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5.3.2 Tappvattensystem

Befintlig inkommande kallvattenledning behålls.

Befintligt tappvattensystem i byggnaden rivs och ersätts med nytt. Tappvattensystemet ska utformas på
ett sådant sätt att risken för tillväxt och spridning av legionellabakterier minskas.

· Temperaturen i hela tappvarmvattensystemen inklusive i cirkulationskretsen är ≥ 50ᵒC.

· Temperaturen på stillastående tappvarmvatten som i varmvattenberedare och ackumulatortankar
≥ 60ᵒC.

· Termometrar eller temperaturgivare finns för mätning av varmvattentemperaturen direkt efter
varmvattenberedaren och i punkt med lägst temperatur i varje enskild VVC-krets.

· Riskvärdering med åtgärder utförs av projektör för att minimera eller helt ta bort förekomster av
riskfaktorer avseende legionella i tappvattensystemet.

· Temperaturen i tappkallvattensystem är ≤ 24ᵒC då kallvatten varit stillastående under 8 timmar.

Maximal väntetid och lägsta tappvarmvattentemperatur enligt BBR.

Solfångare - se rubrik 5.1.6 56 Värmesystem

Befintliga brandposter behålls i den mån det är möjligt samt kompletteras med nya vid behov.
Brandposter ska ha separat kallvattensystem.

5.3.3 System för medicinsk gas
Tidigare har ett system för medicinsk gas, andningsoxygen, funnits i byggnaden. Systemet används inte
längre och har delvis tagits bort, kvarvarande installationer rivs i sin helhet.

5.3.4 Avloppsvattensystem
Relining, eller fodring, av spillvattenrör gjordes i/under bottenplattan upp till rensluckor ca 2012. Ny
filmning ska göras av spillvattenrör i/under bottenplattan för att kontrollera skick, ev. åtgärder tas fram
efter detta.

Befintliga spillvatteninstallationer rivs i sin helhet inom byggnaden fram till rensluckor ovan bottenplatta.

Nya spillvatteninstallationer installeras i hela byggnaden.

Befintlig fettavskiljare för storkök behålls.

5.3.5 Köldbärarsystem
Befintliga kylmaskiner för kökskyla med tillhörande installationer för storkök rivs. Nya kylmaskiner med
koldioxid som kylmedium installeras. Energi från kökskyla ska återvinnas, utreds vidare i nästa skede.

I första hand ska kyla undvikas i byggnaden. En utredning ska göras i de fall där kyla kan behövas för att
uppnå krav på inneklimat.

I de fall kyla är motiverat gäller följande effektivitetskrav:

COPkyla vid +7°C/+35°C >5
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5.3.6 Värmesystem

I byggnaden finns en pelletspanna som kompletteras av en oljepanna vid behov under vintern. Då
kommunen har som mål att vara fossilfria till 2030 rekommenderas att oljepanna rivs och alternativ till
pelletspanna utreds vidare i nästa skede.

Befintliga värmeväxlare, shuntar, pumpar, mm rivs och ersätts med nya.

Befintliga rörsystem, radiatorer, ventiler mm rivs och ersätts med nya.

Anordningar för avluftning och avtappning monteras så att hela system kan luftas och avtappas.

Solfångare på tak behålls. Vid en eventuell utredning avseende pelletspanna enligt ovan bör även
solfångarsystem ingå i denna utredning. Detta för att få ett värmeproduktionssystem som är optimerat i
alla delar.

5.3.7 Luftbehandlingssystem
Sotenäs kommun strävar efter att skapa en god luftkvalitet i sina lokaler, utan problem med lukt och
föroreningar i luften. Den luft som tillförs ska vara så fri från luftföroreningar som är praktiskt möjligt
och tillföras på ett sådant sätt att bevärande drag inte uppstår.

Befintligt aggregat rivs och ersätts med nytt.

Befintliga takhuvar, fläktar mm rivs och ersätts med nya.

Befintliga kanalsystem, spjäll, don med mera rivs och ersätts med nytt.

Ventilationssystemet ska utformas enligt krav från brand – se kapitel 5.8 Brand.

Generellt

· I zoner med varierande personnärvaro över verksamhetstid ska behovsstyrning av värme, kyla
och luftflöden installeras.

· Verksamhetslokaler ska normalt ej ventileras utanför verksamhetstid.

· Kanaler ska dimensioneras för ett tryckfall <1 Pa/m och en högsta lufthastighet på 4 m/s.

· Vid val av ventilationsaggregat ska aggregaten vara certifierade i enlighet med Eurovent, SP
(Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) eller likvärdigt provningsinstitut.

· Specifik fläkteleffekt, SFP, får vara högst 1,5 kW/m³/s vid sammanlagrat flöde.

· Värmeväxlare ska väljas enligt:

Verkningsgrad beräknas enligt SS- EN308:1997

Roterande värmeväxlare, välj i första hand >85% (torr temperaturverkningsgrad, ƞt)
Plattvärmeväxlare, enbart kök >70% (torr temperaturverkningsgrad, ƞt)

Fläktar

Motorer i ventilationsaggregat ska lägst vara av energieffektivitetsklass E12 eller av EC-typ
(likströmsmotorer).

Till- och frånluftsfläktar ska ha motorer för varvtalsstyrning.

Filter

Filter ska vara energiklassificerat av Eurovent och ha energiklass A enligt EN779:2012.
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5.4 EL

5.4.1 Allmänt
Projektering av el- och telesystem ska utföras enligt svenska och internationella standarder i tillämpliga
delar. Nedan har dock standarder tagits upp som anses viktiga och där förtydliganden erfordras.

· SS 436 40 00, utgåva 3:2017 Elinstallationsreglerna.

· SS 437 01 02, Elinstallationer i byggnader – Vägledning för anslutning, mätning, placering och
montage av el- och teleinstallationer.

· SS-EN 50 160 - Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution

· SS-EN 50173-1 - Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 1:
Allmänna fordringar

· SS-EN 50173-2 - Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 2: Kontor

· SS-EN 50173-4 - Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 1:
Bostäder

· SEK Handbok 419 – Dokumentation av elanläggningar.

· CE-märkning och EMC-direktivet (2004/108/EC).

· Regler för brandlarm SBF 110:8

· SSF 130 – Regler för projektering och installation av inbrottslarm

Boverkets författningssamling t.ex.

· BFS 1993:57

· BFS 1993:58

· BFS 2011:6

Översikt omfattning av el-/telesystem

· Kanalisation

· Kraftsystem inklusive reservkraft

· Elcentraler

· Servisställverk

· Belysning

· Nöd- och vägledande belysning

· Datanät

· Brand- och utrymningslarm

· Inbrott och passagesystem

· Övriga telesystem: Hörslinga, kallelsesignal, entrésignal

· Potentialutjämning

http://online.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabname=@Standard&DocID=3334945
http://online.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabname=@Standard&DocID=3334945
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5.4.2 Miljöförutsättningar för utrustning och materiel
Elutrustning placerade i utrymmen eller delar av utrymmen som kan klassas som fuktiga ska väljas med
hänsyn till placeringen och vara lägst IP23, där ej annat anges. I rum där risk för överspolning kan ske ska
elutrustningen vara av minst IP54.

· Samtliga material ska vara halogenfria.

· LED belysning ska användas med ljusspridning i ljusfärgen på minst MacAdam 3 SDCM och
vara flimmerfri.

· Bromerande flamskyddsmedel får ej förekomma i installationsmaterial eller i utrustning som
installeras i byggnaden.

· Elsystem utformas så att höga elektriska och magnetiska fält ej uppstår i anslutning till där
människor normalt vistas. Gränsvärden enligt Strålskyddsmyndigheten ska följas.
Vagabonderande strömmar ska undvikas, t.ex. genom isolerande vattenrör, TN-S system etc.

· Allt avfall ska källsorteras.

· Energianvändning ska begränsas genom strategisk installation av styr- och reglerutrustning och
närvarostyrd ventilation och belysning, där så är praktiskt och möjligt.

· För utrustning  och belysning skall komponentens strömförsörjning kunna stängas av manuellt.

· För allt material ingående i el entreprenaden ska miljövarudeklaration redovisas.

5.4.3 Utrymmen
På plan 1 (suterrängplan) finns 5 st elnischer (markerat med rött). 2 st i byggnadsdel A och 3 st i
byggnadsdel B samt 1 st ställverk (markerat med grönt). Gulmarkering visar datarum med plats för
datastativ.

Figur 6, Plan 1 (Suterrängplan)
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På plan 2 (Entréplan) finns totalt 6 st elnischer. Jämnt fördelat i varje byggnadsdel A, B resp. C. Ett
datarum med plats för datastativ etc. finns på respektive plan (markerat med gult).

5.4.4 Ledningssystem
Huvudnäten för elkraft och telesystem dimensioneras med ca 30% reservkapacitet.

Dimensionering av kanalisation (stegar, installationsrör, håltagningar, fästplåtar, etc.) utförs i
systemhandling. Tillkommande uppgifter och installationer efter det medför att reservkapaciteten för
kanalisationen inte kan uppfyllas.

Kablar och ledningar

· Brandsäkra kablar och dosor för nödbelysning.

· Tvinnad FQ accepteras i infällda rör.

· Kablar som är förlagda i rör ska vara omdragningsbara.

Gruppledningar i elcentraler

· Belysning och uttag på samma grupp ska undvikas.

· Varje gruppledare ska ha en egen N-ledare.

5.4.5 Elservis/Medieförsörjning
Nätleverantör, Ellevio

Leveransspänning 400V, 50 Hz
Inkommande kabel AKKJ 4x120/51

Figur 7, Plan 2 (Entréplan)
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5.4.6 Tele-/fiberservis
Inkommande fiber till telerum i källaren bredvid personalingången vidare till telerum plan 1. För att klara
avståndet till ny placering på telerum kan eventuellt fibersvetsning behövas.

5.4.7 Befintliga el- och teleinstallationer
Efter okulär syn på plats bedöms följande system/delar behöva demonteras/rivas för att ersättas med nytt.

· Gruppcentraler inklusive allt utgående kablage från dessa.

· Kraftsystem förutom solcellsanläggning och huvudledningar som ska behållas.

· Belysningssystem förutom utrymningsskyltar vilka ska återanvändas. Placering ska ses över
efter ny rumslayout.

· Brandlarmsystem

· Datanätverk förutom det stora datastativet/golvskåpet med tillhörande utrustning.

· Apparatskåp för hiss

· Stämpelklocka (komma-gå-dator)

Det befintliga kallelsesystemet är redan ersatt av ett nytt EVERON system men det gamla ”Tjeders” är
inte demonterat.

Vårdrumspaneler och utrustning för kuddhögtalare rivs och ersätts inte med nytt.

5.4.8 Kanalisationssystem
Befintliga kabelstegar ska i största möjliga mån behållas men där behov finns, kompletteras med nya.

Kanalisation ska utföras med rör i mark, kabelstegar, kabelrännor, installationskanaler,
fönsterbänkskanaler och installationsrör i vägg och ovan undertak. Kanalisationssystem dimensioneras så
att det finns 30 % reservutrymme efter färdigställda installationer.

Arbetsplatser, mötesrum samt kopieringsrum försörjs via väggmonterade utanpåliggande
fönsterbänkskanaler i vitlackerad aluminium försedda med separata utrymmen för el- och teleledningar.

Där undertak saknas och där anhopning av flera kablar måste dras väljs slät vit kabelränna och/eller
installationskanal.

5.4.9 Elkraftsystem
Befintligt servisställverk ersätts med nytt. Befintlig utrustning för elmätning behålls.

Idag finns 3 st inkommande matningar till ställverket varav 1 st används.

Centraler ska vara uppbyggda för TN-S system, samt utförda i plåtkapsling. Dessa ska innehålla
huvudbrytare, jordfelsbrytare, automatsäkringar m.m.

Centraler som ska ha minst 30% reservutrymme.

Kontroll ska göras om att skiljetransformator från solcellsanläggningen samt till elbilsladdningen finns.
Annars ska detta installeras för att undvika likspänning på elnätet som kan hindra att jordfelsbrytarna
löser ut.
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System

Säkringar upp till 63 A ska vara typ automatsäkringar, godkända för frånskiljning.

Därutöver ska effektbrytare användas.

Jordfelsbrytare typ A, med 30 mA felström, för personskydd.

Samtliga grupper, apparater mm ska kopplas upp till plint. Alla funktioner med automatik (typ
ytterbelysning) ska förses med vred på central för ”hand-noll-automatik”.

Ledningssystem

Elförsörjning via kabel i mark till elcentraler.

Gruppledningsinstallation ska utföras med skärmade ledningar typ EQLQ.

Huvudledningar utförs som 5-ledarinstallation TN-S-system och med kablar typ AXQJ och EXQJ/FXQJ.

Ledningsförläggning och anslutning till ny utrustning för:

· Nya apparatskåp för VVS, kyla- och pelletsanläggningar.

· Nytt apparatskåp för befintlig hiss.

· Elcentraler

Matning av apparatskåp för brandfunktioner ska vara utförd med brandsäker kabel.

Infälld installation utförs generellt där så är möjligt.

Platsutrustningar

Inom tekniska utrymmen monteras 1-fasuttag 10A och 3-fasuttag 16A.

Inom korridorer, öppen kontorslösning och dylikt anordnas städuttag 1-fasuttag 16A med ett c/c på 20
meter. Exakt antal centraler samt apparatskåp kommer att utredas i nästa skede.

Strömställare, uttag med mera

Strömbrytare och uttag ska ha enhetlig design och vara av lika fabrikat/typ.

Omfattning vägguttag

Samtliga uttagsgrupper ska föregås av jordfelsbrytare. Samtliga vägguttag ska vara petskyddade. Uttag
ska vara 2-vägs och monteras 200 över golv där ej annat anges.

5.4.10 Belysnings- och ljussystem
Belysning ska utformas för en god funktion med hänsyn till synergonomi och en god estetisk
rumsutformning samt effektivt energiutnyttjande. Anläggningen ska utformas så att lägsta energi- och
underhållskostnad uppnås. Väl avskärmad belysning ska användas.

Belysningsanläggningen ska följa riktlinjer och rekommendationer angivna i Ljuskulturs planeringsguide
”LJUS OCH RUM” beträffande belysningsstyrkor, bländtal och övriga belysningstekniska krav.

Installerad belysningseffekt – 60% av bör-nivån enligt kapitel 10 i Ljus och Rum, andra utgåvan (eller
därefter gällande utgåva).

SS-EN 12464-1:2011 belysning av arbetsplatser inomhus eller därefter gällande utgåva ska följas.
Belysning ska styras på ett så energieffektivt sätt som möjligt, samt kunna stängas av manuellt.

Närvaro- och dagsljusstyrning – LCC eller liknande krävs för att visa om styrning ej är motiverat.



27 (42)

HUNNEBOHEMMET, OMBYGGNAD AV
SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE
GRANSKNINGSHANDLING
2019-12-23

AO  p:\23604\11005225\100\12-text\programhandling\hunnebohemmet 2019-12-23.docx

Ljusarmaturer

LED armaturer och belysningsstyrningar ska användas.
Hand-0-automatikomkopplare ska finnas i gruppcentral för belysning. Armaturval ska vara godkända av
BVB eller Sunda Hus.

Omfattning

Samtliga utrymmen ska förses med ny belysning som är anpassad för lokalens ändamål och syfte.

I samtliga utrymmen ska det vara möjligt att manuellt manövrera belysningsarmaturerna med hjälp av
strömställare/dimmer, undantaget är följande utrymmen där manövrering kan ske helt automatiskt med
hjälp av närvarodetektor.

· Toalett/Handikapptoalett
· Förrådsutrymmen
· Städ

I utrymmen med många olika ljusgrupper ska strömställare grupperas.

Om en lokal har två ingångar ska man kunna tända/släcka huvudbelysningen vid varje ingång
(trappkoppling). I följande utrymmen ska det bara vara tänd/släck:

· Trapphus
· Ytterbelysning
· Belysningssystem på gården

Utomhusbelysning - SS-EN 12464-2 för arbetsplatser.

Utanför entrén kan markbelysning installeras för att punkt belysa kringliggande buskar/träd eller ev.
skulpturer etc. Beslut om detta i senare skede.

System och funktioner

Ytterbelysning ska styras via skymningsrelä med möjlighet att överstyra via brytare. Nödbelysnings- och
reservbelysningssystem. Lokalerna ska förses med nödbelysning samt vägledande belysning enligt
brandskyddsdokumentationen.

5.4.11 Motordriftsystem
Reservkraftaggregatet på 76 kVA i sidobyggnad på gården ersätts med nytt på minst 110kVA. Detta ska
också kunna täcka storköket och delar i framtida tillbyggnad. Bränsletank ska ha kapacitet för 100%
belastningsgrad i minst 72 timmar.
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5.4.12 Telesystem
Placering av följande utrustning ska ske i nytt telerum.

· Korskopplingsstativ/skåp för datanät
· Centralapparat samt plint för passersystem.
· Centralapparat samt plint för brand- & utrymningslarm
· Flerfunktionsnät för telekommunikation

Allmänt

Samtliga datauttag inklusive kablage är nytt.

Inom fastigheterna ska ett strukturerat ledningsnät för distribution av data installeras.

Nätet ska utformas som ett strukturerat integrerat fastighetsnät för distribution av data, telefoni samt IP-
TV. Spridningsnätet ska uppfylla kraven i SS-EN 50173-1 och -2, kategori 6A klass EA.

Omfattning

Följande utrymmen bestyckas med 1 dubbelt uttag:

· Arbetsplats
· Mötesrum
· Kopieringsapparat
· För anslutning av WiFi-router
· Allrum
· Kök
· Sovrum/lägenhet
· Apparatskåp

Antal samt placering utreds i kommande skede.

5.4.13 Larmsystem
Branddetekterings- och brandlarmsystem

I fastigheten ska brandlarm installeras i enlighet med brandskyddsdokumentationen.

System för automatiskt brandlarm ska vara utfört som adresserbart system.

Brandlarm ska vara uppkopplat mot räddningstjänstens larmcentral.

Utrymningslarmsystem

I fastigheterna ska installeras ett utrymningslarmsystem. Systemet ska utföras integrerat med
brandlarmsystemet.

Sektionering ska utföras enligt brandskyddsbeskrivningen.

Inom utrymmen med höga ljudnivåer samt Toalett och Handikapptoalett kompletteras akustiskt larm med
optiska larmdon (blixtljus).

Systemet aktiveras automatiskt via brandlarmsystem eller manuellt via tryckknappar.

Systemet ska vara elektroniskt övervakat, övervakning omfattar all vital utrustning inklusive
strömförsörjning. Fellarm från systemet överförs till brandlarmsystemet.
Exakt omfattning utreds i nästa skede.



29 (42)

HUNNEBOHEMMET, OMBYGGNAD AV
SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE
GRANSKNINGSHANDLING
2019-12-23

AO  p:\23604\11005225\100\12-text\programhandling\hunnebohemmet 2019-12-23.docx

Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem

· Systemuppbyggnad ska vara trådbunden och följa SSF 130.
· Systemet ska utföras så att det uppfyller larmklass 2.
· Systemet ska utföras som adresserbart system med adressenheter för detektorer.
· Systemet ska anslutas till extern larmcentral.
· Integrering ska ske mer passerkontrollsystem i de delar som inbrottslarmet täcker.

5.4.14 Nödsignalsystem
Nödsignal från hiss

Signal från hiss ska anslutas till ny larmanläggning.

5.4.15 Övriga signalsystem
Entré- och passerkontrollsystem

System och funktioner:

Befintligt passagesystem av fabrikat/typ ASSA/ARX 9016011 inklusive kortläsare ska behållas.

Entrésignalsystem

System och funktioner:

Fastigheten ska förses med entrésignal. Vilka dörrar som ska omfattas utreds i kommande skede.

Kallelsesignalsystem

Larm i Handikapptoalett ska inte vara uppkopplat till något överordnat system eller centralt placerad
larmtablå.

Strömförsörjning sker lokalt vid varje utrymme, d.v.s. ingen centralmatning.

Vid larm ska akustiskt och optiskt signaldon aktiveras utanför Handikapptoalett ovanför dörr.

Avser samtliga Handikapptoaletter i fastigheten. Nytt kallelselarm ”Everon” har redan installerats.
Demontering av gammalt system från ”Tjeders” ska utföras.

Ljudöverföringssystem

Hörslinga ska installeras i större samlingsrum.

Befintligt kuddhögtalarsystem rivs.

Figur 8, ”Tjeders”Figur 9, ”Tjeders”Figur 10, ”Tjeders”

Figur 11, "Tjeders"
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Bildvisningssystem

TV-apparater ansluts till datauttag för mottagning av kanaler via IP.

Teletekniska styrsystem

Dörrar vilka är försedda med magnetkontakt för uppställning och som befinner sig i brandcellsgräns ska
stängas vi brand. Systemet ska strömförsörjas separat.

5.4.16 System för spänningsutjämning och elektrisk separation
Jordningsskenor PUS-skenor installeras i rum och nischer för kopplingsutrustningar (elcentraler,
apparatskåp, ställverk) och tele-/datastativ samt till befintligt jordtag.

Följande anslutas till skyddsutjämningen:

· ventilationskanaler och ventilationsaggregat
· inkommande rör av metall
· korskopplingsstativ
· synliga och åtkomliga kabelstegar/rännor

Nyinstallerat väggkanalsystem och uttagsstavar ansluts med samtliga ingående skyddsledare i matande
gruppledningar. Nyinstallerade tele- och datastativ ansluts med en ledare till en jordningsskena i rummet.
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5.5 Energi och miljö
Nedan redovisat ska ses som en rambeskrivning av miljöarbetet i kommande delar av projektet,
myndighetskrav men också förslag och föreslagna roller.

5.5.1 Miljösamordning i projektet

Miljösamordnarens roll är att tillsammans med energisamordnaren ta fram ett projektspecifikt energi- och
miljöprogram som bygger på Sotenäs kommuns styrande dokument gällande miljö och energi.
Projektspecifika krav/mål ska också kompletteras/förändras i samråd med övriga deltagare i projektet
inom totalentreprenaden.

Miljösamordnarens uppgift är att se till att miljörelevanta frågor lyfts under projektet samt att bevaka att
miljökrav i projektet efterföljs.

5.5.2 Energisamordning i projektet
Energisamordnaren har som uppdrag att biträda Sotenäs kommuns projektledare och säkerhetsställa att
projektet aktivt arbetar mot ställda energikrav och projektspecifika energimål. De projektspecifika
energimålen sätts upp i samråd med Kommunens energistrateg. Energisamordnaren ska bevaka att
styrande dokument och rutiner för energiarbete efterföljs från programskede till förvaltningsskede.

Inom projektet ska verifierande energi och klimatberäkningar utföras.

5.5.3 Lagstiftning
Följande svenska lagar och regelverk relaterade till energi- och miljöarbete gäller för projektering och
byggande:

Miljöbalken, dess förordningar och riktlinjer Miljöbalken SFS1998:808 med tillhörande förordningar
och föreskrifter. Miljöbalken innehåller gällande miljölagar i Sverige, de viktigaste kraven från
miljöbalken är:

Försiktighetsprincipen
Vid risk för att negativa effekter på hälsa och miljö ska uppkomma medför en skyldighet att vidta åtgärder.

Polluters Pay Principle (PPP)
Den som orsakar miljöstörning ska bekosta åtgärder som ska vidtas för att de allmänna hänsynsreglerna i
miljöbalken ska uppfyllas.

Bästa möjliga teknik
För yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador och olägenheter.

Produktvalsprincipen
I de fall en kemisk produkt kan ersättas med en mindre farlig produkt ska detta göras.

Hushållningsprincipen
Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt.

Kretsloppsprincipen
Det som utvinns ur naturen ska användas på ett uthålligt sätt med minimal resursförbrukning.
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Plan- och bygglagen, PBL Plan och bygglagen SFS 2010:900. Parallell lag till Miljöbalken. Vid
motsägande krav mot Miljöbalken ska bedömning göras för varje enskilt fall.

Sveriges 16 nationella miljömål, (www.naturvårdsverket.se)

Naturvårdsverkets riktlinjer för mark, buller mm, (www.naturvårdsverket.se)

Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader, BVL, (www.boverket.se)

Boverkets byggregler, BBR 28, (www.notisum.se)

Lagen om energideklaration för byggnader (2006:985), (www.notisum.se)

Arbetsmiljölagstiftning AML, (www.av.se)

http://www.av.se/
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5.5.4 Övergripande miljö- och energikrav
FN beslutade om en Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 stycken globala mål (se figur 1) och 169
delmål, vid ett toppmöte den 25 september 2015. Sverige har förhållit sig att agera i enlighet med dessa.
Projektets mål och visioner går att koppla samman med flera av de 17 globala hållbarhetsmålen. Så som
Hållbar energi för alla, Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna, Ekosystem och
biologisk mångfald.

I Sverige fastställde riksdagen mål för miljöpolitiken första gången 1991, dessa har sedan utvecklats och
idag finns 16 nationella miljökvalitetsmål (se Figur 12), 28 etappmål och ett generationsmål. "Det
övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

De nationella miljömålen går att koppla samman med de globala på flera olika sätt. Exempelvis kan målet
Begränsad klimatpåverkan kopplas samman med 3 av de globala målen: Hållbar energi för alla, Hållbar
konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringen.

Västra Götalandsregionen har utifrån nationella miljömål skapat regionala mål som återfinns i ett
miljöprogram (2013). Detta ligger till grund för Sotenäs kommun samtliga bolag och förvaltningar.
Grunden till hållbarhetsarbetet utgår från de prioriterade mål som anges i policyer strategiska mål mm.

Energianvändning

Fossila bränslen ska succesivt fasas ut och i den mån energiproduktionen i Hunnebohemmet kommer att
påverkas i samband med ombyggnaden, föreslås detta generella krav prioriteras.

Tekniska installationer samt utrustning med hög energiprestanda och återvinningsgrad ska väljas i första
hand förutsatt att valet inte påverkar verksamheten negativt. Om produkter med sämre prestanda väljs ska
detta motiveras för att säkerhetsställa väl genomtänkta val och beslut.

Användningen av fastighetsel ska effektiviseras i största möjliga mån. Hyresgäster/verksamheter ska
erbjudas möjlighet att starta klimat- och energiprojekt där den egna verksamheten engageras med
målsättning att minska klimatpåverkan och energikostnad orsakad av fastighetsdrift och dess verksamhet.

Figur 12, Agenda 2030 - 17 Globala hållbarhetsmål
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Miljöanpassad byggprocess

- Den biologiska mångfalden ska främjas

Genom att bland annat ställa krav på energibehov, materialval och fuktsäkerhetsarbete, kan vi bygga hus
som under sin livstid har en begränsad miljöpåverkan.

Material som har en liten miljöpåverkan under hela dess livscykel ska prioriteras. Här ska dock krav som
hållbarhet och hälsoaspekten vägas in.

Avfallshantering

- Resurshushållningen ska öka

Genom att tillhandahålla miljöstationer med möjlighet till sortering i de fraktioner som krävs för olika
verksamheter, blir det lättare för hyresgästen att sortera avfallet på ett kretsloppsanpassat sätt.

En analys av platsen avseende avfallslogistik ska alltid göras. Återanvändning och återvinning samt
minimering av avfall på andra sätt under byggtiden ska göras i största möjliga mån.

Arbetet med hållbar utveckling utgår från en gemensam vision som syftar till att främja hållbar utveckling.
Varje aktör ansvarar för att sätt upp mål, strategier och åtgärder i linje med visionen.

Vid planering och projektering av avfallsutrymmen, ska en utredning, med utgångspunkt från kommunens
avfallsplan,  göras som tar hänsyn till avfallslogistiken på den givna platsen. Följande gäller vid utformning
av avfallsutrymmen:

Verksamhetens kontor – Papper, wellpapp, plast, metall, miljöfarligt avfall.

Verksamhetens pentry/matsal/café – Ovanstående samt biologiskt avfall.

Publika utrymmen – Papper, plast, metall, restavfall.

Miljöstation – Utrymme för omhändertagande av samtliga avfall från verksamheten ska projekteras,
inklusive rengöring, hämtning och eventuell kyla.
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5.5.5 Bedömning, val och dokumentation av material och byggvaror
Vid val av byggmaterial ska exempelvis Sunda Hus användas. Valda material och produkter ska klara
helhetsbedömning A eller B.

Produkter som inte är granskade eller som har egenskaper som innebär avvikelser från ovanstående
kriterier får inte användas utan beställarens godkännande. (Alt. att de lagts in som godkända i beställarens
sortiment). Vid godkända avvikelser ska mängd och placering anges. Entreprenör ansvarar för denna
hantering/administration.

5.5.6 Resurshushållning
Projektet ska välja processer och konstruktioner som minimerar materialåtgång, mängden restprodukter
och energianvändning. Använd Kyoto pyramiden det vill säga minska först behovet, välj sedan kvalitet
och sist produkt. Projektet ska under projekteringen eftersträva att minimera avfallsmängderna under
entreprenadskede, exempelvis genom prefabricering, måttbeställning, flexibla lösningar som möjliggör
återanvändning. Skruvade lösningar bör väljas framför limmade och sammansatta material, som i största
möjliga mån bör undvikas. Återanvändning och återvinning ska premieras.
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5.6 Styrteknik
Begreppsförklaring

ÖS= Överordnat System. System för visualisering och information av styr- och
övervakningsanläggningar innehållande erforderlig applikationsprogramvara för övervakning,
trender, kommunikation och grafiskt användargränssnitt.

HMI= Human Machine Interface, användargränssnitt människa/maskin (process), kan vara grafiskt.
Visualisering av fastighetens processer för dess operatörer(driftpersonal), exempelvis display, PC
bildskärm, operatörspanel.

DDC= Direct Digital Control, eng. samlingsbegrepp för DDC och DDC, utrustningar/enheter vilka är
försedda med analoga/digitala in- och utgångsmoduler (I/O). Enheten ska vara
kommunicerbar/adresserbar samt innehålla programmerbara logiska villkor för styrning och
reglering. Systemen kan vara pollande eller händelsestyrda, och är inbördes anslutna via någon
form av nätverk. Exempel på denna typ av system är PLC, DUC etc.

OPC= OPC står för "OLE for Process Control" och bygger på Microsofts teknik för att
programkomponenter i Windows ska kunna samarbeta. En OPC-server är en programvara som
innehåller all information om styrsystemet. SCADA-programmet eller motsvarande behöver
endast länka sitt program mot.

5.6.1 Överordnat styrsystem

Användargränssnitt
Systemen i fastigheten ansluter mot ett datoriserat överordnade styrsystem med standardiserade gränssnitt
med öppna protokoll, dvs TCP/IP och OPC, med full tillgänglighet över internet via standard webbläsare,
som exempelvis datorer, panel-PC, surfplattor och mobiltelefoner. Användargränssnitt ska stödja
tangentbord, mus och pekskärm.

Webbgränssnitt ska kunna användas som startportal för styr- och övervakningssystem i andra fastigheter,
tredjepartssystem och webbservrar.

Bildsystem ska byggas av områdesöversikt, principritningar och systembilder med dynamiska värden för
VVS-system där det tydligt framgår t.ex. indelning av hyresgäster, ansvarsområden, var teknikrum är
placerade samt vilka system som finns under varje teknikrum.

Behörighetskontroll
Systemförvaltaren ska kunna tilldela individuella behörigheter för olika användare i flera nivåer.
Användare ska kunna grupperas till behörighetsgrupper som styrs via inloggning.

Trendhantering
Realtidstrender används som hjälpmedel vid injustering samt kontroll av injustering. Realtidstrend
redovisas i bild utan att lagras. Insamling av data till realtidstrend sker med korta intervaller.

Historiktrend används för kontroll av hela systemförlopp. Trend ska presenteras i bild och historik sparas
i det överordnade systemet med automatik.

Insamling av data ska ske med inställbara avläsningsintervaller mellan 60 sekunder och 60 minuter.
Värden som är äldre än 13 månader ska överföras till historiskdatabas där värden ska sparas i min 10 år.
Grundinställning för avläsningsintervall ska vara 60 minuter.
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Händelseloggning
I det överordnade systemet loggas händelser, ex. inloggning, larmhantering och ändring av inställningar.

Larmhantering
I det överordnade systemet ska applikation finnas för tydlig översikt av larm och systemhändelser.

Larmlista ska vara försedd med möjlighet till sortering och filtrering av larm samt åtkomst till dynamisk
bild via aktuellt larm.

Varje larmpunkt ska kunna kompletteras med valfri text, så som beskrivning av funktion och instruktion
av personal.

Möjlighet ska finnas till indelning av larm i prioriteringsnivåer och larmdirigering ske till olika användare
samtidigt och efter schemaläggning.

Larm ska kunna skickas till skrivare, mobiltelefoner och e-post system.

Tidhantering
Funktion för tidkanaler ska ligga i datorenheter i de centrala styrsystemen och kunna ändras via det
överordnade systemet. Användargränssnittet ska medge enkel hantering av drifttider i samtliga
styrsystem.

5.6.2 Styrsystem

Allmänt
Datoriserat styr- och övervakningssystem omfattar system för VVS-installationer. Integrering med övriga
system utreds vidare i systemhandlingsskedet.

Med styrsystem avses datorenheter exempelvis DDC/DUC/PLC i styrsystem för styrning och reglering av
fastighetens VVS-system. I begreppet styrsystem ingår även utrustningar som levereras med
prefabricerad styrutrustning i exempelvis ventilationsaggregat och kylmaskiner.

Styrsystem ska vara av typen DDC/DUC/PLC och programmeras enligt standard IEC-61131-3 inkl.
ytterligare funktionskrav samt vara leverantörsneutrala.

I apparatskåp, som placeras i fläktrum, undercentraler och teknikutrymmen, installeras PLC samt HMI.

För ventilations- samt värme-/kylsystem installeras ett apparatskåp per teknikrum.

Varje apparatskåp ska vara försedd med ett användargränssnitt som ska fungera autonomt, även utan
kommunikation till överordnat system, med direkt utbyte av information mellan användargränssnittet och
datorenhet.

Användargränssnittet ska förses med funktionalitet för åtkomst till för betjänat system väsentlig
information, larm och inställningar.
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5.7 Storkök

5.7.1 Bakgrund

Planlösningen och utrustningslistan av kök är ett kalkylunderlag och ett exempel på en möjlig lösning.
Köket ska inte ses som färdigprojekterat.

Storköket dimensioneras som ett tillagningskök för ca 120 portioner fördelat på följande verksamheter:

· Äldreomsorgsavdelningar
· Korttidsboende
· Dagverksamhet

5.7.2 Storkök, dimensionering och beskrivning

Storkökslayout, se bilaga SK01.

Dimensionering
Köket dimensioneras för ca 120 portioner
Köket utformas som ett tillagningskök, omfattning enligt följande:

· Frukost
· Lunch
· Middag
· Råkost/sallad
· Bröd

Förutsättningar
Särskilda matvaror Kött levereras detaljstyckat och förpackat.

Fisk levereras djupfryst eller färdigfilead färsk.
Bröd ska kunna bakas i köket då skilt i tid från övrig verksamhet.

Kapacitet Huvudkomponent och potatis/pasta/ris, sås, grönsaker och efterrätter bereds och
tillagas i köket.
Special och allergikoster tillagas i köket.
Råkost och sallader bereds i köket.

Generell beskrivning Bänkar och utrustning ska planeras och dimensioneras med avseende på funktion
och arbetsmiljö.
Tillgång till dagsljus ska finnas i varmköket.
Ett bra flöde mellan olika stationer i kök och disk.
Bra, lättstädat golv med en yta som inte får vagnar att vibrera. Spolbart golv med
golvbrunnar. Antalet golvbrunnar ska vara anpassat till kökets storlek.
Köket planeras utan trösklar.

Lastkaj Varorna levereras via befintlig lastkaj/varuintag.
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Varumottagning Uppställning av varuvagnar
Plats för laddning av lyftvagn.

Personal Enskild omklädning samt toalett/dusch för personalen.
1 st. omklädningsrum med plats för totalt 7 personer + extra utrymme för
vikarier.
Omklädningsskåp med skiljevägg för att separera rent och smutsigt.
Tvätt-och torkmöjligheter ska placeras i omklädningsrummet.
Kontor samt pausrum ska finnas i storköket.
Pausrummet bör ha tillgång till dagsljus.

Förvaring Kyl- och frysrum dimensionerade efter verksamhetens storlek, se skiss
Torrförråd, diverseförråd och städ, se Storköks-ritning, Bilaga SK01

Kök Grönsaksberedning placeras i eget rum i direkt anslutning till köket. Möjlighet
ska finnas för att hantera jordiga grönsaker, då avskilt i tid från övrig
grönsaksberedning.
Avskild specialkost.
Förslag på utrustning enligt lista nedan.

Servering Maten levereras varm i vagn till de olika avdelningarna.
Maten levereras i kantiner och/eller karotter.
Plats för ca 6 st. vagnar i separat vagnhall i köket,
se SK-ritning, Bilaga SK01

Diskgodshantering Kantiner/karotter returneras till köket på vagn. Grovdisken diskas och förvaras i
storköket.
Findisken (porslinet) diskas och förvaras på respektive avdelning.

Återvinning ÅV-hus placeras intill varumottagningen.

5.7.3 Utrustningslista
Tabell 2, Förslag på utrustning

Utrustning Kapacitet Utrustning Kapacitet
Skalmaskin 10 kg Stekbord alt. kombibord
Grönsaksskärare 5 kg/min Kokgrytor 50+50+100 liter
Skärmaskin 300 mm rak Grovdiskmaskin, kombi
Snabbhack 4,5 liter Snabbnedkylningsskåp Ca 60 kg/90 min
Blandningsmaskin 20/12 liter Kyl-frysskåp Ca 315 + 315 liter
Lyftvagn Kylskåp Ca 650 liter
Mikrovågsugn Värmevagnar, 6 st
Spis 4 plattor/zoner Tvättmaskin, torktumlare
Kombiugnar 8+15 GN 1/1
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5.8 Brand

5.8.1 Sammanfattning, brand

Den omfattning av ändring som föreslås innebär i princip att nybyggnadskrav kommer att ställas på
byggnadens brandskydd. Hänsyn får tas till byggnadens förutsättningar vilket ger ett visst mått av
flexibilitet. Inför ändringen har ett platsbesök gjorts för att okulärt undersöka befintligt brandskydd i
byggnaden, ingen förstörande provning har gjorts. Brister som identifierats i delar som omfattas av
ändringen kommer hanteras inom projektet. Ingen befintlig brandskyddsdokumentation eller brandskisser
har återfunnits.

Byggnaden används som äldreboende och hänförs till byggnadsklass Br1, verksamhetsklass 5B och 1.

Brandcellsindelning utförs så att varje lägenhet eller funktionell enhet utgör separata brandceller.
Brandceller ska generellt uppfylla EI 60. Gemensamhetsutrymmen, flertalet korridorer och trapphus utgör
utrymningsvägar och ska vara försedda med nödbelysning. Utrymning kan ske horisontellt via dörr i
fasad, annan brandcell eller ske via trapphus. Då personalen förväntas vara behjälplig vid utrymningen
föreligger krav på återinrymning till- och inom utrymningsvägar samt vid utrymning över annan
lokal/brandcell. Maximalt gångavstånd till utrymningsväg är 45 meter, där sammanfallande väg räknas
gånger två. Dörrbredder anpassas till om utrymning sker med säng, gående eller med rullstol.

Byggnaden förses med heltäckande brandlarm och utrymningslarm som aktiveras både automatiskt (via
brandlarm) och manuellt. Då byggnaden utgör äldreboende ska även boendesprinkler finnas installerat,
det befintliga systemet som endast omfattar två avdelningar ska ses över och kompletteras.

Ventilationssystemet kommer påtagligt förnyas och ska då förses med brandskyddsspjäll alternativt utförs
med metoden fläkt i drift. Vid fläkt i drift ska funktionen påvisas genom beräkningar.

För mer detaljer, se brandritningar Br01-02, enligt 6. Bilagor.
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5.9 Kalkyl
Kalkylen för denna programhandling för ombyggnad av Hunnebohemmet är framtagen i två
kostnadsintervaller. En lägsta uppskattad kostnad och en högsta.
Kostnader för ombyggnad per kvadratmeter har tagits fram genom jämförelse med referensprojekt,
jämförelser med kalkylhjälpmedel samt extrapolering med avseende på det omfattande byggåtgärderna,
våtrumspaketen med mera. Därutöver har extra kostnadsdrivande enheter och åtgärder identifierats, vilka
tillförts kostnad per kvadratmeter.

5.9.1 Yta, antaganden samt ombyggnadskalkyl

Kostnaderna bygger på en total ombyggnadsyta av 5 350 m², samt utvändiga markåtgärder med
ungefärlig utsträckning enligt programhandlingsritningar.

I kostnaderna ingår Byggherrekostnader med 20% på beräknade priser.

Kostnader för evakuering av boende under entreprenadtiden är ej medtagna i denna kalkyl.

Ombyggnadskostnad, lägre intervall, kostnad 17 060/m² ger en kostnad ca 90 000 000:- kronor.

Ombyggnadskostnad, högre intervall, kostnad 21 300/m² ger en kostnad ca 115 000 000:- kronor.

5.9.2 Särskilt kostsamma enheter

Sammanställda särskilda kostnader enligt denna tabell.

Enhet, arbete Kostnad, cirka

Nytt reservkraftverk 600 000:- kr

Nytt ställverk 1 200 000:- kr

Nytt ventilationsaggregat 1 200 000:- kr

Nytt kylaggregat för storkökskyla 1 000 000:- kr

Ny pelletspanna 1 500 000:- kr

Rivning mellanväggar och uppbyggnad nya 7 000 000:- kr

Ovan angivna kostnader är inräknade i ombyggnadskalkylerna enligt 5.9.1, men synliggjorda här för
observandum.
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6. Bilagor

6.1 Arkitektur
Projektet redovisas i plan och sektion i sex bilagor enligt följande:

A01 Översiktsritning plan 1, Suterrängplan skala 1:400 (A3)

A02 Översiktsritning plan 2, Entréplan skala 1:400 (A3)

A03 Byggnadsdel A, Plan 1 Suterrängplan skala 1:200 (A3)

A04 Byggnadsdel A, Plan 2 Entréplan skala 1:200 (A3)

A05 Byggnadsdel C, Plan 2, Entréplan skala 1:200 (A3)

A06 Sektioner 01, 02 och 03 skala 1:200 (A3)

6.2 Konstruktion
Konstruktörens arbete presenteras i fyra bilagor enligt följande:

K01 Byggnadsdel A, Plan 1 Suterrängplan skala 1:200 (A3)

K02 Byggnadsdel A, Plan 2 Entréplan skala 1:200 (A3)

K03 Byggnadsdel C, Plan 2, Entréplan skala 1:200 (A3)

K04 Föreskrifter - (A4)

6.3 Storkök
Förslag till disposition av storköket redovisas i planritning

SK01 Skiss storkök skala 1:100 (A3)

6.4 Brand
Förutsättningar och kravställande avseende Brandskydd och utrymning redovisas i PM Brand, två bilagor
enligt följande:

Br01 Översiktsritning plan 1, Suterrängplan skala 1:400 (A3)

Br02 Översiktsritning plan 2, Entréplan skala 1:400 (A3)
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Bilaga 4 Jämförelse ombyggnation och nybyggnation 
 
Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe 
för beslut i den politiska ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ 
för att genomföra projektet och tillgodose de antalet SÄBO platser som 
omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två 
boenden i kommunen, ett i den norra delen och ett i den södra.   
Nedan kommer en jämförelse mellan om- och tillbyggnation samt hel nybyggnation. 
 
Riktpriser som använd i nedan kalkyler är: 
Nybyggnation: 32 000 – 40 000 kr/kvm 
Ombyggnation: 17 000 – 21 000 kr/kvm 

   

Om- och tillbyggnad 
Enligt framarbetat plan på befintlig fastighet Bratteby 1:22 i Hunnebostrand.  
Det befintliga huset om 5350 kvm renoveras och en tillbyggnad om ca 2800 kvm byggs 
i nära anslutning till Hunnebohemmet.  
 
Totalt yta efter om- och nybyggnad: Ca 8150 kvm 
Total kostnad: 180 000 000 – 225 000 000 kr 

 
Detaljplan för att kunna genomföra tillbyggnationen är under arbete och förväntas vara 
klar under 2021. 
 

Nybyggnation 
Befintliga Hunnebohemmet är byggt som ett Sjukhem i Landstingregi. Byggnaden har 
generösa ytor gällande korridor och allmänna utrymmen. Om man skulle välja en ren 
nybyggnation på annan plats skulle byggnaden kunna minskas till ca 7000 kvm att 
jämföra med ovan 8150 kvm.   
 
Totalt uppskattad yta: Ca 7000 kvm 
Total kostnad: 224 000 000 – 280 000 000 kr 

 
Att byggnaden skulle kunna minskas till ca 7000 kvm är baserat på totalt ca 66 boende 
plaster samt jämförelse med Kvarnberget i Kungshamn och dess ytor och antalet platser.   
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Konsekvensbeskrivning 
För att kunna ändra inriktning och välja en ren nybyggnation behöver bland annat 
följande ske: 

• Ny tomt för placering av byggnad 
• Eventuellt tomtköp 
• Ny detaljplan upprättas om platsen så kräver det 
• Detaljplanen för Hunnebohemmet (Bratteby 1:22) omformas för att möjliggöra 

annan användning 
• Försäljning av Hunnebohemmet för annan användning.  

 
Den totala investeringen för en nybyggnation är högre än för en om- och tillbyggnad. 
Det kan även finnas svårigheter att hitta en annan användning för Hunnebohemmet då 
ombyggnadskostnader för att exempelvis göra om till bostäder skulle bli högre än tänkt 
renovering till SÄBO platser.   
 



Investeringskalkyl Lokalinvestering Sammanställning
Projektnamn:
Nämnd:

2020-09-03

(tkr) 2020-09-03

Beslutad/Behandlad År Månad
KS Välj: Projekteringstart 2021 1
Nämnd Välj: Entreprenadstart 2022 1

Inflyttning 2024 1

Projektnummer: 0329
Projektutgift: 100 000
Inventarieutgift: 2 700

År 2021 2022 2023 2024 2025
Investeringsutgift 10 000 45 000 45 000 0 0

Inventarieutgift (vid nyinvestering) 0 0 0 2 700 0

Engångskostnader drift 200 0 0 0 0
Ramkompensation Drift- och Projektenheten 200 -200 0 0 0

0
Driftkostnad beställarnämnd
ÅR 2021 2022 2023 2024 2025
Kompensation för hyreskostnad 0 0 0 5 706 5 569
Ökade kostnader för beställarnämnden 0 0 25 -155 -222
Summa 0 0 25 5 551 5 347

Ramkompensation Omsorgsnämnden 0 0 25 5 526 -204

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   Omsorgsnämnden Namn utfärdare:

Hunnebohemmet Nybyggnation

Ursprungsdatum:
Senaste revideringsdatum:

1900-01-00 0

Omsorgsförvaltning har utrett det framtida behovet av SÄBO platser i kommunen och i utredningen framgår det att behovet av 
antalet platser kommer att öka markant under den närmaste tioårsperioden. Med bakgrund i detta har en beställning kommit till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen där antalet boenden på Hunnebohemmet ska utökas till totalt ca 66st.

Ett syfte med ny- och ombyggnationen är att förbättra boendemiljön för vårdtagarna och arbetsmiljön för personalen. Vid 
byggnationen kommer särskild hänsyn att tas till verksamhetens olika behov gällande klimat- ljud- och ergonomikrav.

För att lösa evakueringen av de boenden som idag finns på Hunnebohemmet förslås en projektplan där nybyggnation sker i 
etapp 1 och efter evakuering tar etapp 2 vid där den befintliga byggnaden renoveras.

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska ledningen i 
kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de antalet SÄBO platser som 
omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två boenden i kommunen, ett i den norra 
delen och ett i den södra. 

Omsorgsnämnden

Observera att beräkningarna är preliminära och behöver uppdateras kontinuerligt



Investeringskalkyl Lokalinvestering Utförare
Projektnamn:

Avskrivningstid - år 33 100%
Internränta - % 1,50% Inflyttning 2024 1
Yta (tillkommande) 2800
Kvm pris - kr 400
Ökad drift - % 5%

  

Investeringsutgift (tkr)
År 2021 2022 2023 2024 2025
Totalinvestering
Inkomster
Utgifter 10 000 45 000 45 000
Nettoutgifter 10 000 45 000 45 000 0 0

Hyreskostnad (tkr)
År 2021 2022 2023 2024 2025

Kapitalkostnad 0 0 0 4 530 4 393
Driftkostnad 0 0 0 1 176 1 176
Övrigt
Övrigt 0 0 0 0 0
Summa hyreskostnad: 0 0 0 5 706 5 569

Engångskostnad (tkr)
Utrangering (restvärde)
Rivning
Sanering 200
Övrigt

Summa engångskostnader (tkr) 200 0 0 0 0

Teknisk projektbeskrivning
Text(Beskriv vad som ska göras med byggnaden/lokalen.) 

         

Nyinvestering

Hunnebohemmet nybyggnation



Investeringskalkyl Lokalinvestering Beställare:
Projektnamn:
Nämnd:

År Månad
Driftkostnader (tkr) Önskad ibruktagande 2024 Januari

Inventarier
Avskrivningstid - år 10
Internränta - % 1,50%

År 2021 2022 2023 2024 2025
Inventarieutgift (vid nyinvestering)
Nettoutgift 2 700

Tillkommande driftskostnader

Inventarier (kapitalkostnad) 0 0 0 285 279
Personalkstn inkl PO
Lokalvård 25
Övriga driftskostnader
Flyttkostnader 50
Evakueringslokal
Hyra
Egen rad

Avgående driftskostnader

Personalkstn inkl PO
Lokaler
Egen rad

Intäkter

Hyresintäkter -490 -502
Egen rad

Summa 0 0 25 -155 -222

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   

Hunnebohemmet nybyggnation

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska 
ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de antalet 
SÄBO platser som omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två boenden i 
kommunen, ett i den norra delen och ett i den södra. 

Omsorgsförvaltning har utrett det framtida behovet av SÄBO platser i kommunen och i utredningen framgår det att 
behovet av antalet platser kommer att öka markant under den närmaste tioårsperioden. Med bakgrund i detta har en 
beställning kommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen där antalet boenden på Hunnebohemmet ska utökas till totalt ca 
66st.

Ett syfte med ny- och ombyggnationen är att förbättra boendemiljön för vårdtagarna och arbetsmiljön för personalen. Vid 
byggnationen kommer särskild hänsyn att tas till verksamhetens olika behov gällande klimat- ljud- och ergonomikrav.

För att lösa evakueringen av de boenden som idag finns på Hunnebohemmet förslås en projektplan där nybyggnation sker 
i etapp 1 och efter evakuering tar etapp 2 vid där den befintliga byggnaden renoveras.



Investeringskalkyl Lokalinvestering Sammanställning
Projektnamn:
Nämnd:

(tkr)

Beslutad/Behandlad År Månad
KS Välj: Projekteringstart 2023
Nämnd Välj: Entreprenadstart 2024

Inflyttning 2028

Projektnummer: 0329
Projektutgift: 100 000
Inventarieutgift: 3 300

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Investeringsutgift 5 000 20 000 25 000 25 000 25 000 0

Inventarieutgift (vid nyinvestering) 0 0 0 0 3 300 0

Engångskostnader drift 0 0 0 0 0 0
Ramkompensation Drift- och Projektenheten 0 0 0 0 0 0

Driftkostnad beställarnämnd
ÅR 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Kompensation för hyreskostnad 0 0 0 0 0 4 530
Ökade kostnader för beställarnämnden 0 0 0 0 16 200 16 583
Summa 0 0 0 0 16 200 21 113

Ramkompensation Omsorgsnämnden 0 0 0 0 16 200 4 913

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   

Observera att beräkningarna är preliminära och behöver uppdateras kontinuerligt

Omsorgsnämnden Namn utfärdare:

Hunnebohemmet ombyggnation

Ursprungsdatum:
Senaste revideringsdatum:

1900-01-00 0

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 44st boenden fördelat på 30st platser för demensvård samt 14st platser för korttidsvård. 
Fastigheten är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. Det förekommer boenden 
där brukare får dela rum samt gemensam WC/dusch. Arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad med långa förflyttningar, trånga 
utrymmen och inte tillräckligt med utrustning. Byggnadens invändiga ytskikt är uttjänta och i stort behov av renovering däremot är 
byggnaden utvändigt väl underhållen genom åren. 

Hunnebohemmet har ett tillagningskök som även det är i stort behov av modernisering samt upprustning. I en köksutredning från 2018 
fastslogs det att ett tillagningskök ska finnas kvar i byggnaden då detta utretts som det mest ekonomiskt fördelaktiga både för kommunen 
samt en ökad livkvallitet för verksamheterna inom fastigheten om tillagningsköket får vara kvar. 

Kring år 2028 bör hemmet vara i full drift för att klara det uppskattade behovet av vårdplatser inom kommunen 

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska ledningen i kommunen 
under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de antalet SÄBO platser som omsorgsförvaltningen 
efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två boenden i kommunen, ett i den norra delen och ett i den södra. 

Omsorgsnämnden
2020-09-03

2020-09-03

1
1
1



Investeringskalkyl Lokalinvestering Utförare
Projektnamn:

Avskrivningstid - år 33 100%
Internränta - % 1,50% Inflyttning 2028 1
Yta (tillkommande)
Kvm pris - kr 400
Ökad drift - % 5%

  

Investeringsutgift (tkr)
År 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Totalinvestering
Inkomster
Utgifter 5 000 20 000 25 000 25 000 25 000 0
Nettoutgifter 5 000 20 000 25 000 25 000 25 000 0

Hyreskostnad (tkr)
År 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Kapitalkostnad 0 0 0 0 0 4 530
Driftkostnad 0 0 0 0 0 0
Övrigt
Övrigt 0 0 0 0 0
Summa hyreskostnad: 0 0 0 0 0 4 530

Engångskostnad (tkr)
Utrangering (restvärde)
Rivning
Sanering
Övrigt

Summa engångskostnader (tkr) 0 0 0 0 0 0

Teknisk projektbeskrivning
Text(Beskriv vad som ska göras med byggnaden/lokalen.) 

         

Nyinvestering

Hunnebohemmet ombyggnation



Investeringskalkyl Lokalinvestering Beställare:
Projektnamn:
Nämnd:

År Månad
Driftkostnader (tkr) Önskad ibruktagande 2028

Inventarier
Avskrivningstid - år 10
Internränta - % 1,50%

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Inventarieutgift (vid nyinvestering)
Nettoutgift 3 300

Tillkommande driftskostnader

Inventarier (kapitalkostnad) 0 0 0 0 0 45
Personalkstn inkl PO 15 400 15 770
Lokalvård 970 993
Övriga driftskostnader 1 930 1 976
Flyttkostnader 50
Evakueringslokal
Hyra
Egen rad

Avgående driftskostnader

Personalkstn inkl PO
Lokaler
Egen rad

Intäkter

Hyresintäkter -1 230 -1 260
Måltider -920 -942

Summa 0 0 0 0 16 200 16 583

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   

Hunnebohemmet ombyggnation

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska ledningen i 
kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de antalet SÄBO platser som 
omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två boenden i kommunen, ett i den norra delen och 
ett i den södra. 

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 44st boenden fördelat på 30st platser för demensvård samt 14st platser för 
korttidsvård. Fastigheten är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. Det 
förekommer boenden där brukare får dela rum samt gemensam WC/dusch. Arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad med 
långa förflyttningar, trånga utrymmen och inte tillräckligt med utrustning. Byggnadens invändiga ytskikt är uttjänta och i stort behov av 
renovering däremot är byggnaden utvändigt väl underhållen genom åren. 

Hunnebohemmet har ett tillagningskök som även det är i stort behov av modernisering samt upprustning. I en köksutredning från 2018 
fastslogs det att ett tillagningskök ska finnas kvar i byggnaden då detta utretts som det mest ekonomiskt fördelaktiga både för 
kommunen samt en ökad livkvallitet för verksamheterna inom fastigheten om tillagningsköket får vara kvar. 

Kring år 2028 bör hemmet vara i full drift för att klara det uppskattade behovet av vårdplatser inom kommunen 
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KSAU § 59 Dnr 2021/000274 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2020  

Sammanfattning  

Sotenäs deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kommunens 
Kvalitet i Korthet. Jämförelseprojektet innefattar ett 40-tal nyckeltal. Av dessa placerar sig Sotenäs 
kommun i 2020 års rapport bland de 25 procent bästa kommunerna i tio fall, och bland de 25 
procent sämsta kommunerna i nio fall.   
 
Kommunstyrelsen gav 2020-11-25 nämnderna i uppdrag att fortsätta analysera de områden där 
Sotenäs placerar sig bland de 25 procent bästa, samt analys och förslag till åtgärder i de områden 
där Sotenäs placerar sig bland de 25 procent sämsta i jämförelsen.  

Beskrivning av ärendet  

Kommunstyrelsen gav 2020-11-25 nämnderna i uppdrag att fortsätta analysera de områden där 
Sotenäs placerar sig bland de 25 procent bästa, samt analys och förslag till åtgärder i de områden 
där Sotenäs placerar sig bland de 25 procent sämsta i jämförelsen.  
Jämförelseprojektet innefattar ett 40-tal nyckeltal. Av dessa placerar sig Sotenäs kommun i 2020 års 
rapport bland de 25 procent bästa kommunerna i tio fall, och bland de 25 procent sämsta 
kommunerna i nio fall.   
 
Inom området "Barn och unga" ingår 16 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de bästa i sex av 
nyckeltalen, samt bland de sämsta i tre av nyckeltalen.  
Inom området "Stöd och omsorg" ingår 14 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de bästa i tre av 
nyckeltalen, samt bland de sämsta i ett av nyckeltalen.  
Inom området "Samhälle och miljö" ingår 13 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de bästa i ett av 
nyckeltalen, samt bland de sämsta i fem av nyckeltalen. 
 
Förvaltningarna har tagit fram en sammanfattande rapport där dessa nyckeltal analyserats. 

Beslutsunderlag 

Controllers tjänsteutlåtande 2021-03-16 
KKiK-rapport - Analys av resultat 2020, daterad 2021-03-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten.   
 
Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att fortsätta med analys i de områden där Sotenäs 
placerar sig bland de 25 procent bästa samt analys och förslag till åtgärder i de områden där Sotenäs 
placerar sig bland de 25 procent sämsta i jämförelsen, även i kommande års KKiK-rapporter.  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-16 KS 2021/274 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Hassellöv 
Controller 

 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2020  

Sammanfattning 
Sotenäs deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, 
Kommunens Kvalitet i Korthet. Jämförelseprojektet innefattar ett 40-tal nyckeltal. Av 
dessa placerar sig Sotenäs kommun i 2020 års rapport bland de 25 procent bästa 
kommunerna i tio fall, och bland de 25 procent sämsta kommunerna i nio fall.  
 
Kommunstyrelsen gav 2020-11-25 nämnderna i uppdrag att fortsätta analysera de 
områden där Sotenäs placerar sig bland de 25 procent bästa, samt analys och förslag till 
åtgärder i de områden där Sotenäs placerar sig bland de 25 procent sämsta i jämförelsen. 
 

Beskrivning av ärendet 
Sotenäs deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, 
Kommunens Kvalitet i Korthet. Projektet administreras och samordnas av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför 
resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. 
 
Kommunstyrelsen gav 2020-11-25 nämnderna i uppdrag att fortsätta analysera de 
områden där Sotenäs placerar sig bland de 25 procent bästa, samt analys och förslag till 
åtgärder i de områden där Sotenäs placerar sig bland de 25 procent sämsta i jämförelsen. 
 
Jämförelseprojektet innefattar ett 40-tal nyckeltal. Av dessa placerar sig Sotenäs 
kommun i 2020 års rapport bland de 25 procent bästa kommunerna i tio fall, och bland 
de 25 procent sämsta kommunerna i nio fall.  
 
Inom området "Barn och unga" ingår 16 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de bästa i 
sex av nyckeltalen, samt bland de sämsta i tre av nyckeltalen. 
 
Inom området "Stöd och omsorg" ingår 14 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de bästa 
i tre av nyckeltalen, samt bland de sämsta i ett av nyckeltalen. 
 
Inom området "Samhälle och miljö" ingår 13 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 
bästa i ett av nyckeltalen, samt bland de sämsta i fem av nyckeltalen. 
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Förvaltningarna har tagit fram en sammanfattande rapport där dessa nyckeltal 
analyserats. 

Konsekvensbeskrivning 

Medborgarperspektiv 

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av 
stort intresse för invånarna. Rapporten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv 
beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten.  
 
Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att fortsätta med analys i de områden där 
Sotenäs placerar sig bland de 25 procent bästa samt analys och förslag till åtgärder i de 
områden där Sotenäs placerar sig bland de 25 procent sämsta i jämförelsen, även i 
kommande års KKiK-rapporter. 
  

Bilaga/Bilagor 
KKiK-rapport - Analys av resultat 2020, daterad 2021-03-16 
 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Nämnderna 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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KKiK - Analys av resultat 2020 
Sotenäs deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kommunens Kvalitet 
i Korthet. Projektet administreras och samordnas av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Kommunens 
Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. 

Förvaltningarna har nedan analyserat de nyckeltal där kommunen placerar sig bland de bästa och sämsta i 
jämförelsen. 

 

Sammanfattning 

Jämförelseprojektet innefattar ett 40-tal nyckeltal fördelat inom tre områden; Barn och unga, Stöd och 

omsorg samt Samhälle och miljö. Av dessa nyckeltal placerar sig Sotenäs kommun i 2020 års rapport bland 
de 25 procent bästa kommunerna i tio fall, och bland de 25 procent sämsta kommunerna i nio fall.  

 

Inom området Barn och unga ingår 16 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 procent bästa i sex av 
nyckeltalen, vilka avser kvalitet inom grundskola i form av andel elever som klarat delprov, uppnådda 
betyg, behörighet till yrkesprogram, samt nöjdhet med skolan. Andelen elever i kulturskolan är också hög.  

Däremot är Sotenäs bland de 25 procent dyraste kommunerna i riket avseende kostnad per elev inom grund-
skola och gymnasieskola. Kommunen placerar sig även lågt avseende antal deltagartillfällen i idrotts-
föreningar bland barn och unga.  

 

Inom området Stöd och omsorg ingår 14 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 procent bästa i tre av 
nyckeltalen och bland de 25 procent sämsta i ett av nyckeltalen. Kostnaden per invånare för funktions-
nedsättningsomsorg är låg. Den genomsnittliga väntetiden i antal dagar från ansökan tillbeslut om 
försörjningsstöd är i Sotenäs kortast i Sverige. Inom särskilt boende, äldreomsorg, är brukarnöjdheten hög 
trots att kommunen inte uppnår några poäng i måttet ”kvalitetsaspekter” inom särskilt boende, äldreomsorg.  

 

Inom området Samhälle och miljö ingår 13 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 procent bästa i 
nyckeltalet andel individer som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera.  

Resultaten vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, och andel elever på SFI som klarar minst 
två kurser är lågt. Företagsklimat får också låga poäng men avser resultatet från år 2018. Även inom 
nyckeltalen antal insamlade ton hushållsavfall per person, och andel ekologiska livsmedel placerar sig 
Sotenäs bland de 25 procent sämsta i jämförelsen. 
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Barn och unga 

Inom området "Barn och unga" ingår 16 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 % bästa i sex av 

nyckeltalen, samt bland de 25 % sämsta i tre av nyckeltalen. Resultaten i två av nyckeltalen kan inte 

redovisas för Sotenäs på grund av för få deltagande i undersökningen.   

 
 

Grundskola 

Andel elever i åk 3 som klarat ämnesprovet i svenska  

Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. På grund av Corona-

pandemin genomförde Skolverket inga nationella prov för åk 3 under 2020. 

Elevernas resultat på Nationella prov i svenska åk 3 har ända sedan 2013 (med ett undantag 2016) legat 
över rikssnittet med höga resultat både för flickor och pojkar. 

F-6 skolorna har under flera år riktat ett långsiktigt utvecklingsarbete i syfte att förbättra läs- och 
skrivinlärning. Ett arbete som fortsatte under 2020 och där det förväntade resultatet är att ge eleverna ännu 
bättre förutsättningar att lyckas även längre upp i skolåldrarna. Fokus på kompetensutveckling kring språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt är en del av förvaltningens prioriteringar liksom att öka kunskapen 
bland pedagoger i svenska som andraspråk. Förhoppningsvis kommer de goda resultaten i årskurs 3 att 
även påverka resultaten för årskurs 6 framöver där det under 2020 tyvärr var stora skillnader i resultat i 
svenskämnet mellan flickor och pojkar. I det fortsatta utvecklingsarbetet ingår riktade insatser i syfte att 
vända den negativa utvecklingen av pojkarnas resultat i bland annat svenska. Undervisningen i klassrummet 
måste vara tillgänglig för alla elever och det kompensatoriska uppdraget med hjälp av bland annat läxhjälp 
och lovskola behöver utvecklas för att vända pojkarnas negativa kunskapsresa i grundskolan. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas behöver skolorna fortsätta satsningen på språkutvecklande 
arbete i samtliga ämnen samtidigt som undervisningen utformas så att den når alla elever.  

 

 

Andel elever i åk 6 som klarat lägst betyget E i matematik 

Sotenäs kommun placerar sig 2020 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

För årskurs 6 har resultaten i matematik legat ganska jämt under de senaste åren och gör det även under 
2020. I jämförelse med övriga riket hamnade resultatet för hela årskursen bland de 25 procent bästa och för 
flickorna var resultatet det bästa i riket, då 100 procent klarade lägst betyget E. Ett jämt resultat över flera 
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år kan ses som att kommunen i sin satsning på matematik genom bland annat Matematiklyftet och tidiga 
insatser, har hittat en likvärdighet i undervisningen i ämnet där det också finns den kompetens som krävs 
för att möta alla elever. Det kan vara så att undervisningen i matematik är mer strukturerad när det gäller 
att befästa grunderna jämfört med undervisningen i andra ämnen. Jämför man resultatet i matematik med 
resultatet i svenska eller engelska i årkurs 6 är det i matematik minst skillnad mellan flickors och pojkars 
resultat vilket också återspeglar sig i det sammanvägda värdet. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas behöver skolorna fortsätta följa utvecklingen i varje ämne 
med avstämningar under terminerna och därefter göra de insatser som behövs för att eleverna ska nå målet 
om lägst betyget E i matematik. Den kommunövergripande satsningen på språkutvecklande arbetssätt 
kommer att gynna även matematikundervisningen. 

 

 

Andel elever i åk 9 med behörighet till ett yrkesprogram 

Sotenäs kommun placerar sig 2020 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

Kommunens resultat vad gäller behörighet till yrkesprogram är positivt och kan förklaras med att skolan 
över tid prioriterat elevernas gymnasiebehörighet och genom ett systematiskt kvalitetsarbete uppnått detta. 
För att nå behörighet till ett yrkesprogram behöver eleven ha minst betyget E i ämnena svenska, matematik 
och engelska samt ytterligare fem valfria ämnen. För en enskild elev kan arbetet för att nå behörighet till 
yrkesprogrammen innebära att undervisningen fokuseras på ett färre antal ämnen än de 17 som ingår i 
timplanen. Andelen elever som under 2020 nådde behörighet till yrkesprogrammen låg på drygt 96 procent, 
där 100 procent av flickorna nådde denna behörighetsnivå. 

En utmaning för kommunen är att behörigheten till yrkesprogrammen fortsätter vara högt samtidigt som 
det behöver skapas förutsättningar för elever att nå E i fler ämnen än vad yrkesprogrammen kräver. Jämför 
man behörighet till yrkesprogram med behörighet till de teoretiska programmen når kommunen inte samma 
höga resultat och där är också skillnaden mellan flickors och pojkars behörighetsnivå större. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas behöver skolan utveckla undervisningen så att den blir 
tillgänglig för alla och det kompensatoriska arbetet ska vara anpassat och riktat utifrån elevernas behov. 
Dessutom behöver skolan fortsätta arbeta för att eleverna ska ha god kunskap om olika gymnasieprogram 
och dessutom få klart för sig vilka krav, förväntningar och förutsättningar som ställs för att man som elev 
ska klara gymnasieprogrammen. 

 

 

Andel elever i åk 9 som är nöjd med sin skola som helhet 

Sotenäs kommun placerar sig 2020 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

Resultatet baseras på Skolinspektionens elevenkät från våren 2019 vilket betyder att eleverna som svarade 
på enkäten idag går i åk 2 på gymnasiet. Den årskursen hade överlag goda skolresultat med mindre skillnad 
mellan flickor och pojkar än andra årskurser. En kontinuitet i lärargruppen, tillsammans med satsningar i 
form av projektet En skola för alla. Ett ESF-projekt som innebar riktade insatser av så kallade elevcoacher, 
bidrog både till studie- och nöjdhetsresultat. 

Utvecklingen visar att eleverna behöver bli lotsade i sin skolgång för att kunna prioritera bland de olika 
skoluppgifterna. När eleverna ges hjälp med struktur av skolvardagen och stöd i form av studieteknik i 
ämnena ökar deras möjlighet att greppa helheten; förståelsen för vad som förväntas genomföras och sedan 
prioritera den egna insatsen. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas har skolan kvar elevcoachmodellen med en lärare riktat 
mot varje årskurs. Detta för att stödja eleverna med förståelse för vad som förväntas av dem och försöka 
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öka motivationen för skolarbetet. En ny elevenkät av Skolinspektionen har genomförts under våren 2021 
och kan visa om resultatet kvarstår. 

 

 

Kostnad per elev i grundskola F-9 

Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. 

Resultatet beror på att kommunen haft större kostnader än merparten av Sveriges skolor vad gäller lokaler, 
måltider och personal. Även om kommunenen ligger bland de 25 procent dyraste under 2019 har 
kostnaderna minskat varje år sedan 2016. Under 2016 hade kommunen en nettoavvikelse från referens-
kostnaden (vad grundskolan borde kosta med de förutsättningar som finns) med +28 procent medan det 
under 2019 minskat till +13 procent. En stor del av kostnadsförändringen ligger i minskade personal-
kostnader. Under perioden januari 2018 till december 2020 minskade arbetsorganisationen med 23 
medarbetare. Under 2019 påbörjades också anpassningar av lokaler så att grundsärskolan fått egna lokaler 
medan övriga skolor och förskolor samnyttjar lokaler mer än tidigare. 

För att Sotenäs kommun ska förbättra sitt resultat krävs att utbildningsförvaltningen fortsätter att hålla 
personalkostnaderna enligt politiskt beslutade inriktningsdirektiv för Sotenäs kommun framtida skol-
organisation. Att fortsätta samnyttja lokaler och på andra sätt se över skolornas organisation är andra viktiga 
delar i förändringsarbetet. 

 

Gymnasieskola 

Kostnad per elev i gymnasieskolan, hemkommun 

Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. 

Resultatet för 2019 beror på att nettokostnaden per gymnasieelev (interkommunal ersättning, skolskjutsar 
samt tilläggsbelopp) ökade kraftigt mellan åren 2017 och 2019. Kostnadsökningen kan förklaras med att 
det fanns många tomma platser på gymnasieskolorna då efterfrågan på gymnasieplatserna var lägre än 
antalet faktiska gymnasieelever. Detta medförde ett högt pris för varje enskild gymnasieplats. Ett 
samverkansavtal behöver stämmas av och innebära någon form av anpassning av antalet platser utifrån 
elevunderlag, men också en granskning av kvaliteten på undervisningen vilket inte fanns inför 2019 och 
åren innan. 

Sotenäs kommun sa upp samverkansavtalet för gymnasieskolan i Fyrbodal i december 2019 och påbörjade 
ett arbete med att ta fram ett förmånligare samverkansavtal och ett nytt samverkansavtal har tecknats mellan 
Sotenäs kommun och Uddevalla kommun. Detta träder i kraft under 2021. Samverkansavtalets syfte är att 
på sikt minska nettokostnaden för gymnasieskolan men också till att bidra till bättre studieresultat genom 
täta uppföljningar. 

För att Sotenäs kommun ska förbättra sin placering krävs ett tydligt och transparent samverkansavtal med 
nära samarbete mellan Sotenäs och samverkanskommunen. Detta kommer att förbättra förutsättningarna 
för kommunen att påverka behov av och kvalitet på gymnasieutbildningar för våra elever. 
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Kultur- och fritid 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar 

Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. 

Resultatet beror på att kommunens föreningsliv är allmänt smalt med ett fåtal olika idrotter och aktiviteter. 
Föreningarna upplever också svårigheterna att rekrytera ledare, vilket i sin tur begränsar antal aktiviteter. 
Under år 2019 och 2020 breddades utbudet då några föreningar blev flersektionsföreningar och startade 
upp nya aktiviteter som vollyboll och friidrott. Det finns dock en idrottskultur i kommunen som begränsar 
både intresset och förutsättningarna att få vuxna ledare till andra idrotter än fotboll. Kommunen kämpar 
med samma problematik som övriga riket vad gäller enskilda personers vilja till engagemang i ideella 
föreningar. 

Under 2020 skulle Kultur och fritid startat en idrottsskola men på grund av pandemin har detta skjutits till 
2021. Idrottsskola innebär att barn får prova på olika verksamheter och lokala föreningar får presenterar 
sina aktiviteter. Förhoppningen är att fler hittar barn och unga ska hitta "sin" aktivitet Erbjudandet riktar 
sig till elever på lågstadiet och alla kommunens föreningar som är aktuella för syftet är intresserade av att 
delta. Kultur och fritid erbjuder en ledarutbildning för de som deltar. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras behöver projektet med idrottsskola genomföras så att fler 
barn möter fler olika aktiviteter och får möjlighet att engageras sig i detta. Samtidigt behöver idrottskulturen 
breddas med nya aktiviteter. Kanske i en ny engagemangform för att motverka skörheten i att endast ha 
eldsjälar som ledare. 

 

 

Andel elever i musik- eller kulturskola 

Sotenäs kommun placerar sig 2018 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

Resultatet beror på den satsningen som kommunen gjorde under 2018 på dans tillsammans med danspoolen 
i Vänersborg. En aktivitet som blev mycket uppskattad. Antalet danselever ökade och flera andra 
kulturaktiviteter kunde startas. Dansen har fortsatt att vara stor även under 2019 och 2020 men pandemiåret 
har förändrat förutsättningarna och medfört att antalet elever som minskat under 2020. Pedagogiska 
förändringar som distansundervisning tros ha påverkat elevernas engagemang och alla förutsättningar att 
bedriva ett kreativt musik- och kulturarbete. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas bör ett fortsatt arbete med nya samarbetspartners och andra 
samarbeten inom kulturlivet ökas. 
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Stöd och omsorg 

Inom området "Stöd och omsorg" ingår 14 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 % bästa i tre av 

nyckeltalen. Samt bland de 25 % sämsta i ett av nyckeltalen. Resultaten i ett av nyckeltalen kan inte 

redovisas för Sotenäs på grund av för få deltagande i undersökningen.   

 

 
 

Individ- och familjeomsorg 

Väntetid i antal dagar för beslut inom försörjningsstöd 

Sotenäs kommun placerar sig 2020 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

Resultatet visar att Sotenäs har lägst antal dagar i landet avseende väntetid från första kontakttillfället till 
beslut inom försörjningsstöd. Medelvärdet i landet var under 2020, 16 dagars väntetid. Resultatet beror på 
hög beredskap i form av väl upparbetade rutiner och erfarna handläggare vilket resulterar i snabba och 
effektiva bedömningar. 

Utvecklingen visar att resultatet bör kunna bibehållas beroende av om ansökningsantalet ligger på liknande 
nivå som under 2020 då samma värde är återkommande under de senaste tre åren. En förutsättning är att 
inte arbetsbelastningen ökar i samband med samhällsförändringar. Under hösten 2020 har en svag ökning 
i antalet ansökningar inkommit som en efterverkning av pandemin. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas bör rutiner och en stabil personalstyrka bibehållas. 

 

Funktionsnedsättning 

Kostnad för funktionsnedsättning 

Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen.  

Kostnaden har mellan åren 2018 och 2019 sjunkit med 1 124 kronor per invånare. Resultatet beror på något 
färre antal individer med insatser, en minskning av köpta platser, samt full beläggning på kommunens 
boenden för LSS och socialpsykiatri. Resultatet beror även på en ökning av antalet kommuninvånare. 
Utvecklingen visar att behovet hos brukare förändras och verksamheten behöver ses över för att matcha 
kommande behov, så som boendeformer och kultur- och fritidsaktiviteter. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas behöver fortsatt anpassning ske utifrån brukares behov och 
samhällets utveckling. 
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Särskilt boende 

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorg 

Sotenäs kommun placerar sig 2020 bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. 

De faktorer som påverkar nyckeltalet kvalitetsaspekter i särskilt boende är boendeplatser i särskilt boende:  

• där den äldre erbjuds daglig utevistelse,  
• där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål,  
• där den äldre kan påverka tv-kanaler utöver basutbudet i gemensamhetslokal,  
• som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, och  
• som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar.  

Resultatet för 2020 beror på att erbjudna utevistelser och gemensamma aktiviteter har påverkats negativt 
av pandemin. Organiserade gemensamma gruppaktiviteter har inte kunnat genomföras, däremot har 
individuella aktiviteter erbjudits. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras behöver satsningar göras på de kvalitetsaspekter som mäts. 

 

 

Brukarbedömning inom särskilt boende äldreomsorg 

Sotenäs kommun placerar sig 2020 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

Undersökningen visar hur nöjda brukare är med bland annat bemötande, kontakt med sjuksköterska och 
läkare, utevistelse, trygghet och möjlighet att påverka omvårdnaden. Sotenäs ligger bland de 25 procent 
bästa i undersökningen med ett sammantaget resultat på 91 procent nöjda brukare inom kommunens 
äldreboenden. Detta trots att pandemin medfört stora inskränkningar i vardagen för de som bor på särskilt 
boende. Detta bedöms vara resultatet av en kompetent personalstyrka som arbetat aktivt med att skapa 
värdighet, välbefinnande och trygghet i vardagen för de boende samt ett nära och coachande ledarskap. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas fortsätter ett utvecklingsarbete utifrån undersökningen 
"Vad tycker äldre om äldreomsorgen i Sotenäs kommun". 
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Samhälle och miljö 

Inom området "Samhälle och miljö" ingår 13 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 % bästa i ett av 

nyckeltalen, samt bland de 25 % sämsta i fem av nyckeltalen. 

 

 
 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet 

Sotenäs kommun placerar sig 2020 bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. 

Resultatet beror till största del på Arbetsförmedlingens reformering vilket inneburit ett lägre antal anvisade 
personer till arbetsmarknadsenhetens verksamheter. Därtill har de personer som anvisats kommit från 
socialtjänsten och stått långt ifrån arbetsmarknaden. Under perioden har även färre personer gått vidare till 
arbete eller studier, då den övervägande delen har gått vidare till vården eller Försäkringskassan och har 
inte varit redo för studier. 

Utvecklingen visar en ökad arbetslöshet, vilken också förväntas stiga som en effekt av coronapandemin. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras behöver ett nytt samverkansavtal mellan Arbets-
förmedlingen och Sotenäs kommun tas fram, vilket skulle snabba på förloppet till egenförsörjning. Ett nytt 
samverkansavtal förväntas vara klart under första halvan av 2021. 

 

 

Andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare 

Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. 

Resultatet beror på att Sotenäs kommun har en god arbetsmarknad där många SFI-elever fått skift- eller 
nattarbete inom livsmedelsindustrin. Det har då varit svårt att kombinera arbete med studier och familj. 
Eleverna som är kvar och studerar SFI är personer med relativt låg utbildningsnivå från hemlandet vilket 
medför att språk-och kunskapsutvecklingen i svenska tar lägre tid. Totala andelen elever som läser SFI har 
också minskat till följd av goda jobbmöjligheter där målgruppen erbjudits tim- eller visstidsanställningar 
hos privata arbetsgivare eller extratjänster via Arbetsförmedlingen och kommunen. Andelen elever som 
inte har svenska som modersmål har halverats de senaste åren. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras behöver samarbetet med Arbetsförmedlingen, arbets-
marknadsenheten samt individ- och familjeomsorgen effektiviseras. Kurs- och utbildningsutbudet behöver 
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utökas så att SFI-studier kan kombineras med andra orienteringskurser och insatser motsvarande heltids-
sysselsättning. Vidare behöver behovet av kvällsskola kartläggas för att kunna kombinera arbete med 
språkstudier inom SFI. 
 

 

Andel individer som lämnat etableringsuppdraget för arbete eller studier 

Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

Under 2019 inleddes reformeringen av Arbetsförmedlingens uppdrag och samarbetet upphörde. Detta har 
även satt tydliga spår under 2020 och ett arbete pågår med framtagande av ny överenskommelse. Trots 
detta har Sotenäs kommun ett fortsatt bra resultat vilket förklaras genom ett lägre antal anvisade individer 
från Migrationsverket. Detta har gjort det möjligt att upprätthålla ett bra personligt mottagande och 
möjlighet att arbeta med individuell utveckling. 

Utvecklingen visar på ett fortsatt lågt anvisningstal från Migrationsverket. 

En förutsättning för att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas är att en samverkansöverenskommelse 
mellan arbetsmarknadsenheten, individ- och familjeomsorgen, vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen 
kommer till stånd. 

 

Företagsklimat 

Företagsklimatet Insiktsmätning 

Sotenäs kommun placerar sig 2018 bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. Resultaten för 2020 

publiceras den 22 april 2021.  

Nyckeltalet mäts vartannat år och företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service inom sex 
myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll 
samt serveringstillstånd. 

Sotenäs kommuns näringslivsarbete har varit inriktat mot företagsfrukostar, informationsmöten och 
företagsbesök. Detta har inte kunnat genomföras under pågående pandemi vilket kan vara en orsak till det 
försämrade resultatet. En annan faktor kan vara att handläggningstiderna i markförvaltningen alltjämt är 
långa, även om stora insatser gjorts för att prioritera företagarna. Denna ärendekategori omfattas visserligen 
inte av insiktsmätningen men flera företagare har ärenden både i kommunens myndigheter och mark-
förvaltningen och när det är långa handläggningstider i en ärendekategori påverkar det sannolikt utfallet i 
undersökningen. Under pandemiåret 2020 har trängseltillsyn vid serveringsställen prioriterats. Att 
informationen och samarbetet med dessa företagare var gott inför sommaren visar också resultatet av 
sommarens inspektioner där få anmärkningar noterades. Andra ärenden har inte kunnat prioriteras lika högt. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras krävs en fortsatt utveckling av organisationen och 
samordning enheter och verksamheter emellan samt ett kontinuerligt arbete med servicemedvetenhet. 
Därtill krävs också att informationskampanjer, näringslivsfrukostar, företagsbesök och andra proaktiva 
åtgärder återupptas. 

Läs mer om publicerade resultat på hemsidan för Insiktsmätningen 

 

  

mailto:info@sotenas.se
https://insikt.origogroup.com/


 

 
Datum: 2021-03-16 

 

 
www.sotenas.se  

Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 12 av 12 

Miljö 

Insamlat hushållsavfall i kg/person 

Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % sämsta i KKIK-undersökningen. 

Sotenäs har befunnit sig bland de 25 procent sämsta under de senaste åren. 2019 uppgick antal kg hushålls-
avfall per person till 627. Jämfört med elva andra kommuner inom gruppen "landsbygdskommun med 
besöksnäring" (medelvärde 569 kg/person) är kommunen den fjärde sämsta 2019. 

I hushållsavfall ingår mat- och restavfall (tidigare benämnt kärl- och säckavfall), grovavfall inklusive 
trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, 
samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvaret (förpackningar, tidningar, el-avfall 
batterier etc.) även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. 

I utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer 
hushållsavfall än vad de permanentboende ger upphov till. Även i kommuner med stort inpendlings-
överskott genereras mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. Genom att använda ett justerat invånarantal 
med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling speglas mängden avfall per person på ett mer 
korrekt sätt, däremot kommer antalet kg per person aldrig stämma till fullo. 

 

 

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 

Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % sämsta i KKIK-undersökningen. 

Kommunen har under 2020 köpt in 24 procent ekologiska livsmedel, vilket kan jämföras med 22 procent 
2019. Kommunen hade sannolikt kunnat öka inköpen av ekologiska livsmedel ytterligare under 2020. På 
grund av coronapandemin har leverantörerna ersatt ekologiska livsmedel med andra varor. Trots detta har 
kommunen ökat andelen inköpta ekologiska livsmedel. 

Gränsvärdet för att lämna de 25 procent sämsta 2018 uppgick till 22 procent, och 2019 till 23 procent. 
Skulle ökningstakten fortsätta så även 2020 ligger Sotenäs på gränsen till att ingå i gruppen de 50 procent 
mellersta kommunerna.  

För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras är det viktigt att kommunens alla verksamheter i större 
utsträckning väljer ekologiska livsmedel vid livsmedelsinköp. Kommunens målvärde på 25 procent år 2021 
behöver även höjas och finansieras, då ekologiska livsmedel generellt sett är dyrare än konventionellt 
odlade livsmedel. Minskat matsvinn och därmed mindre livsmedelsinköp kan skapa visst budgetutrymme 
för ekologiska alternativ. 
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KSAU § 60 Dnr 2021/000005 

Bokslut och årsredovisning 2020  

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
2020 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 18,1 mnkr (6,4 mnkr). För koncernen 
uppgår resultatet till 28,8 mnkr (10,8 mnkr). Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts under räkenskapsåret. 
 
En viss utveckling har skett i årets årsredovisning, för att anpassas till rådande rekommendationer 
och där utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen.  I årsredovisningen finns 
gulmarkerade avsnitt, detta beror på ännu ej publicerade uppgifter samt beroende på 
kommunfullmäktiges beslut ex avseende reservering till RUR.    

Årsredovisning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
Utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen. En viss utveckling har skett i årets 
årsredovisning, för att anpassas till rådande rekommendationer.  I årsredovisningen finns 
gulmarkerade avsnitt, detta beror på ännu ej publicerade uppgifter samt beroende på 
kommunfullmäktiges beslut ex avseende reservering till RUR.  

Kommunkoncernen 

I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten AB (100 
%), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (100 %) och 
Rambo AB (25 %).  
 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 28,8 mnkr. Det genomsnittliga resultatet för de senaste 
tre åren uppgår till 16,9 mnkr. Viss minskning av investeringar sker till 117 mnkr från 73 mnkr för 
2020. Soliditeten ligger kvar på 36 procent. Låneskulden minskar något tack vare Sotenäs Vatten 
AB och Sotenäs RehabCenter AB. Sotenäsbostäder AB har erhållit utökad borgen om 100 mnkr, det 
innebär att kommunens borgensåtagande fortsätter att öka. 

Kommunen 

Årets resultat uppgår till 18,1 mnkr vilket är mycket bättre än föregående år samt jämfört med 
budget. Förbättring av resultatet jämfört med budget beror på överskott inom nämndsverksamheten 
samt ökade generella bidrag från staten. Sammantaget visar nämnderna på ett överskott om 16,4 
mnkr. Verksamhetens intäkter ökar med 10 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror till 
stor del på ökade bidrag från staten, ersättning för merkostnader inom omsorg samt ersättning för 
sjuklöner. Årets kostnader ökar med 3 procent jämfört med föregående år. För året har förändring 
skett avseende redovisning av anläggningsbidrag till föreningar. Även årets avskrivningar ökar tack 
vare registervård. Kostnadsökning avseende anläggningsbidrag och avskrivningar är av tillfällig 
karaktär.  
 
Resultatet innebär att kommunen med undantag för 2014, visat överskott sedan 2002. I resultatet 
ingår reavinster av befintliga fastigheter med 14,8 mnkr.  
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Forts. KSAU § 60 

Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 12,6 mnkr. Avsättning till 
resultatutjämningsreserven, kan enligt regelverket, uppgå till 7,2 mnkr. Då maximalt belopp att 
reservera är 20,0 mnkr utgående värde uppgår till 17,5 mnkr, är det endast möjligt att reservera 2,5 
mnkr till resultatutjämningsreserven.   
 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 527,1 mnkr och skatteintäkter samt generella statsbidrag 
utgör 542,9 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 2,4 mnkr. Soliditeten uppgår till 70 
procent.  
 
Bruttoinvesteringar uppgår till 34,8 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Rensat från 
exploatering uppgår bruttoinvesteringar till 31,8 mnkr och nettoinvesteringar till 31,6 mnkr. 
Investeringsbidrag uppgår till 0,2 mnkr.  

God ekonomisk hushållning 

Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. Samtliga 
finansiella mål bedöms uppfyllda för verksamhetsåret och majoriteten av verksamhetsmålen 
bedöms vara uppfyllda. 

Anställda 

Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda fortsätter att minska något och uppgår till 708.  
Däremot sker en stor förändring av heltidsmåttet, då heltidsresan har fått ordentligt genomslag. 
Total har 83 procent av samtliga tillsvidareanställda heltidsanställningar jämfört med 69 procent för 
2019. Ohälsotalet försämras något och landar för 2020 på 8,9 procent. Ökningen har tydligt 
samband med den pågående pandemin.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-22 
Årsredovisning daterad 2021-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse 
och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2020. 
   

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-22 KA 2021/000005 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

Bokslut och årsredovisning 2020  
 

Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
2020 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 18,1 mnkr (6,4 mnkr). För 
koncernen uppgår resultatet till 28,8 mnkr (10,8 mnkr). Bedömningen är att god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. 
 
En viss utveckling har skett i årets årsredovisning, för att anpassas till rådande 
rekommendationer och där utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen.  
I årsredovisningen finns gulmarkerade avsnitt, detta beror på ännu ej publicerade uppgifter 
samt beroende på kommunfullmäktiges beslut ex avseende reservering till RUR.  
   

Årsredovisning 
Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
Utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen. En viss utveckling har 
skett i årets årsredovisning, för att anpassas till rådande rekommendationer.  I 
årsredovisningen finns gulmarkerade avsnitt, detta beror på ännu ej publicerade uppgifter 
samt beroende på kommunfullmäktiges beslut ex avseende reservering till RUR.  
 

Kommunkoncernen 
I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten 
AB (100 %), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB 
(100 %) och Rambo AB (25 %).  
 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 28,8 mnkr. Det genomsnittliga resultatet för 
de senaste tre åren uppgår till 16,9 mnkr. Viss minskning av investeringar sker till 117 
mnkr från 73 mnkr för 2020. Soliditeten ligger kvar på 36 procent. Låneskulden minskar 
något tack vare Sotenäs Vatten AB och Sotenäs RehabCenter AB. Sotenäsbostäder AB har 
erhållit utökad borgen om 100 mnkr, det innebär att kommunens borgensåtagande 
fortsätter att öka. 
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Kommunen 
Årets resultat uppgår till 18,1 mnkr vilket är mycket bättre än föregående år samt jämfört 
med budget. Förbättring av resultatet jämfört med budget beror på överskott inom 
nämndsverksamheten samt ökade generella bidrag från staten. Sammantaget visar 
nämnderna på ett överskott om 16,4 mnkr. Verksamhetens intäkter ökar med 10 procent 
jämfört med föregående år. Ökningen beror till stor del på ökade bidrag från staten, 
ersättning för merkostnader inom omsorg samt ersättning för sjuklöner. Årets kostnader 
ökar med 3 procent jämfört med föregående år. För året har förändring skett avseende 
redovisning av anläggningsbidrag till föreningar. Även årets avskrivningar ökar tack vare 
registervård. Kostnadsökning avseende anläggningsbidrag och avskrivningar är av tillfällig 
karaktär.  
 
Resultatet innebär att kommunen med undantag för 2014, visat överskott sedan 2002. I 
resultatet ingår reavinster av befintliga fastigheter med 14,8 mnkr.  
 
Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 12,6 mnkr. Avsättning till 
resultatutjämningsreserven, kan enligt regelverket, uppgå till 7,2 mnkr. Då maximalt 
belopp att reservera är 20,0 mnkr utgående värde uppgår till 17,5 mnkr, är det endast 
möjligt att reservera 2,5 mnkr till resultatutjämningsreserven.   
 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 527,1 mnkr och skatteintäkter samt generella 
statsbidrag utgör 542,9 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 2,4 mnkr. Soliditeten 
uppgår till 70 procent.  
 
Bruttoinvesteringar uppgår till 34,8 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Rensat från 
exploatering uppgår bruttoinvesteringar till 31,8 mnkr och nettoinvesteringar till 31,6 
mnkr. Investeringsbidrag uppgår till 0,2 mnkr.  
 

God ekonomisk hushållning 
Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. 
Samtliga finansiella mål bedöms uppfyllda för verksamhetsåret och majoriteten av 
verksamhetsmålen bedöms vara uppfyllda. 
 

Anställda 
Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda fortsätter att minska något och uppgår till 708.  
Däremot sker en stor förändring av heltidsmåttet, då heltidsresan har fått ordentligt 
genomslag. Total har 83 procent av samtliga tillsvidareanställda heltidsanställningar 
jämfört med 69 procent för 2019. Ohälsotalet försämras något och landar för 2020 på 8,9 
procent. Ökningen har tydligt samband med den pågående pandemin.   
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt 
förvaltningsberättelse och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2020. 
   

Bilaga/Bilagor 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-22 
Årsredovisning daterad 2021-03-22 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Revision 
 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Sotenäs kommuns årsredovisning är kommun-
styrelsens redovisning över verksamheten för 
det gångna året. Syftet är att ge en informativ 
redovisning till kommunfullmäktige och 
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Kommentar från kommunalrådet
2020 har varit ett händelserikt år för Sotenäs detta genom att börja förbereda för etablering av storskaligt land-
baserat vattenbruk och samtidigt hantera och försöka begränsa smittspridning av den pågående pandemin.

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

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

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

arbetet med symbioscentrum där kommunen ligger i framkant. 
Fler ungdomar kan få arbete på hemmaplan, fler åretruntboende 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mats Abrahamsson Kommunalråd (M)
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Mandatperiod 2019-2022
Sotenäs kommuns rådande vision lyder "Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar ut-
veckling och framtidstro". I december 2020 beslutade kommunfullmäktige om en uppdaterad vision för åren 
2022 till 2032 "Tio tusen anledningar att satsa på Sotenäs kommun".

Förtroendevalda i Sotenäs
Valdeltagandet har ökat i de senaste tre kommunvalen från 
83 procent 2010 till 85 procent 2014 och 87 procent 2018. Av 
samtliga förtroendevalda utgör 42 procent kvinnor och 58 procent 
män. Andelen förtroendevalda kvinnor har ökat något de senaste 
mandatperioderna. 

Politiskt styre i kommunkoncernen
Kommunkoncernen har flera nivåer av politiskt styrande instanser: 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser 
för de kommunala bolagen. Därtill finns en tjänstemannaorgani-
sation. Den kommunala koncernens tjänstepersoner ansvarar för 
att de politiska nivåerna har tillgång till sakkunnig kompetens vid 
beredning av ärenden samt att bedriva den operativa verksamheten.

Kommunfullmäktige
Sotenäs kommun styrs av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Kristdemokraterna. Sammantaget innehar majoriteten 18 av 
de 31 mandaten. 

Kommunstyrelse och nämnder
Den politiska organisationen i Sotenäs kommun består av kommun-
styrelsen, byggnadsnämnd, utbildningsnämnd, omsorgsnämnd, 
samt miljönämnd. Till varje nämnd finns arbetsutskott som politiskt 
bereder ärenden till nämnden. Kommunstyrelsen är kommunens 
ledande politiska organ för verkställighet och bereder ärenden till 
kommunfullmäktige. Inom den kommunala organisation finns 
även överförmyndare, revision, valnämnd och valberedning. 

Förvaltningsorganisation
Förvaltningsorganisationen i Sotenäs kommun består av fyra 
förvaltningar. Förvaltningarna jobbar på uppdrag av respektive 
nämnd. Varje förvaltning leds av förvaltningschef, undantaget är 
kommunstyrelseförvaltningen som leds av kommundirektören. 
I  kommunstyrelseförvaltningen ingår verksamheterna kansli, 
personal, ekonomi, näringsliv och räddningstjänst. Samhällsbygg-
nadsförvaltningen har fokus på miljö- och bygglovsverksamhet, 
mark-, hamn- och fastighetsförvaltning. Utbildningsförvaltningen 
arbetar med förskoleverksamhet, grundskola, särskola, gymnasie- 
och vuxenutbildning, samt kultur. Omsorgsförvaltningen med fokus 
på äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, samt funktionshinder-
omsorg. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson.
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige
2015-2018 2019-2022

Moderaterna 11 12

Centerpartiet 2 3

Liberalerna 3 2

Kristdemokraterna 1 1

Socialdemokraterna 10 8

Miljöpartier de gröna 1 1

Vänsterpartierna 1 1

Sverigedemokraterna 2 3

Moderaterna: 12

Centerpartiet: 3

Liberalerna: 2

Kristdemokraterna: 1

Socialdemokraterna: 8

Miljöpartiet de gröna: 1

Vänsterpartiet: 1

Sverigedemokraterna: 3

M

C
LKD

S
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Block 1: Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en bild över Sotenäs 

kommuns verksamhet under det gångna året. I förvaltningsberättelsen finns: 

en översikt över verksamhetens utveckling, organisationsskiss, viktiga 

förhållanden för resultat och ekonomisk ställning, händelser av väsentlig 

betydelse, styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten, god 

ekonomisk hushållning, balanskravsresultatet, väsentliga personalförhål-

landen och förväntad utveckling.

9 100
antal invånare 31 december 2020

21,99 kr
kommunal skattesats

104,8 %
skattekraft jmf med snittet i riket
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Översikt över  
verksamhetens utveckling
Avsnittet avser att skapa en bild över utvecklingen de senaste fem åren. Dels för den kommunala kommun-
koncernen och dels för kommunen.

Översikt över verksamhetens utveckling
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Den kommunala koncernen

Belopp i mnkr 2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 346 337 348  337 352

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar -796 -823 -849 -836 -855

Årets resultat 38 16 11  11 29

Soliditet 1) 40 % 38 % 36 %  36 % 36 %

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 24 % 22 % 22 %  22 % 24 %

Nettoinvesteringar 2) 139  129  126 117 73

Självfinansieringsgrad 3) 71 %  60 % 59 % 64 % 133 %

Långfristiga skulder 717 791 883  913 904

Kommunen

Belopp i mnkr 2016 2017 2018 2019 2020

Folkmängd 9 065 9 073 9 030 9 061 9 100

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

Verksamhetens intäkter 241 180 173 162 178

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar -676 -659 -660 -650 -705

Årets resultat 30 10 10 6 18

Soliditet 1) 54 % 57 % 69 % 70 % 70 %

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 28 % 29 % 36 % 38 % 39 %

Nettoinvesteringar 2) 69 40 35 33 34

Självfinansieringsgrad 3) 116 % 98 % 127 % 112 % 157 %

Långfristig låneskuld 141 161 - - -

Antal anställda inklusive visstidsanställda 1 173 1 084 1 051  1 076 1 014

Antal årsarbetare 816 744 756 712 772

Sjukfrånvaro 7,8 % 6,8 % 6,3 % 7,3 % 8,9 %

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 4,7 4,8 4,6 5,2 xx

Nettokostnad förskola, kr per inskrivet barn 134 585 140 010 159 350 138 933 xx

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram 91 % 79 % 82 % 87 % 96 %

Nettokostnad grundskola F-9, kr per elev 115 167 117 159 115 213 113 415 xx

Gymnasieelever med examen inom 4 år 66 % 82 % 75 % 66 % 70 %

Nettokostnad gymnasieskola, kr per elev 110 851 115 710 128 370 151 574 xx

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg helhetssyn - - - 78 % 80 %

Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr per invånare 2 321 3 176 3 071 3 287 xx

Brukarbedömning nöjdhet hemtjänst 90 % 94 % 94 % 91 % 93 %

Brukarbedömning nöjdhet särskilt boende 84 % 91 % 88 % 92 % 91 %

Nettokostnad äldreomsorg, kr per invånare 17 785 17 800 17 236 17 940 xx

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. 
2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag. 
3) Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar. 
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Den samlade kommunala verksamheten

Kommunala koncernen

Facknämnder
797 mnkr

Kommunstyrelsen
Omsättning: 236 mnkr

Ordförande: 
Mats Abrahamsson (M) 

Kommundirektör: 
Maria Vikingsson

Utbildningsnämnden
Omsättning: 228 mnkr

Ordförande: 
Roland Mattsson (M) 

Förvaltningschef:
Ulf Blomqvist

Omsorgsnämnden
Omsättning: 306 mnkr

Ordförande :
Nils-Ofof Bengtssson (M)

Förvaltningschef:
Lisbeth Olsson

Byggnadsnämnden
Omsättning: 15 mnkr

Ordförande: 
Robert Yngve (KD)
Förvaltningschef: 

Eveline Savik

Miljönämnden i  mellersta 
Bohuslän

(gemensam nämnd)
Omsättning: 12 mnkr

Ordförande:
Eva Abrahamsson (M)

Förvaltningshcef:
Eveline Savik

Koncernföretag
331 mnkr

Sotenäsbostäder AB 100 %
Omsättning: 91 mnkr

Ordförande: 
Ronald Hagbert (M)

Verkställande direktör:
Tomas Reuterberg

Sotenäs Vatten AB 100 %
Omsättning: 59 mnkr

Ordförande:; 
Roland Mattsson (M)

Verkställande direktör:
Peter Johansson

Sotenäs RehabCenter AB 
100 % 

Omsättning: 6 mnkr
Ordförande: 

Mikael Sternemar (L)
Verkställande direktör:

Patrik Rasmussen

Rambo AB 25 % 
Omsättning: 175 mnkr

Ordförande: 
Lars-Arne Staxäng (M)
Verkställande direktör: 

Mats Andresen

Stiftelse Industrihus 100 % 
(vilande) 

Andra företag med 
ägarintresse

Kommuninvest 
ekonomisk förening 

(0,2 %)

Privata utförare

Skolskjuts
5 mnkr

LOV hemtjänst
8 mnkr

HVB-hem
16 mnkr

Den kommunala koncernen
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Den kommunala koncernen

Nämnder/företag Verksamhet Privata utförare Avtalssamverkan

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är Sotenäs kommuns högsta 
beslutande organ och dess uppgifter framgår av 
kommunallagen. Fullmäktige beslutar i frågor 
av större vikt för kommunen såsom mål och 
riktlinjer, budget och skattesats. Fullmäktige 
är ett forum för idéer, debatt och information. 
Ledamöterna, som representerar olika partier, 
utses genom allmänna val för en period på fyra år.

Valnämnden Valnämnden ska fullgöra kommunens 
uppgifter vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet 
samt folkomröstningar.

Revisionen Revisorerna är oberoende och granskar objektivt 
och självständigt koncernens alla verksamheter 
samt prövar om de bedrivs enligt god 
revisionssed.

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, 
samordna, följa upp och utveckla kommunens 
verksamhet i sin helhet. Därtill ansvarar 
kommunstyrelsen för allmän verksamhet samt 
teknisk verksamhet. Kommunstyrelsen är också 
anställningsmyndighet för hela kommunens 
verksamhet.

Sedan 2019 sker avtals-
samverkan avseende 
Lön och IT tillsammans 
med Munkedal och 
Lysekils kommuner. 
Ersättning uppgår till 
3,0 % av nämndens 
bruttokostnader.

Utbildningsnämnden Nämndens uppdrag och ansvarsområde är 
förskola, grundskola inklusive förskoleklass 
och fritidshem, särskola, gymnasieutbildning, 
vuxenutbildning, kulturskola samt kultur- och 
fritidsverksamhet.

Ersättning till privata 
utförare avseende 
skolskjutsar står för 
2,1 % av nämndens 
bruttokostnader.

Omsorgsnämnden Nämnden ansvarar för tre verksamhetsområden: 
äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt 
individ- och familjeomsorg. Därtill finns 
myndighetsenhet för färdtjänsthandläggning.

Ersättning till privata 
utförare avseende 
hemtjänst och HVB-
boenden står för 
7,7 % av nämndens 
bruttokostnader.

Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden ansvarar för plan- och 
byggverksamheten, trafikfrågor, GIS-
tjänster samt den kommunala energi- och 
klimatrådgivningen.

Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän

Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MimB) 
är gemensam nämnd för Sotenäs, Munkedals 
och Lysekils kommuner. Organisatoriskt är den 
placerad i Sotenäs kommun. Miljönämndens 
verksamhet kan delas in i tre delar:  tillsyn och 
prövning, ej avgiftsfinansierad löpande tillsyn 
samt övriga uppdrag som exempelvis att fram 
mål, riktlinjer och nyckeltal. 

Sotenäsbostäder AB Sotenäsbostäder AB är ett allmännyttigt 
kommunalt bostadsbolag. Bolaget har till 
uppgift att främja bostadsförsörjningen i 
kommunen, främja integration och social 
sammanhållning samt skapa trygga och 
hållbara boendemiljöer.

Sotenäs RehabCenter AB Sotenäs RehabCenter AB är en bad- och 
rehabanläggning med syfte att öka 
kommunens attraktionskraft och verka för god 
folkhälsa.

Sotenäs Vatten AB Bolaget har till uppgift att ansvara för allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen.

Regional avfallsanläggning i 
mellersta Bohuslän AB

Rambo AB har till uppgift att insamla, 
omhänderta och behandla hushållsavfall. 

Stiftelsen Industrihus i 
Sotenäs kommun

Stiftelsen grundades av kommunen för 
att tillhandahålla lokaler, främst för 
industriändamål. Stiftelsen är vilande.



Demografisk utveckling
Hur den demografiska utvecklingen ser ut påverkar kommunernas 
välfärdsuppdrag. År 2017 beräknade Statiska Centralbyrån (SCB) 
en ökning i de yngre och de äldre åldersgrupperna. Då uppskattades 
att ökningen i åldrarna 0 - 6 år skulle växa med 6 procent till 2030. 
I den senaste prognosen är ökningen nere under 3 procent. Så ser 
det också ut för hela gruppen 0 - 19 år. Däremot fortsätter antalet 
äldre att öka enligt tidigare prognoser.  Orsaken till den sjunkande 
tillväxten för barn och unga handlar delvis om lägre invandringstal 
men framförallt om minskat barnafödande.

För Sotenäs del visar befolkningsprognosen att, om tio år, 
uppgår befolkningen till 9 216 invånare. Det innebär en ökning 
med 1,3 procent. Prognosen visar på en ökning i åldersgruppen 
65 år och äldre och främst inom åldersgruppen 80 år och äldre. 
Denna grupp beräknas uppgå till 13 procent av befolkningen år 
2030 jämfört med 8 procent år 2020.  Befolkningsprognosen visar 
att antalet äldre ökar snabbare än de i arbetsför ålder samt barn 
och unga. Bibehålls ökningen i gruppen 80 år och äldre kommer 
ökade krav på framförallt kommunens omsorgsverksamheter inför 
kommande år. Omvänt visar prognosen för barn och unga där 
minskningen skulle innebära att behov av verksamheten minskar, 
med befintlig prognos. Denna ökning sker samtidigt som svårigheter 
kan uppstå med personalförsörjning samt finansiering. 

Befolkning
Befolkningen för Sotenäs uppgick 2020 till 9 100 och ökar därmed 
med 39 invånare jämfört med 2019 (9 061). Antalet nyfödda barn 
2020 uppgick till 51 (föregående år 80). Kommunen har ett negativt 
födelseunderskott på -67 (föregående år -70), precis som för 2019 
fortsätter det att sjunka något. Negativt födelseunderskott uppvägs 

även fortsättningsvis av positivt flyttnetto med +101 (föregående 
år +98). Flyttningsnettot har varit positivt de senaste fem åren.

Befolkningsstrukturen fördelar sig enligt tabell nedan. Sedan 
2016 har en minskning skett inom åldersgrupperna 0 - 19 år samt 
20 - 64 år med 60 respektive 119. Åldersgruppen 65 år och äldre 
har sedan 2016 ökat med 275. Det innebär att andelen 65 år och 
äldre uppgår till 34 procent av total befolkning. 

Näringsliv
Sotenäs kommun har som mål att företagare uppfattar Sotenäs som 
en attraktiv näringslivskommun. Som ett led i det har kommun-
fullmäktige antagit en näringslivsstrategi för perioden 2016 - 2022.  

Sotenäs är starkt beroende av att basnäringarna i kommunen 
har en trygg tillgång på arbetskraft, råvaror och kommunikationer. 
I kommunen finns (2021-02-23) 1 356 aktiva företag vilket är en 
ökning jämfört med föregående år. Totalt finns 1 434 arbetstill-
fällen (inklusive kommunala verksamheter), de flesta knutna till 
orterna Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand, 
Väjern, Hovenäset och Malmön. De flesta arbetstillfällen återfinns 
inom tillverkningsindustrin (cirka 26 procent), vilket är dubbelt 
så stor andel som genomsnittet i riket. Den största arbetsgivaren 
är Sotenäs kommun. Livsmedelsindustrin är den dominerande 
näringsgrenen i kommunen, men framgångsrika företag finns 
även inom besöksnäring, mekanisk industri, hantverk/byggkon-
struktion och handel.

Sotenäs kännetecknas också som en kommun med en mycket 
hög grad av nyregistrerade företag.  Trots en viss minskning från 
2018 fortsätter Sotenäs att placera sig högt i både länet och riket. 

Varje dag lämnar 1 179 invånare Sotenäs kommun för att arbeta 
i en annan kommun och 1 015 personer pendlar hit för att arbeta. 

Viktiga förhållanden för  
resultat och ekonomisk ställning
Avsnittet avser att beskriva förhållanden som är väsentliga för resultat och ställning. I redovisningen ingår 
också beskrivning av tre riskområden. Påverkansfaktorer för Sotenäs är främst den demografiska utvecklingen. 
Denna påverkar intäkter, bostadsförsörjning och arbetsförsörjning.

10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Viktiga förhållanden för resultat och ställning

Förändring av antal invånare 2020-2030, Sotenäs kommun

År 0-19 20-64 65-79 80+ Totalt

Antal personer -45 -222 -139 522 116

Procentuell förändring 0 % -2 % -2 % 6 % 1 %

Befolkning i Sotenäs kommun 2016 - 2019 Skillnad

2017 2018 2019 2020 2019-2020

Invånare 0 - 19 år 1 522 1 494 1 500 1 459 -41

Invånare 20 - 64 år 4 630 4 581 4 556 4 549 -7

Invånare 65+ 2 921 2 955 3 005 3 092 87

   varav 65 - 79 år 2 205 2 245 2 306 2 391 85

   varav 80+ 716 710 699 701 2

Invånare totalt 9 073 9 030 9 061 9 100 39

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

10 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Invånare per åldersgrupp

Invånare 0-19 år Invånare 20-64 år Invånare 65+



Nettoutpendlingen har ökat de senaste tre åren och fortsätter att öka.
Den pågående pandemin har påverkat näringslivet och 

kommunen stort. Åtgärder har genomförts både från kommunen 
men också från regering och riksdag med olika stödpaket. Sotenäs 
kommun har stöttat företag och näringsliv genom ett antal åtgärder 
som underlättat för företagen. Några exempel är anstånd med hyra 
och förlängda betalningstider, den s.k. julpengen, stöd och samarbete 
med Svenska kyrkan för att hjälpa riskgrupper att handla, stöd till 
företagarna avseende skyltning om att hålla avstånd.

Nyetablering
Under 2020 har ett arbete pågått för att möjliggöra en stor etable-
ring i Sotenäs kommun. En etablering av cirkulär industripark 
vilken kommer (om tillstånd beviljas) att bedriva Europas största 
landbaserade laxodling. Med därtill hörande kringindustrier som 
till exempel slakteri och foderfabrik. På taken till industriparken 
kommer Europas största solcellspark att byggas. Byggnadsytan 
beräknas bli 600 000 – 700 000 kvadratmeter fullt utbyggd och 
producera 100 000 ton lax årligen. I själva industriparken beräknas 
cirka 2 000 personer komma att arbeta och ungefär lika många i 
kringindustrin. Anläggningen beräknas vara i full produktion 2027.

Markförvaltning
Denna omfattande etablering ställer ökade krav på tillgång till 
bostäder, renhållning och vattenförsörjning, vilket också påverkar de 
kommunala bolagen med ansvar för dessa frågor. Även efterfrågan 
på företagsmark väntas öka. Arbetet med att ta fram mark för 
bostäder och företag pågår genom att kommunen gör detaljplaner. 
Den samlade planeringen för hur kommunen vill använda sin mark 
och sina vattenområden görs i en så kallad översiktsplan. Detta 
arbete har varit intensivt under 2020 och kommer att presenteras 
våren 2021. I det arbetet ingår också infrastrukturfrågor, och ett 
särskilt bostadsförsörjningsprogram. 

Bostadsförsörjning
Med bakgrund av den demografiska utvecklingen för Sotenäs är 
en av förutsättningarna för ökning av befolkningen tillgången 
på bostäder men även den pågående etableringen. En god och 
varierad tillgång på bostäder skapar förutsättningar för en föryng-
ring av befolkningen, genom att de unga har möjlighet att bo 
kvar i kommunen när de flyttar hemifrån. Vilket också gäller 
för exempelvis äldre personer som inte vill bo kvar i hus som har 
blivit för stora, utan istället får möjlighet att flytta till ett mindre 
boende. Förutom att möta befolkningens behov finns även stort 
behov av bostäder för dem med tillfälligt arbete sommartid, detta 
utifrån Sotenäs som är en besöksnäringskommun. 

För varierad tillgång på bostäder spelar Sotenäsbostäder AB 
en viktig roll. Bostadsbolaget har 1 170 lägenheter. Under året har 
inga nya bostäder färdigställts. Vid årsskiftet hade kommunen en 
tomtkö i vilken det står cirka 210 personer.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i Sotenäs har varit stabil över tid, men under 2020 
kan man se en förändring. Jämfört med både länet och riket ligger 
arbetslösheten avsevärt lägre, men procentuellt har arbetslösheten 
stigit snabbare än i övriga landet. I Sotenäs kommun uppgår arbets-
lösheten till 6,4 procent (+2,1 procent), Västra Götaland 8,3 procent 
(+1,7 procent), Riket 8,8 procent (+1,3 procent). Ökningen är störst 
bland ungdomar 18 - 24 år som stigit med 10,4 procent (+5,2 procent) 
jämfört med samma period föregående år.

Turism
Besöksnäringen drabbades inledningsvis mycket hårt av rådande 
pandemi och främst reserestriktionerna, vilka hävdes i mitten av 
sommaren. Det utländska besöksantalet var minimalt, medan 
det inhemska däremot var markant högre. Alla större evenemang 
ställdes in, likaså konferenser och skolresor vilket innebar att 
boendeanläggningar och arrangörer drabbades hårt. Sotenäs 
kommun införde vissa åtgärder för att mildra effekterna för företa-
gare inom besöksnäringen, bland annat möjligheter till längre 
öppethållande för krogar samt uppskov av vissa arrendeavgifter. 
Många av boendeanläggningarna hämtade under sensommaren 
dock igen vårens tapp av gästnätter och generellt bedöms besöksnä-
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Arbetslöshet 16 - 24 år, andel av befolkningen, årsmedelvärde

% 2017 2018 2019 2020

Sotenäs kommun 3,9 3,2 3,3 4,4

Västra Götalandsregionen 5,3 5,1 5,2 6,8

Riket 6,1 5,8 5,8 7,2
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Antal arbetspendlare i Sotenäs kommun 2016 - 2019

2016 2017 2018 2019

Utpendlare 1 135 1 192 1 197 1 179

Inpendlare 1 127 1 101 1 083 1 015

Nettopendling -8 -91 -114 -164



ringen i Sotenäs ha klarat krisen relativt väl. Ett evenemang som 
kunde genomföras, med stora omstruktureringar, var IceBugX-
perience i slutet av augusti. Under året har det märkts en tydlig 
ökning av intresset för naturturism och friluftsliv. Antalet besökare 
på Digitala Vandringskartan över Soteleden var under perioden 
1 januari – 11 oktober 29 442 besök.

Kommunstyrelsen fattade under hösten ett principiellt viktigt 
beslut att anta styrande verksamhetsmål för Hållbar Turism, samt 
att ställa sig bakom Turistrådets initiativ Hållbarhetsklivet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Omvärldsrisk

Brist på arbetskraft/demografisk utveckling
Med en allt äldre befolkning och en högre konkurrens om 
arbetskraft gäller det att bibehålla personal. Detta både avseende 
kommunens välfärdsuppdrag men också för det lokala näringslivet. 
Demografiska utvecklingen pekar på att befolkningen i arbetsför 
ålder sjunker, en åldrande befolkning, samt ökad pensionsavgång 
de närmsta åren. 

Medelåldern i Sotenäs är hög också i jämförelse med kommu-
nerna i Västra Götaland och i riket. En beräkning av demografisk 
försörjningskvot - det vill säga antalet personer yngre än 20 år 
och äldre än 64 år, dividerat med antalet personer i åldern 20 till 
64 år - visar att Sotenäs 2019 har en försörjningskvot på 97. Det 
innebär att på 100 personer i åldrar där flest förvärvsarbetar, 20–64 
år, finns det 97 personer som är yngre eller äldre.

Kommunens bostadsbolag har i uppdrag att öka produktionen 
av bostäder för att minska risk för brist på bostäder vilket skulle 
kunna medföra svårigheter att bibehålla och rekrytera personal. 
Kommunstyrelsen har också i uppdrag att öka antalet byggbara 
tomter samt att detaljplanera för utbyggnad av tomtmark och 
industrimark. Kommunfullmäktige har beslutat om en om- och 
tillbyggnad av ett särskilt boende för att möta kommande behov 
samt förbättra arbetsmiljön. Kommunens framtida planering 
avseende översiktsplan pågår. Planen kommer att vara en viktig 
del för att vända den demografiska utvecklingen. 

Finansiering - förändringar i demografi samt kort- 
siktiga planeringsförutsättningar 
Under 2019 ökade kostnadsutjämningsavgiften markant. Ökningen 
berodde framförallt på förändrad demografi. Under 2020 har de 
generella bidragen ökats, i flera beslut, i samband med coronapan-
demin vilket påverkat kommunens ekonomiska ställning positivt. 
Kortsiktiga planeringsförutsättningar och förändringar i demografin 
innebär att kommunen måste ha goda budgeterade resultat för att 
hantera snabba förändringar. 

I samband med ökad kostnadsutjämningsavgift beslutade 
kommunfullmäktige om en plan för att anpassa kostnaderna till 
de förändrade intäkterna. Över åren 2019 – 2022 ska verksamhetens 
nettokostnader minska med cirka 36,5 mnkr. Omställningsarbetet 
pågår i kommunens förvaltningar och resultat av dessa åtgärder 
syntes i bokslut 2019 och i bokslut 2020.

Klimat
Framöver finns risk för intensivare regn och ökade vattennivåer. 
Därtill ses ökade krav avseende rening av bland annat avseende 
dagvatten.

Verksamhetsrisk

Personal
Kompetensförsörjning är väsentlig för kommunen och dess 
verksamhet. Kommunen har under ett visst antal år haft svårig-
heter att rekrytera viss kompetens. Utöver det tillkommer även 
utmaningen att, för kommunens del, ett större antal pensionsav-
gångar beräknas ske de kommande åren. Inom de närmsta åtta åren 
kommer 118 personer att uppnå 67 års ålder. Pensionsavgångar sker 
framförallt inom yrkena vård och omsorg samt skola.

Fortsatt arbete med kommunens personalförsörjningsplan 
behöver genomföras för personalplanering kommande år. Frisk-
vårdssatsningar och arbete med arbetsmiljö samt satsning på 
förstärkning av ledarskapet är viktiga faktorer. Som ytterligare 
del i denna satsning ses fortsatt samverkan. Sotenäs har en aktiv 
samverkan både genom gemensamma nämnder och bolag men 
också med samverkan kring enskilda områden såsom upphandling 
och socialtjänst. Kommunen har också gemensamma IT-system 
med samverkande grannkommuner,till exempel inom omsorg, 
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fakturahantering och lönehantering, vilket framöver kommer 
underlätta personal- och kompetensförsörjningen.

Eftersatt underhåll av fastigheter
Kommunen har ett stort eftersatt underhåll på sina lokaler och 
anläggningar och kommunfullmäktige har antagit en underhålls-
plan. Underhållsplanen uppgår till 101,4 mnkr för perioden fram 
till 2027. För VA-kollektivet finns behov av underhåll på befintligt 
ledningsnät. Klimatförändringar som ökad regnmängd och inten-
sivare regn kan också komma att påverka ledningsnätet. Därtill 
finns risk för höjning av havsnivån vilket skulle kunna medföra 
saltvatteninträngning i ledningsnät.  Hänsyn bör tas till detta i 
kommande investeringsplaner.

Hård belastning på avloppsreningsverk samt vattenförsörjning
Utredningar är uppstartade med anledning av den hårda belast-
ningen på framförallt avloppsreningsverken. Men också avseende 
långsiktig vattenförsörjning.

Finansiell risk
Den kommunala koncernen är exponerad framförallt avseende: 
ränterisk men också för höga borgensåtaganden.

Ränterisk
Kommunala koncernens räntebärande skulder uppgick 2020-12-31 
till 770,3 mnkr (föregående år 775,2 mnkr). För året minskar 
låneskulden något för Sotenäs Vatten AB samt Sotenäs Rehab-
Center AB. 

Kommunen har inga räntebärande skulder inte heller några 
utlandslån och löper därmed ingen valutarisk. Men däremot ett 
omfattande borgensåtagande. 

Upplåningen inom kommunala koncernen har inom bostads-
bolaget till viss del säkrats genom ränteswapar. Per balansdagen 
hade den kommunala koncernen utestående ränteswapar med 
ett sammanlagt nominellt belopp om 410 mnkr (föregående år 
435 mnkr). Swaparna återfinns hos bostadsbolaget. 

Kommunkoncernens negativa finansnetto fortsätter att öka, detta 
trots rådande ränteläge. Räntenivåerna förväntas var låga de kommande 
åren. En ökning av räntenivåerna kommer att vara kännbar och 
kommer att ha påverkan på den kommunala koncernen framöver.  

Höga borgensåtaganden
Borgensåtagande redovisas utanför balansräkningen. För 
kommunen är detta en väsentlig post som medför ökad risk och 
ger kommunen lägre handlingsberedskap på längre sikt. De borgen-
såtagande som kommunen ingått ökar från 2015 på 501,6 mnkr till 
att för 2020 uppgå till 775,8 mnkr. Under 2020 beviljades Sotenäs-
bostäder AB ytterligare 100,0 mnkr i borgen detta i samband med 
ökat bostadsbyggande. Sammanlagt har de kommunala bolagen 
kvar att utnyttja cirka 200 mnkr i redan beviljad borgen. 

Kommuninvest 
Sotenäs kommun har tillsammans med 288 andra kommuner 
och landsting ingått medlemskap i Kommuninvest ekonomiska 
förening. Föreningen är ett samarbete mellan kommuner och 
landsting kring finansiella tjänster. Sotenäs kommun har sedan 
november 2001 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld. 
Samtliga medlemmar har ingått likalydande borgensförbindelser.
 Se not 23 i block 3.

Sotenäs har sedan tidigare betalt in den högsta medlemsinsatsen. 
Styrelsen i Kommuninvest beslutade på senaste årsstämman 2020 
om en ökning av medlemsinsats. Med utgångspunkt från detta, 
beslutade kommunfullmäktige om en successiv utökning av Sotenäs 
insatskapital fram till år 2023. Insatskapitalet ska år 2023 uppgå till 
1 300kronor per invånare. Sotenäs har under året inbetalt ytterligare 
1,9 mnkr i insatskapital för åren 2021 och 2022. Insatskapitalet 
per 2020-12-31 uppgår till 8,1 mnkr (föregående år 8,1 mnkr). 
Under året har så kallade förlagslån avslutats och återbetalats till 
kommunen på 1,9 mnkr. Kommunens lån hos Kommuninvest 
uppgick vid årsskiftet till 0,0 mnkr. Risk för infriande av borgen 
bedöms som mycket låg.  

Borgen för egna bolag
Sotenäsbostäder AB (ägs 100 %)
Kommunens beslut om borgensåtaganden för Sotenäsbostäder 
AB har under året ökats med ytterligare 100 mnkr och uppgår 
till totalt 643,8 mnkr. Utnyttjad borgen uppgår per balansdagen 
2020-12-31 till 507,8 mnkr. Bolaget visar på ett positivt resultat om 
10,6 mnkr. Det innebär 19 procent i soliditet. Borgens-åtagandet har 
en omfattande påverkan på kommunens finansiella ställning. Risk 
för infriande av borgen alternativt ägartillskott bedöms som låg.
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Sotenäs Vatten AB (ägs 100 %)
Kommunens beslut om borgensåtaganden för Sotenäs Vatten AB 
uppgår till 280,0 mnkr. Utnyttjad borgen uppgår per balansdagen 
2020-12-31 till 243,0 mnkr (245,0 mnkr föregående år). Utnyttjandet 
av borgen minskar därmed något.  Soliditeten uppgår till 1 procent. 
Den låga soliditeten kommer av att taxekollektivet inte ska gå med 
vinst. För 2020 har bolaget ett överuttag motsvarande 2,8 mnkr 
(föregående år -1,5 mnkr). Borgensåtagandet har påverkan på 
kommunens finansiella ställning. Framöver står VA-bolaget inför 
mycket omfattande investeringsutgifter vilket sannolikt kommer 
att påverka genom ökat borgensåtagande. Risk för infriande av 
borgen alternativt ägartillskott bedöms dock som låg.

Rambo AB (ägs 25 %)
Kommunens beslut om borgensåtaganden för Rambo AB uppgår 
till 27 mnkr och avser lån för att finansiera nytt insamlingssystem. 
Då införandet av nytt insamlingssystem blivit försenat har lån inte 
tagits upp. När lån upptas kommer amortering att ske under en 
åtta års period. Resultatet uppgick 2020 till +6,3 mnkr. Soliditeten 
uppgår till 54 procent. Risk för infriande av borgen alternativt 
ägartillskott bedöms dock som låg.

Sotenäs RehabCenter AB (ägs 100 %)
Under 2017 förvärvades samtliga aktier i Sotenäs RehabCenter 
AB. Ursprungligt borgensbeslut uppgick till 27 mnkr. Under året 
har lån återbetalats varför borgen nu uppgår till 25,0 mnkr per 
årsskiftet 2020-12-31. Orsaken till kommunal borgen är omfattande 
renovering av anläggningen. Beslut finns om att ersätta ökade 
driftskostnader för bolaget i samband med renoveringen. Tillskottet 
förväntas sjunka de kommande åren efter att coronapandemin är 
över. För 2020 uppgår tillskottet till 2,8 mnkr. Risk för infriande 
av borgen bedöms som låg.

Borgen egna hem och småhus
Borgensåtagande uppgår till 0,1 mnkr. Kommunal ansvarsförbin-
delse ska enligt kreditgarantiförordning lämnas för kreditgarantier 
för egnahem och småhus och för bostadsrättsföreningar om dessa 
beviljats räntebidrag. Risk för infriande av borgen bedöms som låg.

Övriga borgensåtaganden 
Övriga borgensåtaganden uppgår till 10,7 mnkr och minskar något. 
Här ryms borgen för Sotenäs Golfklubb, Kungshamns IF, Kungs-
hamns FolketsHus-förening, Sotenäs Fältrittsklubb, Föreningen 
Utpost Hållö samt Töllar och Seiel.

Pensionsskuld
För beräkning av nuvärdet på pensionsförpliktelser används 
RIPS-räntan, som SKR tagit fram. RIPS-räntan är satt till 1 procent. 
Skulle räntan sänkas kommer nuvärdesberäkningen innebära 
högre pensionsförpliktelser för kommunen och har stor påverkan.

Pensionsförpliktelser
Nedanstående tabell visar pensionsförpliktelser inklusive förplik-
telser som tryggats i pensionsförsäkring för kommunen. Pensions-
förpliktelser redovisas sedan 1998 enligt den så kallade bland-
modellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan 
redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas 
som ansvarsförbindelse uppgår till 223,6 mnkr inklusive särskild 
löneskatt (föregående år 224,7 mnkr). 

I Skandia sker löpande försäkring av  förmånsbestämd pension 
vilket innebär en ökning av de försäkrade pensionerna, med avdrag 
för utbetalda pensioner.

14 15

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Viktiga förhållanden för resultat och ställning

Pensionsförpliktelser Sotenäs kommun
mnkr 2019 2020

Totala pensionsförpliktelser i balansräkningen

Avsättning inklusive särskild löneskatt 12,4 13,6

Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 224,7 223,6

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsförsäkring 42,2 44,7

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsstiftelse -

Summa pensionsförpliktelser (inklusive 
försäkring och stiftelse) 279,3 281,9

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital 52,6 56,9

   varav överskottsmedel 2,9 3,7

Totalt kapital pensionsstiftelse - -

Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel (egen förvaltning) 0,0 0,0

Summa förvaltade pensionsmedel 52,6 56,9

Finansiering

Återlånade medel * 226,7 225,0

Konsolideringsgrad ** 18,8 % 20,2 %
*Summa av pensionsförpliktelser minus summa av förvaltade pen-
sionsmedel
** Återlånade medel dividerat med summa pensionsförpliktelser
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Sammanställning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk

Omvärldsrisk

Brist på arbetskraft /
Demografisk utveckling

Med en allt äldre befolkning och en 
högre konkurrens om arbetskraft gäller 
det att bibehålla personal.

Sotenäsbostäder AB,
Kommunstyrelsen, 
Omsorgsnämnden

Krav på bostadsbolaget avseende 
produktion av bostäder.

Krav på Kommunstyrelsen avseende 
byggbara tomter. Beslut av om- och 
tillbyggnad av särskilt boende.

Finansiering Snabb förändring av kommunens 
demografi innebär stora förändringar 
av kostnadsutjämningsavgift.  
Förändring i framförallt äldre 
åldersgruppen påverkar avgiften 
snabbt.

Kortsiktiga planeringsförutsättningar 
både riktade och generella statsbidrag 
skapar kommunens långsiktiga 
planeringsförutsättningar.

Kommunen Budgetbeslut om minskning av 
verksamheternas kostnader med ca 
36,5 mnkr över åren 2019 – 2022. 
För att kunna möta lägre intäkter. 
Stort omställningsarbete pågår i 
förvaltningarna. 

Fokus på kostnadssidan

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.

Verksamhetsrisk

Personal Kompetensförsörjning är väsentlig 
för kommunen och dess verksamhet.

Kommunen, samtliga 
nämnder

Friskvårdsinsatser, samverkan med 
närliggande kommuner.

Eftersatt underhåll av 
fastigheter

Minskar värdet på tillgångarna. Kommunen, 
kommunstyrelsen, 
Sotenäs Vatten AB

Genomföra underhållsplan samt 
framtagande av långsiktiga 
investeringsplaner pågår.

Hård belastning på 
avloppsreningsverk samt 
vattenförsörjning

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

Kommunen,  
Sotenäs Vatten AB

Utredning initierad för långsiktig 
planering av avloppsreningsverken. 
Därtill har utredning avseende 
vattenförsörjning startats upp.

Finansiell risk

Ränterisk Hög skuldsättning ger betydande 
kostnadseffekter vid ökad räntenivå.

Koncernen Bedöms i dagsläget som låg. 
Bostadsbolaget har räntesäkrat delar 
av lån genom så kallade swapar.

Kostnadsutveckling inom 
VA-bolaget

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

Kommunen, 
Sotenäs Vatten AB

Gemensam och långsiktigt plan 
i koncernen för kommande 
investeringsutgifter.

Höga borgensåtaganden Eventuellt infriande av 
borgensåtagande för kommunen 
innebär kraftig påverkan.

Koncernen Ställa krav på amortering av lån hos 
de kommunala bolagen.

Pensionsskuld Förändring av RIPS-räntan. Kommunen En sänkning av RIPS-räntan skulle 
innebära ett högre nuvärde på 
pensionsskulden.

Pågående företagsetablering kommer innebära omvärdering av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer



Kommunala koncernen
Ingångna avtal med väsentlig påverkan
Under året har arrendeavtal upprättats mellan kommunen och 
företag som avser att etablera cirkulär industripark. Om tillstånd 
ges kommer det att vara Europas största landbaserade laxodling.  
Etableringen kommer, om tillstånd ges, att påverka hela kommun-
koncernen på många olika sätt. Med ökade skatteintäkter och arren-
deintäkter, men också med förhoppning av ökat antal invånare och 
en jämnare åldersfördelning. Arrendeavtalet sträcker sig över 50 år.

Sotenäs kommun sade upp samverkansavtalet för gymna-
sieskolan i Fyrbodal i december 2019 och påbörjade ett arbete 
med att ta fram ett nytt förmånligare samverkansavtal. Idag finns 
samverkansavtal med Uddevalla kommun vilket träder i kraft under 
2021. Samverkansavtalets syfte är dels att minska nettokostnaden 
för gymnasieskolan på sikt, dels att bidra till bättre studieresultat 
genom täta uppföljningar.

Strategiska fastighetsköp och fastighetsförsäljningar
Under året har fastighetsköp genomförts för att möjliggöra för 
företagsetableringar. Under året har ett antal försäljningar genom-
förts. Enskilt största försäljningen avser mark som förväntas 
generera bostadsbyggande. Detta kommer kunna påverka kommun-
koncernen positivt genom bland annat fler invånare.

Utredningar och planer
För ökad långsiktighet har kommunen antagit ny vision. Visionen 
blickar framåt till 2032. Visionen ger en tydlig riktning för de 
kommande åren. Med visionen kommer kommunkoncernens mål 
för god ekonomisk hushållning att ses över. Utöver visionen har 
beslut tagits om uppstart av utredning kring planering av vatten 
och avlopp för de närmaste 70 åren.  En långtidsutredning för spill-
vattenreningen i Sotenäs är påbörjad. Den beslutade förändringen 
avseende införande av nytt insamlingssystem, som genomförs av 

renhållningsbolaget, har skjutits fram något i tid. 
Uppdatering av mål och utredningar kommer att påverka både 

drift och investeringar framöver.

Covid-19
Under året som gått har kommunkoncernen präglats av den 
pågående pandemin. Hur pandemin kommer att påverka på lång 
sikt är för tidigt att säga. Indikationer finns på ökad arbetslöshet 
och högre kostnad för försörjningsstöd.

Verksamhetsövergång
Renhållningsbolaget övertog insamlingsuppdraget av hushållsavfall 
i Sotenäs och Tanums kommuner genom en verksamhetsövergång 
i början av 2020. I övergången inkluderas förutom personal även 
befintlig fordonspark och uppställningsplats.

Tvist
Skatteverket har beslutat att VA-bolaget ska betala skatt för räntan 
på tidigare lån via Sotenäs kommun. Ärendet ligger hos förvalt-
ningsrätten. Om Skatteverket vinner processen innebär det en 
extra beskattning på cirka 350 tkr. Vidare pågår förhandlingar 
med försäkringsbolagen, gällande skyfallet försommaren 2017 
och de översvämningar som detta medförde.

Kommunen per verksamhetsområde

Politisk verksamhet
I verksamheten redovisas nämnds- och styrelseverksamhet, stöd 
till politiska partier samt övrig politisk verksamhet. Här inkluderas 
även kommunfullmäktige, revision, överförmyndarverksamhet 
samt valnämnd. 

Under året har kommunfullmäktige beslutat att fullmäktiges 
sammanträden från och med år 2021 ska ske på dagtid. Samman-
trädena fortsätter även, precis som tidigare, att webbsändas för en 
god tillgänglighet. 

Händelser av väsentlig betydelse
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Händelser av väsentlig betydelse
Kommunkoncernen står inför ett stort antal investeringar med höga investeringsutgifter. Detsamma gäller för 
den skattefinansierade verksamheten, därtill står kommunen inför ett stort omstruktureringsarbete.

Nettokostnad stöd till politiska partier, kronor per invånare 
2019, Sotenäs jämfört med övriga kommuner i riket

Nettokostnad nämnd- och styrelseverksamhet, kronor per 
invånare 2019, Sotenäs jämfört med övriga kommuner i riket



Politiska nämndsammanträden och fullmäktigemöten har på 
grund av pandemin övergått till att ske digitalt under 2020.

Verksamhetens kostnader ökar totalt sett jämfört med 2019 med 
0,1 mnkr. I jämförelse med övriga kommuner i Fyrbodal, VGR samt 
riket har Sotenäs högre kostnader per invånare för nämnd- och 
styrelseverksamhet. För 2019 uppgår kostnaden till 715 kronor per 
invånare jämfört med rikets 315 kronor per invånare.

Kostnader för revision har sedan 2015 ökat med 15 procent. 
Sotenäs nettokostnad uppgår för 2019 till 72 kronor per invånare 
att jämföra med riket på 44 kronor per invånare. Partistödet har 
sedan 2015 ökat med 12 procent, men från låga nivåer jämfört 
med riket och VGR. För Sotenäs är nettokostnaden 29 kronor per 
invånare jämfört med 47 kronor per invånare för riket.

Infrastruktur och skydd m.m.
I infrastruktur och skydd ingår fysisk planering, bygglovsverk-
samhet, teknisk verksamhet och markförsörjning, miljö, räddnings-
tjänst, parker mm. 

Etablering av landbaserat vattenbruk
Året har, förutom pandemin, präglats av förberedelser för etablering 
av storskaligt landbaserat vattenbruk med stöd av Jordbruksverket, 
Västra Götalandsregionen, Business Sweden, Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, Fyrbodals kommunförbund, våra grannkommuner 
och många fler. Ett antal informations-/dialogmöten avseende 
etableringen har genomförts. På grund av pandemin har dessa 
genomförts digitalt vilket inneburit att informationen nått ut till 
ett stort antal personer, då cirka 300 personer har deltagit per möte.

Marina återvinningscentralen
Marina återvinningscentralen fortsatte att expandera under året, 
då insamlade fiskeredskap från stora delar av Sverige lämnats 
hit. Den Marina återvinningscentralen har erhållit bidrag från 
myndigheter som HAV, Naturvårdsverket och Västkuststiftelsen 
som möjliggör att driva verksamheten. 

Testbädden på den Marina återvinningscentralen är till för 
att möjliggöra för olika företag att ta fram produkter utifrån det 
marina avfallet. Här är åtta företag involverade där bland annat ett 
av företagen 3D-printar möbler. Företag som visat intresse för att 
delta är bland andra Volvo och Stora Enso. Symbiosverksamheten 

har ett stort antal projekt igång, vilka också har ökat under året.

Årets kommunala Innovation
Sotenäs kommun vann priset "Årets Kommunala Innovation 2020" 
för Symbioscentrums verksamhet. Priset premierar den kommun 
som skapat goda förutsättningar för innovation som bidragit till 
nya lösningar och inneburit betydande skillnad för medborgare 
och verksamhet. 

Sotenäs tilldelades priset med motiveringen: "När hoten mot den 
lokala industrin tornade upp sig vände Sotenäs kommun utmaning-
arna till möjligheter. Sotenäs Symbioscentrum är en fantastiskt 
exempel på samverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, som starkt det 
lokala näringslivet och bidragit med miljöfrämjande affärslösningar 
med global spridningspotential. Samtidigt har kommunen skapat 
en ekonomiskt och miljömässigt hållbar lösning för utsläpp och 
avfallshantering. Årets Kommunala Innovation är ett lysande 
exempel på värdet av samverkan mellan det offentliga, näringsliv 
och forskning i utformning av nya lösningar med storskaliga effekter 
för såväl företag som för lokalsamhälle och miljön". 

Kostnad per invånare
Inom området infrastruktur och skydd har Sotenäs höga kostnader, 
jämfört med både riket och kommunerna i VGR. För 2019 uppgår 
kostnaden till 5 234 kronor per invånare jämfört med riket på 
3 307 kronor per invånare. För 2020 ses en ökning med 2,3 mnkr. 
Framförallt beror denna kostnadsskillnad på att Sotenäs är en 
turistverksamhet med anpassad infrastruktur för en större befolk-
ning under sommartid.

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

Den pågående pandemin har haft en stor inverkan på årets 
kulturverksamhet som i stora delar ställt in eller ställt om. Läger-
verksamhet och uthyrning av lokaler har inte kunnat bedrivas 
under året vilket påverkat årets intäkter negativt.
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Antal utryckningar, räddningstjänst

2016 2017 2018 2019 2020

Antal utryckningar totalt 336 327 366 294 297

  varav brand i byggnad 12 6 11 10 9

  varav trafikolyckor 24 26 25 25 12

  varav bärhjälp hemtjänsten 15 25 38 25 7

  varav hjärstoppslarm 10 12 22 18 16

  varav självmordsförsök 2 0 3 1 3

  varav inbrottslarm 45 52 61 40 39

Nettokostnad 
räddningstjänst (mnkr) 12,1 13,1 13,2 13,8 14,0

Antal gästnätter i hamnarna

2017 2018 2019 2020

Antal gästnätter i hamnarna 
totalt 18 503 19 680 18 520 15 002

  varav andel gästnätter under 
försäsong 2 % 2 % 2 % 3 %

  varav andel gästnätter under 
eftersäsong 1 % 1 % 1 % 2 %

Nettokostnad 
gästhamnsverksamhet (mnkr) 1,4 1,7 0,6 0,9

http://www.symbioscentrum.se/?fbclid=IwAR3an6l7jj3Rsv1VsvogRRDKziitQJDEkjeU3HQ2S6IiPjDsinh-Cr9K0r8


Biblioteket har under året ställt om verksamheten då lokalerna 
hållits stängda under delar av året och låntagare istället kunnat 
hämta upp böcker på utsidan biblioteket.

Under året har beslut tagits om att flytta ansvaret för kommu-
nens vandringsleder och motionsspår från kultur- och fritidsverk-
samheten till arbetsmarknadsenheten från och med år 2021.

Under sommaren drevs samtliga kommunens gästhamnar i 
egen regi.  Beläggning i gästhamnarna minskade med cirka 30 
procent på grund av pandemin,  då norska båtturister vanligtvis 
utgör en mycket stor kundgrupp vilka under året nästan uteblev 
helt. Frånvaron av norska turister kompenseras till viss del av 
nytillkomna svenska båtturister.

Den kommunala bad- och rehabanläggningen Tumlaren stängde 
ner största delen av verksamheten under hösten och vintern enligt 
rådande rekommendationer. Läs mer om Sotenäs RehabCenter AB:s 
verksamhet under året i avsnittet om de kommunala företagen.  

För 2020 ses en ökning av bidrag till föreningar. Detta beror 
på en redovisningsteknisk förändring, och är tillfällig för året. För 
fritidsverksamhet (ej att förväxla med fritids kopplat till skolan) 
ses en ökning av nettokostnaderna under perioden 2015 – 2019. 
Detta beroende på bland annat satsning av idrottshall samt sponta-
nidrottsplats.

Pedagogisk verksamhet
Pedagogisk verksamhet avser förskola, grundskola, gymnasieskola, 
vuxenutbildning samt särskola. 

Förskola
Under perioden 2016 till 2020, undantaget 2017, ökar antalet barn 
i förskolan. Ökningen mellan 2016 och 2020 uppgår till 7  procent. 
Däremot är ökningen marginell mellan 2019 och 2020. Netto-
kostnaderna varierar mellan åren och följer inte utvecklingen av 
antalet barn. Totalt under perioden 2016 – 2020 ses en ökning av 
nettokostnaden med 15 procent. 

Under 2019 genomfördes förändringar för att anpassa förskolan 
till minskad budgetram. Genom avveckling av förskola i Väjern samt 
att Bovallstrands förskola flyttade in i Bovallstrands skola under 
våren 2019. När barnkullen ökade 2019 hanterades det genom att 
placera barnen inom befintlig organisation och därmed sänktes 
nettokostnaden per inskrivet barn jämfört med 2018.

Delar av Smögen skola har under året byggts om för att kunna 
nyttjas som förskola. Inflyttning kommer enligt tidsplanen ske 
under vårterminen 2021.

Den strukturella förändringen och anpassningen inom förskolan 
har också fortsatt under 2020, antalet barn per årsarbetare är nu 
i paritet med riket. 

Kostnadsutjämning omfördelar pengar mellan kommuner så 
att resurserna speglar behoven. En större andel förskolebarn än 
riksgenomsnittet ger utdelning i förskoleutjämningen. Mindre andel 
förskolebarn ger avdrag. Riksgenomsnittlig kostnad (standard-
kostnad) för förskolan, 2020, är 8 594 kronor per invånare. Högre 
standardkostnad ger bidrag med mellanskillnaden. Lägre ger avgift. 
För Sotenäs del uppgår standardkostnaden till 5 303 kronor per 
invånare. Det innebär att kommunen betalar en avgift. Totalef-
fekten av utjämningen blir att kommunerna garanteras intäkter 
som motsvarar de beräknade behoven i de stora verksamheterna. 
Kommunernas intäkter efter utjämning speglar ålderssamman-
sättningen i befolkningen – inte skattekraften. En extra två-åring 
(förskolebarn) till Sotenäs ger cirka 110 tkr. 

Nettokostnadsavvikelsen (avvikelsen i procent mellan netto-
kostnad och referenskostnad för förskola inklusive öppen förskola) 
uppgår till 16,9 procent. Positiva värden indikerar högre kostnads-
läge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än 
förväntat. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse 
på ett nytt sätt på grund av förändringar i kostnadsutjämningen. 
Det påverkar jämförbarheten med tidigare år.

Familjecentralen
Familjecentralens verksamhet har under året anpassats utifrån 
rådande corona-restriktioner. Föranmälan krävs till samtliga 
aktiviteter för att begränsa att antalet vuxna som möts. Familje-
förskolan har startats men i begränsad form. 

Grundskola
Grundskolan fick lokalhyror nedjusterade under 2019 jämfört med 
tidigare år, samt genomfördes även en anpassning av lärartätheten. 
Antalet barn minskar med 1 procent mellan åren 2016 och 2020. 
Däremot sker en ökning av nettokostnaderna i kronor per elev med 
7 procent. Värt att notera är att nivån på meritvärdena verkar gå 
upp och ner från år till år och det är svårt att i nuläget se några 
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Förskola

2016 2017 2018 2019 2020

Antal barn i förskolan 290 285 295 309 310

Antal barn/årsarbetare 4,8 4,9 4,6 5,2 5,1

Nettokostnad tkr/barn 117,2 130,4 150,1 131,8 134,3

Procentuella förändringar av 
antalet barn -2 % 4 % 5 % 0 %

Procentuella förändringen 
av nettokostnaden 11 % 15 % -12 % 2 %

Nettokostnadsavvikelse 
förskola inkl. öppen förskola * * * 17 % i.u.

Standardkostnad förskola 
inkl. öppen förskola 4 336 4 498 4 918 5 029 5 303

* ej möjligt att jämföra

Grundskola

2016 2017 2018 2019 2020

Antal elever i åk 1-9 698 671 671 690 694

Elever/lärare (årsarbetare) åk 1-9 10,6 10,5 10,6 11,9 11,3

Meritvärde i åk 9 218,1 197,8 214,7 234,4 216,0

Nettokostnad åk 1-9, tkr/elev 103,8 112,3 115,3 109,1 111,5

Procentuella förändringen 
av elever åk 1-9 -4 % 0 % 3 % 1 %

Procentuella förändring av 
nettokostnad åk 1-9 kr/elev 8 % 3 % -5 % 2 %

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola F-9 28 % 26 % 20 % 13 % i.u

Standardkostnad grundskola 
F-9 kr/invånare 7 679 7 721 7 910 8 110 8 102



särskilda trender. 
Standardkostnaden för Sotenäs uppgår till 8 102 kronor per 

invånare och för riket 11 847 kronor per invånare. Det innebär att 
kommunen betalar en avgift i utjämningssystemet. 

Nettokostnadsavvikelsen (avvikelsen i procent mellan netto-
kostnad och referenskostnad för förskola inklusive öppen förskola) 
uppgår till 12,5 procent. Positiva värden indikerar högre kostnads-
läge än förväntat.

Gymnasieskola och vuxenutbildning
Gymnasieutbildning bedrivs i egen regi endast i form av IM-pro-
grammet. Övriga utbildningsplatser köps från andra aktörer. Både 
gymnasie- och vuxenutbildning har under delar av året bedrivits 
genom distansundervisning enligt rådande rekommendationer på 
grund av coronapandemin.  

Nettokostnaden per gymnasieelev ökade kraftigt mellan 2016 
och 2019 detta tack vare rejäl ökning av interkommunala kostnader. 
Inför 2020 ses att kostnaderna för gymnasiet sjunkit med -1,8 mnkr. 
Minskningen beror främst på lägre kostnader för interkommunal 
ersättningen (IKE) och skolskjutsar. Nettokostnaderna sjunker 
därigenom med 10 procent jämfört med 2019.

Positivt under denna period är ökningen av andelen elever 
inom gymnasieskolan som tar examen inom tre år. Antalet elever 
inom gymnasieskolan har minskat de senaste åren så ser också 
prognosen ut för de kommande åren.

Standardkostnaden för gymnasium uppgick 2020 till 
3 645 kronor per invånare jämfört med riket på 4 025 kronor per 
invånare Det innebär att kommunen betalar en avgift i utjäm-
ningssystemet.

Se en kort film om Sotenäs kommunala gymnasie- och vuxen-
utbildning på Symbioscentrum här.

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

Coronakommissionen och andra har argumenterat för att det 
måste göras en bred ambitionshöjning i äldreomsorgen. Kommis-
sionen talar bland annat om behov av högre bemanning, ökad 
kompetens, förändrade arbetssätt och bättre arbetsförhållanden. 

Ett ekonomiskt perspektiv krävs i frågan. Äldreomsorgen svarade 
för 18 procent av kommunernas kostnader år 2019. Den totala 
kostnaden var i riket 129 miljarder kronor. Prognoserna framåt är 
utmanande. Bara med nuvarande ambitionsnivå innebär demografin 
att kostnaderna i fasta priser för äldreomsorgen kommer att stiga 
med mer än 40 miljarder kronor på tio år. Till det ska läggas att det 
med rådande demografiska realiteter inte går att tillföra så många 
”fler händer” som man kanske skulle önska. Källa: Kommuninvest.

Sotenäs har en hög andel av invånare i åldersgruppen 65 år 
och äldre, som andel av befolkningen utgör gruppen lite drygt 
30 procent. Prognoserna för kommande år indikerar en ökning 
i framförallt gruppen 80 år och äldre. Som andel av kommunens 
kostnader uppgår äldreomsorgen i Sotenäs till 28 procent för 2020.

Äldreomsorg
Antalet årsarbetare inom äldreomsorgen uppgår totalt år 2020 till 
225. Den så kallade heltidsresan har genomförts under året och 
inneburit att 72,5 procent av de anställda inom äldreomsorgen 
har heltidstjänster. 

Bemanningsenheten har lösts upp och resurserna har fördelats ut 
på verksamheterna. Detta för att få en effektivisering av arbetet med 
bemanningsplanering, vilket är särskilt viktigt nu då heltidsresan 
är införd i alla verksamheter och mer rörlig tid finns att fördela.

Tendens finns på lägre efterfrågan av äldreomsorg under året, 
om koppling till covid-19 finns eller om behovet av vård och omsorg 
har en nedåtgående trend är ännu oklart. Detta syns även inom 
området hemtjänst och även inom hemsjukvården där antalet 
inkomna remisser om vård minskat. Pandemin har även begränsat 
möjligheten till uttag av semester, vilket medför ökat kostnad för 
semesterlöneskulden inom särskilda boenden och hemtjänst.

Standardkostnaden för äldreomsorg uppgick 2020 till 
17 259 kronor per invånare jämfört med riket på 11 049 kronor 
per invånare. Det innebär att kommunen erhåller bidrag för äldre-
omsorg i utjämningssystemet.

Särskilt boende (SÄBO)
Antalet SÄBO-platser har sedan 2018 uppgått till 120. Belägg-
ningsgraden har över de senaste åren varit 100 procent, detta 
undantaget 2020. 

Nettokostnaderna för äldreomsorgen har påverkats av den 
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Gymnasieskola

2016 2017 2018 2019 2020

Gymnasieelever med 
examen eller studiebevis 
inom 3 år 82 % 73 % 63 % 76 % 76 %

Nettokostnad gymnasieelev, 
tkr/elev 115,4 115,7 128,4 151,6 136,3

Procentuell förändring antal 
elever i gymnasieskolan -4 % -4 % -11% -2 %

Procentuell förändring av 
nettokostnad gymnasieelev 
kr/elev 0 % 11 % 18 % -10 %

Nettokostnadsavvikelse 
gymnasieskola -1 % 7 % 19 % 24 % i.u

Standardkostnad 
gymnasieskola kr/inv 3 733 3 799 4 044 3 792 3 645

Särskilt boende (SÄBO)

Antal 31 december 2016 2017 2018 2019 2020

Antal boende inom SÄBO 134 121 120 120 107

Antal boendeplatser SÄBO 134 121 120 120 120

Beläggningsgrad inom SÄBO 100 % 100 % 100 % 100 % 89 %

Socialstyrelsens 
brukarundersökning 84 % 91 % 88 % 92 % 91 %

Nettokostnad SÄBO, mnkr 79,6 66,4 64,7 64,5 67,4

Procentuell förändring av 
nettokostnader SÄBO -17 % -3 % 0 % 4 %

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg (%)

Standardkostnad 
äldreomsorg kr/inv 16 300 16 829 17 043 16 867 17 259

https://www.facebook.com/sotenassymbioscentrum/videos/306253523307659
https://www.facebook.com/sotenassymbioscentrum/videos/306253523307659


pågående pandemin. Genom att den så kallade rörliga tiden inte 
kan användas optimalt samt att sjukfrånvaron ökat. Äldreomsorgen 
har dock erhållit ersättning från staten för ökade merkostnader i 
samband pandemin samt även full kostnads ersättning för ökade 
sjuklöner under perioden april – augusti. Stort fokus och insats 
har pågått under året för att minska smittspridningen. 

Genomförda brukarundersökningar visar på mycket goda 
resultat, nöjdheten inom SÄBO uppgår till drygt 90 procent.

Hemtjänst i egen regi
Intäkterna har minskat i form av färre beviljade timmar i egen regi. 
Denna minskning har skett över de senaste åren. För 2020 uppgår 
andelen beviljade timmar i egen regi till 81 procent att jämföra med 
91 procent 2016.  Personalkostnaderna ökar något under 2020 i 
samband med heltidsresan, samtidigt minskar kostnader för över- 
och fyllnadstid samt timlöner. Covid-19 har även medfört ett ökat 
behov av personal. Från 2018 sker en minskning i antal beviljade 
timmar både i kommunal och privat regi.

Brukarundersökningen visar på fortsatt mycket positiv bild 
samt att en ökning av nöjdhet skett under 2020.

Individ- och familjeomsorg
Kostnaden för köpta platser ökade under 2018. Det pågående 
omstruktureringsarbete för att sänka kostnaderna innebär bland 
annat att minska antalet konsulentstödda familjehem och istället 
satsa på ordinära familjehem. Under 2020 har placeringar i famil-
jehem minskat till följd av ökade hemmaplanlösningar i form av 
stöd i det egna hemmet.

Ekonomisk bistånd
Regeringen har aviserat en utredning inom området ekonomiskt 
bistånd. Sveriges kommuner och regioner menar att utredningen 
behöver få ett bredare uppdrag och lämnar en skrivelse med förslag på 
vad som behöver ses över. SKR menar vidare att ekonomiskt bistånd 
ska vara en tillfällig ersättning vid försörjningsproblem, inte en stadig-
varande ersättning. SKR är positiva till att ekonomiskt bistånd utreds, 
men utredningen behöver omfatta fler målgrupper än arbetslösa. 
Möjligheten till egen försörjning behöver ses över även för de som är 
sjuka och saknar SGI samt för individer inom etableringsuppdraget. 
Ekonomiskt bistånd utbetalas i allt högre utsträckning till individer 

under och efter etableringstiden. Här har det skett en kraftig ökning 
de senaste åren vilket påverkar kommunernas ekonomi. Källa: SKR

Ekonomiskt bistånd har ökat de senaste åren. För 2020 uppgår 
biståndet till 6,1 mnkr, vilket är en ökning på med 0,8 mnkr 
(14,5 procent) jämfört med 2019. Ökningen beror på ökade avslag 
från Försäkringskassan gällande aktivitetsersättning och sjuker-
sättning. 

Särskilt riktade insatser
Inom området redovisas arbetsmarknadsåtgärder samt flykting-
mottagande. 

Arbetsmarknadsverksamhet (AME)
Antalet inskrivna individer i arbetsmarknadsenhetens verksamhet 
har minskat med 31 procent från förgående år trots stigande 
arbetslöshet. Antalet inskrivna under 2020 var 111 personer 
jämfört med 183 personer under 2019. Arbetsförmedlingens 
reformering innebär att färre antal personer anvisades till arbets-
marknadsenhetens verksamheter. Även coronapandemin har 
begränsat AME:s möjlighet att jobba med gruppverksamheter, 
samt att arbeta med stöd till personer inskrivna i verksamheten 
för att stärka och utveckla individen för att möta arbetsmark-
nadens krav. 

Under 2020 har 21 personer gått vidare till arbete. En viss 
ökning av arbetslösheten ses under året och den förväntas fortsatt 
stiga som en effekt av coronapandemin.

Café Landgången stängts för att skapa möjligheter att utveckla 
övriga verksamheter genom att ta emot fler anvisade individer.

Skötseln av kommunens tjänstebilar har under året flyttats över 
till räddningstjänsten, på grund av brister i den fysiska arbetsmiljön 
och byggnaden.

Inför 2021 övertar arbetsmarknadsenheten ansvaret, från kultur- 
och fritid, för vandringsleder och motionsspår. Förändringen 
kommer att innebära fler anvisningsbara platser till arbetsmark-
nadsenhetens praktiska verksamheter.

Den marina återvinningscentralen växer och tog under året 
emot flera extratjänster för personer som tar sitt första steg in på 
arbetsmarknaden.

Tillsammans med socialtjänst och vuxenutbildningen pågår ett 
arbete med att ta fram ett nytt arbetssätt för att snabba på vägar 
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Invånare 65 år och äldre

2016 2017 2018 2019 2020

Invånare 65 år och äldre 2 878 2 921 2 955 3 005 3 092

   varav invånare 65-79 år 2 116 2 205 2 245 2 306 2 391

   varav invånare 80 + 762 716 710 699 701

Förändring av antalet 
invånare 65 år och äldre 46 43 34 50 85

Andel invånare 65 år och äldre 
i Sotenäs 32 % 32 % 33 % 33 % 34 %

Andel invånare 65 år och äldre 
i riket 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Andel invånare 80 år och äldre 
i Sotenäs 8 % 8 % 8 % 8 % 8 %

Andel invånare 80 år och äldre 
i riket 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Hemtjänst

2016 2017 2018 2019 2020

Antal brukare exkl. tillfällig 
vistelse i.u i.u i.u 342 329

Antal brukare, enbart 
trygghetslarm i.u i.u i.u 65 52

Antal brukare, tillfällig 
vistelse i.u i.u i.u 43 2

Andel beviljade timmar i 
egen regi 91 % 85 % 82 % 82 % 81 %

Bruttokostnad hemtjänst, 
egen regi, mnkr 44,4 42,4 38,9 34,9 36,0

Procentuella förändringen 
av bruttokostnader i.u -5 % -8 % -10 % 3 %

Antal olika vårdare som 
besöker en person med 
hemtjänst på 14 dagar 23 19 20 17 17

Socialstyrelsens 
brukarundersökning 90 % 94 % 94 % 91 % 93 %

Antal aktiva LOV-företag i.u i.u 4 3 2



från ekonomiskt bistånd till självförsörjning, arbete och studier. 
Kommunsektorn är beroende av utvecklingen på arbets-

marknaden. Hög arbetslöshet ger inte bara sämre skatteunderlag, 
utan även merkostnader för försörjningsstöd, förvärrade sociala 
problem, ökad ohälsa och ett mindre dynamiskt lokalsamhälle. 
Innan pandemin fanns strukturella problem på arbetsmarknaden. 
Dessa riskerar att förvärras på vissa håll. Det är särskilt oroande att 
långtidsarbetslösheten, som redan var hög, nu fortsätter att stiga. 
Samtidigt har Arbetsförmedlingen, efter nedskärningarna, kontor i 
endast drygt 100 kommuner. I den situationen bör kommuner och 
regioner värdera hur de på bästa sätt kan använda sina möjligheter 
när det gäller utbildning, arbetsmarknadsinsatser, regelverk och 
samverkan för att säkra en välfungerande lokal arbetsmarknad. 
Källa: Kommuninvest

Nettokostnaderna har varierat stort mellan åren. För åren 2016 
och 2017 beror detta på ökade ersättningsnivåer från Migrations-
verket i samband med flyktingkrisen.

Affärsverksamhet
Inom området ingår kommersiella fastigheter, industrihamnar, 
markförvaltning, tomtexploatering och kollektivtrafik.

Både kommunen och Sotenäsbostäder arbetar med att ta fram 
villatomter för åretruntboende. Detaljplanerna för Hällebo 2 och 
för Finntorp 2:85 kommer skickas ut för granskning under 2021. 
Planerna avser att möjliggöra uppförandet av 25 bostäder.  Fem 
bostadstomter från tidigare exploaterade villaområden har sålts  
till köpare i den kommunala tomtkön.

Ett industriområde vid Ödegården, Väjern, har exploaterats i 
syfte att säljas som industrimark. Stora delar av området har sålts 
vidare under året, och resterande delar väntas säljas under 2021. 
Även en större yta exploaterad industrimark vid Hogenäs hamn 
har sålts under året.

Nettokostnaderna har sjunkit markant under åren, detta beror 
främst på att vattenförsörjning och avloppshantering från och  
med 2017 övergått i bolagsform. Även avfallshantering bedrivs i 
bolagsverksamhet. Därtill har ökning skett av intäkter för arrende 
m.m. sedan 2018.

Gemensamma verksamheter
Inom området ingår kansliavdelning, ekonomi- och personalad-
ministration, IT-verksamhet, måltidsverksamhet, lokalvård och 
fordonsenhet. 

Digitalisering
Under året infördes kommunens e-tjänsteportal via sotenas.se. 
Kontinuerlig utveckling av e-tjänster inom kommunens verksam-
heter pågår för att ge bättre stöd och service mot kommunens 
invånare och företagare. E-tjänster är ett sätt att gå mot en 
24/7-myndighet där det ska vara enkelt att göra rätt.

E-arkiv har införts där arkivmaterial från två system överförs 
till e-arkivet. Under 2021 kommer ersättningsskanning införas, 
vilket innebär att de handlingar som kommer in i pappersform 
får ersättnings-skannas och sedan gallras (slängas). De handlingar 
som kommer in digitalt behöver inte längre skrivas ut på papper, 
och ärendehandläggningen kan ske helt digitalt.

Kommunens beslutsstödsystem har utvecklats genom införande 
av årshjul, kvalitetsrapporter för omsorgen och utbildning, samt 
internkontroll-rapporter. Ett antal utbildningar till chefer och 
chefsdagar har också genomförts digitalt under året. 

Inköp och upphandling
Ett 30-tal upphandlingar har genomförts under året. Mest omfat-
tande har upphandlingen av telefon- och operatörstjänster varit. 
En översyn av inköpsorganisationen har genomförts och syftar 
till att öka kunskapen kring upphandling och inköp, där utsedda 
beställare utbildats. Personer som inte genomgått utbildning har 
heller inte längre rättigheter att genomföra inköp för kommunen.

I samtliga kommunens fordon är nya elektroniska körjournaler 
är installerade. Fordonsparken har minskat med 14 fordon under 
2020. Samtliga fordon har fått ett hygien-kitt installerat för att 
minska smittspridning av covid-19.
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Antal inskrivna individer hos AME

2017 2018 2019 2020

Antal inskrivna individer hos 
arbetsmarknadsenheten 158 176 147 100

  varav andel 16-24 år 28 % 28 % 29 % 31 %
  
Antal avslutade individer 73 13 115 65

  varav andel 16-24 år 33 % 32 % 33 % 38%

Nettokostnad AME (mnkr) 6,0 5,8 3,7 5,0

Upphandlingar och avtal

2017 2018 2019 2020

Antal genomförda 
upphandlingar 24 32 38 37

Antal nytecknade avtal 29 41 51 44

Antal förlängda avtal i.u. 17 23 13

http://sotenas.se


Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten
I Sotenäs kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Organisationsskiss 
hittar du i avsnittet om den kommunala koncernen. 

Styrning av koncernen
Kommunfullmäktige tillsätter representanter till bolagens styrelser. 
Sammansättningen beslutas i samband med årsstämman och 
motsvarar aktuell politisk representation i respektive kommun. 
Kommunfullmäktige beslutar också om övriga mål samt riktlinjer 
och övergripande styrdokument. All kommunens ledningsfunktion 
över bolagen utgår från kommunfullmäktige genom direktiv (ägard-
irektiv, bolagsordning). Kommunfullmäktige beslutar kommunal 
verksamhet ska helt eller delvis drivas i bolagsform, fastställer 
vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets 
verksamhet samt utser representanter i bolagets styrelse och utse 
lekmannarevisorer.

Kommunfullmäktige tydliggör och utför även den under-
ställningsplikt som gäller för kommunens bolag avseende frågor 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Uppföljning av 
koncernbolagen sker i delårsrapportering samt årsbokslut. Under 
året har en bolagsstyrningsgrupp inrättats med uppdrag att se 
över ägardirektiv mm.

Styrning av kommunen
Sotenäs kommun har sedan 2017 en styr- och ledningsmodell. 
Styrmodellen innebär att styrning ska ske med hjälp av vision, 
programförklaring, och kommunfullmäktiges mål för god ekono-
misk hushållning. Styrmodellen är en struktur för styrning och 
ledning. Politikens vilja och prioriteringar under mandatperioden 
avspeglas i mål- och resursplanen. En viktig övergripande del i 
styrmodellen är vision. Visionen utgör en gemensam ledstjärna 
och pekar ut riktningen för kommunen. En annan bärande del i 
styrmodellen är att kommunfullmäktiges mål. Sedan ny styrmo-
dell antagits har fokus legat på utveckling av mål samt indikatorer. 

Under slutet av 2020 antog kommunfullmäktige Vision 2032, vilket 
kommer att innebära en större översyn av kommunfullmäktiges 
och nämndernas mål och indikatorer under kommande år. 

Styrmodellen behöver fortsatt vidareutvecklas i gemensam 
dialog mellan politik och förvaltning för att säkerställa att den ger 
ändamålsenlig och effektiv styrning av kommunens verksamheter. 

Mål- och resursplan
Mål- och resursplan beslutas av kommunfullmäktige i juni varje 
år, undantaget valår då mål- och resursplanen beslutas  i november. 
I samband med detta beslut antas skattesats samt nivå på inves-
teringsutgifterna. I mål- och resursplanen fastställs ekonomiska 
ramar och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, därefter 
är det nämndernas/styrelsen som ansvarar för att verksamheten 
når dessa mål. Under hösten som följer tar respektive nämnd fram 
internbudget med styrande verksamhetsmål och indikatorer samt 
verkställer kommunfullmäktiges beslut om ramar, vilka noteras 
av kommunstyrelsen i november.

Under 2019 antog kommunfullmäktige majoritetens budget för 
2020 och plan för 2021–2024 i juni. En revidering av budget 2020 
samt detaljerad investeringsplan antogs av kommunfullmäktige i 
december 2019. 

Styrdokument
Styrdokument visar den politiska viljan samt säkerställer effektiv 
verkställighet. Centrala dokument för styrning och uppföljning är 
Mål- och resursplan (plan och budget), styr- och ledning (roll- och 
ansvarsfördelning, målstyrningsmodell, budget- och uppföljnings-
process), översiktsplan samt övriga policydokument som finanspo-
licy, personalpolicy, inköps- och upphandlingspolicy. Bolagspolicy 
(avser förtydligande kring regelverk för kommunala bolagen) är 
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Koncernnivå Sotenäs kommunala koncern

Finansieringsnivå Kommun Avgiftsfinansierad verksamhet Affärsdrivande  
verksamhet

Verksamhetsnivå Vård & omsorg
Barnomsorg
Grundskola
Gymnasie- & vuxenutbildning
Individ- & familjeomsorg
Kultur & fritid
Gata & park
Fastigheter
Övrig skattefinansierad 
verksamhet

Vatten och avlopp
Kommunal renhållning

Bostadsförsörjning
Bad- och rehabanläggning



      

      

      

 Fullmäktige Antar vision och mål för god ekonomisk hushållning över 
mandatperioden 
Beslutar årligen om budget 

 Följer upp och utvärderar mål för god ekonomisk hushållning 
och resursutnyttjande 

 

 Styrelse och 
nämnder 

Beslutar om styrande verksamhetsmål, internbudget, 
internkontrollplan 

 Följer upp och utvärderar mål, resurser och internkontroll-
arbetet 

 

  

Förvaltningar 

 

Arbetar med intern kontroll enligt beslutad plan  

 

Förvaltningschef följer upp och rapporterar mål, resurser och 
verksamhet till nämnd. Samlad rapportering av 
internkontroll görs till styrelsen  

 

 Enheter Tar fram handlings- 
planer för enheten och medarbetaren utifrån de styrande 
verksamhetsmålen i syfte att uppnå politiska mål 

 

 

Enhetschef följer upp ekonomiskt utfall och utfall på 
uppsatta aktiviteter samt rapporterar till förvaltningschef 

 

      

 

 

 

 

under framtagande och kommer att beslutas under 2021.
Kommunens styrdokument återfinns samlat på sotenas.se

Mål och genomförande
Kommunen utgår ifrån målstyrning som metod för att leda och 
utveckla verksamhet och ekonomi. Mål för god ekonomisk hushåll-
ning antas både för kommunens finansiella utveckling och för utveck-
ling av kommunens verksamhet. Utgångspunkten för de finansiella 
målen är antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Målen 
är satta för att peka på utveckling och förbättring samt utgå ifrån 
kommunens finansiella ställning på lång och kort sikt. Målen är en 
förutsättning för utvärdering av god ekonomisk hushållning.

Förvaltningen ansvarar för att genomföra målen, detta sker 
genom att konkreta aktiviteter tas fram.

Målstyrning och uppföljningen åskådliggörs enligt uppställd 
modell. Mål för kommunala bolag beslutas av kommunfullmäk-
tige genom ägardirektiv. Uppföljning av dessa mål sker i samband 
med bokslut.

Uppföljning
Uppföljning ingår som en del i kommunens styrmodell. Uppföljning 
av kommunens verksamheter har sin utgångspunkt i väsentliga 
avvikelser mellan utfall och budget. Uppföljningen är ett mått på 
den kontroll som kommunens beslutsfattare har över den egna 
ekonomiska utvecklingen. Under året görs sju uppföljningar med 
prognoser inklusive delårsbokslut per den 31 augusti, samt ett 
årsbokslut. I samband med delårsbokslut och bokslut gör nämnderna 
även en verksamhetsberättelse med uppföljning av mål och ekonomi. 
Vid negativa budgetavvikelser ställer kommunstyrelsen krav på att 
nämnderna vidtar åtgärder. 

Målavstämning samt resursförbrukning genomförs förutom 
enligt ovan inför den årliga budgetprocessen samt vid mandat-
periodens slut. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 
i april och beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
nämndernas ledamöter utfärdar ombudsinstruktioner för bolagen. 

Kommunstyrelsen har vid delårsrapport beslutat att nämnder 
med underskott vidtar åtgärder. Under året som gått har prognoser 
och utfall förbättrats avsevärt.

Uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den 

kommunala koncernen. Uppsiktsplikten utgår ifrån Mål- och 
resursplan samt ägardirektiv.  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt består enligt 6 kap. 1 § kommu-
nallagen i att ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemen-
samma nämnders verksamhet. I uppsiktsplikten ingår även att 
styrelsen ska ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 
9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning. 

 Det har vid fullgörandet av uppsiktsplikten inte framkommit Det har vid fullgörandet av uppsiktsplikten inte framkommit 
annat än att verksamheten under 2020 i berörda hel- och delägda annat än att verksamheten under 2020 i berörda hel- och delägda 
bolag bedrivits i enlighet med av fullmäktige uppställda ändamål bolag bedrivits i enlighet med av fullmäktige uppställda ändamål 
och inom de kommunala befogenheterna. Det som framgår av och inom de kommunala befogenheterna. Det som framgår av 
bolagens årsredovisningar och övrig rapportering leder inte heller bolagens årsredovisningar och övrig rapportering leder inte heller 
till någon annan slutsats.till någon annan slutsats.

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten ett övergri-
pande och samordnande ansvar för internkontroll. I det ingår även 
att driva det koncernövergripande internkontrollarbetet. Syftet med 
intern kontroll är att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att tillförlitlig finansiell 
rapportering sker samt efterlevnad av lagar och regelverk.

I reglemente för intern kontroll samt riktlinjerna framgår hur 
arbetet och ansvarsfördelningen med intern kontroll genomförs 
i kommunen. 

Kommunstyrelse, nämnder och bolag antar årligen plan för 
intern kontroll. Planen utgår från en analys där förvaltning och 
förtroendevalda identifierat och värderat risker utifrån sannolik-
heten att de faller ut och hur väsentliga följderna skulle vara om 
så sker. Kommunstyrelsen beslutar i den årliga anvisningen om 
granskningsområden som samtliga nämnder inkluderar i sin plan 
som tillägg till nämndernas egna kontrollpunkter.

Resultatet av årets kontroller samt kommande års plan redovisas 
i oktober i respektive nämnd samt återrapporteras till kommunsty-
relsen i november. Tre områden har anvisats samtliga nämnder 2020. 
Dessa avsåg attest, målstyrning och frånvarorapportering. Därtill 
har nämnderna totalt kontrollerat 14 nämndspecifika områden. 

Kommunstyrelsen kräver varje år en återrapportering från 
kommunens bolag avseende bolagens arbete med internkontroll. 
Återrapporteringen sker vid en gemensam bolagsdag. Några väsent-Några väsent-
liga brister rapporterades inte av bolagen på senaste bolagsdagen.liga brister rapporterades inte av bolagen på senaste bolagsdagen.
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Styrmodell i Sotenäs kommun

https://www.sotenas.se/kommunpolitik/kommunfakta/reglerochstyrandedokument.4.212215de15cc395f032c2434.html


God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning
I kapitlet om god ekonomisk hushållning ingår en redovisning av kommunfullmäktiges mål, måluppfyllelse, 
finansiell analys och en sammanställning av finansiella nyckeltal. 

Verksamhetsperspektiv
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte 
på kommunens förmåga att driva verksamheten på ett kostnadsef-
fektivt och ändamålsenligt sätt. Kommunfullmäktige har antagit 
fem verksamhetsinriktade mål för god ekonomisk hushållning 
avseende:

• företagande
• bostadsbyggande
• hållbar utveckling
• varje individs potential
• attraktiv arbetsgivare

Finansiellt perspektiv
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär 
bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna 
för den service som den konsumerar. Kommunen ska ange en 
tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och 
ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad 
som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, 
anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. 
Kommunfullmäktige har antagit tre finansiella mål för god ekono-
misk hushållning avseende:

• årets resultat
• investeringsvolym
• finansiella krav på förvaltningar

Bedömning av måluppfyllelsen
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god ekonomisk 
hushållning att:

• en övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under 
året eller kommer att uppfyllas under den tidsperiod som anges 
i målformuleringen.

• samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret.
Bedömning av måluppfyllelse görs genom en sammanväg 

bedömning av fullmäktiges indikatorer, och underliggande målupp-
fyllelse i nämndernas styrande verksamhetsmål. 

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen 
bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under 
räkenskapsåret då majoriteten av verksamhetsmålen bedöms vara 
uppfyllda under året. Samtliga finansiella mål bedöms vara uppfyllda 
under räkenskapsåret.

Teckenförklaring

• Målet är helt eller i hög grad uppfyllt. Indikatorn är uppfylld till 
90 procent eller mer.
• Målet är delvis uppfyllt. Indikatorn är 51 - 89 procent uppfylld.
• Målet är inte uppfyllt. Indikatorn är uppfylld till 50 procent eller 
mindre.

Fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

• Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun  

Bedömning görs utifrån fullmäktiges fem indikatorer samt 
nämndernas fem styrande verksamhetsmål. Målet är delvis uppfyllt 
under året.
• Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt

Bedömning görs utifrån fullmäktiges fyra indikatorer samt 
nämndernas fem styrande verksamhetsmål. Målet är delvis uppfyllt 
under året. Målet förväntas uppfyllas under mandatperioden.
• Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv 

Bedömning görs utifrån fullmäktiges åtta indikatorer samt 
nämndernas 16 styrande verksamhetsmål. Målet är i hög grad 
uppfyllt under året då fem av åtta indikatorer är helt uppfyllda, 
två av åtta indikatorer är i hög grad uppfyllda, tio av 16 styrande 
verksamhetsmål är helt uppfyllda, och två av 16 styrande verksam-
hetsmål är i hög grad uppfyllda.
• Varje barns potential och förmåga tas tillvara så att alla får 
förutsättningar för goda livsvillkor samt har möjlighet att påverka 
frågor som rör sin vardag

Bedömning görs utifrån fullmäktiges sju indikatorer samt 
nämndernas sju styrande verksamhetsmål. Målet är i hög grad 
uppfyllt under året då en av sju indikatorer är helt uppfyllda, två av 
sju indikatorer är i hög grad uppfyllda, två av sju styrande verksam-
hetsmål är helt uppfyllda, och två av sju styrande verksamhetsmål 
är i hög grad uppfyllda.
• Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar 
goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal

Bedömning görs utifrån fullmäktiges tre indikatorer samt nämndernas 
fem styrande verksamhetsmål. Målet är i hög grad uppfyllt under 
året då en av tre indikatorer är uppfyllt, en av tre indikatorer är i hög 
grad uppfyllt, och fem av fem styrande verksamhetsmål är uppfyllda. 

Fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning

• Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjäm-
ning ska under kommande mandatperioden uppgå till 1,2 procent 

Målet är uppfyllt under året då båda indikatorerna är uppfyllda.
• Årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets av-
skrivningar och årets resultat. 

Målet är uppfyllt under året då båda indikatorerna är uppfyllda.
• Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid

Målet bedöms vara uppfyllt under året då nettokostnadsavvikelsen 
förväntas sjunka inom äldreomsorg och grundskola. Inom förskola 
förväntas nettokostnadsavvikelsen vara kvar på 2019 års nivå. 

God ekonomisk hushållning
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Mål Målbeskrivning Måluppfyllelse

Verksamhetsmål

• Företagande Mål: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv 
näringslivskommun. 

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

Målet är delvis uppfyllt

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

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

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

Målet är delvis uppfyllt

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

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

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

Målet är i hög grad uppfyllt

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

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

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

Målet är i hög grad uppfyllt

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

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

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

Målet är i hög grad uppfyllt

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

Finansiella mål

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

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

Målet är uppfyllt 
 

• Utfall: 18,1
• Utfall:   3,3

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

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

Målet är uppfyllt

• Utfall: 31,6
• Utfall: 157 %

• Finansiella krav på förvaltningar Mål: Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. 

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

Målet bedöms vara uppfyllt 

• Prognos 2020
• Prognos 2020
• Prognos 2020



Målet att företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivs-
kommun är i delvis uppfyllt. 

Måluppfyllelsen baseras dels på måtten näringslivsrankning 
och företagsklimat, samt effektiv hantering av ärenden inkomna 
från företagare, dels på utfall från nämndernas styrande verksam-
hetsmål. Merparten av kommunens nämnder har tagit fram styrande 
verksamhetsmål för att nå målen. 

Svensk Näringslivs ranking och Insiktsmätningen
I Svensk Näringslivs ranking placerar sig Sotenäs på plats 260 av 
290 kommuner. Företagare uppfattar att kommunen är lätt att få 
kontakt med, men sämre utfall avseende service och bemötande. 
Även områdena information till företagare och dialog med besluts-
fattare får låg ranking i mätningen.

Framöver fokuseras på serviceinriktad myndighetsutövning, 
kompetensförsörjning, infrastruktur och bostäder, ökad trygghet 
genom minskad brottslighet, samt ökad dialog och kommunikation 
för en ökad förståelse hos lokala företagare.

 I årets Insiktsmätning område myndighetsutövning fick 
livsmedelskontroller högst betyg med indexvärdet 88. Bygglov och 
Miljö- och hälsoskydd fick lägre betyg med 55 respektive 45 poäng.

Rådgivning och ansökningar
Andel planenliga lovansökningar från företagare som avgjorts inom 
sex veckor överträffar målet. Information om företagens möjligheter 
till tidiga rådgivningsbesök har kommunicerats via kommunens 
hemsida och på sociala medier. På grund av coronapandemin har 
fysiska möten till stor del undvikits under året.

Byggnadsnämnden bedriver ett aktivt tillsynsarbete med 
handläggning av inneliggande ärenden. Ärendehanteringen har 
ökat men inströmningen av ärenden har ökat än mer. 

Sett över tid har antalet inneliggande företagsärenden inom 
markförvaltningen minskat om än inte i den utsträckning som 
förväntats under 2020. Samtidigt har inströmningen av ärenden 
ökat och därmed även det totala antalet inneliggande ärenden. I 
början av december utökades personalstyrkan genom två visstids-

anställningar i syfte att öka ärendeavverkningen.
 Med anledning av pågående pandemi har rådgivningen till 

restauranger och andra serveringsställen varit omfattande. Rådgiv-
ningen har haft god effekt vilket visat sig vid sommarens trängsel-
tillsyn då verksamheterna i stor utsträckning kunnat följa de nya 
regelverken kring begränsning av smittspridning.

Under året har även lotsgruppsmöten hållit för lokala företagare. 

E-tjänster
Kommunens e-tjänsteportal är publicerad via sotenas.se. Konti-
nuerlig utveckling av e-tjänster inom kommunens verksamheter 
pågår för att ge bättre stöd och service mot kommunens företagare. 
E-tjänster är ett sätt att gå mot en 24/7 -myndighet där det ska 
vara enkelt att göra rätt. Arbete pågår med e-tjänster kopplat till 
Serverat (serveringstillstånd, tobak, folköl mm) och koppling till 
Bolagsverkets sammansatta bastjänst. 

Kompetensförsörjning
Vuxenutbildningen arbetar kontinuerligt med att stämma av arbets-
marknadens kompetensbehov genom kartläggningar, branscha-
nalyser, företagsbesök och arbetsmarknadsprognoser för att säkra 
näringslivets kompetensförsörjning.

Under hösten 2021, kommer yrkesutbildningar inom adminis-
tration, livsmedel samt ekonomi- och löneassistent startas upp för 
att öka tillgången av kompetens på arbetsmarknaden inom dessa 
områden.

• Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun

God ekonomisk hushållning

Svensk Näringslivs 
ranking:  Plats 260

Målvärde: Plats 169

Insiktsmätningen:  
61 poäng

Målvärde: 71 poäng

Antal inneliggande 
ärenden: 140 st

Målvärde: 55 st

Avgjorda ansökingar 
inom sex veckor:100 %

Målvärde: 85 %
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Målet att bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar 
tillväxt är delvis uppfyllt. 

Måluppfyllelsen baseras dels på indikatorerna antal nyproduce-
rade bostäder, varav andel nyproducerade bostäder med hyresrätt, 
detaljplaner med flexibla planbestämmelser samt antal småhustomter 
som erbjudits i tomtkön, dels på utfall från nämndernas styrande 
verksamhetsmål. Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden har 
arbetat med målet tillsammans med kommunens bostadsbolag 
Sotenäsbostäder AB. 

Översiktlig planering
Bostadsbyggandet genomförs långsiktigt och den övergripande 
planeringen av mark och vatten, inklusive bostadsutbyggnad, 
görs i kommunens översiktliga planering. Arbete med att revidera 
kommunens översiktsplan har bedrivits under större delen av året. 
Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den 
fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Planen ska både 
vara strategisk och vägledande när kommunen ska fatta beslut om 
att göra en detaljplan eller ta ställning till en ansökan om bygglov. 

En översyn av gällande översiktsplan är uppstartad och förslaget 
beräknas kunna visas upp för allmänheten under samråd våren 
2021. Allmänheten har då möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget. Arbetet beräknas vara värdig under år 2022.

Detaljplaner
När nya bostadsområden ska byggas på en utvald plats beslutar 
kommunen om en detaljplan. I detaljplanen regleras hur det nya 
bostadsområdet ska se ut. Alla detaljplaner för nya bostäder i Sotenäs 
kommun innehåller flexibla planbestämmelser, vilket innebär att 
reglerna i detaljplanerna tillåter olika hustyper. 

I syfte att säkerställa nybyggnation av bostäder har kommunen 
under året arbetat med att ta fram nya detaljplaner. Inom de 
pågående detaljplanerna beräknas ungefär 900 nya bostäder kunna 
byggas, varav ungefär 80 hyresrätter, 600 bostadsrätter och 250 villor 
eller radhus. Merparten av bostadsplanerna finns i Väjern, men 
arbete pågår också med detaljplaner för bostäder i Bovallstrand, 

Hunnebostrand/Ulebergshamn samt i Kungshamn och på Smögen.
Kommunen har under året inventerat vilka möjligheter som 

finns att bygga bostäder inom redan färdiga detaljplaner. Invente-
ringen omfattar både kommunal mark och privat mark. Sammanlagt 
finns möjlighet att bygga cirka 350 bostäder. Av dessa beräknas 140 
byggas som hyresrätter, 100 som bostadsrätter och 90 som villor 
eller radhus. De flesta av dessa finns i Väjern och Hunnebostrand/
Ulebergshamn men även i Bovallstrand. 

Bland de färdiga detaljplanerna finns områden inom mark 
som kommunen själv äger. En av dessa, detaljplanen, Förålarna 
i Väjern, blev färdig under 2019 och där planerar kommunens 
bostadsbolag för cirka 15 villatomter och flerbostadshus med 50 
till 70 nya bostadslägenheter, även om någon byggstart inte har 
beslutats ännu. Två av de pågående detaljplanerna är på kommunal 
mark, en i Hällebo, öster om Hunnebostrand och en i Finntorp  i 
Bovallstrand. Där räknar kommunen med 25 nya bostäder.

De nyckeltal som redovisas nedan avser kommunal mark, inte 
privat bostadsbyggande.

• Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt

Antal nyproducerade 
bostäder 2019-2023:  
2 st

Målvärde:150 st

Nyproducerade 
bostäder med hyres-
rätt:  0 %

Målvärde: 25 %

Detaljplaner för nya 
bostäder med flexibla plan-
bestämmelser: 100 %

Målvärde: 100 %

Byggrätter som 
möjliggör permanent 
boende:  0 st

Målvärde: 25 st

Antal småhus-
tomter i tomtkön: 
8 st

Målvärde: 10 st
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Målet att Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv är i hög grad uppfyllt.  

Måluppfyllelsen baseras dels på måtten invånare som känner 
trygghet, kostnad för försörjningsstöd, antal personer i försörjnings-
stöd, andel ekologiska livsmedel, energiförbrukning, andel personbilar 
med fossilfria bränslen samt mängden insamlat marint avfall, dels 
på utfall från nämndernas styrande verksamhetsmål. Merparten 
av kommunens nämnder har tagit fram styrande verksamhetsmål 
för att nå måluppfyllelse.

Psykisk hälsa
Västra Götalandsregionens handlingsplan för suicidprevention är 
antagen i Hälso- och sjukvårdsnämnden, och kommer behandlas av 
kommunstyrelsen. Sotenäs kommuns strategi för suicidprevention 
kommer att uppdateras under 2021.

Under hösten planerades att genomföra en utbildning i psykisk 
hälsa med metoden våga fråga som riktades till invånare äldre än 
65 år, men som fick skjutas fram på grund av restriktioner under 
covid-19.

Förberedelse och kartläggning har genomförts under hösten 
för att under 2021 genomföra utbildningsinsatser för att främja 
psykisk hälsa.

Ett drogförebyggande arbete via fritidsgården har precis påbör-
jats och kommer att fortsätta under 2021.

Arbetsmarknadsåtgärder
Antalet inskrivna personer på arbetsmarknadsenheten (AME) 
under 2020 uppgick till 111 personer, jämfört med 183 personer 
2019. Minskningen förklaras genom Arbetsförmedlingens reform 
vilken bidragit till att färre personer anvisats till AME:s verksam-
heter. Coronapandemin har också begränsat AME:s möjlighet att 
jobba med gruppverksamhet och stöd till personer inskrivna i 
verksamheten.

Under 2020 har 21 personer gått vidare till arbete, men även 
till vården eller Försäkringskassan. Man kan se en ökad arbets-

löshet under året och den förväntas fortsatt stiga som en effekt av 
coronapandemin.

Försörjningsstöd
Under året har ett gemensamt arbete mellan omsorgsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och Arbets-
förmedling genomförts. Där klienter fått hjälp med alternativa 
försörjningsvägar genom skolgång och arbete i olika former. Trots 
att antalet hushåll med försörjningsstöd är lägre än målvärdet 2020 
är kostnaderna högre. Detta härrör till att det är flera personer i 
samma hushåll vilket medför högre kostnader per hushåll. 

E-tjänster
Digitaliseringsarbeten fortskrider i samtliga förvaltningar. Digital 
välfärdsteknik har testats, utvärderats och införts inom omsorgs-
förvaltningen. Bland annat genom mobila arbetssätt så som digitalt 
planeringssystem med tillhörande mobil-app inom hemtjänsten, 
digitala signeringslistor och digital låshantering. Mörkerseende 
trygghetskameror har under sommaren erbjudits en pilotgrupp, 
vilket kommer att ligga till grund för framtida beslut kring tekniken. 

E-tjänsteplattformen har under året lanserats på sotenas.se 
vilket är ett steg mot att bli en 24/7-myndighet.

Energiförbrukning
Jämfört med 2009 har energianvändningen i kommunens byggnader 
minskat med 44 procent, främst på grund av rivna och sålda 
byggnader samt att fossila bränslen fasats ut som primär uppvärm-
ningskälla i kommunens samtliga byggnader.

Jämfört med 2017 har energiförbrukningen i byggnader och 
gatubelysning minskat med 12 procent vilket innebär att målet 
om 8 procents minskning är uppfyllt. Förutom energibesparande 
åtgärder har yteffektivisering inom utbildningsnämndens område 
genomförts, där två byggnader har tomställts under 2019/2020.

Under året har den sista byggnaden som haft olja som primär 
uppvärmningskälla fått oljepannan utbytt mot värmepump. 

Ett av ventilationsaggregaten på Kvarnbergets äldreboende är 

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

Invånare som upplever 
trygghet:  54 %

Målvärde: 60 %

Kostnad per hushåll 
med försörjnings-
stöd: 34 600 kr

Målvärde: 31 700 kr

Antal personer med 
försörjningsstöd: 76 st

Målvärde: 83 st

E-tjänster via 
sotenas.se: 14 st

Målvärde: 5 st
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Ekologiska 
livsmedel:  24 %

Målvärde: 23 %

Energiförbrukning 
i byggnader och 
gatubelysning: -12 %

Målvärde: -8 %

Personbilar med 
fossilfria bränslen: 
14 %

Målvärde: 30 %

Insamlat marint 
avfall: 173 ton

Målvärde: 26 ton

utbytt under december 2020 och det andra aggregatet ska bytas 
ut under början av 2021.

En plan för hur kommunen ska nå målet med en fossilobero-
ende fordonsflotta fortskrider. Arbetet hämmas av att det saknas 
möjligheter att tanka biogas inom kommunen. Tillgången till 
palmoljefri biodiesel har också undersökts. 

Sammanlagt har kommunens verksamheter 100 bilar varav 14 
är rena el-bilar. Det är idag inte möjligt att omvandla 30 procent av 
fordonsflottan till el-bilar på grund av bristande laddinfrastruktur. 
Antalet fordon har minskat med tre bilar under 2020.

Ekologiska och närproducerade livsmedel
Andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel för hela 
kommunens livsmedelsinköp uppgår till 31 procent av de totala 
livsmedelsinköpen, varav 24 procent avser ekologiska ej närpro-
ducerade livsmedel, och andelen närproducerade livsmedel till 
8 procent. Inom begreppet ekologiska livsmedel ingår livsmedel 
inköpta via upphandlade ramavtal med leverantörerna Menigo, 
Arla och Grönsakshuset. Begreppet närproducerade livsmedel 
är idag inte tydligt definierat. Här ingår livsmedel inköpta via 
Kustchark och Ekelöfs Fisk.

Blomrika utemiljöer
För att skapa blomrika miljöer för pollinerare har två kommunalt 
skötta gräsytor omvandlats från klippt gräs till ängsmiljö vid idrotts-
hallen och Hälsans hus i Kungshamn där kommunen planterat 
en blandning av ängsfrön som kompletterats med pluggplantor 
av ängsblomster.

Havsmiljö
För närvarande erbjuder kommunen möjlighet till sugtömning av 
latrin för fritidsbåtar inom fyra av kommunens hamnar. Det är i 
Bovallstrand, Hunnebostrand, Kungshamn samt på Malmön. En 
femte är planerad till den nya Ringenhamnen.

Marin återvinning
Målsättningen 2020 var att antalet ton insamlat material skulle 
överstiga 2019 års utfall om 25 ton. Målet är väl uppnått då verksam-
heten numera även får avfall ifrån andra kommuner.

Strandstädning i kommunal regi har bidragit med 16 ton 
insamlat marint avfall. Verksamheten ser en minskning av stora 
fraktioner ilandflutet skräp längs kommunens kustremsa, vilket är 
ett resultat av de senaste årens ökade strandstädarinsatser. Samtidigt 
minskar antal ton strandstädat material då skräpet som plockas 
idag i större utsträckning består av små enheter.

Av det insamlade materialet avser 41 ton plast, 36 ton metall, 
14 ton gummi, och 9 ton har sorterats som brännbart material. 
Metallen som sorteras återvinns i befintliga flöden för metallåter-
vinning och största delen av den sorterade plasten skickas idag till 
en återvinningsanläggning i Danmark.

I anknytning till verksamheten bedrivs även ett innovations-
projekt, Testbädd marint avfall, där målet är att hitta nya använd-
ningsområden för den marina plasten. I projektet bjuds företag in för 
att tillsammans med projektpartners inom akademin utveckla nya 
innovationer där plasten ses som en resurs och ett steg i utvecklingen 
mot en cirkulär ekonomi. Hittills är sju företag med i projektet, men 
då intresset visat sig stort är ännu fler företag på väg att ansluta.

Utbildningsinsatser och styrdokument
 Genom projektet Glokala Sverige har en utbildning om Agenda 
2030 och de globala utvecklingsmålen genomförts för alla chefer 
och förtroendevalda i kommunen. 

Kommunstyrelsen har under året antagit klimatlöften som 
ska genomföras under 2021, och en hållbarhetsstrategi är under 
beredning och kommer att antas av kommunfullmäktige i början 
av 2021. Hållbarhetsarbetet har därmed fått ett större fokus under 
året och är aktuellt inom kommunens alla förvaltningar.
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• Varje individs potential och förmåga tas tillvara så att alla får 
förutsättningar för goda livsvillkor samt har möjlighet att påverka 
frågor som rör sin vardag

Målet att varje individs potential och förmåga tas tillvara så att 
fler får förutsättningar för goda livsvillkor samt har möjlighet att 
påverka frågor som rör sin vardag är i hög grad uppfyllt. 

Måluppfyllelsen baseras dels på indikatorerna trygghet och 
trivsel inom förskola och grundskola, andel elever som uppnått 
kunskapskrav i alla ämnen, brukarundersökningar inom individ- 
och familjeomsorg, hemtjänst och särskilt boende, samt samverkan 
mellan nämnder. Dels även på utfall från nämndernas styrande 
verksamhetsmål. Utbildning- och omsorgsnämnderna har tagit 
fram styrande verksamhetsmål för att nå måluppfyllelse.

Förskola och grundskola
Under året arbetade förskolans personal med att stärka sina 
kunskaper kring barns språkutveckling, integritet och interkul-
turalitet som en del av värdegrundsarbetet. Grundskolan fortsatte 
med insatser för att öka elevernas upplevda trygghet samt för att 
minska antalet kränkningar. Områden som upplevs otrygga är till 
exempel busshållplats, matsal och omklädningsrum. 

Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
uppgick 2020 till 73 procent, jämfört med 77 procent i riket. 
Under året ökade skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat. 
Flickorna hade både högre meritvärde och betyg i fler ämnen än 
pojkarna. Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever var lägre 
under 2020 än 2019, men samtidigt nådde fler elever gymnasiebe-
hörighet. Det innebar att eleverna hade minst betyget E i svenska, 
engelska, matematik och ytterligare fem ämnen. Att arbeta för att 
eleverna ska få gymnasiebehörighet kan innebära att elever fått 
anpassad studiegång så att de kunde fokusera på att nå målen i 
alla ämnen de läste. 

Äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg
Inom omsorgen görs årligen brukarundersökningar där resultaten 
jämförs med övriga kommuner i Sverige. Målet under mandatpe-
rioden  är att vara bland de 25 procent bästa kommunerna i riket. 

Kvalitén i särskilt boende mäts i Socialstyrelsens årliga brukar-

Trygghet och trivsel i 
förskolan: 93 %

Målvärde: 100 %

Trygghet i åk 9: 90 % 

Målvärde: 100 %

Gemensamma 
arbetsutskott: 1 st

Målvärde: 2 st

Brukarundersökning särskilt 
boende: 7 % bästa 

Brukarundersökning hemtjänst:  
32 % bästa

Brukarundersökning individ- och 
familjeomsorg: 72 % bästa

 
Målvärde: 25 % bästa

undersökning. 2020 angavs att den totala nöjdheten uppgick till 
91 procent i Sotenäs kommun, vilket var ett fantastiskt resultat, 
särskilt då enkäten genomfördes under rådande pandemi. För 
Hunnebohemmets del var den sammantagna kundnöjdheten 
100 procent. På Hunnebohemmet fylldes samtliga enkäter i av 
anhöriga. Resultatet visade att Hunnebohemmet lyckades med 
det svåra uppdraget att trygga anhöriga trots den oro som varit 
utifrån covid-19. Resultatet inom hemtjänsten hamnar bland de 
32 procent bästa. 

Inom individ- och familjeomsorgen genomfördes en brukar-
undersökning där resultatet inte lever upp till målvärdet. Inom 
LSS-verksamheten det var ett lågt deltagande i undersökningen 
så resultatet kan inte räknas. 

Elever i åk 9 med 
måluppfyllelse i alla 
ämnen: 73 %

Målvärde: 100 %
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Målet att Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som 
skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla 
personal är i hög grad uppfyllt. 

Måluppfyllelsen baseras dels på måtten sjukfrånvaro, sysselsätt-
ningsgrad samt andel medarbetare som rekommenderar kommunen 
som arbetsgivare. Men också på utfall från nämndernas styrande 
verksamhetsmål. Kommunstyrelsen och omsorgsnämnden har tagit 
fram styrande verksamhetsmål för att nå måluppfyllelse.

Attrahera
För att möta kompetensbehovet och vara en attraktiv arbetsplats 
har kommunen arbetat med att digitalisera arbetsprocesser och 
på så vis förenkla arbetet och friställa arbetstid. E-tjänster, digita-
liseringsprojekt och modern välfärdsteknik är några exempel på 
pågående arbeten. 

Rekrytera och behålla
Kommunen har i samarbete med sju andra kommuner genomfört 
traineeutbildning för blivande chefer med goda resultat. Medarbe-
tarna får en inblick i och grund för vad det innebär att arbeta som 
chef inom offentlig verksamhet och en av årets kandidater innehar 
nu en chefsroll inom kommunen.

Under året har även samtliga tillsvidareanställda medarbe-
tare i kommunen erbjudits möjligheten till heltid. Den totala 
sysselsättningsgraden i kommunen har på grund av det ökat till 
95,0 procent från 92,6 procent samma period föregående år. För 
kvinnor är genomsnittlig sysselsättningsgrad 95,0 procent och 
för män 95,3 procent. Projektet "heltidsresan" avslutas i maj 2021 
och då ska heltidsanställning vara norm i Sotenäs kommun med 
möjlighet att själv välja en lägre sysselsättningsgrad.

Kompetensutveckla
För att nå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare har Sotenäs 
kommun arbetat aktivt med en rad aktiviteter som exempelvis 
kompetensutveckling i arbetet enligt kompetensförsörjningsplanen 
som revideras årligen på förvaltningsnivå. Som stöd i utvecklingen 

har omställningsfondens medel använts för finansiering. 
En gemensam ledarskapsutveckling för alla chefer har skapat 

samsyn och förutsättningar för en god arbetsmiljö. Under året 
genomfördes även en digital arbetsmiljöutbildning för att öka 
kunskapen kring arbetsmiljö och hälsa för samtliga chefer och 
skyddsombud inom kommunen.

Medarbetarundersökning
I årets medarbetarundersökningen ökade ledarskapsindex, som 
mäter positiva svar kring ledarskapet i kommunen från 73 till 74 
procent, och medarbetarindex som mäter upplevd arbetstillfreds-
ställelse ökade från tidigare 69 till 72 procent.

64 procent av medarbetarna skulle rekommendera Sotenäs 
kommun som arbetsgivare vilket är en ökning med 8 procenten-
heter sedan sist mätning år 2018.

Sjukfrånvaro
En viktig förutsättning för en stabil verksamhet och en god arbets-
miljö är en låg sjukfrånvaro. Det totala utfallet av sjukfrånvaron 
har ökat de senaste åren. Jämfört med föregående år har utfallet 
ökat från 7,2 till 8,8 procent. Främst är det korttidsfrånvaron som 
ökar. Högst sjukfrånvaro inom kommunen fanns inom den yngre 
åldersgruppen upp till 29 år med 13,1 procents frånvaro. 

Största orsaken till årets ökningen är uppdaterade riktlinjer för 
när medarbetare ska stanna hemma vid sjukdomssymtom samt 
vid provtagning för covid-19. Trenden visar dock att ökningen av 
den totala sjukfrånvaron även skedde mellan åren 2018 och 2019 
vilket visar att ökningen inte endast kan härledas till covid-19. 

En djupare analys av statistiken kommer initieras under 2021 
och därefter behöves riktade insatser och aktiviteter sättas in för 
att minska sjukfrånvaron och öka arbetshälsan.

Läs mer i avsnittet väsentliga personalförhållanden.

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

Sjukfrånvaro 8,8 %

Målvärde: 5,5 %

Sysselsättningsgrad 95 %

Målvärde: 95 %

Rekommenderar sin 
arbetsgivare 64 %

Målvärde: 66 %
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Årets resultat
I budget 2020 beslutades att resultatmålet skulle uppgå till minst 
1,0 mnkr (0,2 procent av skatteintäkter och generella bidrag). Målet 
är uppfyllt 2020. 

Årets resultat uppgick till 18,1 mnkr (3,3 procent av skattein-
täkter, och generella bidrag), vilket är 17,1 mnkr bättre än budge-
terat. Årets balanskravsresultat uppgick till +10,1+10,1 mnkr. Läs mer 
i avsnittet om årets balanskravsresultat. 

Nämndsverksamheten gick +16,4 mnkr bättre än budgeterat. 
Fördelat på kommunstyrelsen +4,7 mnkr, byggnadsnämnden +0,6 
mnkr, miljönämnden -0,1 mnkr, utbildningsnämnden +4,5 mnkr 
och omsorgsnämnden +5,9 mnkr. Läs mer i avsnittet Driftredo-
visning per nämnd.

Årets pensionskostnader blev -3,7 mnkr högre än budgeterat. 
I den centrala lönepotten lämnades ett utrymme kvar om 4,1 
mnkr. En momsgenomlysning under året påverkade resultatet 
med +0,9 mnkr. 

Driftbidragen blev -13,0 mnkr högre än budgeterat till följd av 
förändrad redovisning av anläggningsbidragen. Exploateringsverk-
samheten avviker negativt med -0,4 mnkr. Vinster från försäljning 
av anläggningstillgångar har förbättrat resultatet med +5,5 mnkr. 
Främst på grund av försäljningen av mark vid Lindalskogen, Väjern.

Årets avskrivningar blev -6,5 mnkr högre än budgeterat vilket 
påverkas med 4,3 mnkr av registervård som utförts under året. 

Läs mer i avsnittet Driftredovisning kommunen.
 

Årets investeringar
I budget 2020 beslutades att årets nettoinvesteringar fick uppgå till 
maximalt 46,5 mnkr. Självfinansieringsgraden för årets investeringar 
skulle uppgå till minst 80 procent. Målet är uppfyllt 2020. 

Nettoinvesteringar ska över en mandatperiod inte överstiga 
summan av årens avskrivningar och årens resultat, därtill kan 
investeringar för särskilda satsningar ingå förutsatt att de finan-
sieras med egna medel 

Investeringsanslag 2020 beviljades till 37,9 mnkr. Till det har 
beviljats 8,6 mnkr i resultatöverföring från 2019. Totalt anslag 2020 
uppgick därmed till 46,5 mnkr.

Årets investeringsutgifter uppgick till 31,8 mnkr. Ett statligt 
investeringsbidrag om 0,2 mnkr erhölls för upprustning av cykel-
parkeringen vid Sotenässkolan. Nettoinvesteringarna uppgick 
därmed till 31,6 mnkr.

Årets investeringar har självfinansierats fullt ut då summan av 
årets avskrivningar och årets resultat uppgår till 54,1 mnkr medan 
årets nettoinvesteringar uppgår till 31,6 mnkr. Självfinansierings-
graden uppgår till 157 procent. 

Läs  mer i avsnittet Investeringsredovisning.

Årets resultat: 18,1 mnkr

Målvärde: 1,0 mnkr

Resultat i förhållande till 
skatter och utjämning: 
3,3 %

Målvärde: 0,2 %

Nettoinvesteringar: 
 31,6 mnkr

Målvärde: 46,5 mnkr

Självfinansieringsgrad för 
årets investeringar: 157 %

Målvärde: 80 %
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• Årets investeringar ska högst 
uppgå till  summan av årets av-
skrivningar och årets resultat

• Resultatet i förhållande till 
skatteintäkter och kommunal  
utjämning ska under kommande 
mandatperioden uppgå till 1,2 %
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Nettokostnad förskola, grundskola och äldreomsorg
Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. Nettokostnads-
avvikelsen inom förskola, grundskola F-9 och äldreomsorg ska 
sjunka och närma sig referenskostnaden jämfört med nettokost-
nadsavvikelsen 2017. År 2020 innebär det att utbildningsnämndens 
budgetram minskats med 5,5 mnkr och omsorgsnämndens ram 
minskats med 2,6 mnkr. Målet att verksamheternas nettokostnad 
ska minska över tid bedöms vara uppfyllt för verksamhetsår 2020. 

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens resultat 2020 uppgår till +4,5 mnkr trots 
att budgetramen minskat med 5,5 mnkr. 

Nettokostnadsavvikelse förskola
Nettokostnadsavvikelsen uppgick 2017 till 22 procent, eller 7 mnkr. 
2018 ökade nettokostnadsavvikelsen till 11 mnkr (motsvarande 31 
procent), för att 2019 sjunka ner runt 2017 års nivåer igen.  År 2020 
förväntas nettokostnadsavvikelsen vara i nivå med 2019. Nettokost-
naden per invånare har ökat med 2,6  2,6 procent jämfört med 2019.  

Nettokostnadsavvikelse grundskola
Nettokostnadsavvikelsen uppgick 2017 till 26 procent, eller 18 mnkr. 
2018 minskade nettokostnadsavvikelsen till 14 mnkr, motsvarande 
20 procent, för att 2019 sjunka ytterligare till 9 mnkr eller 13 procent. 
År 2020 förväntas nettokostnadsavvikelsen sjunka. Nettokostnaden 
per invånare har ökat med 0,50,5 procent jämfört med 2019.
 

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens resultat 2020 uppgick till +5,9 mnkr trots att 
budgetramen minskat med 2,6 mnkr. 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg
Nettokostnadsavvikelsen uppgick 2017 till 11 procent, eller 16 mnkr. 
2018 minskade nettokostnadsavvikelsen till 7 mnkr, motsvarande 
4 procent, för att 2019 ligga kvar på samma nivå. År 2020 förväntas 
nettokostnadsavvikelsen sjunka. Nettokostnaden per invånare har 
minskat med 0,60,6 procent jämfört med 2019.  

2020 års värden i tabellerna ovan är prognosvärden och framräk-
nade med hjälp av preliminära uppgifter som lämnas i räkenskaps-
sammandraget, dividerat med antal invånare den 31 december 2020.

Nettokostnadsavvikelse förskola:  
2019: 7 mnkr eller 17 %
Prognos 2020: i nivå med 2019

Målvärde: < 7 mnkr eller 22 %

Nettokostnadsavvikelse grundskola: 
2019: 9 mnkr eller 13 %
Prognos 2020: lägre än 2019

Målvärde: < 18 mnkr eller 26 %

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg:
2019: 7 mnkr eller 4 %
Prognos 2020: lägre än 2019

Målvärde: < 16 mnkr eller 11 %
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Förskola inkl öppen förskola 2017 2018 2019 2020

Nettokostnad, kr/invånare 4 537 5 446 4 994 5 1255 125

Referenskostnad, kr/invånare 3 722 4 173 4 271 i.u.

Nettokostnadsavvikelse, mnkr 7 11 7 i.u.

Nettokostnadsavvikelse, i % 22 % 31 % 17 % i.u.

Grundskola åk F-9 2017 2018 2019 2020

Nettokostnad, kr/invånare 9 749 9 403 9 237 9 2869 286

Referenskostnad, kr/invånare 7 715 7 818 8 210 i.u.

Nettokostnadsavvikelse, mnkr 18 14 9 i.u.

Nettokostnadsavvikelse, i % 26 % 20 % 13 % i.u.

Äldreomsorg 2017 2018 2019 2020

Nettokostnad, kr/invånare 17 800 17 236 17 940 17 82417 824

Referenskostnad, kr/invånare 16 066 16 504 17 207 i.u.

Nettokostnadsavvikelse, mnkr 16 7 7 i.u.

Nettokostnadsavvikelse, i % 11 % 4 % 4 % i.u.
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Resultat och ekonomisk ställning
Modellen för finansiell analys utgår ifrån den så kallade RK-mo-
dellen, vilken omfattar fyra finansiella perspektiv – resultat, 
kapacitet, risk och kontroll. Modellen har utvecklats av Kommun-
forskning i Västsverige.

Finansiell analys av kommunkoncernen
Sotenäs kommun bedriver verksamhet i förvaltningsform och genom 
bolag. Kommunen äger tre bolag vilka bedriver verksamhet inom 
bostäder, vatten och rehab. Kommunen samäger också renhållnings-
bolag tillsammans med tre andra kommuner, kommunens ägarandel 
uppgår till 25,0 procent. Utöver det ingår stiftelse Industrihus 
i koncernen. Stiftelsen är vilande och avses att upplösas.  Den 
finansiella analysen av kommunkoncernen ger en helhetsbild och 
kompletterar den finansiella analysen som enbart avser kommunen. 
Någon koncernbudget finns inte upprättad. 

Resultat och kapacitet
Verksamhetens resultat för den kommunala koncernen uppgick till 
28,8 mnkr (föregående år 10,8 mnkr) en ökning med 18,0 mnkr. 
Kommunen bidrar med ett högre resultat jämfört med 2019, 
detsamma gäller för bostads- och renhållningsbolaget. Resul-
tatet för kommunen ökar framförallt beroende på ökade generella 
statsbidrag men även på överskott för nämndsverksamheterna. 
Förändrade resultatet i bolagen är framförallt tack vare något högre 
hyresintäkter och lägre kostnader för reparationer och avskriv-
ningar i bostadsbolaget. Att avskrivningarna sjunker jämfört med 
föregående år beror främst på färdigavskrivna komponenter samt 
färre färdiga investeringar som aktiverats under året.

Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till 28,8 mnkr 
(föregående år 10,8 mnkr) och ökar därmed jämfört med 2019. 
Det genomsnittliga resultatet för de senaste tre åren uppgår till 
16,9 mnkr.  Årets resultat efter finansiella poster i förhållande till 
verksamheternas bruttokostnader uppgår till 4,1 procent jämfört 
med snittet de senaste tre åren på 2,5 procent.

Intäkts- respektive kostnadsanalys
Kommunkoncernens verksamhetsintäkter uppgick för år 2020 
till 352,0 mnkr (föregående år 336,9 mnkr) och ökar därmed 
4 procent från föregående år. Verksamhetens kostnader uppgick 

till 787,0 mnkr (föregående år 775,6 mnkr). Ökningen av intäkter 
respektive kostnader beror i hög utsträckning på kommunen. Se 
avsnitt nedan. För bolagen sjunker verksamhetens kostnader i 
princip för samtliga bolag. För framförallt Sotenäs RehabCenter 
är kostnadsminskningen relaterad till den pågående pandemin. 
Verksamheten har varit stängd eller delvis öppen under året. Även 
avskrivningarna ökar något för 2020, detta beror i hög utsträckning 
på kommunen (på grund av genomförd registervård). Tack vare 
ökningen av intäkterna är nettokostnaderna oförändrade jämfört 
med 2019.

Kommunkoncernens finansiella poster ökar, främsta orsaken 
till det är lägre finansiella intäkter hos kommunen samt något 
högre räntekostnader framförallt för bostadsbolaget. De låga ränte-
nivåerna håller ändå fortsatt ned kostnaderna för lånen i bolagen. 
Skattekostnaden i bolagen har ökat sedan 2019 vilket i huvudsak 
beror på nya avdragsregler för räntekostnader som trädde ikraft 
2019. Några orealiserade vinster i värdepapper finns ej.

Kommunkoncernen har relativt hög låneskuld vilket innebär 
att förändringar i räntor framöver kommer att vara kännbara. Till 
viss del har räntesäkring skett genom ränteswapar.

Koncernens investeringsverksamhet
Koncernens nettoinvesteringar uppgick för året till 72,9 mnkr 
(föregående år 117,0 mnkr). Investeringarna har i genomsnitt uppgått 
till 105 mnkr de senaste tre åren. Utfallet för året är att betrakta 
som något lågt i förhållande till senaste årens utfall. Framöver står 
koncernen inför stora investeringsvolymer. Långfristig skulder 
uppgår till 904 mnkr (föregående år 913 mnkr), en liten minskning 
jämfört med 2019. Sotenäs Vatten AB samt Sotenäs RehabCenter AB 
har minskad låneskuld. 

Någon nyupplåning har inte skett under året, däremot har 
omläggning av lån genomförts. Genom låga investeringar och goda 
resultat ökar självfinansieringsgraden. Koncernens låneskuld är i 
jämförelse med riket och Västra Götalandsregionen mycket hög. 
Långfristiga skulder för den skattefinansierade verksamheten avser 
skuld för hyres-/leasingavtal. 
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Resultat per organisation före elimineringar

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Sotenäs kommun 9,9 6,4 18,1

Sotenäsbostäder AB 6,2 4,6 10,6

Sotenäs Vatten AB 0,0 0,0 0,0

   varav över-/underuttag -2,8 -1,3 +2,8

Sotenäs RehabCenter AB 0,0 0,0 0,0

   varav driftbidrag/ägartillskott +2,9 +2,5 +2,8

Rambo AB (25 %) 0,2 0,0 0,3

Aggregerad resultaträkning, kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 347,9 336,9 352,0

Verksamhetens kostnader -786,4 -775,6 -787,0

Avskrivningar -63,4 -63,9 -67,8

Verksamhetens nettokostnad -501,9 -502,6 -502,8

Skatteintäkter 463,5 477,4 474,5

Generella statsbidrag och utjämning 57,6 45,8 68,4

Finansiella intäkter 2,3 1,7 0,9

Finansiella kostnader -10,4 -11,5 -12,2

Resultat efter finansiella poster 11,1 10,8 28,8

Extraordinära poster - - -

Årets resultat 11,1 10,8 28,8



Risk och kontroll

Likviditet
För kommunkoncernen sker en förstärkning av kassalikviditeten, 
framförallt tack vare bostadsbolaget och kommunen. Förändringen 
sker på tillgångskonton fordringar och kassa/bank. Investeringsnivå-
erna har varit relativt låg samt för kommunens del har förstärkning 
skett genom markant ökning av generella bidrag.

Soliditet
För kommunkoncernen har soliditeten enligt balansräkningen 
ökat något jämfört med 2019 och uppgår för 2020 till 36,4 procent. 
Snittet i riket uppgår till 39,3 procent. Då kommunkoncernen 
står inför större investeringar kommande åren, finns risk för att 
soliditeten försvagas. Det kan komma att försvaga den kommunala 
koncernens handlingsfrihet framöver.  Det är därför väsentligt att 
fortsätta hålla goda resultatnivåer.

Budgetföljsamhet drift 
Bolagens resultat följer i princip upprättad budget. För kommunkon-
cernen varierar budgetavvikelsen framförallt för kommunen, med 
en positiv budgetavvikelse på 17,1 mnkr (föregående år 13,9 mnkr).  

Prognosavvikelser
Någon koncernbudget är inte upprättad varför någon jämförelse 
i prognoser inte kan göras. 

Finansiell analys av kommunen
Resultat och kapacitet

Årets resultat
Det positiva resultatet för kommunen om 18,1 mnkr (föregående år 
6,4 mnkr) innebär en ökning jämfört med de tidigare två verksam-
hetsåren. Och en avsevärd förbättring jämfört med det budgeterade 
resultatet som uppgick till 1,0 mnkr. I resultatet ingår reavinster 
på 14,8 mnkr (föregående år 4,2 mnkr). Genomsnittligt resultat 
under de tre senaste åren uppgår till 11,5 mnkr och motsvarar i 
2,2 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjäm-
ning, för 2020 motsvarar det 3,3 procent.

En resultatnivå på 2 procent i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning innebär självfinansiering av investeringar på 

cirka 40 mnkr. Ökad investeringstakt innebär att de budgeterade 
resultatnivåerna bör öka i motsvarande takt.  Planen för kommande 
år visar på en successiv resultatökning och att för 2023 beräknas 
budgeterat resultat uppgå till 2 procent i förhållande till skatter 
och kommunal utjämning.

Intäkts- respektive kostnadsanalys
Verksamheternas intäkter för kommunen uppgår till 178 mnkr 
(föregående år 162 mnkr) en ökning med 10 procent jämfört med 
föregående år. Av de totala intäkterna inklusive skatteintäkter och 
kommunal utjämning utgör verksamhetens intäkter 25 procent. 

Under 2020 har bidragen ökat markant (+12 procent). Detta 
beror i huvudsak på kompensation till kommuner för den pågående 
pandemin. Bidragen avsåg bland annat kompensation för höga 
sjuklöner, ersättning för merkostnader inom omsorgsverksamheten, 
ersättning för extra livsmedelstillsyn. För 2020 uppgick dessa bidrag 
till cirka 10,0 mnkr varav merkostnader inom omsorgsverksamheten 
till 4,0 mnkr och ersättning sjuklöner till 5,8 mnkr. Bidragen för 
pandemin är tillfälliga för 2020. 

Bidrag från Skolverket har de senaste åren fortsatt att öka detta 
till följd av ökad mängd riktade bidrag. För 2020 uppgår bidragen 
till 13,8 mnkr. Ökningen under året avser statsbidrag för ökad 
likvärdighet i skolan med cirka 1,0 mnkr. För 2017 uppgick dessa 
intäkter till 7,3 mnkr. Vid en återblick till 2017 är det ändå bidrag 
från Migrationsverket som till störst del förändrats och påverkat 
verksamheten i högst grad. Ersättningen från Migrationsverket 
uppgick 2017 till 52 mnkr och för året till 8,8 mnkr. Nivåerna är 
därmed på väg att återställas till innan flyktingkrisen. Utvecklingen 
framåt pekar på en fortsatt minskning i ersättning från Migrations-
verket vilket innebär ytterligare anpassning av kostnaderna för att 
möta de lägre intäkterna. Bidragen utgör också största andelen av 
verksamhetens intäkter och uppgår till 41 procent 2020.  

Även taxor och avgifter fortsätter att öka. Under året förvän-
tades lägre intäkter framförallt inom hamnverksamheten, till följd 
av den pågående pandemin. Hamnintäkterna minskade med ca 7 
procent jämfört med budget. Denna intäktsminskning kompenseras 
av ökade avgifter framförallt inom parkeringsverksamheten.  För 
2017 uppgick avgifterna till 34,3 mnkr och för året till 39,5 mnkr 
(föregående år 38,0 mnkr). 

God ekonomisk hushållning
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Intäkter vid försäljning av exploateringsverksamhet och vinst 
vid försäljning av fastigheter varierar stort mellan åren. För året 
uppgick dessa till 14,8 mnkr (föregående år 4,0 mnkr) en ökning 
med 10,8 mnkr jämfört med 2019 års utfall. Enskilt största försälj-
ningen avser mark Väjern. En förändring av dessa poster påverkar 
resultatet väsentligt. För 2020 budgeterades med utfall 7,9 mnkr. 
För kommande år justeras denna budgetpost ned.

Verksamhetens kostnader
Verksamheternas kostnader (exklusive avskrivningar) ökar med 
3 procent jämfört med 2019 och uppgår till 669,2 mnkr för 2020 
(föregående år 650,4 mnkr).  Störst andel av verksamhetens 
kostnader utgörs av personalkostnader. Dessa uppgår till 68 procent 
av verksamhetens totala kostnader.  Personalkostnaderna ökar 
med 2 procent jämfört med föregående år och landar på 452,6 
mnkr (föregående år 443,0 mnkr). Antalet anställda ligger kvar 
på samma nivå som för 2019, däremot ökar sjuklönekostnaderna 
markant. För 2020 uppgår sjuklönekostnader exklusive sociala 
avgifter till 9,5 mnkr att jämföra med 7,0 mnkr för 2019. Till viss 
del har kommunen kompenserats genom ökade bidrag. För 2020 
ingår lönerevisionen för året, utbetalning av samtliga fackliga 
organisationer genomfördes i december. 

För 2020 ökar bidragen väsentligt, detta beror på en rättelse av 
redovisningen. Anläggningsbidrag till föreningar har tidigare år 
redovisats som investeringsutgift. Rättelsen påverkar kostnaderna 
för 2020 med 11,8 mnkr, bidragen uppgår därmed till 28,6 mnkr 
(föregående år 17,8 mnkr). Kostnader för material, tjänster och 
övriga verksamhetskostnader ökar något till 101,4 mnkr (föregå-
ende år 91,2 mnkr).

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgår till 
705,2 mnkr (föregående år 681,5 mnkr). Ökade verksamhetskost-
nader beror på personalkostnader och bidrag enligt beskrivning 
ovan, men även på högre avskrivningar. Årets avskrivningar ökar 
till 35,9 mnkr (föregående år 31,1 mnkr). Ökningen är av engångs-
karaktär och beror på genomförd registervård i anläggningsreskon-
tran under 2020.  

Skatteintäkter och kommunal utjämning
Skatteintäkter och kommunal utjämning ökar sammantaget kraftigt 
mellan 2019 och 2020 och beror i huvudsak på de tillfälliga generella 

bidragen.
Skatteintäkterna sjunker med 3 mnkr jämfört med 2019 detta 

på grund av negativ slutavräkning. Slutavräkning uppgår till ca 
-9,0 mnkr och beror i huvudsak på den pågående pandemin. För 
2020 budgeterades med 480,5 mnkr i skatteintäkter, en avvikelse 
med -6,0 mnkr.

De generella bidragen exklusive fastighetsavgiften ökade å 
andra sidan med 20,3 mnkr vilket motsvarar 150 procent. 2016 
ökade bidragen med drygt 17,0 mnkr, vilket relaterades till rådande 
flyktingsituation samt även stöd avseende byggbonus. Dessa stöd 
avtog under åren samtidigt som avgiften till kostnadsutjämningen 
ökade från drygt 13 mnkr 2017 till 27 mnkr 2019. 

Ökningen 2020 beror på de insatser staten genomfört för att 
kompensera kommunerna för lägre skatteintäkter i samband med 
den pågående pandemin.

För 2020 uppgår bidragen till 9 procent av de totala intäkterna 
för 2019 var motsvarande andel 1 procent. Denna variation och 
snabba förändring ställer än större krav på nivån på de budgete-
rade resultaten. 

Sedan 2017 har avgiften till kostnadsutjämningen ökat från 
-1 450 kr per invånare 2017 till -3 316 kr per invånare 2020. 
Förändringen hänger i hög grad ihop med kommunens demografi. 
Prognosen de kommande åren innebär en fortsatt ökning av 
avgiften.

Fastighetsavgiften har stadigt ökat. För 2020 uppgår den till 
34,5 mnkr och som andel av totala intäkter motsvarar det 5 procent. 
För kommande år förväntas ytterligare ökning ske.  Kommunen 
har en fordran på staten motsvarande 41 mnkr.

Över den senaste treårsperioden ökar verksamhetens nettokost-
nader med 7,9 procent. Skatteintäkter samt kommunal utjämning 
ökar med 6,0 procent under samma period. Därför är det nödvändigt 
att verksamhetens nettokostnader fortsätter att sjunka.

Nettokostnadsandel
En förutsättning för att hålla en god ekonomisk hushållning är att 
balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Måttet 
innebär att samtliga löpande nettokostnader inklusive finansnetto 
relateras till skatteintäkter och kommunal utjämning. Nettokost-
nadernas förhållande till skatte- och utjämningsbidrag bör ligga 

God ekonomisk hushållning
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Kommunal skatteintäkter och utjämning

Belopp i mnkr 2016 2017 2018 2019 2020

Skatteintäkter och 
kommunal utjämning 
inklusive fastighetsavgift 507 514 521 523 543

Utveckling i mnkr 32 7 7 2 20

Utveckling i % 7 % 1 % 1 % 0 % 4 %

Skatteintäkter 425 450 463 477 474

Utveckling i mnkr 13 26 13 14 -3

Utveckling i % 3 % 6 % 3 % 3 % -1 %

Fördelning av verksamhetens kostnader

% 2016 2017 2018 2019 2020

Lämnade bidrag 3 % 3 % 3 % 3 % 4 %

Köp av verksamhet 11 % 12 % 10 % 11 % 9 %

Personalkostnader 66 % 67 % 68 % 68 % 68 %

Lokalhyror och markhyror 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Bränsle, energi och 
vatten 2 % 2 % 2 % 2 % 1 %

Material, tjänster och 
övriga verksamhets- 
kostnader 16 % 14 % 14 % 14 % 15 %



betydligt under 100 procent så att det utrymme som då finns kvar 
kan användas för eventuell amortering av lån, investeringar och/
eller sparande. 

För 2020 uppgick nettokostnadsandelen inklusive finansnetto 
till 97 procent (föregående år 99 procent). Det betyder att den 
löpande verksamheten lämnar kvar en tillräckligt stor andel av 
skatteintäkter och kommunal utjämning i anspråk. Väsentligt är 
att fortsätta med det pågående omställningsarbetet för att kunna 
möta de ökade investeringsnivåerna framöver samt övriga föränd-
ringar på intäkts- och kostnaderna.

Investeringar
Investeringsbudgeten uppgick för 2020, inklusive resultatöverföring 
från 2019, till 46,5 mnkr. Årets bruttoinvesteringar ligger kvar på 
samma nivå som tidigare år och landar på 34,6 mnkr (föregående år 
34,9 mnkr) och försäljningsinkomster inklusive investeringsbidrag 
ökar till 12,9 mnkr (föregående år 3,9 mnkr). 

Självfinansieringsgraden ökar och uppgår till 157 procent. 

Risk och kontroll

Likviditet
Kassalikviditet är ett mått på organisationens betalningsförmåga på 
kort sikt. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination 
med förbättrad soliditet visar på om kommunens totala finansiella 
utrymme förstärkts. För kommunen fortsätter likviditeten att 
förbättras. Detta framförallt tack vare relativt låga investeringsut-
gifter samt positivt resultat. Förstärkning har även skett tack vare 
hög exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning.

Kassalikviditeten uppgick 2020 till 139 procent. Det innebär en 
förstärkning av likvida medel med 47,5 mnkr totalt uppgår likvida 
medel på balansdagen till 127,1 mnkr.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsut-
rymmet, ju högre soliditet desto starkare finansiell ställning. Nyckel-
talet soliditet visar hur stor del av tillgångar som har finansierats 
med eget kapital respektive skulder. Ju högre soliditet, desto mindre 
skuldsättning. I tabellen framgår nyckeltal exklusive och inklusive 
samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt. Det senare 
för att få med de pensionsförpliktelser med vidhängande löneskatt 

som återfinns utanför balansräkningen vilket ger en bättre bild 
av kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme. 

Kommunen redovisar enligt blandmodellen. Kommunens 
soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser stärks ytterligare 
och uppgår till 39 procent. Sotenäs har över tid haft en god soliditet 
och står sig väl i jämförelse med liknande kommuner och riket. 
Detta gäller även när samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt 
räknas in. Jämfört med genomsnittet bland kommunerna i Västra 
Götaland och i jämförelse med riket placerar sig kommunen väl till.

Förslag på ny redovisningsmodell avseende pensioner skulle 
innebära att denna ansvarsförbindelse lyfts in i balansräkningen. 
Skulle denna förändring träda i kraft kommer kommunens soliditet 
ändå fortsatt att vara positiv och mycket god. En sådan förändring 
skulle också medföra lägre kostnader för pensioner, det är då viktigt 
att fortsätta budgetera med goda resultatnivåer.

Pensionsskuldens utveckling
Kommunen redovisar pensionerna enligt den så kallade blandmo-
dellen. Blandmodellen innebär att den större delen av pensions-
skulden redovisas utanför balansräkningen bland ansvarsför-
bindelser. Pensionsförpliktelsen är en skuld till de anställda. För 
perioden före 1998 betalades inte in någon pension löpande under 
intjänandet av pensionsrätten. Det innebär att kommunen har en 
skuld som per 2020-12-31 uppgår till 223,6 mnkr (föregående år 
229,7 mnkr) inklusive särskild löneskatt. 

Efter 1998 ändrades detta och en löpande inbetalning av 
pensionskostnaderna görs numera kontinuerligt. Kostnader för 
pensioner som belastar resultatet uppgår till 39,3 mnkr (föregående 
år 41,0 mnkr) och därmed en marginell minskning. För kommande 
år prognostiseras med en ökning av, förutsatt oförändrad redovis-
ningsmodell. Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande, 
totalt sett innebär dessa åtaganden en hög risk. En detaljerad 
redovisning över kommunens pensionsåtagande finns i  not 18 
i block 3.

Kommunalskatt
Skattesatsen till kommunen för 2020 var 21,99 procent. Sotenäs 
kommuns inkomster av skatt, kommunal utjämning och fastig-
hetsavgift uppgick till 542,9 mnkr (föregående år 523,0 mnkr) eller 
75 procent av de totala intäkterna. 

God ekonomisk hushållning
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Kassalikviditet

% 2016 2017 2018 2019 2020

69 % 78 % 124 % 125 % 139 %

Kommunal utjämning och fastighetsavgift

Belopp i mnkr 2016 2017 2018 2019 2020

Kommunal utjämning 
exklusive fastighetsavgift 56 36 27 14 34

Utveckling i mnkr 17 -20 -9 -14 20

Utveckling i % 45 % -36 % -24 % -50 % 150 %

Kommunal 
fastighetsavgift 27 29 31 32 35

Utveckling i mnkr 1 2 2 2 2

Utveckling i % 6 % 8 % 7 % 6 % 7 %

Soliditet

Belopp i mnkr 2016 2017 2018 2019 2020

Soliditet enligt 
balansräkningen 54 % 57 % 69 % 70 % 70 %

Soliditet inklusive hela 
pensionsskulden 28 % 29 % 36 % 37 % 39 %



Budgetföljsamhet drift 
Kommunen budgeterade 2020 med ett överskott på 1,0 mnkr.  
Årets utfall på 18,1 mnkr innebar en positiv budgetavvikelse på 
17,1 mnkr. Det innebär vidare att förutsättningarna för kommande 
år förbättras. Planen är att inom mandatperioden öka de genom-
snittliga resultatet i förhållande till skatter och kommunal utjäm-
ning från 1,0 procent till 2,0 procent. Vidare ska verksamheternas 
nettokostnader minska med 36,5 mnkr för perioden 2019 - 2022, 
varav 10,1 mnkr för 2020. 

Nämndernas positiva budgetavvikelse fortsätter därmed även 
för 2020, för året med ett överskott om 16,4 mnkr motsvarande 
2,5 procent. Endast en nämnd har en negativ budgetavvikelse, 
vilket är relaterat till pandemin. Miljönämnden beslutade om en 
återbetalning för inte genomförda granskningar under året. 

Prognosavvikelser
För kommunen ses stora avvikelser i genomförda prognoser jämfört 
med utfallet för året. Tabellen nedan visar på prognosavvikelsen 
från oktober och november till årets utfall. En god prognossäkerhet 
innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till 
förändrade förutsättningar under året. Prognoserna för verksam-
hetens resultat och utfallet för densamma visar på en stor variation.  
En prognosavvikelse under 1 procent av nettokostnaderna innebär 
en god prognossäkerhet. Prognoserna under året har visat på stora 
variationer detta kopplat till den pågående pandemin och oklarheter 
kring omfattningen på statsbidrag. Detta givet visar förbättring av 
prognoser jämfört med tidigare år. 

Känslighetsanalys skattefinansierad verksamhet
Invånarantalet påverkar bland annat skatteintäkter och utjäm-
ningsbidrag. Minskar invånarantalet 100 personer betyder det 
minskade skatteintäkter med 5,1 mnkr. Sotenäs är mycket känslig 
för förändringar i demografin vilket ger utslag i kostnadsutjäm-
ningssystemet.

Störst påverkan på kommunens intäkter har skatteintäkterna. 
Minskning med 1 procent innebär 4,8 mnkr lägre intäkter. En 
minskning av kommunal utjämning och generella bidrag med 
1 procent skulle innebära en minskning med 0,4 mnkr. En minsk-
ning av fastighetsavgiften med 1 procent skulle minska intäkterna 
med ytterligare 0,4 mnkr.

På kostnadssidan är det personalkostnader samt inköp av varor 
och tjänster som har störst påverkan. I budgeten för 2020 har 
löneökningarna beräknats till 3,0 procent. Varje procentenhets 
ökning av lönesumman medför en ökning av personalkostnaderna 
med 4,5 mnkr.

Avslutande kommentar för kommunkoncernen
För att uppnå god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha 
god balans mellan löpande intäkter och kostnader. Resultatet för 
kommunkoncernen ökar under 2020. Det är väsentligt framöver 
att fortsätta med goda resultat för att möta kommande investe-
ringsutgifter. För att åtminstone till del kunna självfinansiera 
investeringarna. Sett över en flerårsperiod har den kommunala 
koncernen en god soliditet. Detta trots hög låneskuld. Det finns 
risk att kommande investeringsnivåer kommer att pressa ned 
soliditeten kommande år.

Den skattefinansierade verksamheten behöver förstärka resul-
taten och precis som det långsiktiga finansiella målet är uppsatt 
behöver resultatet stabilt uppgå till minst 2 procent av skatter 
och utjämning. En sådan stabil resultatnivå innebär att, vid en 
investeringsvolym på cirka 40 mnkr, kan kommunen klara att 
egenfinansiera sin tillgångsökning med skatteintäkter. Detta leder 
till en god finansiell handlingsberedskap på kort och lång sikt. Då 
investeringsnivåerna framöver ökar, bör de budgeterade resultat-
nivåerna öka för fortsatt självfinansiering. 

Årets resultat på 3,3 procent (föregående år 1,7 procent) i förhål-
lande till skatteintäkter och kommunal utjämning har möjliggjort 
självfinansiering av årets investeringar. Ökningstakten för verksam-
hetens kostnader exklusive kapitalkostnader är lägre än ökningen 
av verksamhetens intäkter samt skatteintäkter och kommunal 
utjämning. Kostnaderna ökar med 3 procent och intäkterna med 
5 procent. Problemet är att för kommande år kommer de generella 
bidragen kommunen erhöll 2020 i samband med pandemin att 
successivt upphöra och helt försvinna från och med 2024. För att 
klara resultat på minst 2 procent kan inte verksamhetens kostnader 
fortsätta öka i lika hög utsträckning framöver. Vidare är det väsent-
ligt att den plan kommunfullmäktige beslutat om att verksamhe-
ternas kostnader ska minska måste fortlöpa.

God ekonomisk hushållning

38

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Prognostiserad budgetavvikelse

Belopp i mnkr Okt Nov Dec Diff

Verksamhetens resultat 6,6 5,8 13,8 8,0

Avskrivningar -1,7 -4,9 -6,5 -1,6

Verksamhetens nettokostnad 4,9 0,9 7,3 6,4

Skatteintäkter och kommunal 
utjämning 11,6 11,3 9,9 -1,4 

Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avvikelse i prognos 16,4 12,1 17,1 5,0 

Pensionsskuldens utveckling

Belopp i mnkr 2016 2017 2018 2019 2020

Ansvarsförbindelse 191,0 188,3 184,4 180,8 180,0

Avsatt till pensioner 7,4 8,3 9,8 10,0 11,0

Upplupna kostnader 13,7 16,9 15,4 14,3 15,3

Löneskatt 51,5 51,8 50,9 49,8 50,0

Summa pensionsskuld 263,6 265,3 260,5 254,9 256,3



Balanskravsresultat
Balanskravet är lagstadgat i kommunallagen, och utgör en nedre gräns för vilket resultat som är tillåtet att 
budgetera och redovisa. I korthet innebär balanskravet att kommuner ska besluta om en budget där intäkter 
överstiger kostnader. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska 
kompenseras med motsvarande överskott inom de kommande tre åren samt att kommunfullmäktige ska i 
plan ange hur det ska ske.

I förvaltningsberättelsen ska framgå en balanskravsutredning. Då det 
är klart framgår resultat efter balanskravsutredning före avsättning 
till resultatutjämningsreserven (RUR). Nästa steg i balanskravsut-
redningen är en redovisning av medel som förts till och från RUR. 

Balanskravsutredningen
Kommunen redovisar 2020 ett positivt resultat om 18,1 mnkr. 
Efter avdrag från realisationsvinster (-5,5 mnkr) samt justering för 
realisationsvinster (- mnkr) uppgår årets resultat efter balanskrav-
sjusteringar till 12,6 mnkr. Detta resultat ställs mot 1 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag (5,4 mnkr), vilket innebär 
att avsättning till RUR är möjlig med upp till 7,2 mnkr. 

Kommunfullmäktige har beslutat att RUR maximalt får uppgå 
till 20,0 mnkr. Mellan åren 2015 – 2018 har kommunen reserverat 
17,5 mnkr. I bokslut 2020 begränsas därför den möjliga avsättningen 
till 2,5 mnkr. Det innebär att RUR därefter är fylld och det utgående 
värdet uppgår till 20,0 mnkr. 

Efter en avsättning med 2,5 mnkr till resultatutjämningsreserven Efter en avsättning med 2,5 mnkr till resultatutjämningsreserven 
uppgår uppgår årets balanskravsresultatårets balanskravsresultat till 10,1 mnkr vilket är 9,1 mnkr  till 10,1 mnkr vilket är 9,1 mnkr 
bättre än det budgeterade balanskravsresultatet om 1,0 mnkr.bättre än det budgeterade balanskravsresultatet om 1,0 mnkr.

Resultatutjämningsreserven
Syftet med en kommunal resultatutjämningsreserv är att överskott 
ska kunna reserveras under finansiellt starka år, då skatteintäkterna 
ökar ordentligt, för att sedan användas för att täcka hela eller delar 
av underskott under finansiellt svagare år, då skatteintäkterna 
minskar eller endast ökar måttligt. RUR ska därigenom bidra 
med att skapa stabilare planeringsförutsättningar för kommuner. 
Rådande konjunkturläge ska därmed inte påverka resurstilldel-
ningen till verksamheterna i alltför hög utsträckning, då behovet 

av servicen som kommuner tillhandahåller i regel inte minskar i 
en lågkonjunktur.

Sotenäs kommun har beslutat att använda sig av en resul-
tatutjämningsreserv, vilken maximalt får uppgå till 20,0 mnkr. 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan en årlig reservering 
till reserven göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta 
av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat 
efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när 
avsättningen får ske i stället uppgå till 2 procent av summan av de 
ovan nämnda posterna. 

För att Sotenäs kommun ska kunna nyttja medlen som är reser-
verade i  reserven behöver följande två kriterier vara uppfyllda:

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

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

Årets förutsättningar
År 2020 uppgick den procentuella förändringen av skatteunderlags-
tillväxten till -1,7 procent, medan  det 10-åriga snittet uppgick till 
2,3 procent. Det innebär att årets skatteintäktsutveckling understeg 
det 10-åriga snittet och kommunen kan nyttja medel ut reserven 
för att täcka ett negativt balanskravsresultat. Då årets balanskravs-
resultat är positivt är det inte aktuellt att nyttja medlen i resultat-
utjämningsreserven.

39

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Balanskravsresultat

Balanskravsutredning

mnkr 2018 2019 2020

  Årets resultat enligt resultaträkningen 9,9 6,4 18,1

- Samtliga realisationsvinster -6,3 -2,5 -5,5

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 4,1 - -

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 7,7 4,0 12,6

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -2,5 - -2,5-2,5

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - -

= Årets balanskravsresultat 5,2 4,0 10,110,1

10-årigt snitt för skatte- 
underlagsutveckling år 2020

10-årigt snitt 2,3

Årets utfall -1,7

Utgående balans RUR
mnkr

2018 17,5

2019 17,5

2020 20,020,0



Väsentliga personalförhållanden

Väsentliga personalförhållanden
Väsentliga personalförhållanden fokuserar på områdena antal anställda och åldersstruktur, personalförsörj-
ning, sjukfrånvaro och medarbetarundersökning. I koncernen återfinns störst andel personal i kommunen 
detta då Sotenäs Vatten AB ej har egna anställda, Rambo AB ägs till 25 procent. Sotenäs RehabCenter AB 
och Sotenäsbostäder AB har 14 anställda vardera. Därav utgår redovisningen i huvudsak från kommunen.

Attraktiv arbetsgivare
Den kommunala verksamheten är personalintensiv. Därför är 
medarbetarna och kommunens arbete med personalfrågor kritiska 
framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i den kommunala servicen. 
Förväntningar på den kommunala verksamheten från kommunin-
vånarna, avseende tillgänglighet, tekniska lösningar mm har ökat 
och kommer att öka. Detta ställer krav såväl på arbetsmiljö och 
rekrytering som möjligheter till vidareutbildning.

Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar 
goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal. 
För att nå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare har Sotenäs 
kommun arbetat aktivt med en rad aktiviteter under året så som 
att medarbetarna ska kunna få kompetensutveckling i arbetet 
genom att årligen ta fram kompetensförsörjningsplan, erbjudit 
traineeutbildning för blivande chefer, gemensam ledarskapsut-
veckling för alla chefer i kommunen som skapar samsyn och goda 
förutsättningar för en god arbetsmiljö, och infört möjligheten till 
heltidsanställningar inom samtliga förvaltningar. Läs mer om 
kommunens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare i avsnittet 
om god ekonomisk hushållning.

Antal anställda
Det totala antalet anställda i kommunen har minskat under 2020. 
En minskning av antalet anställda har skett från 2017 och fram till 
2020, däremot ökar antalet årsarbetare. Här syns tydligt effekten 
av heltidsresan. Antalet årsarbetare har ökat från 764 (2018) till 
772 (2020). Under perioden 2018 till 2020 sker även en förskjutning 
från timanställda till månadsanställda. 

Minskningen av antalet anställda sedan 2017, beror på omställ-
ning efter flyktingkrisen, därtill har inom samhällsbyggnadsför-
valtningen skett minskning i samband med att VA-verksamheten 

övergick till VA-bolaget, Sotenäs Vatten AB. 
Inom kommunens verksamheter har också skett anpassning 

av förvaltningsorganisationen för att ställa om efter krav på effek-
tivisering.

Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgraden ökar markant under 2020 då den så kallade 
heltidsresan fortsatt, vilket inneburit att större delen av de tillsvi-
dareanställda medarbetarna inom kommunen nu erbjudits möjlig-
heten till heltidsarbete.

Andelen medarbetare i Sotenäs kommun som anställs på 
100 procent är hög. Med de insatser som genomförts under året 
innebär det att 83 procent av kommunens tillsvidareanställda har 
en 100 procentig anställningsgrad. En bidragande orsak till att 
sysselsättningsgraden inte är 100 procent är att anställda själva 
väljer att inte arbeta heltid trots att möjligheten finns. Att gå från 
deltid till heltid kommer vara nödvändigt för att möta välfärdens 
kompetensförsörjningsbehov. 

Det finns fortsatt utmaningar med heltidsresan inom vissa 
yrkeskategorier. Projektarbetet kring heltid avslutas i maj 2021 
och då ska heltidsanställning vara norm i Sotenäs kommun med 
möjlighet att själv välja en lägre sysselsättningsgrad.

Heltidsresan inom omsorgsförvaltningen
Ökningen av antalet årsarbetare är framförallt koncentrerad 
till omsorgsförvaltningen. Det demografiska behovet framöver 
kommer förmodligen att innebära en omfördelning av verksamhet 
till omsorg. Detta då antalet äldre äldre förväntas öka markant. 
Omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med brukarnas ökade själv-
ständighet där exempelvis den digitala tekniken spelar stor roll.

Bemanningsenheten har lösts upp och resurserna har fördelats ut 
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Anställda och åldersstruktur Kommunen

2019 2020

Antal månadsavlönad tillsvidareanställda 
personer 709 708

Antal månadsavlönade visstidsanställda 
personer 90 102

Totalt antal anställda personer 1 074 1 015

Antal årsarbetare, månadsanställda 740 772

Andel heltidsanställda tillsvidareanställda 
kvinnor, % 65 81

Andel heltidsanställda tillsvidareanställda  
män, % 91 91
Total andel heltidsanställda tillsvidareanställda, 
i % 69 83

Medelålder 48 49

54 55 43 44
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356 352
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på verksamheterna. Detta för att få en effektivisering av arbetet med 
bemanningsplanering, vilket är särskilt viktigt nu då heltidsresan 
är införd i alla verksamheter och mer rörlig tid finns att fördela. 

Heltidsresan inom utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen är i gång med heltidsresan. Tillsam-
mans med fackliga företrädare pågår ett gemensamt arbete för 
att öka sysselsättningsgraden för medarbetare som önskar högre 
sysselsättning. 

Kompetensförsörjning
Medelåldern i kommunen är i princip oförändrad från 2019. Ålders-
strukturen har en övervikt åt åldersgruppen 50 år och äldre vilket 
kan skapa utmaningar i arbetet med kompetensförsörjning. För att 
tillgodose kompetensbehovet som genereras av Sotenäs kommun, 
kommande pensionsavgångar krävs alltjämt ett långsiktigt arbete 
med kompetensförsörjning. 

Under 2020 pågår arbete med kompetensförsörjningsplan. 
Planen säkerställer att medarbetarna utifrån behov får kompetens-
utveckling och att framtida behov säkras. Som stöd i utvecklingen 
har omställningsfondens medel använts för finansiering. Detta är ett 
arbete som måste ske kontinuerligt för att möta framtidens behov. 

Vakansprövning och kompetensväxling
Framöver behöver Sotenäs skapa förutsättningar för att bedriva en 
hållbar verksamhet och vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt 
som kraven på offentlig verksamhet ökar. Det ekonomiska läget i 
Sveriges kommuner är dessutom ansträngt, och en ändamålsenlig 
bemanningsstrategi är ett viktigt instrument för att främja kvalitet 
och effektivitet. Genom vakansprövning säkerställs att nyrekryte-
ring endast sker i nödvändiga fall och att kompetensväxling sker 
i de fall inriktningen på tjänsten behöver ändras. Utöver detta 
säkerställs att befintliga medarbetares kunskaper och erfarenheter 
tas tillvara i första hand.

Extratjänster
Sotenäs arbetar på olika sätt för att kunna bemanna bristyrken där 
bland annat pensionsavgångar genererar brist på personal. Exempel 
på detta är ett projekt med extratjänster inom utbildningsförvalt-
ningen som i samarbete med arbetsmarknadsenheten syftar till att 
kombinera utbildning och praktik för människor som står långt 

ifrån arbetsmarknaden. Den  marina återvinningscentralen har 
också kunnat erbjuda extratjänster för personer som tar sitt första 
steg in på arbetsmarknaden.

Pensionsavgångar
Personalomsättningen sjunker från 9 procent 2019 till 6 procent 
2020.  Den totala personalomsättningen uppgick under året till 
6,3 procent varav pensionsavgångar stod för 2,3 procent. Pensions-
avgångar de kommande åren påverkar personalförsörjningen och är 
en viktig parameter att ta hänsyn till vid verksamhetens planering 
framåt. Vid en förväntad pensionsavgång vid 65 års ålder är det cirka 
20 medarbetare totalt i kommunen som kommer att gå i pension 
årligen de närmsta fyra åren. Med en förändrad pensionsålder till 
67 år minskar antalet pensionsavgångarna de närmaste åren något.

Sotenäs kommun ska arbeta för att skapa förutsättningar och 
en arbetsmiljö som möjliggör att medarbetare orkar, vill och kan 
arbeta länge inom kommunens verksamheter.

Medarbetarundersökningen
Medarbetarundersökningen genomfördes i oktober 2020 med 
en svarsfrekvens på 73 procent. Sotenäs kommun har genomfört 
medarbetarundersökning vartannat år med start 2016. Under 
dessa år har resultatet för de medarbetare som kan rekommendera 
Sotenäs kommun som arbetsgivare förbättrats med 8 procentenheter. 
Ledarskapsindex har höjts från 71 till 74 och medarbetarindex som 
speglar arbetstillfredsställelse från 64 till 72. Samtliga enhetschefer 
har fått resultatet för sin verksamhet samt uppdraget att tillsammans 
med medarbetarna arbeta med förbättringar utifrån fokusområden 
som de gemensamt väljer ut. 

Ledarskapsutveckling
Kommunen har under året genomfört gemensam ledarskapsut-
veckling för alla chefer i kommunen för att skapa samsyn och goda 
förutsättningar för en god arbetsmiljö. Förbättrade resultat i årets 
medarbetarundersökning tyder på att satsningen kring ledarskap 
har gett avsedd effekt i verksamheterna.

Under året genomfördes även en digital arbetsmiljöutbildning 
för att öka kunskapen kring arbetsmiljö och hälsa för samtliga 
chefer och skyddsombud inom kommunen.

Kommunen har även i samarbete med sju andra kommuner 
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Förväntade pensionsavgångar, tillsvidareanställda 65 år
Koncernen 2021 2022 2023 2024

Kommunstyrelsen 6 4 2 1

Byggnadsnämnden - - - 1

Miljönämnden i  
mellersta Bohuslän - - - -

Utbildningsnämnden 4 5 5 7

Omsorgsnämnden 13 12 13 8

Totalt kommunen 23 21 20 17

Sotenäsbostäder AB - - 2 1

Sotenäs RehabCenter AB 1 1 - 1

Rambo AB 6 4 3 5

Totalt koncernen 30 26 25 24
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erbjudit traineeutbildning för blivande chefer för att på så vis möta 
framtidens behov av välutbildade chefer inom verksamheterna.

Övertid
Att bevaka antalet övertidstimmar är en viktig fråga både ur ett 
kostnads- och arbetsmiljöperspektiv. Övertidsersättningen uppgick 
2020 till 2,3 mnkr vilket motsvarar 0,5 procent av årets totala 
personalkostnader. Antalet övertidstimmar har minskat 2020 
jämfört med 2019 till följd av ett antal större insatser som pågått 
under flera år. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i Sotenäs kommun ökade under 2020 till 8,9 procent 
och därmed ökar sjukfrånvaron över de tre senaste åren. Genom-
snittet de senaste tio åren uppgår till 6,8 procent. Årets ökning är 
tydligt sammankopplad med de restriktioner som Folkhälsomyn-
digheten utfärdat. Den totala sjukfrånvaron är generellt högre bland 
kvinnor än bland män. Främst ses en ökning av korttidsfrånvaron, 
där förskjutningen från långtids- till korttidsfrånvaro är störst 
inom utbildningsnämnden.

Långtidssjukfrånvaron minskar till följd av att flera verksam-
heter arbetat aktivt med att minska sjukfrånvaron och stärka 
friskfaktorer, vilket bedöms ha gett resultat. 

Högst frånvaro totalt inom kommunen har åldersgruppen upp 

till 29 år med cirka 13 procents frånvaro. Inom denna grupp är det 
medarbetare med en visstidsanställning som står för störst andel.

Fördjupade analyser kommer att genomföras och därefter 
insatser med riktade insatser och aktiviteter för att minska sjukfrån-
varon och öka arbetshälsan. 

Sjuklönekostnaderna exklusive sociala avgifter uppgår 2020 
till 9,5 mnkr vilket är en ökning med 2,5 mnkr (+36 procent)
jämfört med 2019. Ökningen mellan åren 2018 till 2019 uppgick 
till 23 procent. 

Läs mer om personalfrågor i avsnittet om mål för god ekonomisk 
hushållning och kommunala jämförelser.
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Kommunen 2018 2019 2020 2020 2020

Kommunstyrelsen 16 23 20 21 18

Byggnadsnämnden 9 14 30 60 2

Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 30 19 36 35 39

Utbildningsnämnden 14 18 18 18 20

Omsorgsnämnden 16 17 24 24 22

Totalt kommunen 16 18 22 22 20

Sjukfrånvaro totalt Kommunen

% 2018 2019 2020

Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 6,3 7,2 8,9

Andel av sjukfrånvaron som avser 
frånvaro under en sammanhängande 
tid av minst 60 dagar 2,7 3,6 3,5

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,8 7,4 9,3

Sjukfrånvaro för män 4,5 6,5 7,1

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 6,4 9,5 13,1

Sjukfrånvaro i åldrarna 30 - 49 år 5,5 7,1 8,5

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 6,9 6,9 8,5

Sjuklönekostnader i mnkr

Sjuklön dag 2-14 4,7 6,2 8,7

Sjuklön dag 15-90 1,1 0,9 0,8

Summa sjuklön exkl. sociala avgifter 5,7 7,0 9,5



Förväntad utveckling
I detta avsnitt redovisas upplysning om kända väsentliga påverkansfaktorer inför framtiden för den  
kommunal koncernen samt de förväntningar som baseras på kända förhållanden. 

Demografisk utveckling
Prognoserna för befolkningsutvecklingen i riket innebär en ökning 
inom åldersgrupperna barn och unga samt för äldre. I gruppen 
äldre är det främst åldersgruppen 80+ som ökar. Detta ställer ökade 
krav på välfärdstjänsterna. Demografiska prognosen för Sotenäs 
kommunkoncern skiljer sig något jämfört med riket. Prognoserna 
visar på ökning i åldersgruppen äldre, men för barn och unga 
förväntas ingen ökning ske. Detta ställer krav på omsorgsverksam-
heten framöver. För att förändra utvecklingen och få ökning även 
för barn och unga och för de i arbetsför ålder ställs också krav på 
tillgång till bostäder och fortsatt god arbetsmarknad. Kommande 
arbete med översiktsplanen är ett viktigt verktyg för långsiktig 
planering framöver, vilken kommer att påverka hela kommun-
koncernen, men också samverkan med det lokala näringslivet.

Effekter av covid-19
Verksamhetsår 2020 har kännetecknats av att hantera covid-19. 
Vilka långsiktiga effekter pandemin kommer att få för kommun-
koncernen är oklart. Men kan exempelvis påverka genom ökad 
arbetslöshet, ohälsa hos invånare, och ökat försörjningsstöd. I 
Sotenäs syns en ökad arbetslöshet under slutet av året 2020. Vad 
gäller arbetslöshet påverkas kommunen även av omstruktureringen 
som Arbetsförmedlingen genomfört. 

Omställning av verksamhet
Under 2020 har kommunen kompenserats för lägre skatteintäkter 
samt kostnader i samband med pandemin. Framöver visar den 
senaste skatteprognosen på en relativt bra utveckling. En stor 
osäkerhet råder dock kring pandemins påverkan på utvecklingen 
av arbetade timmar och således på skatteintäkterna. Ytterligare 
osäkerhet är de generella bidragen som successivt minskar men även 
på det generella riktade bidraget inom äldreomsorgen. Hur länge 
bidraget ligger kvar eller krav på förbehåll kring bidraget. Denna 
osäkerhet kring intäkter samt den höga volymen investeringar 
innebär att kostnadsbesparingar för kommunens verksamheter 
måste fortgå. 

Pension
Prognosen för de kommande fem åren visar att genomsnittlig 
nivå på pensionskostnader uppgår till 40 mnkr årligen. Kostnader 
avseende ansvarsförbindelsen ligger kvar på samma nivå. Däremot 
syns kostnadsökning för särskilda satsningar, från staten, för vissa 
yrkesgrupper. Kommunen redovisar pensioner enligt den så kallade 
blandmodellen. Under året 2021 förväntas information kring en 
fullfonderingsmodell komma. En sådan förändring av redovisningen 
kommer innebära försämrad soliditet och samtidigt lägre årliga 
pensionskostnader. Väsentligt är ändå framöver att behålla höga 
resultatnivåer för att kunna finansiera investeringar och övriga 
verksamhetsförändringar.  

Företagsetablering
Det pågående arbetet för en kommande landbaserad laxodling i 
kommunen kommer i hög utsträckning, givet att miljötillstånd 
beviljas, att påverka kommunkoncernen. Detta genom ökat antal 
arbetstillfällen, fler helårsboende, och infrastruktur.

Vision 2032
Som ett led i långsiktig planering har en ny vision antagits under 
2020. Detta med tydlig målbild om utstakad inriktning för 
kommunen framöver. Visionen kommer att under kommande 
år innebära en översyn av målen för god ekonomisk hushållning 
inom hela kommunkoncernen. 

Investeringar, lån och borgen
Kommunkoncernen har ett stort tryck på investeringsutgifter 
för kommande år. Detta hänger dels ihop med kommunen men 
också VA-bolaget och bostadsbolaget. För Sotenäs kommun avser 
investeringar främst äldre verksamhetsfastigheter och hamnar. 
Renhållningsbolaget har att införa nytt insamlingssystem vilket 
bland annat innebär investering i nya kärl. VA-bolagets investe-
ringsplaner avser reinvesteringar, omvandlingsområden samt explo-
atering. För bostadsbolaget består utmaningen i nyproduktion för 
att uppnå fullmäktiges mål. Samordning och planeringen avseende 
investeringar kommer att vara i stort fokus under de närmsta åren. 

Sammantaget innebär det att kommunkoncernens låneskuld 
kommer att öka. Detta medföljer ökade borgensåtaganden för 
kommunen. Men också ökade ränte- och kapitalkostnader för 
bolagen. Osäkerhet råder avseende utvecklingen av kommande 
ränteläge. I dagsläget bedöms dock risken för en kraftig ökning av 
räntorna som låg. I samband med de stora investeringarna behövs 
förmodligen taxor för den avgiftsfinansierade verksamheten ses 
över. Satsningarna inom såväl kommunen som kommunens bolag 
förväntas innebära att Sotenäs står bättre rustat att möta framtiden.

Budget 2021
Kommunen budgeterar med ett överskott om 5,5 mnkr för 2021. 
Planen för de kommande åren är att resultatet ska uppgå till 
2 procent i förhållande till skatter och kommunal utjämning, vilket 
också bedöms som långsiktigt hållbart och är i linje med uppsatt mål 
för god ekonomisk hushållning. Målsättningen möjliggör fortsatt 
värdesäkring av kommunens tillgångar samt självfinansiering av 
investeringsutgifter.
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73 %
elever i åk 9 med godkänt i alla ämnen

93 %
brukarbedömd nöjdhet inom hemtjänst

91 %
brukarbedömd nöjdhet särskilt boende

Block 2, ”Kvalitetsredovisning”, redovisar Sotenäs kommuns verksamhet 

under året utifrån jämförelser med andra. Dels jämför sig Sotenäs med fyra 

grannkommuner i norra Bohuslän, dels med 260 kommuner inom kvalitets-

projektet Kommunens kvalitet i korthet.
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Kommunala jämförelser
Kommunerna i norra Bohuslän; Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum, har sedan år 
2000 systematiskt  jobbat med och använt benchmarking för jämförelser och verksamhetsutveckling. 
Samarbetet i norra Bohuslän är på så sätt unikt i landet genom att det har pågått under så många år. 
Nyckeltalsjämförelser ger i första hand information om hur kommunen ligger till i förhållande till andra. 
Ambitionen är att nyckeltalsjämförelserna sedan ska stimulera till lärande och verksamhetsutveckling.

Befolkning
Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär lika stora och därmed 
i många avseenden lätta att jämföra med varandra. Samtliga  
kommuner utom Lysekil har ökat i invånarantal 2020 jämfört med 
2019. Lysekil har haft svag negativ befolkningsutveckling jämfört 
med 2011. Övriga kommuner har ökat jämfört med 2011 varav 
Sotenäs med 1 procent, Munkedal 4 procent, Tanum 5 procent, 
och Strömstad 10 procent.

Sotenäs har lägst andel invånare 0 till 20 år inom kommun-
gruppen (17,0 procent) medan Munkedal har flest (23,7 procent) 
vilket närmar sig nivån för riket (24,4 procent). Sotenäs har högst 
andel invånare över 85 år i kommungruppen (4,1 procent) medan 
Strömstad har lägst andel med 2,9 procent. I riket uppgår andelen 
invånare 85 år och äldre till 2,5 procent.

Finansiella jämförelser
Kommunalskatt
Alla kommunerna i norra Bohuslän har en hög kommunalskatt 
om man jämför med genomsnittet i länet (21,78) och riket (20,72). 
Munkedal är en av kommunerna med den högsta utdebiteringen i 
landet (plats 287) under 2020. 

Nettokostnadsutveckling
För att långsiktigt nå och bibehålla en ekonomisk balans krävs att 
man har kontroll över kostnadsutvecklingen och att kostnaderna 
inte ökar snabbare än intäkterna. 

Sotenäs hade en kraftig nettokostnadsutveckling 2015 med 
12,0 procent. Ackumulerat 2016 till 2020 har Sotenäs den lägsta netto-
kostnadsutvecklningen bland kommungruppen. För mandatperioden 
2019 - 2022 finns en beslutad plan för att minska verksamhetens 
nettokostnad och ett mål för god ekonomisk hushållning kopplat 
till detta. 2020 ökar verksamhetens nettokostnader i Sotenäs med 
1,4 procent jämfört med föregående år. Skatteintäkter och kommunal 
utjämning ökade med 3,8 procent, vilket till stor del avser de extra 
statsbidrag med anledning av covid-19. Utan dessa extra bidrag ökar 
skatter och kommunal utjämning endast med 0,5 procent.

Resultat
Samtliga kommuner visar stora överskott i boksluten för 2020. Resul-
taten beror till stor del av de extra bidrag som under året erhållits från 
staten med anledning av covid-19. Sotenäs har lägst överskott för året 
med 18,1 mnkr, vilket påverkats negativt av förändrad redovisning 
av anläggningsbidrag (-11,8 mnkr) och registervård i anläggnings-
registret (-4,3 mnkr), poster som är av engångskaraktär. Utan dessa 
hade Sotenäs resultat  varit i nivå med Munkedals och Tanums. 

Kommunala jämförelser
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Soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

Soliditet
Kommunernas långsiktiga finansiella styrka, soliditeten, skiljer sig 
väsentligt åt mellan kommunerna. I grafen nedan visas soliditeten 
inklusive samtliga pensionsförpliktelser. 

Sotenäs tillhör de kommuner i Västra Götaland som har högst 
soliditet med 39 procent inklusive samtliga pensionsåtaganden 
(+13 procentenheter jämfört med år 2011). Lysekils soliditet uppgår 
till 3,5 procent (+ 36 procentenheter), Tanums soliditet uppgår till 
13 procent (+6 procentenheter). Munkedals soliditet uppgår till 
23 procent (+38 procentenheter), och Strömstads soliditet 2020 
uppgår till 29 procent (+8 procentenheter jämfört med 2011). 

Sotenäs, Lysekil och Munkedal har förbättrat sin soliditet 2020 
jämfört med året innan, medan Strömstad och Tanum som backar 
något. I Sotenäs ökar soliditeten till följd av årets höga resultat.

Personal
Antal månadsanställda per invånare 
Tanum har de senaste fem åren haft flest månadsanställda per 
1 000 invånare (98 stycken år 2020). Sotenäs ligger näst lägst i 
kommungruppen med 89 månadsanställda per 1 000 invånare. 
Ökningen 2016 beror till stor del på en tillfällig ökning av flykting-
verksamheten. Minskningen av antalet anställda mellan åren 2016 
och 2017 i Sotenäs kommun beror delvis på verksamhetsöver-
gång av VA-verksamheten till Västvatten AB, viket berörde cirka 
20 medarbetare. Under de senaste två åren har Sotenäs kommun 
haft en förstärkt rekryteringsprocess vilket inneburit att all ersätt-
nings- eller nyrekrytering ska godkännas av närmaste chef samt 
personalchef för att samordna eventuella organisationsförändringar, 
använda befintliga resurser på bästa vis och anpassa verksamheten 
efter behoven framåt.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro har ökat inom samtliga kommuner under det gångna 
året. Högst sjukfrånvaro har Munkedals kommun med 9,6 procent 
(+2,1 procentenheter jämfört med 2019), följt av Lysekil med 
9,5 procent (+1,2 procentenheter jämfört med 2019). I Sotenäs 
uppgick sjukfrånvaron till 8,9 procent (+1,6 procentenheter) , och i 
Tanum 8,8 procent (+2,9 procentenheter). Strömstad har den lägsta 
sjukfrånvaron 2020 med 7,9 procent, vilket endast är en ökning 
med +0,9 procent jämfört med året innan. 

Samtliga kommuner ser 2020 en koppling till coronapandemin 
där anvisningen varit att stanna hemma vid minsta symptom.  
Ökningen i Strömstad är dock mycket låg då de sedan ett par år 
arbetat strategiskt med att minska sjukfrånvaron. 

Genomsnittet för kommunal verksamhet i riket år 2020 uppgick 
till 8,3 procent, vilket är en ökning med +1,6 procentenheter jämfört 
med år 2019.

Sjukfrånvaro per kön
Inom samtliga kommuner är sjukfrånvaron högst bland kvinnor. 
Störst procentuell skillnad mellan män och kvinnor är det i 
Strömstad där det skiljer 4,2 procentenheter vilket delvis beror 
på att Strömstad har den lägsta sjukfrånvaron bland män på 
4,8 procent. Minst procentuell skillnad är det i Sotenäs kommun 
med 2,2 procentenheter mellan män och kvinnor.

Att sjukfrånvaron är högst bland kvinnor inom samtliga 
jämförda kommuner kan bero på att sjukfrånvaron generellt är högst 
inom gruppen medarbetare med kontaktyrken. Till kontaktyrken 
räknas arbete inom förskola, skola, vård och omsorg. Dessa yrken 
är generellt kvinnodominerade. Vid en jämförelse av sjukfrånvaron 
för män och kvinnor inom yrkesgruppen undersköterskor inom 
Sotenäs kommun är sjukfrånvaron högre bland män än kvinnor 
både år 2019 och 2020.

Kommunala jämförelser
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Godkänt i alla ämnen i åk 9

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

Förskola
Personaltäthet
Antalet inskrivna barn per årsarbetare i förskolan har under en 
tid legat lågt i Sotenäs jämfört med övriga kommuner i kommun-
gruppen. 2019 ökade antal barn per årsarbetare och Sotenäs har 
nu näst flest barn per årsarbetare (5,3). Munkedal ligger högre 
med 5,4 barn per årsarbetare, medan det i Lysekil och Tanum går 
4,9 barn per årsarbetare i förskolan, tätt följt av Strömstad med 
4,8 barn per årsarbetare. Snittet i riket uppgår 2019 till 5,2 barn 
per årsarbetare. 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare i Sotenäs kommun ligger 
på ett snitt jämfört med riket och under 2020 låg personaltätheten 
på 5,1 barn per årsarbetare. Förändringen från tidigare år är ett 
resultat av en anpassning av verksamheten. 

(2020 års statistik publiceras v 16)

Andel förskollärare
Sotenäs har en hög andelen årsarbetare i förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen jämfört med övriga i kommungruppen. I Sotenäs 
har 2019 54 procent av årsarbetarna en förskollärarexamen eller 
motsvarande. Näst högst andel har Lysekil med 44 procent, därefter 
Munkedal med 39 procent, Strömstad med 33 procent och Tanum 
med 32 procent.

En hög andel högskoleutbildad personal inom förskolan är 
kostnadsdrivande då löneläget är högre för förskollärare än för 
barnskötare. I Sotenäs uppgår nettokostnadsavvikelsen för förskole-
verksamhet till 7 mnkr (17 procent), medan den i Munkedal uppgår 
till -5mnkr (-7 procent). Andra faktorer som påverkar nettokost-
nadsavvikelsen är till exempel övriga kostnader så som lokalkost-
nader, och befolkningsstruktur. (2020 års statistik publiceras v 16)

Grundskola
Personaltäthet
Antal elever per lärare (årsarbetare) i årskurs 1-9 skiljer sig inte 
längre särskilt mycket inom kommungruppen. Flest elever per 
årsarbetare har Sotenäs (11,9) och högst personaltäthet är det 
i Strömstad med  11,4 elever per årsarbetare. Kommunerna är 
dock alla relativt lärartäta jämfört med riket då snittet uppgår till 
12,2 elever per lärare.

 Under 2020 hade Sotenäs kommun 11,3 elever per lärare (årsar-
betare) vilket innebär en liten minskning från 2019. Förändringen 
beror på en strukturförändring av personalgruppen.

Nettokostnadsavvikelsen för grundskolan i Sotenäs uppgick 
2019 till 13 procent, motsvarande 9 mnkr. Störst påverkan på 
nettokostnaden har personalkostnaden som står för 50 procent 
av bruttokostnaden. 
(2020 års statistik publiceras v 16)

Godkänt i alla ämnen årskurs 9
Sotenäs och Tanum har flest andel elever i årskurs 9 (inklusive 
nyanlända elever och elever med okänd bakgrund) som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (73 procent), inom kommun-
gruppen. Följt av Strömstad (72 procent) och Lysekil (67 procent). 
Munkedal ligger lägre än övriga med 52 procent av eleverna som 
når kunskapskraven i årskurs 9. 

Sotenäs kommun gör en medveten satsning med läs- och 
kunskapsutvecklande arbete redan från förskola och förskoleklass 
med förväntningar på ökade kunskapsresultat i alla årskurser och 
ämnen framöver.

Kommunala jämförelser

47

KVALITETSREDOVISNING



0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Väntetid från ansökan till beslut om försörjningsstöd

 Sotenäs  Lysekil  Munkedal  Strömstad  Tanum

180

190

200

210

220

230

240

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Meritvärde i årskurs 9

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

55

60

65

70

75

80

85

90

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kostnad för försörjningsstöd, kr/invånare

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

Meritvärde i årskurs 9
Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen 
i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det 
möjliga maxvärdet är 340 poäng.

Meritvärdet i Sotenäs kommun har legat ganska jämt de senaste 
åren förutom 2019 då eleverna nådde ett högt resultat på 233 merit-
poäng i snitt. Under 2020 ligger resultatet mer i nivå med tidigare 
år och det genomsnittliga meritvärdet hamnade på 216 poäng. För 
flickor uppgick snittet till 246 poäng och för pojkar till 180 poäng.

Strömstad ligger bäst till i kommungruppen med 225 poäng, 
följt av Tanum och Sotenäs med 216 poäng, samt Lysekil med 212 
poäng. Munkedal ligger betydligt lägre än övriga kommuner i 
med 192 poäng. Samtliga kommuner ligger under snittet i riket 
som uppgick till 236 poäng.

Gymnasieskola
Andel elever som slutför gymnasiet inom fyra år 
Sotenäs och Strömstad hade lägst andel gymnasieelever som inom 
fyra år efter påbörjade studier har en examen eller studiebevis år 
2020; med 70 respektive 65 procent av samtliga gymnasieelever.
Tanums kommun hade bäst resultat inom kommungruppen med 
78 procent, följt av Munkedal med 76 procent. I Lysekil uppgick 
andelen 2020 till 73 procent. Samtliga kommuners resultat har 
förbättrats 2020 jämfört med föregående år. Genomsnittet för riket 
uppgick till 71 procent.

För att förbättra resultatet har utbildningsförvaltningen förstärkt 
studie- och yrkesvägledningen till elever samt tydliggjort rutiner 
för uppföljning av gymnasieelever som studerar på annan ort. 

Omsorgsverksamhet
Individ- och familjeomsorg 
Kostnaden för försörjningsstöd mätt i kronor per invånare har ökat 
med 140 procent i Sotenäs sedan 2014, från 277 kr per invånare år 
2014 till 664 kronor per invånare år 2020. Antal hushåll med försörj-
ningsstöd har minskat i Sotenäs. Under 2020 härleds ökningen 
istället till ett ökat antal hushållsmedlemmar i de familjer som 
sökt försörjningsstöd.  

I Strömstad är kostnaden lägst med 516 kr per invånare, 
medan Lysekil är dyrast med 1 146 kronor per invånare, tätt följt 
av Munkedal. 

Lysekil och Munkedal placerade sig 2019 bland de 25 procent 
dyraste kommunerna i Sverige per invånare, medan Strömstad och 
Tanum placerade sig bland de 25 procent billigaste.

Väntetid på beslut om försörjningsstöd
En genomsnittlig väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till 
beslut inom försörjningsstöd. Ansökan behöver inte vara komplett.

I Sotenäs kommun tar det i genomsnitt endast två dagar från 
ansökan till beslut, vilket är bäst i kommungruppen och även bäst 
i riket! I Munkedal och Strömstad var väntetiden 2020 sju dagar i 
genomsnitt, medan det tog dubbelt så lång tid i Lysekil och Tanum 
med 13 respektive 15 dagar. Samtliga kommuner i norra Bohuslän 
hade dock bra resultat jämfört med riket där medelvärdet uppgick 
till 16 dagar.

Handläggningstiden har i jämförelsen varit kort i Sotenäs över 
tid vilket beror på hög beredskap i form av väl upparbetade rutiner 
och erfarna handläggare, vilket resulterar i snabba och effektiva 
bedömningar.

Kommunala jämförelser
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Kommunala jämförelser

Äldreomsorg
Sotenäs har näst störst andel av befolkningen som är 80 år och 
äldre (7,9 procent), efter Lysekil (8,1 procent). Genomsnitt för riket 
är 5,2 procent. Sotenäs har högst andel av befolkningen 85 år och 
äldre inom kommungruppen (4,1 procent) medan andelen i riket 
uppgår till 2,5 procent.

Personalkontinuitet inom hemtjänsten 
Skillnaderna mellan kommunerna i antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar har de senaste åren minskat. 
Sotenäs ligger 2020 sämst till i jämförelsen, där brukare i genomsnitt 
möter 17 olika personal, jämfört med Tanums 16 och övrigas 14.

I Sotenäs pågår ett arbete för att öka personalkontinuiteten 
genom att arbeta med kontaktmannaskap och förbättrad planering 
av personal.

Brukarbedömning av kvaliteten inom hemtjänst
I de nationella jämförelser som görs av hur brukarna upplever 
kvaliteten inom äldreomsorgen är resultatet i norra Bohuslän 
generellt något högre än medelvärdet, vilket ligger på 90 procent. 
Strömstad ligger bäst till i kommungruppen med 95 procent, följt 
av Munkedal (94 procent) och Sotenäs (93 procent). I Tanum och 
Lysekil är andelen nöjda brukare 91 respektive 89 procent. Ström-
stad och Munkedal placerar sig bland de 25 procent bästa kommu-
nerna i Sverige. Bäst resultat får kommunerna på delarna som rör 
bemötande och förtroende för personalen. 

I Sotenäs arbetar verksamheten vidare för en god omsorg 
samt kommunikation för att den enskilde ska uppleva nöjdhet 
i utförandet. Ett behov av att minska känslan av ensamhet har 
uppmärksammats och kommunen har påbörjat ett arbete för att 
ge stöd utifrån detta.

Väntetid vid inflyttning på särskilt boende
Det är relativ stor spridning mellan kommunerna när det gäller 
medelvärdet för väntetiden i antal dagar från ansökningsdatum 
till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende. 

Sotenäs har kortast väntetid inom kommungruppen med 25 
dagar, följt av Lysekil (36 dagar) och Munkedal (42 dagar). Tanum 
och Strömstad har betydligt sämre utfall, där väntetiden 2020 varit 
64 respektive 68 dagar. Sotenäs placerar sig bland de 25 procent 
bästa kommunerna i Sverige. 

Väntetiden i Sotenäs för inflyttning på särskilt boende beror 
till viss del på färre antal ansökningar under 2020. Vilket medfört 
att ledig plats kunnat erbjudas snabbare. Samtidigt har pandemin 
påverkat in- och utflyttningar då smittspridning medfört att restrik-
tioner behövts för att säkerställa att smittvägar bryts. Det finns 
även en framtagen rutin för in- och utflyttning på särskilt boende 
som medför ett bra flöde vid ledig plats.

Brukarbedömning av kvaliteten inom särskilt boende
Nöjdheten inom särskilda boende är något lägre än inom hemtjänst. 
Tanum har bäst betyg bland kommunerna i norra Bohuslän 
(92 procent) följt av Sotenäs med 91 procent av brukarna som är 
mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Medelvärdet 
ligger på 81 procent. Sotenäs, Strömstad och Tanum placerar sig 
bland de 25 procent bästa kommunerna i Sverige, medan Munkedal 
placerar sig bland de 25 procent sämsta. 

Resultatet 2020 kan delvis härledas till pågående pandemi. 
Personer som bor på särskilt boende och deras anhöriga har upplevt 
inskränkningar i sin vardag i och med besöksförbud och restrik-
tioner i tillgänglighet

Sotenäs och Tanum placerar sig 2019 bland de 25 procent dyraste 
kommunerna i Sverige per invånare 80 år och äldre, medan Lysekil 
placerar sig bland de 25 procent billigaste.
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Kommunens kvalitet i korthet
Sotenäs kommun deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt; 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Projektet administreras och samordnas av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). 

Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden; Barn och 
unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. Ambitionen är att 
genom dem dela in KKiK i mätområden som lätt låter sig kommu-
niceras och som tydligt beskriver KKiK:s innehåll. Områdena 
utgår från befolkningsgrupper och ansvar, utan att låsa sig vid 
verksamhetsområden.

Jämförelsen omfattar cirka 260 av Sveriges kommuner och invid 
nyckeltalen finns en färgmarkering som indikerar kommunens 
placering i förhållande till andra deltagande kommuner. Nyckeltal 
som är grönmarkerade är områden där Sotenäs placerar sig bland 
de 25 procent av kommunerna med bäst resultat, orange motsvarar 
de 50 procent i mitten och röd markering avser de 25 procent av 
kommunerna som har minst fördelaktigt resultat. 

Pilens riktning indikerar om det senaste tillgängliga resultatet 
är bättre eller sämre än tidigare resultat.

En mer genomgående analys av de områden där kommunen 
placerar sig bland den 25 procent bästa eller de 25 procent sämsta 
i jämförelsen, presenteras för kommunstyrelsen i april. Nedan 
sammanfattas kort vilka områden som avses.

Sammanfattning
Här lyckas vi bra
Sotenäs kommun presterar bra jämfört med andra inom områdena;  
kunskapskrav i grundskolan och andelen nyanlända som lämnat 
etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar 
är hög. 

Brukarbedömningen inom särskilt boende visar på mycket 
goda resultat. Kostnaden för funktionsnedsättning är låg i Sotenäs 
samtidigt som brukarbedömningarna ligger på medelvärdet 2020 
och strax över medelvärdet 2019.

Väntetiden på beslut om försörjningsstöd är lägst i riket! 

Utvecklingsområden
Kostnaden per elev i grundskolan sjunker stadigt sedan 2017 men 
var fortfarande bland de 25 procent högsta i riket 2019. Kostnaden 
per elev i gymnasieskolan ökade med 10 procent mellan åren 2018 
till 2019, och var då bland de 25 procent dyraste i riket.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar är fortsatt bland de 
25 procent sämsta i jämförelsen men har ökat under 2019.

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende är ett relativt nytt 
nyckeltal, där kommunen inte erhåller några poäng 2020.

Andelen som börjat arbeta eller studera vid avslutat deltagande 
i arbetsmarknadsenheten och andelen elever inom SFI som klarat 
minst två kurser har minskat kraftigt 2019 jämfört med 2018 och 
befinner sig nu i det nedre skiktet i jämförelsen. 

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter 
förbättras men är fortsatt låg jämfört med riket, precis som antal 
kg insamlat hushållsavfall per person i kommunen är fortsatt hög.

Barn och unga
Inom förskolan har antalet inskrivna barn per personal ökat i takt 
med att kostnaden per inskrivet barn minskat. 

Inom grundskolans kvalitetsmått placerar sig Sotenäs generellt 
mycket bra bland deltagande kommuner, däremot är kostnaden per 
elev i grundskolan fortsatt högt. Kostnaden har dock minskat under 
de senaste åren och ligger 2019 vid gränsvärdet till de 25 procent 
dyraste i Sverige. 

Andelen gymnasieelever som tagit examen inom fyra år har 
ökat 2020 och är nu i paritet med medelvärdet bland kommunerna.

Stöd och omsorg
Inom individ- och familjeomsorg har resultaten generellt försämrats 
något under 2020 jämfört med året innan. Väntetid i antal dagar för 
beslut om försörjningsstöd har dock legat bland de 25 procent bästa 
i landet under de senaste åren, Sotenäs har nu kortaste väntetiden 
i riket. Medelvärdet i riket är 16 dagar. 

Resultatet ev brukarbedömning inom LSS ligger bland de 
50 procent mellersta i riket. 

Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende är högt 
jämfört med andra.

Personalkontinuiteten, det vill säga det antal personer som 
hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod uppgick till 
17  personer 2019 och 2020. Medelvärdet i riket 2020 uppgick till 
15.  Andelen brukare som är nöjda med hemtjänsten är mycket 
högt och uppgår till 93 procent år 2020, jämfört med medelvärdet 
i riket  som uppgår till 81 procent.

Samhälle och miljö
Andelen som får svar på e-post inom en arbetsdag, som direkt får 
svar på en enkel fråga via telefon ökar 2020 jämfört med föregå-
ende år. Samtidigt har andelen som upplever ett gott bemötande 
vid kontakt med kommunen sjunkit något och ligger relativt lågt 
i undersökningen.

Inom arbetsmarknadsområdet har resultaten sjunkit 2019 
och 2020 jämfört med året innan, dock var andelen som lämnade 
etableringsuppdraget och började arbete eller studera fortsatt hög. 

Antal insamlat kg hushållsavfall har legat högt i Sotenäs över 
tid. 2020 uppgår det till 627 kg, jämfört med medelvärdet för riket 
som uppgår till 503 kg. Antal fritidshus, gästnätter samt in- och 
utpendling påverkar utfallet och justeras i jämförelsen enligt 
schablonberäkning. 

Sotenäs har legat högre än snittet vad gäller andelen kommu-
nala miljöbilar mellan 2014 och 2019. 2020 sjunker dock resultatet 
under medelvärdet i riket. 

Andel ekologiska livsmedel har varit och är fortsatt lågt jämfört 
med andra. 2019 uppgick andelen i Sotenäs till 22 procent jämfört 
med 30 procent som avser medelvärdet i riket. 
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Barn och unga 2017 2018 2019 2020

Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal 4,9 4,6 5,3 ↓
Kostnad förskola, tkr/inskrivet barn 165 179 161 ↑
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och 
svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel i % 80 96 80 -

↓

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, andel i % 93 95 91 93 ↑
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel i % 79 82 87 96 ↑
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel i % 88 84 86 96 ↑
Elever i åk. 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel i % - - - 79

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel i % 96 93 91 95 ↑
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, tkr/elev 129 127 123 ↑
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel i % 82 75 66 70 ↑
Kostnad gymnasieskola hemkommun, tkr/elev 128 138 151 ↓
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/ 1000 invånare 0-18 år 64 37 41 ↑
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år 20 16 21 ↑
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel i % - 24 -

Stöd och omsorg 2017 2018 2019 2020

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel i % - - 73 72 ↓
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel i % 81 76 85 78 ↓
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 8 2 2 2 →

Kostnad individ- och familjeomsorg, tkr/invånare 4 3 4 ↓
Brukarbedömning gruppbostad LSS - brukaren trivs alltid hemma, andel i % - - 80 -

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel i % 62 - - 73 ↑
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, tkr/invånare 6 7 6 ↑
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde 32 37 33 41

↓

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende, äldreomsorg (andel av maxpoäng), % - - 40 0 ↓
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel i % 91 88 92 91 ↓
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel i % 94 94 91 93 ↑
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 19 20 17 17 →

Kostnad äldreomsorg, tkr/invånare 80+ 263 252 264 ↓

Samhälle och miljö 2017 2018 2019 2020

Andelen som får svar på e-post inom en dag, i % 70 78 70 91 ↑
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, i % 70 54 52 54 ↑
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, (andel av maxpoäng ) i % 80 82 84 82 ↓
Delaktighetsindex, (andel av maxpoäng) i % - - 79 61 ↓
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller 
studera, andel i % 38 31 22 19

↓

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel i % 25 43 34 ↓
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel i % 86 56 50 ↓
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI - 65 - ↑
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för 
nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar - 0 26

↓

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 640 654 627 ↑
Miljöbilar i kommun-organisationen, andel i % 43 48 47 31 ↓
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel i % 14 20 22 ↑



 18 mnkr
årets resultat för kommunen

 32 mnkr
årets bruttoinvesteringar i kommunen

 70 %
soliditet enligt balansräkningen

Block 3: ”Ekonomisk redovisning”, summerar det gångna året i siffror. Här 

återfinns koncernens och kommunens resultaträkning, kassaflödesanalys och 

balansräkning. Därefter följer kommunens driftredovisning, investeringsre-

dovisning, samt en 20-årig återblick i räkenskaperna. 
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Sopmaskinen som utgjorde en av årets investeringar kommer 
användas för att vårstäda undan gruset från vägarna i våra 
samhällen.
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Resultaträkning Kommunkoncernen Kommunen Budget 
kommunen

Belopp i mnkr Not 2019 2020 2019 2020 2020

Verksamhetens intäkter 2 336,9 352,0 161,6 178,0 -

Verksamhetens kostnader 3, 24 -775,6 -787,0 -650,4 -669,2 *-505,0

Avskrivningar 4 -63,9 -67,8 -31,1 -35,9 -29,4

Verksamhetens nettokostnader -502,6 -502,8 -519,9 -527,1 -534,4

Skatteintäkter 5 477,4 474,5 477,4 474,5 480,5

Generella statsbidrag och utjämning 6 45,8 68,4 45,8 68,4 52,4

Verksamhetens resultat 20,7 40,1 3,3 15,7

Finansiella intäkter 7 1,7 0,9 3,8 2,9 2,8

Finansiella kostnader 8 -11,5 -12,2 -0,6 -0,5 -0,3

Resultat efter finansiella poster 13,8 32,4 6,4 18,1 1,0

Extraordinära poster - - - - -

Årets resultat 10,8 28,8 6,4 18,1 1,0
* Verksamhetens budgeterade nettokostnader

Kassaflödesanalys Kommunkoncernen Kommunen Budget 
kommunen

Belopp i mnkr Not 2019 2020 2019 2020 2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 10,8 28,8 6,4 18,1 1,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster 9 70,0 72,0 33,3 37,7 29,4

Poster som redovisas i annan sektion 9 -2,3 8,5 - 8,5 -1,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 78,5 109,3 39,7 64,3 29,4

Kapitalbindning

Förändring av förråd/exploateringsfastigheter -5,7 0,7 -5,7 0,7 -

Förändring kortfristiga fordringar 2,4 -2,3 5,8 -4,4 -

Förändring långfristiga skulder 8,8 3,6 -0,9 -0,7 -

Förändring kortfristiga skulder 3,0 9,7 -4,0 16,8 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 87,0 121,0 34,9 76,7 -

Investeringar

Investering i immateriella & materiella tillgångar -85,6 -67,5 -33,5 -28,7 -37,9

Försäljning av immateriella & materiella tillgångar 5,6 7,9 4,2 7,5 7,9

Placeringar i/försäljning av värdepapper - 0,0 - 0,0 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -80,0 -59,6 -29,3 -21,2 -30,0

Finansiering

Nyupptagna lån/amortering, koncernbolag - - 3,1 - -

Nyupptagna lån/amortering, kreditinstitut 23,1 -4,9 - - -

Förändring långfristig leasingskuld -2,2 -7,8 -6,8 -16,7 -

Förändring kortfristig leasingskuld - 8,6 - 8,6 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20,9 -4,1 -3,7 -8,1 -

Årets kassaflöde 27,9 57,3 1,9 47,4 -0,6

Kassa och bank (likvida medel) vid årets början 96,2 124,1 77,6 79,6 79,6

Kassa och bank (likvida medel) vid årets slut 124,1 181,4 79,6 127,0 79,0



Balansräkning

Balansräkning

Kommunkoncernen Kommunen

Belopp i mnkr Not 2019 2020 2019 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 2,4 2,0 2,4 2,0

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 1 363,2 1 352,7 477,1 444,3

   Pågående ny- och ombyggnad 12 53,7 39,0 5,0 13,1

   Maskiner och inventarier 13 51,5 60,0 23,9 25,6

   Övriga materiella anläggningstillgångar - - - -

Finansiella anläggningstillgångar 14 4,4 4,4 29,0 29,0

Summa anläggningstillgångar 1 475,2 1 458,3 537,3 514,1

Bidrag till infrastruktur - - - -

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 15 12,9 12,1 12,8 12,1

Fordringar 16 96,0 98,3 65,5 69,9

Kortfristiga placeringar - - - -

Kassa och bank 17 124,1 181,4 79,6 127,1

Summa omsättningstillgångar 232,9 291,8 157,9 209,0

SUMMA TILLGÅNGAR 1 708,1 1 750,1 695,2 723,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 591,1 602,0 483,2 489,8

Justering av eget kapital 4,9 5,7 0,1 -

Årets resultat 10,8 28,8 6,4 18,1

Summa eget kapital 18 606,9 636,6 489,8 507,9

   varav resultatutjämningsreserv 17,5 20,020,0 17,5 20,020,0

   varav övrigt eget kapital 589,4 616,6 472,3 487,9

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 11,8 13,6 11,8 13,6

Uppskjuten skatteskuld 15,8 16,9 - -

Övriga avsättningar 20 3,0 2,8 - -

Summa avsättningar 30,5 33,3 11,8 13,6

Skulder

Långfristiga skulder 21 912,6 903,6 77,5 60,0

Kortfristiga skulder 22 158,3 176,6 116,2 141,6

Summa skulder 1 070,9 1 080,2 193,7 201,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 708,1 1 750,1 695,2 723,1

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter 2,0 2,0 - -

Ansvarsförbindelser

  Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna 19 224,7 223,6 224,7 223,6

  Övriga ansvarsförbindelser 23 11,2 10,8 790,6 786,5

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 237,7 236,3 1 015,3 1 010,2
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Notförteckning
Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal bokföring och redovisning innehålla en förvaltningsberättelse, re-
sultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, noter samt en sammanställd redovisning bestående av samman-
ställda resultat- och balansräkningar för kommunen och de kommunala koncernföretagen som är av väsentlig 
betydelse för kommunen. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsredovisning. 

Not 1 Redovisningsprinciper
I januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovis-
ning, LKBR, i kraft. Lagen ska tillämpas redan från räkenskaps-
året 2019. LKBR innebar förhållandevis stora förändringar, vilket 
medförde ett behov för Rådet för kommunal redovisning, RKR, 
att se över rekommendationer, idéskrifter och informationer. Flera 
nya rekommendationer har utkommit i slutet av 2018 och under 
2019. Kommunen har påbörjade en anpassning av redovisning 
och rapporter till RKR:s rekommendationer i bokslut 2019 och 
har fortsatt under 2020.

Grundläggande redovisningsprinciper
Vid upprättandet av årsredovisningen följer kommunen ett antal 
grundläggande redovisningsprinciper, principer som från 2019 
är lagstadgade. I analysen av resultatet och den finansiella ställ-
ningen kan läsaren utgå från att dessa principer har följts. Princi-
perna innebär bland annat att kommunen förutsätts fortsätta sin 
verksamhet och att samma principer för värdering och klassificering 
av de olika posterna tillämpas konsekvent från ett räkenskapsår till 
ett annat. När poster i balansräkningen värderas görs det för varje 
post och med iakttagande av rimlig försiktighet.  Tillgångar och 
skulder eller intäkter och kostnader kvittas inte mot varandra och 
den ingående balansen för ett räkenskapsår stämmer överens med 
den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret. 
Alla förändringar i eget kapital redovisas i resultaträkningen, 
där intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret 
redovisas, oavsett tidpunkten för betalningen. Om kommunen 
avviker från dessa grundläggande principer lämnas upplysning 
om det i not.

Avskrivningar
Avskrivning på kommunens anläggningstillgångar beräknas enligt 
metoden rak nominell avskrivning på historiska anskaffnings-
värden. Avskrivningstiderna baseras på anläggningarnas beräknade 
nyttjandeperiod, vid anskaffningstillfället till tre år, fem år, tio år, 
20 år, 33 år eller 50 år. Komponentavskrivning tillämpas på nya 
och befintliga anläggningar. För anläggningar anskaffade före 2015 
har en avgränsning gjorts till att omfatta objekt med ett bokfört 
värde över 1 mnkr och betydande återstående nyttjandeperiod. 

Immateriella och materiella  
anläggningstillgångar 
Utvecklingsarbete och immateriella rättigheter av väsentligt värde 
som medför framtida ekonomiska fördelar tas upp som immateriell 
tillgång. Med väsentligt värde menas minst ett halvt prisbasbelopp. 
Förvärvade IT-licenser skrivs av linjärt under avtalstiden, under 
tre eller fem år.

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värdet minskat med avskrivningar. Har en anläggningstillgång på 

balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången 
ner till detta lägre värde om det kan antas att värdeminskningen 
är bestående. Investeringar aktiveras som anläggningstillgång 
vid ett anskaffningsvärde på minst ett halvt prisbasbelopp och en 
beräknad livslängd på minst tre år. På tillgångar i form av mark, 
konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

 Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på maximalt 
tre år och inventarier av mindre värde, max ett halvt prisbasbelopp, 
kostnadsföres direkt.

Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. 
Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde 
än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde 
om det kan antas att värdeminskningen är bestående.

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till 
det belopp varmed de beräknas inflyta.

Lånekostnader vid investeringar
Lånekostnader i samband med investeringar har belastat resultatet. 

Pensionsskuld
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen och beräknas för 
de kommunalt anställda enligt RIPS17. Pensionsåtaganden för de 
kommunala företagen har skett i de sammanställda räkenskaperna 
enligt de principer och regler som gäller för företagen.

Avsättningar 
För tillfället har kommunen enbart pensionsavsättningar och de 
redovisas i enlighet med rekommendationerna från RKR.

Investeringsbidrag
Investeringsbidrag redovisas som en långfristig skuld i balans-
räkningen. 

Swapar 
Förtidsinlösen av swapar kostnads- respektive intäktsföres direkt 
vid inlösentillfället.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolidering. Proportionell konsolide-
ring innebär att endast den ägda andelen av dotterbolagets tillgångs- 
och skuldposter respektive kostnads- och intäktsposter har tagits 
med i den sammanställda redovisningen. Interna mellanhavanden 
mellan enheterna i koncernen har i allt väsentligt eliminerats. 
Dotterbolagens obeskattade reserver betraktas i koncernbalansräk-
ningen som eget kapital (78 procent) och skatteskuld (22 procent). 
    Koncernen omfattar aktiebolag och stiftelser, i vilka kommunen 

Notförteckning
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Notförteckning
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är Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Vatten AB, Sotenäs RehabCenter 
AB och Stiftelsen Industrihus i Sotenäs, vilka ägs till 100 procent, 
samt Rambo AB till 25 procent. Inga förändringar i samman-
sättningen av kommunkoncernen har skett under räkenskapsåret. 
Alla koncernföretag omfattas av de sammanställda räkenskaperna.

Registervård under året
En betydande registervård har genomförs under 2020, där bland 
annat samtliga anläggningsbidrag utrangerats.  

Drift- och investeringsredovisningen
Den ekonomiska styrningen sker bland annat genom att fullmäktige 
i budget anvisar resurser till kommunstyrelsen och nämnderna för 
verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget utgör därmed 
en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. 
Ekonomisk plan och budget beslutas av fullmäktige inför varje 
verksamhetsår i juni. Nämnderna och kommunstyrelsen upprättar 
därefter specificerade internbudgetar för sina ansvarsområden i 
oktober.

Investeringsredovisningen
Investeringsredovisningen innehåller kommunens samlade inves-
terings- och exploateringsverksamhet. Under 2021 kommer arbete 
göras för att rensa investeringsredovisning och anläggningstillgångar 
från poster som avser exploatering.

Enskilda investeringsprojekt med ett utfall om tio prisbasbelopp 
eller mer specificeras i investeringsredovisningen på varav-rader, 
samt beskrivs i text. 

Erhållna statliga investeringsbidrag redovisas på egen rad i 
investeringsredovisningen och utgör skillnaden mellan årets brutto-
investeringar och årets nettoinvesteringar. 

Driftbudget
Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de 
verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det innebär att anslagen 
ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, 
avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut.

Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. 
Det sker på de delverksamheter och organisatoriska enheter som 
respektive nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anslag 
under året får ske i enlighet med nämndernas delegationsordning, 
så länge de ej påverkar fullmäktiges nettoanslag. 

Kommunstyrelsen har in sin budgetram, anslag för ofördelade 
medel. Kommunstyrelsen kan besluta om omfördelning av anslaget 
till nämnderna. Under året har omfördelning skett med 1,5 mnkr.

Ekonomin för den löpande verksamheten har en fyraårig plane-
ringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter 
följande tre åren utgör planeringsår.

Överföring av positiva eller negativa resultat på nämndsnivå görs 
inte. Om resultat för kommunen negativt ska återställande ske inom 
tre år. Kommunfullmäktige ska besluta om plan för återställande.

Investeringsbudget
Fullmäktige tilldelar nämnderna investeringsanslag, som i regel 
binds på varje enskilt investeringsprojekt. Fullmäktige tilldelar 
också nämnderna ramanslag för vissa investeringstyper, till exempel 
inventarier. 

Investeringarna har en fyraårig planeringshorisont, där det 
första året utgör budgetåret och de tre därefter följande åren utgör 
planeringsår. 

Positiva och negativa budgetavvikelser i investeringsprojekt kan 
överföras till kommande års investeringsbudget genom äskande 
om resultatöverföring mellan åren. 

Bolagen
Den löpande verksamheten i kommunens bolag finansieras med 
deras egna försäljningsintäkter och – när så är nödvändigt – med 
koncernbidrag. 

Fullmäktige ska beredas tillfälle att ta ställning till investe-
ringsprojekt inom Sotenäs Vatten AB innan beslut fattas i bolaget 
om investeringsprojekt större än 2,5 mnkr. Fullmäktige ska även 
beredas tillfälle att ta ställning till ärenden av principiell karaktär.

Upplysning internredovisningsprinciper
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive 
nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, 
där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av 
omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter 
och kostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, har 
driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp 
och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Där finns även 
poster som simuleras kalkylmässigt. 

Kalkylmässiga simuleringar
Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:

• personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspen-
sion och löneskatt. Dessa kalkyleras schablonmässigt till att 
uppgå till 39,15 procent av lönekostnaden; 

• kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet 
kapital. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, 
vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på 
anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta 
på tillgångarnas bokförda restvärde. Den internt beräknade 
räntan har satts till 1,50 procent. 

Gemensamma kostnader som interndebiteras
Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika 
verksamheter genom interndebitering är:

• internhyran sätts till fastighetsenhetens självkostnad,
• lokalvård debiteras av kommunens lokalvårdsenhet till självkostnad,
• kost debiteras av kommunens produktionskök till självkostnad, 

beräknad på portionspris

Schablonmässig interndebitering
Kostnader för telekommunikation fördelas utifrån schablon.

Gemensam central administration som ekonomi, personal och 
upphandling fördelas inte ut på de olika verksamheterna.

Investeringsredovisningens utgifter
Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna 
utgifter och utgifter för egen anläggningspersonals timkostnader..
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Not 2  Verksamhetens intäkter
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Försäljningsintäkter 34,2 62,3 15,3 15,5

Taxor och avgifter 115,5 87,6 38,0 39,5

Hyror och arrenden 103,7 103,0 26,7 24,9

Bidrag från staten 37,3 41,0 37,2 40,4

EU-bidrag 2,9 5,5 2,9 5,5

Övriga bidrag 24,4 23,3 22,9 23,3

Försäljning av  
verksamhet och konsulttjänster 10,8 6,5 10,8 9,9

Försäljning av 
exploateringsfastigheter 1,2 9,2 1,2 9,2

Försäljning av 
anläggningstillgångar 3,2 5,7 2,9 5,6

Övriga verksamhetsintäkter 3,7 7,8 3,7 4,2

Summa verksamhetens intäkter 336,9 352,0 161,6 178,0

Not 3  Verksamhetens kostnader
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Personalkostnader 426,0 434,9 402,0 411,4

Sociala avgifter enligt lag och avtal 47,7 48,3 41,1 41,2

Lämnade bidrag 15,3 25,8 17,8 *28,6

Köp av huvudverksamhet 97,6 84,0 69,6 60,2

Lokalhyror och markhyror 6,5 15,9 16,0 14,9

Bränsle, energi och vatten 22,4 26,8 12,7 9,5

Material, tjänster och övriga 
verksamhetskostnader 156,9 145,3 91,2 101,4

Realisationsförluster och 
utrangeringar 0,0 0,3 - -

Anskaffningskostnad sålda 
exploateringsfastigheter 0,0 2,0 - 2,0

Bokslutsdispositioner 0,5 1,166

Uppskjuten skattekostnad 1,4 0,783

Bolagsskatt 1,1 1,640 - -

Summa 775,6 787,0 650,4 669,2
*Lämnade bidrag ökar tillfälligt 2020 på grund av genomförd registervård

Not 6  Generella statsbidrag och utjämning
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Inkomstutjämningsbidrag 41,3 43,0 41,3 43,0

Kommunal fastighetsavgift 32,2 34,5 32,2 34,5

Bidrag för LSS-utjämning -9,8 -7,6 -9,8 -7,6

Kostnadsutjämningsbidrag -27,6 -30,0 -27,6 -30,0

Regleringsbidrag 6,4 9,3 6,4 9,3

Övriga bidrag 3,3 19,3 3,3 19,3

Summa generella statsbidrag och 
utjämning 45,8 68,4 45,8 68,4

Not 4  Avskrivningar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Inventarier 7,3 5,5 4,0 3,9

Fastigheter och anläggningar 56,6 62,3 27,1 32,0

Summa 63,9 67,8 31,1 35,9

Not 5  Skatteintäkter
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Preliminär kommunalskatt 481,0 483,2 481,0 483,2

Preliminär slutavräkning 
innevarande år -3,9 -6,5 -3,9 -6,5

Slutavräkningsdifferens 
föregående år 0,2 -2,2 0,2 -2,2

Summa skatteintäkter 477,4 474,5 477,4 474,5
Kommunen har använt sig av SKR:s decemberprognos. 

Not 7  Finansiella intäkter
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Utdelningar på aktier och andelar 1,3 0,6 1,5 0,6

Ränteintäkter 0,5 0,4 0,4 0,3

Borgensavgift Sotenäsbostäder 0,0 1,9 1,9 1,9

Övriga finansiella intäkter - -2,0 - -

Summa finansiella intäkter 1,7 0,9 3,8 2,9

Not 8  Finansiella kostnader
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Räntekostnader, lån 10,9 11,7 - 0,0

Räntekostnader, 
pensionsavsättning 0,4 0,3 0,4 0,3

Borgensavgift till Sotenäs kommun 0,0 0,0 - -

Förlust vid försäljning/nedskrivning 
av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 - -

Övriga finansiella kostnader 0,2 0,1 0,2 0,1

Summa 11,5 12,2 0,6 0,5

Not 9  Ej likviditetspåverkande poster
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Avskrivningar 63,9 68,1 31,1 35,9

Nedskrivningar - - - -

Utrangeringar - - - -

Gjorda avsättningar - 2,8 - 1,8

Återförda avsättningar 0,2 - -0,5 -

Intäksförda ej likvida gåvor - - - -

Upplösning av bidrag till 
infrastruktur - - - -

Orealiserade kursförändringar - - - -

Övriga ej likviditetspåverkande 
poster 5,9 1,1 2,7 -

Summa 70,0 72,0 33,3 37,7

Poster som redovisas i annan sektion

Realisationsresultat samt upp- 
och nedskrivning för materiella 
anläggningstillgångar -2,3 8,5 - 8,5



Notförteckning

58

EKONOMISK REDOVISNING

Not 15  Förråd m.m.
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Förråd och lager 0,1 0,1 - -

Bostadstomter i exploateringsomr. 8,7 8,6 8,7 8,6

Industritomter 4,1 3,4 4,1 3,4

Summa 12,9 12,1 12,8 12,1

Not 11  Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Ingående anskaffningsvärde 2 254,2 2 297,2 800,2 822,1

Årets inköp 46,5 60,0 23,2 17,7

Försäljningar -6,3 -4,1 -1,3 -0,6

Utrangeringar - -23,1 - -23,1

Överföringar 2,8 3,5 0,0 -

Utgående anskaffningsvärde 2 297,2 2 333,6 822,1 816,1

Ingående ack. avskrivningar -910,3 -962,0 -378,6 -403,0

Försäljningar 2,9 2,9 1,3 0,6

Utrangeringar - 10,0 - 10,0

Överföringar - 0,0 - -

Årets avskrivningar -54,6 -56,9 -25,7 -29,3

Utgående ack. avskrivningar -962,0 -1 006,0 -403,0 -421,7

Ingående ack. nedskrivningar -1,5 -2,5 - -

Försäljningar - - - -

Utrangeringar - - - -

Årets nedskrivningar/
återföringar 0,0 - - -

Utgående ack. 
nedskrivningar -1,5 -2,5 - -

Leasade 
verksamhetsfastigheter 29,4 26,5 57,9 49,9

Utgående redovisat värde 1 363,1 1 352,7 477,0 444,3

Avskrivningstider 
(genomsnittliga i antal år) i.u. i.u. 24,5 25,0

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar utom för anläggningar för 
deponi; se avsnittet Upplysningar om redovisningsprinciper.

Not 10  Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 2,1 2,8 2,1 2,8

Inköp 0,8 0,2 0,8 0,2

Försäljningar - - - -

Utrangeringar - - - -

Överföringar - - - -

Utgående anskaffningsvärde 2,8 3,1 2,8 3,1

Avskrivningar
Ingående avskrivningar 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Försäljningar / utrangeringar - - 0,3 -

Utrangeringar - - - -

Överföringar - - - -

Årets avskrivningar -0,4 -0,6 -0,4 -0,6

Utgående ack. avskrivningar -0,4 -1,0 -0,4 -1,0

Utgående redovisat värde 2,4 2,0 2,4 2,0

Avskrivningstider (genomsnittliga 
i antal år) 4,6 5,0 4,6 5,0

Not 12  Pågående ny- och ombyggnadsarbeten
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Ingående anskaffningsvärde 37,9 53,6 2,5 5,0

Årets anskaffningar 25,3 40,3 3,0 8,2

Överfört till byggnader, tekniska 
anläggningar, maskiner, inventarier 0,3 -10,1 0,3 -0,1

Omklassificering - -3,7 - -

Försäljningar och nedskrivningar -9,9 -41,1 -0,8 -

Bokfört värde 53,7 39,0 5,0 13,1

Not 13  Maskiner och inventarier
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Ingående anskaffningsvärde 171,7 182,9 110,6 116,4

Inköp 18,4 16,7 6,3 5,7

Försäljningar -6,7 -0,8 -0,3 -

Omklassificering - 0,2 - -

Utrangeringar -0,5 -3,4 -0,2 -3,4

Överföringar 0,0 0,1 0,0 0,1

Utgående anskaffningsvärde 182,9 195,7 116,4 118,8

Ingående avskrivningar -130,5 -131,5 -88,9 -92,5

Försäljningar 1,3 0,7 0,3 -

Utrangeringar 5,2 -2,3 0,1 -2,3

Överföringar - - - -

Årets avskrivningar -7,4 -2,6 -4,0 1,6

Utgående ack. avskrivningar -131,4 -135,7 -92,5 -93,2

Utgående redovisat värde 51,5 60,0 23,8 25,6

Avskrivningstider (genomsnittliga 
i antal år) i.u. i.u. 11,9 i.u.

Not 14  Finansiella anläggningstillgångar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Aktier, stiftelsekapital i 
koncernföretag - - 24,8 24,8

Övriga aktier, andelar  
och värdepapper 4,4 4,4 3,6 3,6

Långfristig utlåning - - 0,6 0,6

Summa 4,4 4,4 29,0 29,0



59

EKONOMISK REDOVISNING
Notförteckning

Not 19  Pensionsåtaganden och liknande förpliktelser
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Avsättningar för pensioner

Ingående avsättning till pensioner 
inklusive löneskatt 12,2 11,8 12,2 11,8

Nyintjänad pension, varav

  förmånsbestämd ålderspension - - - -

  särskild avtalspension -0,3 1,3 -0,3 1,3

  efterlevandepension - - - -

  övrigt - - - -

Årets utbetalningar -0,3 -0,5 -0,3 -0,5

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,3 0,3 0,3 0,3

Ändring av försäkringstekniska 
grunder - -0,0 - -0,0

Övrig post -0,1 0,5 -0,1 0,5

Minskning av avsättning genom 
tecknande av försäkring/ 
Överföring till stiftelse - - - -

Ökning/minskning av avsättning 
med anledning av värdeförändring 
på stiftelsens tillgångar - - - -

Förändring löneskatt 0,0 0,2 -0,0 0,2

Summa avsatt till pensioner 
inklusive löneskatt 11,8 13,6 11,8 13,6

Ansvarsförbindelse för pensioner

Ingående ansvarsförbindelse för 
pensioner värde 229,2 224,7 229,2 224,7

Ränte- och basbeloppsuppräkning 5,6 5,3 5,6 5,3

Ändring av  
försäkringstekniska grunder - -0,9 - -0,9

Nyintjänad pension -1,2 -0,0 -1,2 -0,0

Årets utbetalningar -8,6 -9,3 -8,6 -9,3

Övrig post 0,7 4,1 0,7 4,1

Minskning av ansvarsförbindelse 
genom tecknande av försäkring/ 
Överföring till stiftelse - - - -

Ökning/minskning av ansvars-
förbindelse med anledning av värde-
förändring på stiftelsens tillgångar - - - -

Förändring löneskatt -0,9 -0,2 -0,9 -0,2

Utgående ansvarsförbindelse för 
pensioner inklusive löneskatt 224,7 223,6 224,7 223,6

Totala pensionsförpliktelser 237,0 237,3 237,0 237,3

Finansiella placeringar avseende 
pensioner - - - -

Återlånade medel 232,8 232,8 283,4 232,8

Del av förpliktelsen tryggad genom 
försäkring 42,2 44,7 42,2 44,7

Utredningsgrad 98 % 99 % 98 % 99 %

Överskottsfond hos KPA - - - -

Överskottsfond hos Skandia 2,9 3,7 2,9 3,7

Antal anställda med rätt till 
visstidspension - - - -

Antal förtroendevalda med rätt till 
visstidspension enligt PBF 1 1 1 1

Antal förtroendevalda med rätt till 
visstidspension enligt OPF-KL - - - -

Den del av pensionsskulden som uppkommit före år 1998 redovisas som an-
svarsförbindelse. Kommunens ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser 
till personalen uppgår till 224,7 mnkr inklusive löneskatt för 2019.

Not 17  Kassa och bank
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Kassa 4,1 2,7 0,0 0,0

Bank 119,9 178,6 79,5 127,0

Bank, förvaltade medel 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa 124,1 181,4 79,6 127,1
Kommunen har tillsammans med Sotenäs Vatten AB och Sotenäs RehabCenter 
AB en checkräkningskredit på 20,0 mnkr. Sotenäsbostäder har en checkräk-
ningskredit på 11,8 mnkr. Krediten är för närvarande outnyttjad.

Not 16  Fordringar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

VA-avgifter 3,8 6,8 - -

Övriga kundfordringar 17,2 14,7 8,5 10,6

Moms 4,9 5,1 4,2 4,8

Övriga kortfristiga fordringar 14,5 15,4 0,7 1,3

Upplupna skatteintäkter 37,0 42,0 37,0 41,0

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 18,7 14,4 15,2 12,2

Summa 96,0 98,3 65,5 69,9

Not 18  Utgående/Ingående eget kapital
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Utgående eget kapital 
balansräkningen föreg. år 590,3 606,9 483,2 489,8

Just. obesk. reserver föreg. år 0,8 -5,0 - -

Ingående eget kapital 591,1 602,0 483,2 489,8

Justering av redovisningsprincip 0,1 - 0,1 -

Obeskattade reserver 4,8 5,7 - -

Årets resultat 10,8 28,8 6,4 18,1

Utgående eget kapital 606,9 636,6 489,8 507,9

Från och med 2019 redovisas inte investeringsbidrag från privat sek-
tor i balansräkningen. Dessa påverkar eget kapital med 0,1  mnkr.  
Jämförelsetalen för föregående år har räknats om enligt den nya principen.

För koncernen har tillförts 78 procent av obeskattade reserver.
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Not 21  Långfristiga skulder - intäktsdel
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Förutbetalda intäkter som 
regleras över flera år

Förutbetalda investeringsbidrag, 
ingående värde 16,4 15,5 16,4 15,5

Nya investeringsbidrag under året 0,1 0,2 0,1 0,2

Resultatförda investeringsbidrag -0,9 -1,0 -0,9 -1,0

Summa förutbetalda 
investeringsbidrag 15,5 14,7 15,5 14,7

Upplösningstider (genomsnittliga 
i antal år) 26,6 29,7 26,6 29,7

Förutbetalda anslutningsavgifter 
VA, ingående värde 55,8 67,2 - -

Nya anslutningsavgifter under 
året 13,8 8,5 - -

Resultatförda avgifter -2,3 -2,3 - -

Summa förutbetalda 
anslutningsavgifter 67,2 73,4 - -

Återstående antal år (vägt snitt) 29 31 - -

Summa förutbetalda intäkter 82,8 88,1 15,5 14,7

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt 
över den period över vilken de tillgångar som finansieras med hjälp av inves-
teringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av. 

Not 20 Övriga avsättningar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Avsättning för befarade 
skadestånd och slutligt åtagande 
av WWT-slam -

Redovisat värde vid årets början 3,7 2,8 0,1 -

Nya avsättningar - - - -

Ianspråktagna avsättningar -0,8 - - -

Outnyttjade belopp som återförts -0,1 - -0,1 -

Förändring av nuvärdet - - - -

Summa 2,9 2,8 0,0 -

Not 21 Långfristiga skulder
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Utnyttjad checkkredit

Anläggningslån

Lån från kreditinstitut 775,2 770,3 - -

Skuld för statliga investeringsstöd 15,5 14,7 15,5 14,7

Långfristig leasingskuld 29,4 21,6 57,9 41,2

Resultatfond VA-verksamhet 24,3 22,6 -

Periodiserade VA-anslutningsavg. 67,2 73,4 -

Olof Hasslöfs fond 0,3 0,3 0,3 0,3

Övriga långfristiga skulder 0,7 0,6 3,8 3,7

Summa 912,6 903,6 77,5 60,0

Långfristiga lån hos kreditinstitut:

Kommuninvest i Sverige AB 773,4 770,3 - -

Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,7 - - -

Summa 775,2 770,3 - -

Lång- och kortfristig upplåning

Genomsnittlig ränta % 1,40 1,39 - -

Genomsnittlig ränta % exklusive 
derivat 0,25 0,35 - -

Genomsnittlig kapitalbindning, år 2,1 1,9 - -

Långfristiga lån som förfaller till 
räntejustering inom:

0-1 år 169,8 117,3 - -

1-2 år 25,0 91,0 - -

2-5 år 199,0 147,0 - -

5-10 år 381,5 415,1 - -

Summa 775,2 770,3 - -

Genomsnittlig räntebindning 
inklusive derivat, i år 4,51 4,18 - -

Genomsnittlig räntebindning 
exklusive derivat, i år 1,02 1,25 - -

Marknadsvärde 
säkringsinstrument - -

Säkrad låneskuld 421,3 410,0 - -

Marknadsvärde derivat -41,7 -42,4 - -
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Not 23  Övriga ansvarsförbindelser
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Borgensåtaganden för:

Sotenäsbostäder AB - - 507,8 507,7

Sotenäs Vatten AB - - 245,0 243,0

Sotenäs RehabCenter AB - - 26,7 25,0

Förlustansvar för bostadslån - - - -

Garantiförbindelse Fastigo 0,1 0,1 - -

Övriga borgensåtaganden 11,0 10,7 11,0 10,7

Summa 11,1 10,8 790,6 786,5

Sotenäs kommun har i november 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 
288 kommuner och regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommun-
invest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan 
samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskom-
munerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbin-
delse. Enligt avtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på dels 
de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest dels 
medlemskommunernas insatskapital.

Not 24 Uppskattad kostnad för revisionsgranskning
Koncernen Kommunen

Belopp i tkr 2019 2020 2019 2020

Kostnader för räkenskapsrevision

Sakkunnigt biträde 120 120

Förtroendevalda revisorer 20 20

Total kostnad för 
räkenskapsrevision

140 140

Kostnad för övrig revision

Sakkunnigt biträde 213 308

Förtroendevalda revisorer 256 225

Total kostnad för övrig revision 469 533

Total kostnad för revision 609 673

Uppskattad kostnad inkluderar revisionsgranskning för delårsbokslut och 
årsbokslut inklusive årsredovisning. Kostnaden avser både lekmannarevisorer 
och sakkunniga revisorer. 

Notförteckning

Not 22  Kortfristiga skulder
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2019 2020 2019 2020

Leverantörsskulder 39,5 41,3 25,0 29,2

Upplupna löner, december / 
retroaktiva löner 4,9 5,3 4,6 4,9

Personalens källskatt, december 7,1 8,0 6,5 7,8

Arbetsgivaravgift , december 8,0 9,1 7,6 8,8

Semesterlöneskuld 28,7 30,7 26,1 29,1

Pensionskostnad individuell del  
inklusive löneskatt 14,3 15,3 14,3 15,3

Upplupen särskild löneskatt 12,1 11,7 11,7 11,5

Förutbetalda skatteintäkter 4,2 12,6 4,2 12,6

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 23,5 29,1 10,0 13,9

Övriga kortfristiga skulder 16,0 13,6 6,3 8,5

Summa 158,3 176,6 116,2 141,6
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Investeringsredovisning

Belopp i mnkr Årets 
utgift

Årets 
inkomst

Årets 
netto

Budget 
2020* 

Avvikelse 
2020

Kommunens investeringsverksamhet

Färdigställda projekt

Infrastruktur, skydd inkl fastigheter -6,2 0,2 -6,0 -18,1 12,1

  varav brandbåt -0,5 - -0,5

Fritid och kultur inkl fastigheter -3,1 0,1 -3,0 -8,7 5,7

  varav tillgänglighetsramp, Hästedalens badplats -1,1 - -1,1

  varav renovering av Ponton A, Springets hamn -0,6 - -0,6

Pedagogisk verksamhet inkl fastigheter -4,4 - -4,4 -1,6 -2,8

  varav fasad på Hunnebostrands skola -1,0 - -1,0

  varav ombyggnation av Smögens skola -0,7 - -0,7

  varav kokgrytor i tillagningskök, Sotenässkolan -0,7 - -0,7

Vård och omsorg inkl fastigheter -1,3 - -1,3 -8,4 7,1

Övrig verksamhet -11,5 12,7 1,2 -9,8 11,0

  varav Sopmaskin -1,4 - -1,4

  varav inköp av mark till markreserven -4,9 - -4,9

  varav försäljning av mark från markreserven - 5,1 5,1

  varav Ödegården, exploateringsområde -2,9 5,8 2,8

  varav Hogenäs hamn, exploateringsområde - 1,8 1,8

Summa färdigställda projekt -25,2 13,0 -13,5 -46,5 33,1

Pågående projekt

Infrastruktur, skydd inkl fastigheter -3,6 - -3,6

  varav GC-väg norra Bovallstrand -1,2 - -1,2

  varav översiktsplan -0,8 - -0,8

Fritid och kultur inkl fastigheter -1,5 - -1,5

  varav hygienvårdsanläggning Kleven -0,6 - -0,6

Pedagogisk verksamhet inkl fastigheter -1,2 - -1,2

  varav invändiga ytskikt Hedalens förskola -0,6 - -0,6

Vård och omsorg inkl fastigheter -0,4 - -0,4

Övrig verksamhet -1,5 - -1,5

  varav ventilationsutrustning, Smögens Fiskauktion -0,6 - -0,6

Summa pågående projekt -8,2 - -8,2 -8,2

Summa investeringsverksamhet kommunen -34,8 13,0 -21,7 -46,5 24,8

  varav summa exploatering -2,9 7,6 2,8

  varav summa markförsäljning - 5,1 5,1

Bruttoinvesteringar kommunen -31,8
Investeringsbidrag kommunen 0,2
Nettoinvesteringar kommunen -31,6
* Budget 2020 anges ovan inklusive resultatöverförd budget från 2019.

De kommunala företagens investeringsverksamhet

Sotenäsbostäder AB -9,9 1,1 -8,8 -20,9 12,1

Sotenäs Vatten AB -20,8 8,5 -12,3 -16,4 4,1

Sotenäs RehabCenter AB -0,0 - -0,0 - -0,0

Rambo AB -10,4 - -10,4 -11,2 0,7

Summa investeringsverksamhet kommunkoncernen -76,0 22,6 -53,4 -95,0 41,7

Bruttoinvesteringar koncernen -73,1

Investeringsbidrag koncernen 0,2

Nettoinvesteringar koncernen -72,9
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Kommunen
Årets investeringar 
Årets investeringsutgifter uppgick till 31,8 mnkr. Ett statligt inves-
teringsbidrag om 0,2 mnkr erhölls för upprustning av cykelparke-
ringen vid Sotenässkolan. Nettoinvesteringarna uppgick därmed 
till 31,6 mnkr. Årets budget uppgick till 37,9 mnkr.  Till det har 
beviljats 8,6 mnkr i resultatöverföring från 2019. Totalt anslag 2020 
uppgick därmed till 46,5 mnkr. Årets nettoinvesteringar är därmed 
14,9 mnkr lägre än årets totala investeringsbudget. 

Under året har ett industriområde vid Ödegården, Väjern, 
exploaterats i syfte att sälja industrimark. Stora delar av området 
har sålts vidare under året, och resterande delar väntas säljas under 
2021. Även ett större område vid Hogenäs hamn har sålts under året. 

Årets markförsäljningar uppgår till 5,1 mnkr varav försäljning 
av mark vid Lindalskogen, Väjern är den enskilt största posten. 
Fem fastigheter har köpts under året för sammantaget 4,9 mnkr. 

Utgifter under året för pågående investeringar som ännu inte 
färdigställts uppgick till 8,2 mnkr.

Större projekt under året

Brandbåt
Brandbåten i Hunnebostrand har bytts ut. Båten kommer att under-
lätta lastning av utrustning samt vid räddningsinsatser av personer 
som ligger i vattnet. Brandbekämpning görs med lös pump som 
tas med vid brandbekämpning.

Tillgänglighetsramp vid Hästedalens badplats
Utformning och placering av en tillgänglighetsramp vid Häste-
dalens badplats i Hunnebostrand har tagits fram i samråd med 
samhällsföreningen och andra intressenter.

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

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

Ombyggnation av Smögens skola
Smögens skola har anpassats inför att förskoleverksamhet flyttar 
in i delar av skollokalerna. Flertalet tidigare klassrum byggs nu om 
till totalt tre förskoleavdelningar. Första etappen var klar i januari 
2021 och en 5-årsgrupp som tidigare funnits på skolan har flyttat 
in i sina nya lokaler. De resterande lokalerna förväntas vara klara 
till påsk 2021. Även skolgården kommer byggas om under 2021.

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

Sopmaskin
Sopmaskinen som köpts in är liten och nätt och kommer åt där 
större maskiner inte når. Den är utrustad med högtryckstvätt för att 
kunna spola av till exempel parkbänkar och sopkorgar. Maskinen 
sopar grus på våren och skräp och plast från gator och torg övrig 
tid. En kort film av den nya sopmaskinen finns att se här.

Fastighetsköp
Fem fastigheter har köpts under året som ett led i att kunna arren-
deras ut ett större markområde vid en eventuell framtida företagse-
tablering.

Fastighetsförsäljningar
Under året har mark vid Lindalskogen, Väjern sålt i syfte att explo-
ateras till bostäder av privat aktör. Därtill har två fastigheter sålts 
i syfte att användas som industrimark. 

Exploateringsområden
Under året har kommunala byggnader rivits och på Ödegården och 
området har asbestsanerats inför försäljning av industrimark på 
området. Ett större område har sålts av under året och resterande  
delar av Ödegården väntas säljas under 2021. Även ett större område 
vid Hogenäs hamn har sålts under året. 

Pågående projekt
Utformning av en ny gång- och cykelväg norr om Bovallstrand 
pågår, vilken löper utmed sydvästra delen av väg 174 mellan Fabriks-
gatan och Heljerödsgatan. Gång- och cykelvägen blir 2,5 meter 
bred och 560 meter lång. Projektet genomförs av Trafikverket med 
medfinansiering från kommunen. Arbetena förväntas bli klara 
under våren 2021.

Arbetet med översiktsplanen pågår och samrådshandlingar 
bedöms vara klara våren 2021.

Rivning av den gamla hygienvårdsbyggnaden vid Smyghålet 
på Smögen, samt uppförandet av en helt ny byggnad på samma 
plats pågår och kommer att vara klart under första kvartalet 2021. 

På Hedalens förskola pågår invändig målning, golvbeläggning 
och nytt akustikundertak tillsammans med infällda belysnings-
armaturer i LED, samt nytt avdelningskök.

De kommunala företagen
Kommunfullmäktige har tagit ställning till de investeringspro-
jekt som genomförts av Sotenäs Vatten AB. Bruttobudget för 
VA-verksamheten uppgick 2020 till 30,2 mnkr samt 13,8 mnkr 
för anslutningsavgifter. Främst har genomförts reinvesteringar, 
dessa motsvarar 16,0 mnkr. Omvandlingsområde Hästskobacke har 
påbörjats, genom att projektring och upphandling skett under året. 

Läs om investeringsredovisningens principer i not 1 Redovis-
ningsprinciper.
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 Belopp i mnkr Netto 
2019

Intäkt 
2020

Kostnad 
2020

Netto 
2020

Budget 
2020

Avvikelse 
2020

Avvikelse 
i procent

Verksamhetsindelad driftredovisning

Politisk verksamhet -8,2 0,0 -8,3 -8,3 -10,5 2,2 21 %

Infrastruktur, skydd mm. -42,8 40,3 -85,4 -45,1 -46,3 1,3 3 %

Fritid och kultur -17,3 18,6 -48,1 -29,5 -16,0 -13,5 -85 %

Pedagogisk verksamhet -182,2 27,5 -206,9 -179,4 -183,9 4,5 2 %

Vård och omsorg -202,0 74,6 -304,4 -229,8 -233,4 3,6 2 %

Särskilt riktade insatser -2,4 17,6 -20,1 -2,5 -5,0 2,5 49 %

Affärsverksamhet 8,2 27,3 -14,7 12,6 13,9 -1,2 -9 %

Gemensamma verksamheter 453,0 720,2 -220,2 500,0 482,1 17,9 4 %

Årets resultat 6,4 926,0 -908,2 18,1 1,0 17,1
Justeras: Poster som inte är hänförbara till 
”Verksamhetens intäkter”och ”Verksamhetens 
kostnader” i resultaträkningen

492,5 748,0 -239,0 509,3 506,0 3,3

Verksamhetens intäkter och Verksamhetens 
kostnader enligt resultaträkningen -488,8 178,0 -669,2 -491,2 -505,0 13,8 3 %

Driftredovisning per nämnd

Kommunfullmäktige, beredningar och partistöd -0,7 - -0,8 -0,8 -0,8 0,0 6 %

Revisionen -0,6 - -0,7 -0,7 -0,7 0,0 0 %

Valnämnden -0,3 - 0,0 0,0 0,0 0,0 46 %

Överförmyndare -0,8 - -0,8 -0,8 -0,9 0,0 2 %

Kommunstyrelsen 0 %

  varav allmän verksamhet inkl ofördelade medel -57,2 37,5 -96,6 -59,0 -62,3 3,3 5 %

  varav teknisk verksamhet -13,5 124,5 -139,5 -15,0 -16,4 1,4 9 %

Totalt kommunstyrelsen -70,7 162,1 -236,1 -74,0 -78,7 4,7 6 %

Byggnadsnämnden -6,2 6,5 -15,2 -8,7 -10,0 1,3 13 %

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,7 10,0 -11,9 -1,8 -1,7 -0,1 -6 %

Utbildningsnämnden -199,3 30,7 -227,6 -196,8 -201,4 4,5 2 %

Omsorgsnämnden -228,8 80,1 -306,2 -226,0 -231,9 5,9 3 %

Summa nämndsverksamhet -509,2 289,4 -799,3 -509,7 -526,1 16,4 3 %

Övrig gemensam verksamhet

Pensionsutbetalningar / personalomkostnader -15,2 0,2 -14 -13,8 -13,8 0,0 0 %

Förvaltningsgemensamt 3,8 2,7 -3,2 -0,5 -5,7 5,3 93 %

Driftbidrag -3,5 - -15,6 -15,6 -2,6 -13,0 -500 %

Exploateringsverksamhet 1,6 9,6 -2,1 7,5 7,9 -0,4 -5 %

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -2,5 5,5 - 5,5 - 5,5

Interna kapitalkostnader 36,1 35,3 - 35,3 35,3 0,0 0 %

Summa skattefinansierad verksamhet -488,8 342,7 -834,2 -491,2 -505,0 13,8 3 %

Planenliga avskrivningar -31,3 - -35,9 -35,9 -29,4 -6,5 -22 %

Summa efter avskrivningar -519,9 342,7 -870,1 -527,1 -534,4 7,3 1 %

Skatteintäkter 477,4 474,5 - 474,5 480,5 -6,1 -1 %

Kommunal utjämning och fastighetsavgift 45,7 105,9 -37,6 68,3 52,4 15,9 30 %

Finansiella intäkter 3,8 2,9 - 2,9 2,8 0,2 7 %

Finansiella kostnader -0,5 - -0,5 -0,5 -0,3 -0,2 -67 %

Årets resultat 6,4 926,0 -908,2 18,1 1,0 17,1 1 728 %

Driftsredovisning, kommunen



Verksamhetsindelad driftredovisning
Den politiska verksamheten lämnar ett överskott om 2,2 mnkr 
mot budget och avser främst kommunstyrelsens ofördelade medel 
om 1,9 mnkr. 

Infrastruktur och skydd avser verksamheter inom områdena 
bygglov, näringsliv, turism,  gata och park, miljö och räddnings-
tjänst. Dessa lämnar i bokslutet ett överskott om +1,3 mnkr varav de 
största överskotten avser vinterväghållning och bygglovsverksamhet.

 Inom fritid och kultur har en justering av redovisning av anlägg-
ningsbidrag gjorts vilket påverkar verksamheten med -11,8 mnkr. 
Årets gästhamnsverksamhet drog över budget med -0,9 mnkr då 
intäkterna blev 1,5 mnkr lägre än budgeterat. Uthyrningsverksam-
hetens intäkter har  även de påverkats av corona-restriktioner och 
verksamheten drog över budget med -0,7 mnkr. Driftbidraget till 
Tumlaren blev -0,5 mnkr högre än budgeterat 2020.

Den pedagogiska verksamheten lämnar en positiv budgetav-
vikelse om +5,6 mnkr, vilket främst avser grundskoleverksamhet 
+3,5 mnkr, gymnasieskola +1,1 mnkr och gymnasiesärskola 
+0,8 mnkr jämfört med budget.

Vård och omsorg lämnar en avvikelse om +0,9 mnkr vilket 
utgör en avvikelse mindre än 1 procent av budgetramen och kan 
därför anses vara i nivå med budget. 

Särskilt riktade insatser avser flyktingmottagande och arbets-
marknadsåtgärder. Verksamheten bidrar till resultatet med 
+2,5 mnkr och avser i sin helhet flyktingverksamheten.

Affärsverksamhet avser främst industrihamnar, markförvalt-
ning och tomtexploatering. Årets underskott mot budget avser 
markförvaltning. 

Inom gemensamma verksamheter återfinns nämndsverk-
samhet i form av lokaler och förvaltningsövergripande adminis-
tration,  verksamheter för måltid, lokalvård, drift- och projekt, 
och fordonsenhet. Här återfinns även den verksamhet som nedan 
benämns övrig gemensam verksamhet, avskrivningar, skattein-
täkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift.

Driftredovisning per nämnd
Nämndsverksamhet
Nämnderna har ett positivt utfall i förhållande till fullmäktiges 
tilldelade budgetramar. Avvikelsen uppgick till +16,4 mnkr. Jämfört 
med +14,2 mnkr i avvikelse föregående år. Kommunstyrelsen bidrar  
till avvikelsen med 4,7 mnkr, utbildningsnämnden med 4,5  mnkr 
och omsorgsnämnden med 5,9 mnkr. 

Jämfört med föregående år har nettokostnaden inom nämndsverk-
samheten endast ökat med 0,5 mnkr eller 0,1 procent av nettokost-
naden 2019. Årets löneökningar uppgick till 8,9 mnkr och kompen-
sation för generella kostnadsökningar uppgick till 1,5 mnkr. I budget 
2020 beslutade kommunfullmäktige om justering av nämndernas 
budgetramar med 10,1 mnkr fördelat; kommunstyrelsen -2,4 mnkr,  
byggnadsnämnden +0,6 mnkr, utbildningsnämnden -5,5 mnkr, 
omsorgsnämnden -2,6 mnkr samt övriga nämnder -0,1 mnkr.

Övrig gemensam verksamhet
Årets pensionskostnader blev -3,7 mnkr högre än budgeterat. I den 
centrala lönepotten lämnades ett utrymme kvar om 4,1 mnkr. En 
momsgenomlysning under året påverkade resultatet med +0,9 mnkr. 

Driftbidragen blev -13,0 mnkr högre än budgeterat och avser 

Tumlaren (-0,5 mnkr), Hav & Land (-0,7 mnkr) samt en justerad 
redovisning av anläggningsbidrag (-11,8 mnkr). 

Exploateringsverksamheten avviker negativt med -0,4 mnkr. 
Vinster från försäljning av anläggningstillgångar har förbättrat 
resultatet med +5,5 mnkr. Främst på grund av försäljningen av 
mark vid Lindalskogen, Väjern.

Jämfört med föregående år har årets personalomkostnader 
inklusive pensioner minskat med -1,4 mnkr. Driftbidragen har ökat 
med +12,1 mnkr, främst på grund av den förändrade redovisningen 
av anläggningsbidrag.  Årets reavinster från exploateringsverk-
samheten har ökat med +5,9 mnkr och reavinster från övriga 
fastighetsförsäljning med +3,0 mnkr. 

I budget 2020 beslutade kommunfullmäktige att utöka årets budge-
terade reavinster från exploateringsverksamheten med +1,5 mnkr, 
samt minska årets budget för driftbidrag till Tumlaren med -0,2 mnkr.

Avskrivningar
Årets avskrivningar blev -6,5 mnkr högre än budgeterat vilket 
påverkas med -4,3 mnkr av registervård som utförts under året. 
Jämfört med föregående år har avskrivningarna ökat med 4,8 mnkr.

Skatteintäkter, kommunal 
utjämning och fastighetsavgift
Skatteintäkter är -6,1 mnkr lägre än budgeterat, och minskar 
jämfört med föregående år. Minskningen avser slutavräkningen 
för 2019 på -6,5 mnkr. De generella bidragen ökar kraftigt jämfört 
med budget (+15,9 mnkr) och föregående år (+20,3 mnkr) vilket 
främst beror på de extra generella statsbidrag som betalats ut med 
anledning av coronapandemin (+17,0 mnkr). Fastighetsavgiften 
ökade med 2,3 mnkr jämfört med 2019. 

Årets resultat
Årets resultat uppgick till 18,1 mnkr vilket är 17,1 mnkr bättre än 
budgeterat. 

Verksamhetens intäkter uppgick till 178,0 mnkr vilket är 
29,6 mnkr bättre än budgeterat. Intäkter ökar under 2020 med 16,4 
mnkr (10 procent), jämfört med 2019. Främst beror ökningen på 
vinster vid försäljning av exploateringsfastigheter och mark (+10,7 
mnkr). Statsbidragen från Migrationsverket har minskat med -6,9 
mnkr medan bidragen från Socialstyrelsen ökat med +4,0 mnkr. 
Därtill har kommunen fått ersättning för sjuklönekostnader med 
5,8 mnkr på grund av covid-19. Under året uppgår erhållna EU-bi-
drag till 5,5 mnkr vilket är 2,6 mnkr högre än 2019. 

Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar uppgår till 
-669,2 mnkr, vilket är -22,2 mnkr högre än budgeterat och beror 
delvis på förändrad redovisning av anläggningsbidrag (-11,8 mnkr). 
Årets personalkostnader har ökat med 2,3 procent jämfört med 
2019, vilket är lägre än årets löneökningar.

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar ökar 
endast med 1,4 procent. Skatteintäkter och kommunal utjämning 
har ökat med 3,8 procent jämfört med 2019 vilket till stor del 
avser de extra statsbidrag som betalats ut för att mildra effekten 
av coronapandemin. Utan dessa extra bidrag ökar skatter och 
kommunal utjämning endast med 0,5 procent.  

Läs om driftredovisningens principer i not 1 Redovisningsprinciper.
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Kommunfullmäktige, valberedning,   
demokratiberedning och partistöd

Fullmäktige visar ett överskott på 46 tkr (föregående år 99 tkr) till 
följd av lägre arvodeskostnader än budgeterat.

Revision

Kommunrevisionen visade på ett överskott om 2 tkr för 2020. 

Valnämnd

Inga val har hållits under året. Den totala budgetramen uppgick 
för året till 39 tkr.

 
Överförmyndarnämnd

Överförmyndarverksamheten visar ett överskott på 13 tkr (föregå-
ende år -101 tkr). Budgetramen har förstärkts med 110 tkr mellan 
åren 2019 - 2020.

 Kommunstyrelsen

Årets utfall uppgår till -74,0 mnkr, vilket är +4,7 mnkr (6,0 procent) 
bättre än budget inklusive 1,9 mnkr i ofördelade medel. Under året 
har nämnden fått ett utökat budgetanslag med drygt 0,6 mnkr 
för projektet "Heltidsresan" samt ökade kostnader för bilvården.

Årets intäkter är 7,5 mnkr högre än budgeterat. Intäkterna har 
stigit med 2,0 mnkr (1,2 procent) jämfört med föregående år, vilket 
främst beror på sjuklönebidrag på grund av rådande coronapan-
demi, ökade intäkter för försäljning av varor och tjänster, taxor 
samt EU-bidrag.  Årets gästhamnsintäkter har minskat med cirka 
20 procent jämfört med 2019, motsvarande 1,0 mnkr.

Kostnaderna här 2,8 mnkr högre än budget och har ökat med 
5,2 mnkr (2,3 procent) jämfört med föregående år. Vilket i huvudsak 
beror på ökade personalkostnader samt ökade kapitalkostnader. 
Personalkostnaderna utgör 44 procent av nämndens kostnader. 
El-kostnaderna var låga under året och bidrog till resultatet med 5,0 
mnkr. Livsmedelskostnaderna har varit 1,0 mnkr lägre än budge-
terat. På grund av coronapandemin har antalet lagade portioner 
varit färre, då elevers och brukares frånvaro varit högre under året.

Driftsredovisning per nämnd
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 158,5 160,1 162,1

Kostnader -221,4 -230,8 -236,1

Verksamhetsresultat -62,9 -70,7 -74,0

Kommunbidrag 64,0 78,7 78,7

Årets resultat 1,1 8,0 4,7

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter - - -

Kostnader -0,7 -0,7 -0,8

Verksamhetsresultat -0,7 -0,7 -0,8

Kommunbidrag 0,8 0,8 0,8

Årets resultat 0,1 0,1 0,0

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter - - -

Kostnader -0,7 -0,6 -0,7

Verksamhetsresultat -0,7 -0,6 -0,7

Kommunbidrag 0,6 0,6 0,7

Årets resultat -0,1 0,0 0,0

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 0,2 0,2 -

Kostnader -0,9 -0,6 -0,0

Verksamhetsresultat -0,6 -0,3 -0,0

Kommunbidrag 0,6 0,3 0,0

Årets resultat -0,0 0,1 0,0

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 0,1 0,0 -

Kostnader -1,0 -0,9 -0,8

Verksamhetsresultat -0,9 -0,9 -0,8

Kommunbidrag 0,7 0,8 0,9

Årets resultat -0,1 -0,1 0,0

Driftsredovisning per nämnd
Här redovisas nämndernas resultat för de senaste tre åren uppdelat per nämnd med en sammanfattande 
analys av årets resultat 2020. Fördjupad information om nämndernas mål, ekonomi och verksamhet under 
2020 presenteras i respektive facknämnds egen bokslutsrapport. Nämnderna visar sammantaget på överskott 
om +16,4 mnkr för 2020. Detta trots att nämndernas budgetanslag inför året minskades med 10,1 mnkr.



Byggnadsnämnden

Årets utfall uppgår till -8,7 mnkr, vilket är +1,3 mnkr bättre än 
budget. Resultatet beror främst på ökade intäkter inom bygglovs-
verksamheten där fler ärenden än vanligt inkommit under året, samt 
lägre personalkostnader på plansidan. Under 2020 fick nämnden 
ett tillfälligt utökat budgetanslag med 0,7 mnkr för en uppdatering 
av primärkartan.

Intäkterna har ökat med 1,5 mnkr (31 procent) jämfört med 
föregående år vilket dels beror på höjd taxa, dels på utökad 
verksamhet mot externa kunder. Dessa intäkter är nivåhöjande 
och förväntas kvarstå även till kommande år.

Personalkostnaderna har ökat med 0,8 mnkr (10  procent) 
jämfört med 2019. Personalkostnaderna utgör cirka 60 procent av 
nämndens kostnader.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Årets utfall uppgår till -1,8 mnkr, vilket är ett underskott mot budget 
med -0,2 mnkr. Underskottet beror främst på den trängseltillsyn 
som utförts under året till följd av rådande coronapandemi, vilket 
också påverkat övrig planerad tillsynsverksamhet.

Intäkterna har ökat med 0,5 mnkr (5 procent) jämfört med 
föregående år, vilket främst beror på de ersättningar från staten 
som kompenserat för ökad sjukskrivning och trängseltillsyn. Även 
intäkterna för tillsyn och prövning har befunnit sig på en högre 
nivå i år än föregående år.

Pandemin har påverkat årets kostnader då all tillsyn inte har 
kunnat utföras som planerat. Kostnaderna har ökat med 0,9 mnkr 
jämfört med föregående år, vilket främst beror på att bemanningen 
varit högre under året. Enheten har haft förstärkning med en konsult 
på miljöskyddssidan. Personalkostnaderna har ökat med 0,7 mnkr 
(8 procent) jämfört med 2019. Personalkostnaderna utgör 87 procent 
av nämndens kostnader. Även om bemanningen ökat jämfört med 
2019 har enheten inte varit helt fulltalig under hela året. 

Utbildningsnämnden

Årets utfall uppgår till -196,8 mnkr, vilket är  +4,5 mnkr bättre än 
budgeterat. Årets intäkter blev +4,9 mnkr högre än budgeterat och 
avser främst ökade statsbidrag från Skolverket samt kompensation 
för sjuklöner i samband med covid-19. Under året har intäkterna 
från Migrationsverkat blivit lägre jämfört med föregående år.

Kostnaderna blev -0,4 mnkr högre än budget. Årets personal-
kostnader påverkade med -0,8 mnkr, skolskjutsar med +1,3 mnkr 
och interkommunal ersättning med +1,5 mnkr. Covid-19 har ökat 
verksamhetens kostnader med cirka 1,2 mnkr vilket kan härledas 
till vikariekostnader och lokalhyra för extra matsal i Folkets Hus. 
Jämfört med 2019 har kostnaderna minskat med 3,8 mnkr vilket 
främst beror på lägre interkommunala ersättningar inom gymna-
sieverksamheten.

Omsorgsnämnden

Årets utfall uppgår till -226,0 mnkr, vilket är +5,9 mnkr bättre än 
budgeterat. Resultat beror främst på minskade kostnader inom 
verksamheten för ensamkommande barn och unga samt ett överskott 
i den centrala bu�erten. Verksamheten har erhållit statsbidrag för 
merkostnader kopplat till covid-19 samt ersättning för sjuklöne-
kostnader som tillsammans uppgår till 7,1 mnkr. Bortsett från 
dessa intäkter av engångskaraktär har intäkterna minskat med 
8,9 procent. Större delen av denna förändring beror på minskade 
intäkter från Migrationsverket. Under 2020 uteblev intäkter för 
hemtjänst- och HSL-insatser hos delårsboende då kommunen 
under våren tog beslut om att neka delårsboende dessa insatser.

Personalkostnaderna har totalt i förvaltningen ökat med 
2,9 mnkr jämfört med 2019 och utgör 60,9 procent av nämndens 
kostnader. Personalkostnaderna inom äldreomsorgen ligger över 
budget till följd av den pågående pandemin. Utöver försvårad 
användning av rörlig tid, påverkas kostnaderna även av högre sjuklö-
nekostnader vid korttidssjukfrånvaro vilket ökat med 33,3 procent 
från 2019, samt av kostnader för extrainsatta resurser under året.

Driftsredovisning per nämnd
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 5,8 4,9 6,5

Kostnader -12,6 -11,2 -15,2

Verksamhetsresultat -5,2 -6,2 -8,7

Kommunbidrag 6,3 7,3 10,0

Årets resultat 1,1 1,0 1,3

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 9,5 9,3 10,0

Kostnader -11,2 -11,0 -11,9

Verksamhetsresultat -1,7 -1,7 -1,8

Kommunbidrag 1,6 1,4 1,7

Årets resultat 0,1 -0,3 -0,2

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 34,6 32,0 30,7

Kostnader -237,7 -231,4 -227,6

Verksamhetsresultat -203,1 -199,3 -196,8

Kommunbidrag 202,5 202,1 201,4

Årets resultat -0,6 2,7 4,5

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 84,5 80,1 80,1

Kostnader -315,6 -308,9 -306,2

Verksamhetsresultat -231,1 -228,8 -226,0

Kommunbidrag 226,5 231,5 231,9

Årets resultat -4,6 2,7 5,9



20 år i sammandrag – kommunen
I översikten redovisas kommunens ekonomiska ställning och utveckling under en 20-årsperiod. Siffermateri-
alet är taget direkt från redovisningen respektive år och inte justerat för förändringar i organisation, redo-
visningsprinciper eller omfattningen av den kommunala verksamheten. För att få en mer komplett bild av 
utvecklingen över åren krävs därför en kommentar.
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20 år i sammandrag

Belopp i mkr 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter 111,7 211,3 223,7 190,2 240,7 179,6 173,2 161,6 178,0

Verksamhetens kostnader -380,4 -542,8 -595,1 -609,2 -675,5 -658,7 -660,2 -650,4 -669,2

Avskrivningar -18,2 -23,7 -33,5 -42,0 -42,2 -28,8 -28,3 -31,1 -35,9

Verksamhetsresultat efter avskrivningar -286,8 -355,3 -404,9 -461,0 -477,0 -507,9 -515,2 -519,9 -527,1

Skatteintäkter 228,3 297,3 356,9 411,8 424,8 450,4 463,5 477,4 474,5

Skatteutjämningsbidrag 69,9 62,4 59,0 63 ,7 82,4 64,1 57,6 45,8 68,4

Finansnetto 0,6 1,4 -0,3 -1,2 -0,6 3,6 4,1 3,2 2,4

Extraordinära poster - - - - - - - -

Årets resultat 12,4 5,9 10,7 13,3 29,6 10,2 9,9 6,4 18,1

Årets resultat exkl. affärsdrivande verksamhet 9,7 2,9 6,9 13,3 29,6 10,2 9,9 6,4 18,1

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Anläggningstillgångar 371,7 458,0 637,9 815,4 823,1 747,5 541,7 537,3 514,1

Förråd / lager 14,1 11,1 14 7,1 4,8 4,4 7,2 12,8 12,1

Fordringar 33,7 20,3 29,1 62,6 77,2 84,3 71,2 65,5 69,9

Likvida medel 55,3 30,9 4,9 51,1 4,1 1,2 77,6 79,6 127,1

Summa tillgångar 474,8 520,3 685,9 936,2 909,2 837,4 697,8 695,2 723,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 400,4 387,4 432,2 463,0 492,6 473,3 483,2 489,8 507,9

Avsättningar 3 2,5 13,3 23,6 22,1 11,3 12,2 11,8 13,6

Lån från kreditinstitut 1,2 46,5 30,8 190,8 140,8 160,8 - - -

Övriga långfristiga skulder 0,3 5,7 103,1 139,3 135,7 82,7 82,1 77,5 60,0

Kortfristiga skulder 69,9 78,2 106,6 119,5 118,0 109,3 120,2 116,2 141,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 474,8 520,3 685,9 936,2 909,2 837,4 697,8 695,2 723,1

INVESTERINGAR

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar 26,2 56,4 70,6 49,9 68,6 40,0 32,4 29,7 31,6

Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar 29,9 59,8 70,8 50,6 69,5 40,5 33,4 29,8 31,8

NYCKELTAL

Verksamhetsresultat/skatte- och bidragsintäkter 96 % 99 % 97 % 97 % 94 % 99 % 99 % 99 % 97 %

Egen skattekraft / medelskattekraft i riket 91 % 96 % 100 % 101 % 102 % 102 % 104 % 105 % 105 %

Soliditet 84 % 74 % 63 % 49 % 54 % 57 % 69 % 70 % 70 %

Soliditet inkl samtliga pensionsåtaganden 54 % 44 % 31 % 23 % 28 % 29 % 36 % 38 % 39 %

Utdebitering (kr/skattekrona) 20,74 21,74 21,74 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99

Antal invånare 31/12 9 621 9 311 9 052 9 006 9 065 9 073 9 030 9 061 9 100

EKONOMISK REDOVISNING



Resultaträkningen
Den stora ökningen av intäkter och kostnader mellan 2000 och 
2005 beror till stor del på att fiskauktionens omsättning från 2003 
bruttoredovisas i stället för som tidigare, då endast provisionen 
räknades som intäkt. 2013 övergick verksamheten vid Smögens 
Fiskauktion till att drivas i bolagsform. Under denna period genom-
fördes den så kallade Ädel-reformen som innebar att kommunen 
tog över verksamhet från landstinget. 

Verksamhetens intäkter och kostnader sjunker 2017 framför 
allt beroende på omställning efter den så kallade flyktingkrisen 
men också på att VA-verksamheten övergick i bolagsform samt 
tack vare plan för effektivisering som kommunfullmäktige beslutat 
för perioden 2019-2022. Minskning av avskrivningarna sedan 2017 
beror på förändrad VA-verksamhet. Sedan 2019 ökar avskriv-
ningarna något, beroende något kortare avskrivningstider på 
flera av investeringsprojekten. För 2020 har en större registervård 
genomförts. 

Skatteintäkterna under perioden har ökat beroende på flera 
faktorer. Skatteväxlingar och skattehöjningar (se nedan under 
nyckeltal). År 2000 höjdes skatten med 0,35 kr och år 2002 gjordes 
ytterligare en höjning med 1,00 kr. 2012 sänktes skatten med 0,43 kr 
och 2015 gjordes en höjning med 0,68 kr. Skatteunderlaget har ökat 
stadigt, dels för att den egna skattekraften har förstärkts, dels för 
att det totala skatteunderlaget ökat som en naturlig del av ökade 
löner. Men också beroende av särskilda satsningar från staten, 
exempelvis de så kallade välfärdsmiljarderna. I samband med 
el-verksförsäljningen år 1995 kunde kommunen betala tillbaka sina 
lån vilket förklarar att finansnettot därefter varit positivt ända fram 
till år 2010. 2017 övergick VA-verksamhet i bolagsform. VA-verk-
samheten övertog tillgångar och lån vilket innebar att kommunens 
finansnetto återigen är positivt. Och att kommunen kunde betala 
tillbaka sina lån. Årets resultat har till och med 2016 påverkats av 
resultatet från den affärsdrivande verksamheten.

Balansräkningen
Anläggningstillgångarnas ökning beror till största delen på den 
stora investeringsvolymen. Knappt 100 mnkr av ökningen beror 
dock på att långfristiga hyres- och leasingavtal som från år 2006 
redovisas som tillgång respektive skuld. I balansräkningen för 2020 
uppgår till 49,9 mnkr. År 2001 tog kommunen över ett banklån från 
Brf Ljungberget på Malmön vilket i sin tur lånades ut till fören-
ingen. Detta ökade tillgångarna med 30,8 mnkr och de långfristiga 
skulderna med 40,8 mnkr. 

Skulden amorterades år 2005 med 10,0 mnkr. Under åren 2011 
– 2014 har kommunen tagit upp nya lån motsvarande 160,0 mnkr, 
under 2016 amorterades lånen med 50,0 mnkr. Under 2017-2018 
togs nya lån upp och skulden uppgick till 180,8 mnkr. 2017 övergick 
kommunens VA-verksamhet i bolagsform vilket tillgångarna fördes 
över till bolaget samtidigt upprättades revers mellan kommunen 
och bolaget. Under slutet av 2018 övertog bolaget själva finansie-
ring vilket innebar att upprättad revers löstes in. I samband med 
det amorterades hela låneskulden. Före år 1998 redovisades inte 
färdiga småhustomter som omsättningstillgång varför lager inte 
tagits upp till något belopp år 1996.

De likvida medlen, har från år 1995, då el-verket såldes, försäm-
rats betydligt fram till 2014. Under 2015 sker en tillfällig ökning 

beroende på inkomster från fastighetsförsäljning, bidrag avseende 
flyktingverksamhet. 2018 förbättrades dock likviditeten markant 
vilket beror på inlöst revers mellan VA-bolaget och kommun. 
Detta möjliggjorde amortering av kommunens låneskuld och en 
förbättring av kommunens likviditet. Sedan dess har resultatnivå-
erna ökat något och investeringsnivåerna varit relativt låga vilket 
inneburit förbättrad likviditet. För 2020 har kommunen erhållit 
en markant ökning av generella bidrag, i samband med covid-19 
pandemin. Ökade avsättningar beror på reservering för återställ-
ningskostnader för avfallstippen på Hogenäs samt under 2014 en 
ökning av pensionsavsättningen för förtroendevalda. Deponin är 
from 2018 helt återställd. Återstående avsättningar avser pensioner. 

Pensionsskulden har under perioden redovisats på olika sätt. 
Fram till och med 1990 redovisades den inte alls. Därefter redovi-
sades hela pensionsåtagandet som en skuld fram till 1998 då den 
så kallade blandmodellen infördes. 

Investeringar
Investeringsvolymen har under hela perioden varit hög och har 
de flesta åren legat betydligt över utrymmet: årets resultat plus 
avskrivningar. Detta fram till 2017, då investeringsnivåerna minskat 
till cirka 30 mnkr per år. Finansiering har från 1995 och fram till 
och med 2010 kunnat ske utan upplåning genom en ingående hög 
likviditet och inkomster från fastighetsförsäljning. Detsamma 
gäller mellan åren 2018-2020.

Nyckeltal
Verksamhetsresultatet som en andel av skatte- och bidragsintäkter 
har under större delen av perioden legat över 98 procent vilket har 
givit sämre förutsättningar för att kunna självfinansiera investering-
arna. Den egna skattekraften har förbättrats under perioden vilket 
medför högre skatteintäkter men samtidigt lägre inkomstutjämning. 
Kostnadsutjämning har förändrats markant framförallt från 2018 
och framåt. 1998 erhöll kommunen bidrag på 913 kr per invånare 
för 2020 betalar kommunen en avgift med -3 351 kr per invånare.

20 år i sammandrag
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29 mnkr
årets resultat för koncernen

73 mnkr
bruttoinvesteringar för koncernen

36 %
soliditet för koncernen

Block 4: ”Kommunala företag - verksamhet och ekonomi” sammanfattar 

de kommunala bolagens verksamheter under året. De kommunala bolagen 

som ingår i koncernen är Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Vatten AB, Sotenäs 

RehabCenter AB och Rambo AB. Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun har 

under 2020 inte innehaft några lokaler och verksamheten är vilande. 
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Sotenäsbostäder AB
Sotenäsbostäder AB är ett av Sotenäs kommun helägt bostadsbolag. Bolaget ska i samverkan med kommu-
nen medverka till att tillgodose bostadsbehovet i Sotenäs och erbjuda boende i Sotenäs med hög livskvalitet, 
nära havet, kusten och naturen. Bostadsbolaget har idag 1 170 lägenheter.

Resultatet efter skatt uppgår till +10,6 mnkr (föregående år 
+4,5 mnkr). Hyresintäkterna ökar med 1,6 procent jämfört med 
2019. Kostnaderna minskar med -6,3 procent (-4,4 mnkr) framförallt 
beroende på lägre kostnader för reparationer och avskrivningar. Att 
avskrivningarna sjunker jämfört med föregående år beror främst 
på färdigavskrivna komponenter samt färre färdiga investeringar 
som aktiverats för avskrivning under året.

Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 9,9 mnkr.
  

Ägarförhållande
Sotenäs kommun äger bolaget till 100 procent. 

Verksamheten under året
Under året har arbete pågått för att främja bostadsförsörjningen 
i kommunen där fokus legat på upphandling och projektering av 
Bankeberg i Hunnebostrand samt förstudie på Förålarna på Väjern. 
Utöver det finns möjlighet att bygga 24 lägenheter på Ekelidberget i 
Bovallstrand. Sammanlagt möjliggör detta byggnation för uppemot 
120 lägenheter och ett 20-tal tomter. 

Sotenäsbostäder har under året upprättat ett nytt avtal med 
Individ- och familjeomsorgen i Sotenäs kommun för att tillse att 
personer som står långt ifrån bostadsmarknaden ska kunna erbjudas 
en lägenhet. Överenskommelse finns också med integrationsverk-
samheten att erbjuda lägenheter till personer som kommunplacerats.

Under året har bolaget fortsatt att arbeta med förbättrad utebelys-
ning som både ger en ökad trygghetskänsla och en minskad energi-
användning. Med anledning av covid-19-restriktioner har bolaget fått 
nedprioritera inre underhåll till förmån för yttre underhåll som kunnat 
genomföras på ett säkrare sätt med bättre distansering. Sammantaget 
har detta gjort att den yttre miljön som helhet fått ett lyft under året.

Åren som kommer
Fortsatt arbete för nybyggnation på områden som nämnts ovan 
samt fortsatt underhåll för att upprätthålla och förbättra fastig-
hetsbeståndet. Interna besiktningar utförs även med hjälp av ett 
certifierat externt företag för att uppfylla gällande regler och krav. 
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 92,7 88,9 90,9

Kostnader -74,6 -70,5 -66,0

Rörelseresultat 18,2 18,4 24,9

Finansnetto -11,6 -11,5 -12,0

Resultat efter  
finansiella poster 6,6 6,9 12,9

Bokslutsdispositioner  
och skatt -0,4 -2,4 -2,3

Årets resultat 6,2 4,5 10,6

Låneskuld 491,0 496,0 496,0

Investeringar 31,4 18,0 9,9

Soliditet 17 % 17 % 19 %

BILDTEXT/Sotenäsbostäder AB

https://www.sotenasbostader.se/


Sotenäs Vatten AB
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen. 

Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2020 visar på ett 
överuttag på 2,8 mnkr (föregående år -1,5 mnkr).  Det minskar 
tidigare års underuttag, som sammantaget därefter uppgår till -1,0 
mnkr. VA-fond på 27,7 mnkr har lösts upp med 1,7 mnkr. Årets 
överuttag har varit möjlig tack vare lägre driftskostnader samt 
ökade brukningsavgifter.  Låneskulden minskar något och uppgår 
till 243 mnkr (föregående år 245 mnkr). investeringsutgifterna har 
uppgått till 20,8 mnkr. Investeringar för året avser exploatering i 
Hunnebostrand, inköp av utrustning till verken samt pumpstationer. 

Budgeten för året var beslutad till 30,2 mnkr.

Ägarförhållande
Sotenäs kommun äger bolaget till 100 procent. Bolaget äger i sin 
tur 29 procent i Västvatten AB. 

Verksamheten under året
Ett flertal driftsstörningar har skett på reningsverken som saltvat-
tenläckage och ventilation. För antal utredningar har beslutats 
påbörjas under året avseende avloppsreningsverk, spillvattenrening, 
och långsiktiga investeringsplaner. Bolaget har även varit delaktig 
i projektet kring landbaserad laxodling. 

Åren som kommer
För kommande år ligger fokus på långsiktig vattenförsörjning, 
tillsammans med översyn av verk och ledningsnät som är äldre 
och i behov av stort underhåll. Därtill kommer behov av långsiktig 
klimatanpassning och förändrade säkerhetskrav.  Detta beräknas 
framöver innebära mycket omfattande investeringar. 

Det har sedan några år pågått utredning kring hantering av 
avloppsslam. Utfallet av utredningen kommer sannolikt påverka 
verksamheten framöver. 

Kommande investeringsbehov, vilket tillsammans med Svenskt 
Vatten:s analys av ökning av taxorna framöver, är en utmaning som 
bolaget står inför. Arbete med att klimatsäkra VA-nätet kommer 
att behöva prioriteras tillsammans med eventuella högre krav på 
rening. Andra utmaningar är en eventuell höjning av havsnivån 
som ökar risk för saltvatteninträngning. Kommande VA-plan för 
Sotenäs kommun och antagna ägardirektiv samt en mer inarbetad 
beställarfunktion gentemot Sotenäs Vatten innebär en bättre plane-
ring och styrning över VA-verksamheten.
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 59,0 60,1 58,9

Kostnader -58,7 -59,0 -57,7

Rörelseresultat 0,4 1,1 1,3

Finansnetto -0,4 -1,1 -1,3

Resultat efter  
finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Bokslutsdispositioner  
och skatt 0,0 -0,0 -0,0

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Låneskuld 236,0 245,0 243,0

Investeringar 27,3 20,2 20,8

Fakturerade anläggningsavg. 4,7 13,8 8,4

Soliditet 1 % 1 % 1 %

Byte av spillbrunnar på Bäckeviksgatan/Dinglevägen i centrala Kungshamn p.g.a. Svavelväteangrepp /Sotenäs Vatten AB

https://vastvatten.se/2.27b973501572b7bbd48205fc.html


Sotenäs RehabCenter AB
Bolaget driver bad-, konferens-, och rehabiliteringsanläggningen Tumlaren i Väjern. Målsättningen är att ska-
pa förutsättningar för besökarna att delta i olika badaktiviteter, att ge företag och organisationer möjlighet 
till förbyggande rehabiliteringsåtgärder samt att ge rehab-aktörer och organisationer möjlighet att bredda sin 
verksamhet med motion i olika former kombinerat med utbildningsverksamhet.

För året sker en markant minskning av intäkterna vilket beror på 
pandemin. Även kostnaderna har minskat till följd av pandemin. 
Sammantaget innebär det att driftbidraget från ägaren 2020 uppgår 
till 2,8 mnkr jämfört med 2,5 mnkr för 2019. Utöver detta bidrag 
har kommunen kostnader för skolbad på motsvarande 0,7 mnkr.

Tillgångarna i bolaget minskar under året med 2,4 mnkr. 
Skulderna ökar 2020 och uppgår till 25,1 mnkr jämfört med 20,2 
mnkr föregående år. 

Soliditeten uppgår till 18 procent. 
Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 27 mnkr 

varav bolaget nyttjar 25 mnkr.

Ägarförhållande
Sotenäs kommun äger bolaget till 100 procent.

Verksamheten under året
Coronapandemin har påverkat verksamheten i mycket stor utsträck-
ning 2020. Under våren upphörde kommunens skolor att bedriva 
simundervisning för eleverna till följd av pandemin. Simskolan 
som bedrevs under sommaren lockade många deltagare, både 
sommarboende i kommunen och från grannkommunerna. Under 
året fortsatte samarbetet med Svenska Livräddningssällskapet. 
Samarbetet går ut på att främja simkunnigheten för icke simkun-
niga barn och ungdomar, samt familjer med begränsad ekonomi 
från Sotenäs, Munkedals och Tanums kommuner. Simskoleper-
sonalen undervisade även skolbarn från närliggande kommuner i 
livräddning och hjärt- lungräddning. 

Antalet besök sjönk under året med 32 153 besök, eller 
35 procent, jämfört med 2019, vilket främst berodde på corona-
pandemin. Från och med mitten av november månad stängdes all 
verksamhet ner, förutom viss rehabiliteringsverksamhet.  

Åren som kommer
Bolaget kommer även inledningsvis 2021 vara starkt påverkat av 
pandemin. Covid-19 gör att anläggningen fortsatt håller stängt 
för att begränsa smittspridningen tills att Folkhälsomyndigheten 
kommer med nya direktiv. När verksamheter åter kan starta upp 
kommer besökare kunna erbjudas Swimtag, aktivitetsklockor 
som mäter och registrerar avstånd vid längdsimning i bassängen. 
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 6,3 8,9 6,3

Kostnader -8,8 -11,2 -9,1

Rörelseresultat -2,6 -2,4 -2,8

Finansnetto -0,3 -0,1 -0,1

Resultat före ägartillskott -2,9 -2,4 -2,8

Låneskuld 20,2 20,8 25,1

Investeringar 18,5 5,0 0,1

Soliditet 20 % 17 % 18 %

Badanläggningen Tumlaren stängde ner i november på grund av covid-19 /Sotenäs RehabCenter AB

https://tumlaren.com/


Rambo AB
Rambo, Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän, bildades 1981 och är samägt av de fyra kommunerna 
Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Tanum. Rambo AB har i uppdrag att skapa en långsiktigt hållbar och miljöriktig 
avfallshantering. Kommunerna har lika stora ägarandelar, dvs 25 procent.

Resultatet före skatt uppgår till +6,3 mnkr (föregående år +2,8 mnkr). 
Av de fyra affärsområdena redovisar hushållen ett negativt rörelsere-
sultat på totalt -2,3 mnkr. För Sotenäs renhållningskollektiv redovisar 
däremot ett positivt resultat på 0,3 mnkr. Årets investeringar uppgår 
till 10,4 mnkr (föregående år 38,1 mnkr). Investeringstakten sjunker 
då införandet av fyrfackssystem för Sotenäs och Tanum har skjutits 
fram i tid. Låneskulden minskar med 4,6 mnkr. Sotenäs kommun 
har beslutat om kommunal borgen om maximalt 26 mnkr för lån i 
samband med införande av fyrfackssystem. Då införandet är försenat 
är borgensåtagandet inte än utnyttjat.

Ägarförhållande
Sotenäs kommun äger tillsammans med Lysekil, Tanum och Munke-
dals kommuner bolaget. Ägarandelarna uppgår till 25 procent 
vardera.

Verksamheten under året
Utredning av de sluttäckta deponierna har genomförts under året 
avseende deponigasläckage. Detta i syfte att undvika läckage av 
metan. En upphandling av avfallsförbränning samt matavfalls-
mottagning har genomförts. Ny avfallsförordning har implemen-
terats och medfört förändringar avseende sortering av bygg- och 
rivningsavfall samt registrering av farligt avfall. Inbrott på återvin-
ningscentraler har ökat, detsamma gäller hot och våldsbeteende 
vilket medfört behov av teknisk utrustning, väktare samt utbild-
ning av personal för att hantera sådana situationer. Införande av 
besöksräkning har genomförts på samtliga återvinningscentraler. 
Detta för att kunna anpassa öppettider och bemanning därefter.  
Verksamhetsövergång till insamling av hushållsavfall i egen regi 
har genomförts i Sotenäs och Tanum. 

Åren som kommer
Införandet av nya insamlingssystem i Sotenäs och Tanum som 
kommer att ske i egen regi innebär investeringar i fordon och kärl 
till en uppskattad investeringsvolym av 81,5 mnkr. 

Taxeberäkningar och avtalsdiskussioner kommer att avgöra 
möjligheten till ett framtida samarbete med andra insamlings-
organisationer och införande av nya insamlingssystem i Sotenäs 
och Tanums kommuner.
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KOMMUNALA FÖRETAG - VERKSAMHET OCH EKONOMI

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter 166,3 168,4 174,7

Kostnader -162,6 -165,4 -168,1

Rörelseresultat 3,7 2,9 6,5

Finansnetto -0,0 -0,1 -0,3

Resultat efter finans. poster 3,7 2,8 6,3

Bokslutsdispositioner  
och skatt -3,0 -2,7 -5,2

Årets resultat 0,7 0,0 1,1

Låneskuld 21,9 29,9 25,3

Investeringar 13,6 38,1 10,4

Soliditet 55 % 48 % 54 %

Insamling av hushållsavfall har övergått till egen regi i Sotenäs under 2020 /Rambo AB /Fotograf: Robert Dahlberg

https://www.rambo.se/


Stiftelsen Industrihus i Sotenäs
Stiftelsen skapades i syfte att tillhandahålla lokaler, främst för industriändamål.

Ägarförhållande
Sotenäs kommun är stiftare.

Verksamheten under året
Stiftelsen Industrihus i Sotenäs har varit vilande under året. 
Stiftelsen har under 2020 inte innehaft några lokaler och verksam-
heten är vilande. Under året har arbete för avveckling pågått.

Åren som kommer
Fortsatt arbete med avveckling av stiftelsen.
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KOMMUNALA FÖRETAG - VERKSAMHET OCH EKONOMI

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020

Intäkter - - -

Kostnader -0,0 -0,0 -0,0

Rörelseresultat -0,0 -0,0 -0,0

Finansnetto 0,0 0,0 0,0

Resultat efter finans. poster -0,0 0,0 -0,0

Bokslutsdispositioner  
och skatt - -0,0 -

Årets resultat -0,0 0,0 -0,0

Låneskuld - - -

Investeringar - - -

Soliditet 100 % 100 % 100 %

Stiftelsen Industrihus i Sotenäs är vilande /Fotograf: Åsa Andersson



Revisionsberättelse
Revisionsberättelse för år 2020

76

ÅRSREDOVISNING 2020



77

ÅRSREDOVISNING 2020



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



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-03-31 §§ 45-76 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 32(52)
 

 
 

KSAU § 61 Dnr 2021/000005 

Bokslut 2020 – slutredovisning investeringar 2020 

Sammanfattning 

En slutredovisning av investeringar ska genomföras efter projektet är avslutat. Redovisning ska 
omfatta total budget och redovisning av utgifter samt en beskrivning av genomförd investering 
enligt upprättad mall.  
 
För 2020 års investeringar bifogas uppföljning för investeringar av väsentligt belopp avseende 
budget eller utgifter.  

Beslutsunderlag 

Upprättad slutredovisning för: 
Hunnebostrand skola 
Kokgrytor 
Offentlig WC 
Tak Bovallstrand skola 
Park och lekplats Väjern 
Badplats Hästedalen 
Räddningstjänsten båt mm 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-22  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner upprättade slutredovisningar av investeringar.   
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
  



 

 

 

 

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

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-22 KA 2021/000005 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

Bokslut 2020 – slutredovisning investeringar 2020 

Sammanfattning 
En slutredovisning av investeringar ska genomföras efter projektet är avslutat. Redovisning 
ska omfatta total budget och redovisning av utgifter samt en beskrivning av genomförd 
investering enligt upprättad mall.  
 
För 2020 års investeringar bifogas uppföljning för investeringar av väsentligt belopp 
avseende budget eller utgifter.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättade slutredovisningar     

Bilaga/Bilagor 
Upprättad slutredovisning för: 
Hunnebostrand skola 
Kokgrytor 
Offentlig WC 
Tak Bovallstrand skola 
Park och lekplats Väjern 
Badplats Hästedalen 
Räddningstjänsten båt mm 
Tjänsteutlåtande 2021-03-22  
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Räddningschef 
Ekonomichef 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 

 
 



Projektets benämning: Byte tak och fasad Hunnebostrandsskola
Projektkod: 0399-1304
Projektet påbörjat: 2020-01-15
Projektet slutfört: 2020-10-31
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2018 2019 2020 Totalt
Utgift 1 310 1 310
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 0 1 310 0 1 310

Budget 0 1 329 1 329
0

Avvikelse 0 0 -1 310 0 19

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

Bibehållen livslängd på bygganden.

Byte av tak och fasad Hunnebostrandsskola.

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 
Beskriv i så fall hur.

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Tak och fasader hade tjänat ut och behövdes bytas ut.

Överskottet är så försumbart att budgeten får anses följd.

1



Projektets benämning: Byte kokgrytor Sotenässkolan
Projektkod: 0399-1307
Projektet påbörjat: 2020-02-01
Projektet slutfört: 2020-08-15
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2018 2019 2020 Totalt
Utgift 800 800
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 0 800 0 800

Budget 0 683 683
0

Avvikelse 0 0 -800 0 -117

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 
Beskriv i så fall hur.

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Kokgrytorn i skolköket hade tjänat ut och behövdes bytas ut.

Överskottet beror på att anbuden var lägre än kalkylerat.

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

Byte kokgrytor Sotenässkolan

1



Projektets benämning: Renovering offentlig wc Väjern
Projektkod: 0399-1312
Projektet påbörjat: 2020-02-01
Projektet slutfört: 2020-06-15
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2018 2019 2020 Totalt
Utgift 162 162
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 0 162 0 162

Budget 0 200 200
0

Avvikelse 0 0 -162 0 38

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

Bibehållen livslängd på bygganden.

Renovering av den offentliga toaletten i Väjern.

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 
Beskriv i så fall hur.

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Överskottet beror på stor del eget arbete.

1



Projektets benämning: Byte tak Bovallstrandsskola
Projektkod: 0399-2303
Projektet påbörjat: 2020-02-01
Projektet slutfört: 2020-06-30
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2018 2019 2020 Totalt
Utgift 323 323
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 0 323 0 323

Budget 0 340 340
0

Avvikelse 0 0 -323 0 17

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Taket hade tjänat ut och behövdes bytas ut.

Överskottet är så försumbart att budgeten får anses följd.

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

Bibehållen livslängd på bygganden.

Byte av tak  Bovallstrandsskola.

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 
Beskriv i så fall hur.

1



Projektets benämning: Upprustning av parken samt ny lekplats i Väjern
Projektkod: 0419-0509
Projektet påbörjat: 2020-03-23
Projektet slutfört: 2020-06-09
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2018 2019 2020 Totalt
Utgift 333 333
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 0 333 0 333

Budget 0 450 450
0

Avvikelse 0 0 -333 0 117

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Allt var gammalt och slitet. Syfte var att göra parken trevligare för innevårnarna.

Överskottet beror på att utformningen av lekplatsen ändrades mellan kalkyl och utförande.

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

En trevlig möteplats för innevånarna.

Upprustning av parken samt ny lekplats i Väjern

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 
Beskriv i så fall hur.

1



Projektets benämning: Tillgänglighetsanpassning badplats Hästedalen
Projektkod: 0502-4020
Projektet påbörjat: 2015-08-01
Projektet slutfört: 2020-06-17
Projektansvarig: Fredrik Torstensson
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2018 2019 2020 Totalt
Utgift 31 29 1 097 1 157
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 31 29 1 097 0 1 157

Budget 0 845 845
0

Avvikelse -31 -29 -1 097 0 -312

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

Övriga erfarenheter eller kommentarer:

Badplatsen tillgänglighetsanpassades så att alla kan få chansen att bada oavsett förutsättningar.

Fördyringen berodde på att vi i efterhand minskade lutningen, dvs förlängde rampen. Vi satte även upp 
räcke längre ut vattnet.

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

Tillgänglighetsanpassning badplats Hästedalen

Beskriv den genomförda investeringen:

Har investeringen bidragit till en ökad måluppfyllelse för kommunen/nämnden/verksamheten? 
Beskriv i så fall hur.

1



Projektets benämning: Ny brandbåt, Hunnebostrand
Projektkod: 1205
Projektet påbörjat: 2020-05-01
Projektet slutfört: 2020-12-27
Projektansvarig: Peter Bergman
Projektet avslutat i ekonomisystemet:

År 2018 2019 2020 Totalt
Utgift 0 1 004 1 004
Inkomst 0

Summa investeringsutgift 0 0 1 004 0 1 004

Budget 1205 2 150 2 150

Avvikelse 0 0 1 146 0 1 146

Brandbåten i Hunnebostrand har bytts ut på grund av ålder och att arbetsmiljön inte lever upp till dagens 
krav. Utgift för båten 465 tkr.Den nya räddningsbåten har en fällbar läm i fören där man lätt kan ta i och ur 
utrustning vid kaj och öar, det är även lätt att ta in personer som ligger i vattnet med denna lösning. 
Brandbekämpning görs med lös pump som man tar med sig vid brandbekämpning. Navigeringsutrustning 
och VHF finns ombord. de övriga posterna är mindre belopp

Beskriv den genomförda investeringen:

Vilket var ursprungliga syftet med investeringen? Hur bedömmer ni att målet har uppfyllts? 

Investering - slutredovisning

Om utfallet avviker mot budget eller lämnat anbud, ange orsakerna till avvikelsen.

På grund av åldersskäl har båten byts ut och därmed är målet med investeringen uppfylld.

Vilka miljöeffekter har investeringen medfört?

1
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KSAU § 62 Dnr 2021/000019 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020, Rambo AB 

Sammanfattning 

Rambo AB har inkommit med årsredovisning antagen av styrelsen. Bolagets revisorer  meddelar att 
de granskat bolagets verksamhet och att granskningen skett enligt International Standards on 
Audition (ISA) och god revisionssed i Sverige.   
 
Redovisningen för 2020 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på +6,3 mnkr 
(föregående år +2,8 mnkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 1,0 mnkr. 
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del 
av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.   

Kort beskrivning av verksamheten 

Rambo ABs föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera och behandla 
avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och 
miljötjänster. 

Viktiga händelser  

Inför 2018 ändrades ägarförhållandena i bolaget, där tidigare Lysekils kommun varit största ägare, 
till en fördelning av ägandet där varje kommun äger 25 procent av bolaget.  
 
Ny avfallsförordning innebär förändring avseende bygg- och rivningsavfall samt registrering av 
farligt avfall.  
 
Som ett steg i införandet av det nya insamlingssystemet beslutade bolagsstämman under 2018 att 
nuvarande entreprenad, i Sotenäs och Tanums kommun, genom en verksamhetsövergång ska 
övertas i egen regi. Övergången skedde i februari 2021.  
 
Som en följd av detta beslut innebär det att bolaget genomför investeringar på motsvarande 81,5 
mnkr. Det gör att bolagets skuldsättning kommer att öka framöver. Lånen amorteras över en åtta-
årsperiod. För Sotenäs del uppgår investeringen till ca 26 mnkr. För Sotenäs beräknas införande ske 
2023. 

Ekonomi  
Drift 
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 6,3 mnkr (föregående år +2,8 mnkr). Resultat efter 
bokslutsdispositioner samt skatt landade på 1,0 mnkr. Förslag till disposition av bolagets vinst är att 
totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 
 
Intäkterna ökar med 3,7 procent och kostnaderna ökar med 1,7 procent.  Soliditeten är fortsatt hög 
och ökar något 54 procent (föregående år 48 procent).  
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Forts. KSAU § 62 

 
Sotenäs renhållningskollektiv redovisar ett resultat på 0,3 mnkr vilket är mycket bättre än budget på 
–1,0 mnkr. Under 2020 något högre intäkter beroende på tillkommande abonnemang.   
 
Revisorerna tillstyrker bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt disposition av 
resultat.  

Intern kontroll 
Någon återrapport sker inte i årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24  
Rambo AB årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 
Handling översändes till kommunfullmäktige för kännedom. 
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
 
  



 

 

 

 

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

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-24 KA 2021/000019 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020, Rambo AB 
 

Sammanfattning 
Rambo AB har inkommit med årsredovisning antagen av styrelsen. Bolagets revisorer  
meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen skett enligt 
International Standards on Audition (ISA) och god revisionssed i Sverige.   
 
Redovisningen för 2020 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på +6,3 
mnkr (föregående år +2,8 mnkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 
uppgår till 1,0 mnkr. Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 
mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet. 
   

Kort beskrivning av verksamheten 
Rambo ABs föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera 
och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet 
såsom återvinnings- och miljötjänster. 
 

Koppling till vision, programförklaring och mål  
Beskrivning av verksamhet och det kommunala syftet återfinns i rapporten. Uppföljning 
saknas dock. I årsredovisningen finns uppföljning på bolagets fyra övergripande 
målområden: ekonomi, miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Inom ekonomi finns två mål 
uppsatta dels avseende soliditet och dels resultat. Målet är att soliditeten inte ska understiga 
30 procent. Utfallet för året 54 procent. Resultatmålet är att från och med 2022 ska det 
årliga resultatet uppgå till minst 4 mnkr. Måluppföljningen inom de övriga områdena visar 
på delvis måluppfyllelse 2020. 
 

Viktiga händelser  
Inför 2018 ändrades ägarförhållandena i bolaget, där tidigare Lysekils kommun varit 
största ägare, till en fördelning av ägandet där varje kommun äger 25 procent av 
bolaget.  
 



 

 

 

 

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

Utredning har pågått avseende rening av lakvatten för deponin på Sivik. Utredning av 
deponigasläckage på de tre sluttäckta deponierna har genomförts. Störst läckage 
konstateras för Hästesked och Tyft. 
 
Ny avfallsförordning innebär förändring avseende bygg- och rivningsavfall samt 
registrering av farligt avfall.  
 
Invigning av Tyft återvinningscentral genomfördes i slutet av mars. Pandemin har 
medfört en påtaglig ökning av besök på bolagets återvinningscentraler. Bolaget ser 
också med oro att det skett en ökning av inbrott på återvinningscentraler och 
anläggningar. Vilket medför ökat behov av väktarresurser men även insatser för den 
egna personalen.  
 
Som ett steg i införandet av det nya insamlingssystemet beslutade bolagsstämman 
under 2018 att nuvarande entreprenad, i Sotenäs och Tanums kommun, genom en 
verksamhetsövergång ska övertas i egen regi. Övergången skedde i februari 2021.  
 
Som en följd av detta beslut innebär det att bolaget genomför investeringar på 
motsvarande 81,5 mnkr. Det gör att bolagets skuldsättning kommer att öka framöver. 
Lånen amorteras över en åtta-årsperiod. För Sotenäs del uppgår investeringen till ca 
26 mnkr. För Sotenäs beräknas införande ske 2023. 
 

Ekonomi  

Drift 
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 6,3 mnkr (föregående år +2,8 mnkr). Resultat 
efter bokslutsdispositioner samt skatt landade på 1,0 mnkr. Förslag till disposition av 
bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del av årets vinst 
förstärker det egna kapitalet. 
 
Intäkterna ökar med 3,7 procent och kostnaderna ökar med 1,7 procent.  Soliditeten är 
fortsatt hög och ökar något 54 procent (föregående år 48 procent).  
 
Sotenäs renhållningskollektiv redovisar ett resultat på 0,3 mnkr vilket är mycket bättre än 
budget på –1,0 mnkr. Under 2020 något högre intäkter beroende på tillkommande 
abonnemang.   
 
Revisorerna tillstyrker bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt 
disposition av resultat.  

Investering 

Investeringarna uppgick till 10,4 mnkr (föregående år 38,1 mnkr), någon nyupplåning har 
ej varit aktuellt. Lånen avser finansiering av nytt insamlingssystemet i Munkedal och 
Lysekil. 

Intern kontroll 

Någon återrapport sker inte i årsredovisningen. 



 

 

 

 

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

Utmaningar framåt 

Ny avfallsförordning och dess eventuella påverkan på intäkterna. Bolaget har en föråldrad 
fordonspark, utbyte skulle ske i samband med införande av fyrfacksystem i Sotenäs och 
Tanum. Detta införande har försenats på grund av Naturvårdsverkets avslag avseende 
producentorganisationernas tillståndsansökningar i det nya tillståndspliktiga 
insamlingssystemet (TIS). Det innebär allt högre reparationskostnader för fordonen. För 
närmsta året kommer bolaget att genomföra framkomlighetsinventering både i Sotenäs och 
Tanum, i väntan på nytt insamlingssystem.  

Analys 

Bolaget har en mycket god soliditet. Kommande investeringar innebär en ökad låneskuld 
samt ökat borgensåtagande för Sotenäs. Det är väsentligt att bolaget följer sin upprättade 
plan att amortera låneskulden inom en åtta-årsperiod. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 
Handling översändes till kommunfullmäktige för kännedom 

Bilaga/Bilagor 
• Rambo AB årsredovisning 2020 

Skickas till 
Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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HUSHÅLLSKUNDER  Fördelning villahushåll fritidsboende och helårsboende 

MILJÖ

År 2020 i korthet

Vid årsskiftet 2020/2021 hade Rambo 86 tillsvidareanställda varav 
23 st är kvinnor (27%) och 63 st är män (73%). Dessutom hade vi 23  st 
visstidsanställda. 

MEDARBETAREEKONOMI

Lysekil
7 825 villahushåll varav  
3 922  fritidsboende

Munkedal
4 720 villahushåll varav  
1 232 fritidsboende

Sotenäs
6 950 villahushåll varav  
4 072 fritidsboende

Tanum 
10 477 villahushåll varav  
5 906  fritidsboende

27%

73%

Hemkompostering
20 % av våra kunder kompos-
terar matavfallet hemma i egen 
kompost. (Möjligt i samtliga 
kommuner). 

Matavfall till rötning
42 % av våra kunder sorterar ut 
matavfall till rötning (idag endast 
möjligt i Lysekil, Tanum och  
Munkedal.) I Lysekil sorterar 89% 
ut sitt matavfall och i Tanum 13% 
och i Munkedal sorterar 94%

50% 59% 56%

42%

26%

Så här mycket källsorterat material har boende lämnat till återvinning 
per kommun (Både till återvinningsstationer och Hemsortering).  
Insamlad mängd från FTI samt FNI fördelat per kommun.

20%

Förpackningar till återvinning (ton)

  Munkedal
  Sotenäs
  Lysekil
  Tanum
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165 697
3 666
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167 320
2 808



Målområde och mål

Ekonomi
Rambo bedriver en effektiv 
verksamhet och ser till att det 
finns ekonomiskt utrymme för 
att bedriva och utveckla företa-
get mot framtiden

Miljö
Rambo strävar ständigt efter en 
minskad belastning på luft, vat-
ten och mark. Bolaget klättrar 
uppför avfallstrappan och främ-
jar utveckling av miljösmarta 
transporter. Genom att skapa 
förutsättningar för ökad återan-
vändning och återvinning kan 
Rambo och dess kunder nå de 
nationella miljömålen, som bl.a. 
finns uppsatta för insamling av 
matavfall och ökad återvinning.

Mätetal

Soliditet ska ej vara lägre än 30%.

Från och med år 2022 ska bolaget gene-
rera ett resultat efter finansiella poster på 
minst 4 Mkr per år. 

Årligen ökande andel återbruk. 
 
 
 
 

 
100% av hushållskunderna erbjuds 
matavfallsinsamling varav 90% har  
matavfallsinsamling. 

 
60% av hushållskunderna erbjuds  
FNI varav 80% har FNI. 

 
Kontinuerligt driva minst ett utvecklings-
projekt med syfte att minska miljöpåver-
kan från transporter.
 

Kontinuerligt driva minst ett utvecklings-
projekt med syfte att minska miljöpåver-
kan från anläggningarna.

Inga stora avvikelser vid extern revision 
ska förekomma.

Måluppfyllelse

Soliditet 54%.

Aktuell 2022. 
 
 
 
 
 
 
Återbrukad textil framskjuten pga 
covid-19. Tyft nya återvinningscentral 
med fokus på återbruk är färdigställd. 
Kommunikation till kund genom externa 
kanaler om vikten av återbruk.

77% av hushållskunderna erbjuds 
matavfallsinsamling varav 54% har 
matavfallsinsamling.

29% av hushållskunderna erbjuds  
FNI varav 70% har FNI.

→  Fyrårigt pilotprojekt i Lysekil med spe-
cialutrustning för filtrering av partiklar 
från fordonsdiesel. Målet är mindre mo-
torslitage, minskad bränsleåtgång och 
renare avgaser. Utvärdering sker 2021.

→  Under 2019-2020 byttes hela den 
föråldrade fordonsflottan ut mot 3 st nya 
renhållningsfordon (sopbilar) i Munke-
dals Kommun. 2 st bakgavelliftsfordon 
för kärlutkörning har även byts ut under 
samma period. Resultatet ger effektivare 
motorer som förbrukar mindre mängd 
bränsle samt har lägre utsläpp av kväve-
oxid (NOx).

→  Utredning lakvattenhantering på 
Siviks avfallsanläggning.

→  Deponigasprojekt, mätning av metan-
gas från de sluttäckta deponierna. 

Inga större avvikelser vid årets revision.

Övergripande mål
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Målområde och mål

Kvalitet
Rambo har en god kvalitet 
på så väl insamling som på 
sortering för att kunna lämna 
rena fraktioner till behandling 
och återvinning. Kunderna har 
förtroende för Rambos verksam-
het och varumärke och är nöjda 
med Rambos tjänster och som 
avfallsleverantör

Arbetsmiljö
Rambos arbetsmiljöpolicy och 
värdegrund är utgångspunkt 
för hur all personal arbetar. 
Detta förebygger ohälsa och 
skador samt ger ett gott psyko-
socialt arbetsklimat. Rambos 
personal är stolta och har 
förtroende för verksamheten 
och varumärket.

Mätetal

90% av Rambos hushållskunder är nöjda 
med Rambos tjänster

90% av Rambos avtalskunder är nöjda  
med Rambos tjänster.

100% av Rambos kunder har förtroende 
för Rambos verksamhet och varumärke.

100% av Rambos mottagare av avfalls-
fraktioner är nöjda med Rambo som 
leverantör.

Inga stora avvikelser vid extern revision 
ska förekomma.

100% av Rambos personal upplever 
att de  arbetar i enlighet med Rambos 
värdegrund.

100% av Rambos personal trivs på sin 
arbetsplats.

Ingen drabbas av ohälsa eller skada på 
grund av sitt arbete.

100% av Rambos personal är stolta och 
har förtroende för Rambos verksamhet 
och varumärke.

Inga stora avvikelser vid extern revision 
ska förekomma.

Måluppfyllelse

Ingen undersökning av hushållskunder 
utförd.

Ingen undersökning av avtalskunder 
utförd.

Ingen undersökning av kunder utförd. 

Ingen undersökning utförd.

En större avvikelse noterades:  Kraven 
kring mål och handlingsplaner var inte till 
fullo uppfyllda.  Avvikelse är nu åtgärdad. 
 

 
Ingen mätning utförd.

 
Ingen mätning utförd.

Arbetsmiljöavvikelser följs upp  
i ledningssystem.

Ingen mätning utförd.

En större avvikelse noterades: Imple-
menteringen av ledningssystemet för 
arbetsmiljö var inte helt klar. Avvikelse  
är nu åtgärdad. 



Så länge det  
finns avfall  
behövs vi.
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Vad man än gör, så uppstår avfall. Det är lika sant för kom-
muner och företag som för privatpersoner. Därför behövs 
Rambo. Rambo verkar i en stor region men har trots det 
en nära infrastruktur med fyra avfallsanläggningar och 
sju återvinningscentraler. Av det samlade aktiekapitalet 
i Rambo äger våra ägarkommuner Lysekil, Munkedals, 
Sotenäs och Tanum var sin fjärdedel.  

Vision 
Det finns inga sopor! Tillsammans skapar vi resurser för  
framtida generationer. 

Ändamål 
Rambo finns till för att möta behovet av en ekonomisk och 
miljömässig ändamålsenlig resurshushållning och avfalls-
hantering. Bolaget ska tillhandahålla avfalls-, återvinnings- 
och miljötjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet till 
bästa möjliga kombination av miljönytta och konkurrens-
kraftiga priser. 

Affärsidé 
Rambo AB ska erbjuda kundanpassad och miljöriktig av-
fallshantering genom att ta emot, sortera, behandla avfall 
och bidra till samhällsutveckling inom våra ägarkommuner.

Om Rambo
Rambo är ett kommunägt miljöföretag. Kunderna är hus-
håll, företag och verksamheter i de fyra ägarkommunerna 
Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.  
Varje år hanterar Rambo ungefär 70 000 ton avfall. 
Men uppdraget är inte bara att ta hand om det avfall som 

uppstår på ett miljömässigt riktigt sätt. Vi ska även verka 
för att resurshushållningen och avfallshanteringen i 
ägarkommunerna är så god som möjligt. Rambo står för 
Regional Avfallsanläggning i mellersta Bohuslän. 

Verksamhetspolicy
Rambos produkter och tjänster håller rätt och jämn kva-
litet. Detta upprätthålls med hjälp av effektiva processer 
och personal som arbetar i god arbetsmiljö, en förutsätt-
ning för nöjda kunder och medarbetare. 
Rambo följer de lagar och förordningar som gäller för 
verksamheten. Vägledning för Rambos och leverantö-
rers arbete är bolagets gemensamma värdegrund. 
Rambo arbetar kontinuerligt med kompetenshöjning 
av personalen och verkar för att produkter, processer, 
arbetsmiljöer och ledningssystem ständigt förbättras. 
Höjd kompetens bidrar till trivsel och skapar motivation. 
Höjd kompetens ger bättre möjlighet att möta kunders 
önskemål och åtagande i att förebygga och minska 
negativ påverkan av miljön. 
Varje anställd bidrar aktivt till hög kvalitet, bra yttre miljö 
och god arbetsmiljö. Det sker genom att medarbetare 
följer rutiner och instruktioner, uppmärksammar, rap-
porterar och medverkar till att brister avhjälps. 
Rambo redovisar öppet miljöfakta. Leverantörer och 
entreprenörer ska kunna redovisa sitt miljöarbete.



År 2020 går till historien som ett mycket besynnerligt år 
där Covid-19 tog hela världen i ett slags limbo. Vi har trots 
pandemin hanterat vårt uppdrag under det gångna året på 
ett bra sätt. Tack vare att vår fantastiska och engagerade 
personal verkligen har ställt upp, anpassat och förändrat 
så har vi kunnat klara av vårt viktiga samhällsuppdrag.

Politiska beslut och nya förordningar påverkar och utma-
nar oss ständigt i vårt arbete. Några beslut bland många 
som påverkar oss är införandet av förbränningsskatt, 
anteckningsskyldighet och spårbarhet kring farligt avfall 
samt krav på utökat antal fraktioner att samla in. Ett ovän-
tat och märkligt beslut var dock när regeringen bestämde 
om att upphäva producentansvaret för returpapper. Detta 
med syftet att stötta tidningsbranschen som står i ett 
känsligt skede på grund av digital distribution. Ansvaret 
läggs i stället på kommunerna och kommer att innebära 
ökade kostnader för våra kommuninvånare från och med 
2022. 

Under året har vi tagit över insamlingsuppdraget i Tanums 
och Sotenäs kommuner från tidigare entreprenad SUEZ. 
Nu samlar Rambo in allt avfall från hushållen i egen regi 
i samtliga fyra ägarkommuner. Planen att införa hemsor-
tering i Sotenäs och Tanums kommuner blir kraftigt 
försenade med anledning av att Naturvårdsverket i maj 
gav avslag till de två ansökningar om tillstånd att driva 
insamlingssystem för förpackningsavfall som lämnats in. 
Detta ledde till att regeringen fattade ett nytt beslut om 
att bostadsnära insamling ska ske från år 2023 i stället 
för 2021 som var det tidigare beslutet. Så snart vi har nått 
målet med att ha bostadsnära insamling med likartade 
insamlingssystem, fordon, taxekonstruktioner och avfalls-
föreskrifter i samtliga av våra ägarkommuner kommer vi 
att nå synergier och stordriftsfördelar i bolaget. Denna ra-
tionalisering kommer att ge en bättre service och det blir 
enklare att planera verksamheten då vi kan använda oss 
av fordon och insamlingssystem över kommungränserna. 

Regeringens beslut om att det blir skatt på förbränning av 
avfall infördes den 1 april med 75 kr per ton avfall. Under 
2021 ökar skatten till 100 kr per ton avfall och slutligen 
landar skattesatsen på 125 kr per ton avfall under 2022. 
Vid införandet av hemsortering i Lysekils och Munkedals 
kommuner ser vi att avfallet sorteras ut bättre mot tidiga-
re insamlingssystem. Då gick mer avfall till förbränning. 
Totalt i våra fyra ägarkommuner ser vi en minskning av 
hushållsavfall som går till förbränning och en ökning av 

insamlat matavfall som blir till biogas. En trend som går 
åt rätt håll när det är lätt att göra rätt. 

Ett projekt är startat där vi utreder olika möjliga metoder 
för att rena lakvattnet som i dag transporteras till det 
kommunala reningsverket i Långevik, Lysekil. Vi ser i skri-
vandets stund två möjliga reningsmetoder. Den ena där 
vi fäller ur metaller, plockar bort PFAS och skickar vattnet 
vidare för kväverening på det kommunala reningsverket. 
Den andra reningsmetoden är en fullskalig reningspro-
cess på Sivik med koppling direkt till recipienten (motta-
gande vattendrag) efter reningssteget. Vi har även under 
året möjliggjort digital mätning av temperatur, nivå och 
flöden på lakvattnet på Siviks anläggning. 

Rambo har under ett par år aktivt arbetat för att kunder 
med enskilt avlopp ska byta ut tunga brunnslock till lätta 
lock enligt arbetsmiljöverkets regler.  Sedan 1 januari 
2020 tömmer våra chaufförer inte längre anläggningar 
med tunga lock. En viktig förändring utifrån vårt arbets-
miljöarbete då belastnings- och förslitningsskador i 
samband med tunga lyft av brunnslock och slangdrag-
ning inte är ovanligt.

Tyfts nya återvinningscentral i Tanums kommun öppna-
des den 3 april. Den är både populär och flitigt besökt 
av kommuninvånare. Återvinningscentralen ger större 
möjligheter till att sortera ut material på ett enklare och 
säkrare sätt. Våra medarbetare upplever att deras arbets-
miljö blivit mycket bättre och att det är en trevligare miljö 
att vistas i.

Trots det rådande läget med pandemin så känns det 
tryggt att gå in i 2021. Vi stänger räkenskapsåret 2020 
med goda ekonomiska förutsättningar för att fortsätta 
hantera kommande års utmaningar. 

Tillsammans med våra goda medarbetare, styrelse, kun-
der och politiker synliggör vi de utmaningar och insatser 
som krävs för den fortsatta resan mot ett hållbart sam-
hälle. Ett samhälle där vi tillsammans förvaltar naturens 
resurser och ser till att vi upprätthåller cirkulära flöden. 
Ett stort tack till er alla för ett mycket gott samarbete.

Cirkulära flöden för  
ett hållbart samhälle

Mats Andresen
Verkställande direktör

VD HAR ORDET
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Lars Johansson, Verkställande direktör

”Tillsammans måste vi fortsätta arbeta 
förebyggande, öka kunskapen och 
skapa möjligheter till ökad återvinning 
samt avfallsminimering. Allt för våra 
kommande generationer.”

Theresa Eldsjö - Verkställande direktör



I april 2020 så öppnades äntligen vår nya återvinningscentral på 
Tyft i Tanums kommun. Storleken på den nya fina anläggningen 
gör att den kan ta emot ett stort antal besökare som erbjuds att 
sortera fler fraktioner än någonsin tidigare. 

Flera körfiler och nivåskillnader gör att besökare lätt kommer fram 
med bilen för att lämna material, samtidigt som vår personal kan 
arbeta med god arbetsmiljö. Inga tunga arbetsfordon blandas med 
vanlig persontrafik. Hantering av elektronik samt kemikalier har 
blivit enklare och säkrare i de nya lokalerna. 

Vi har satsat mycket på återbruk där vi samverkar med arbetsmark-
nadsenheten i Tanums kommun. Under 2021 kommer Tyft att erbju-
da utökade öppettider såsom kvällsöppet till kl. 18.00 varje helgfri 
måndag året runt samt på torsdagskvällar under vecka 22–32.

Nya Tyft ÅVC  
– en ren fullträff

HÄNT UNDER ÅRET

Rambo arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön för våra 
chaufförer. Slamtömning av avloppsanläggningar är ett tungt 
arbete som medför både belastnings- och förslitningsskador på 
grund av många tunga lyft med brunnslock och slangdragning. 

Rambo har sedan 2016 aktivt arbetat med att kunder ska byta ut 
tunga lock enligt arbetsmiljöverkets regler. Brunnslock får inte 
väga mer än 15 kg. Sedan 1 januari 2020 tömmer Rambo inte 
enskilda avloppsanläggningar med tunga lock. Inför varje töm-
ning av enskilt avlopp så sker en avisering till kund där vi påtalar 
vikten av att locket ska vara bytt.  

På de fastigheter där locket inte är utbytt på tömningsdagen tas 
en personlig kontakt med fastighetsägaren. Varje fastighetsä-
gare får information gällande vilka valmöjligheter som finns 
angående lock och tömning.  

Det vi har sett i våra ägarkommuner är att fastighetsägarna har 
stor förståelse angående tunga lock och fler och fler övergår till 
lättare lock.

Förbättrad  
arbetsmiljö  
med nya 
brunnslock

Stefan Classon
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HÄNT UNDER ÅRET

Genom en verksamhetsövergång övertog Rambo 1 februari 2020 
insamlingsuppdraget från entreprenören Suez i Sotenäs och 
Tanums kommun. Verksamhetsövergången innefattade befintlig 
fordonspark, personal och uppställningsplats. 

Under våren implementerades digitala körlistor i fordonen. Digitala 
körlistor är ett verktyg som ger chauffören information om vad 
som skall tömmas och chauffören kan ange eventuella avvikelser 
som uppstår. Tack vare detta kan hushållskunder och kundser-
vice få korrekt information om tömningsdagar och eventuella 
driftstörningar. Digitala körlistor finns sedan tidigare i Lysekils och 
Munkedals kommun.

För att förbättra arbetsmiljö vid hämtning av matavfall har ca 800 
matavfallskärl i Tanums kommun bytts ut till nya modernare kärl.  
Där det finns säckställningar hos hushållskunder i Sotenäs kom-
mun så byts dessa ut till kärl.

I Tanum och Sotenäs kommun består fordonsflottan till stor del 
av äldre fordon som behöver bytas ut. Utbyte av fordonsparken 
kommer påbörjas under 2021 med två stycken nya 2-facksbilar.
Ursprungsplanen var att implementera nytt insamlingssystem i  
Sotenäs 2021 och Tanum 2022 men pga. regeringsbeslut har sådant 
införande skjutits fram.  I väntan på nytt insamlingssystem så sker 
framkomlighetsinvetering både i Sotenäs och Tanums kommun. 

Insamling 
av avfall i  
alla fyra ägar-
kommunerna

Bättre kontroll  
av farligt avfall

Rambo har under många år utfört tjänster inom miljö-
farligt avfall såsom insamling, behandling samt avsätt-
ning. Från 2020 gäller den nya Avfallsförordningen som 
bestämmer att allt farligt avfall skall registreras in till 
Naturvårdsverket. 

Sverige vill ha bättre kontroll över sitt farliga avfall såsom 
var det uppstår, dess volymer, var det farliga avfallet av-
sätts och behandlingen där emellan. Rambos personal har 
kompetens enligt Avfallsförordningen och Naturvårdsver-
kets rapportering till nytt avfallsregister. Rambo kan sedan 
november 2020 erbjuda företagskunder att vara ombud för 
registrering av farligt avfall. Investering har gjorts i digital 
mjukvara för att automatisera rapportering till Naturvårds-
verket. Ett arbete som räknas vara klart under Q1 2021.

Stefan Classon Pontus Håkansson
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Stefan Classon
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Arbetsmiljöriskerna för renhållnings- och anläggningsar-
betare är stor och man uppmärksammar brister över hela 
landet, så även i Rambos fyra ägarkommuner. Rambo 
arbetar ständigt för att arbetsmiljön och trafiksäkerheten 
ska bli så god som möjligt.

Bohusläns landskap är vackert,  
men inte särskilt praktiskt
Inför nytt insamlingssystem, med möjlighet till bostads-
nära insamling av både matavfall, förpackningar och 
tidningar, i Sotenäs och Tanums kommun inventeras 
framkomlighet för sophämtning. Det nya insamlingssys-
temet innebär att de flesta hushåll kommer få två större 
kärl per fastighet, vilket i sin tur kräver större fordon.
För att nå en god arbetsmiljö där begränsad framkom-
lighet kan innebära risk för skada av personal, boende, 
utrustning och boendemiljö kan det sätt som soporna 
hämtas på att behöva förändras. Den lösning Rambo har 
funnit som bäst, både för boende och personal, är gemen-
samma kärlskåp eller kärl. Gemensamma kärlskåp har 
redan införts i flera trånga områden i våra fyra kommuner. 
I Sotenäs och Tanum kommer fler områden att få kärlskåp 
under de närmsta åren.

Stopp för tunga lock 
Slamtömning av avloppsanläggningar är ett tungt arbete-
som medför både belastnings- och förslitningsskador på 
grund av många tunga lyft med brunnslock och slangdrag-
ning.

Rambo har under ett par år aktivt arbetat med att kunder 
ska byta ut tunga lock enligt arbetsmiljöverkets regler.  
Brunnslock får inte väga mer än 15 kg. Sedan 1 januari 
2020 tömmer Rambo inte enskilda avloppsanläggningar 
med tunga lock. 

Förebyggande åtgärder  
för trygghet och säkerhet
Hot, våld, stölder och inbrott är en del av vardagen på 
många av landets återvinningscentraler. För att skapa en 
tryggare arbetsmiljö på Rambos samtliga återvinningscen-
traler arbetar numera personalen aldrig ensamma, vare 
sig det är dag, kväll eller helg. För att snabbt kunna vara i 
kontakt med kollegor, vid till exempel hotsituationer, så har 
komradioutrustning införskaffats under året.

Kemiska produkter kan ibland orsaka skador, även när de 
inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som farliga.  
All personal på våra anläggningar har genomgått utbild-
ning i hantering av kemiska riskkällor.

Trafiksäkerhet inne på återvinningscentraler är viktigt 
både för personal och besökare. För att få bort körning av 
tunga arbetsfordon bland besökare har översyn av contai-
ners placering genomförts.

Pandemins påverkan
Under året 2020 har alla arbetsplatser på något sätt 
påverkats av pandemin covid-19. Antalet besökare på åter-
vinningscentraler har under perioder begränsats. Kontor 
är stängda för besökare. Hemarbete har bedrivits där det 
varit möjligt. Rutiner och arbetsplatser har anpassats för 
att kunna hålla avstånd. Bolagets digitala mognad har ökat 
genom att bl.a. möten och APT genomförts digitalt.

Arbetsmiljöavvikelser
För arbetsmiljöavvikelser, men även avvikelser inom t.ex. 
kvalitet och miljö, använder Rambo AFA-försäkrings digi-
tala verktyg, TRIA. I systemet rapporteras händelser som 
följs upp och åtgärdas. Systemet används av alla anställda 
och arbetsmiljöansvaret har en tydlig delegation inom 
organisationen för att arbetet ska ske på alla nivåer.
Bland riskobservationerna ligger även avvikelserna från 
revisioner och skyddsronder mm. Statistiken utvärderas av 
skyddskommitté och ledning.

Arbetsmiljö, hälsa  
och ledningssystem

ARBETSMILJÖ

Nyckeltal personal
(antal anställda)   2020 2019  2018

Tillsvidareanställda  86 75 67   
– varav kvinnor  23 19 17  
– varav män  63 56 50    
Visstidsanställda  23 20 21
Medelålder, år  48 47 48 
Personalomsättning, % *  9,3 6 12,7
Sjukfrånvaro, %  7,6 6,9 5,1

- varav långtidssjukfrånvaro, % **  35,2 23,1 23,3

* Det lägsta antalet av de som börjat resp. slutat under året i relation till 
antalet anställda under föregående år.
 ** Långtidssjukfrånvaro definieras som sammanhängande sjukfrånvaro 
som pågått i 60 kalenderdagar eller mer. Långtidssjuka ingår i olika 
åtgärder.
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Årsredovisningen är upprättad för Regional Avfallsanläggning i 
Mellersta Bohuslän AB och redovisningen sker i svenska kronor, 
kr, om inget annat anges.  

Ägarförhållanden
Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (org. nr 
556211–9007) är ett aktiebolag som bildades 1981 och ägs av 
Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner.   

Fördelning av aktiekapital
Aktiekapital, kr Andel i % Antal aktier

Lysekils kommun 637 500 25 1275

Sotenäs kommun 637 500 25 1275

Tanums kommun 637 500 25 1275

Munkedals kommun 637 500 25 1275

Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhän-
derta, transportera och behandla avfall samt att driva annan 
därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och 
miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att 
producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga 
energikällor med anknytning till bolagets verksamhet. Bolaget är 
skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Flerårsjämförelse*
2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning, tkr 173 969 167 320 165 697 161 055 153 142

Resultat e fin. poster, tkr 6 260 2 808 3 666 1 431 9 876

Resultat i % av nettooms. 3,6 1,7 2,2 0,9 6,4

Justerat eget kapital, tkr 91 432 86 654 84 774 82 284 81 516

Balansomslutning, tkr 169 205 179 836 153 797 142 738 159 570

Soliditet, % 54 48 55 58 51

Medeltalet anställda 92 74 72 74 71

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Miljöpåverkan
Rambos verksamhet med hantering och behandling av avfall, 
samt yrkesmässig transport, kräver en lång rad tillstånd.

De viktigaste är miljötillstånden för Rambos fyra anläggningar 
samt tillståndet att transportera och hantera alla typer av avfall, 
från hushållsavfall till farligt avfall. Tillstånd löper med interval-
ler så att inte förnyad ansökan skall ske vid samma tidpunkt. 
Tillämpning av förändringar i såväl den europeiska som den natio-
nella lagstiftningen kan påverka förutsättningarna för företaget. 
Genom att aktivt delta i bransch  och intresseorganisationer 
verkar bolaget för att påverka utvecklingen av lagstiftningen på 
ett positivt sätt.

Med stöd från det certifierade ledningssystemet för miljö, kvalitet 
och arbetsmiljö samt regelbundna kontakter och tillsynsbesök 
från länsstyrelsen och andra myndigheter håller Rambo kontinu-
erlig kontroll på att tillstånden är aktuella och relevanta för företa-
gets verksamhet samt att avsikten i tillstånden efterlevs.

Miljötillstånden för anläggningarna är inte tidsbegränsade men 
är från 80- och 90-talen och speglar den tidens avfallshantering. 
Till följd av detta finns behov av omprövning. Beslut om ett nytt 
tillstånd för Siviks avfallsanläggning erhölls under våren 2018, 
vilket innebar en rad förändrade och nya villkor och därmed även 
förändring av verksamheten. Rambo tog det nya tillståndet i bruk 
under 2020 och arbetar intensivt med tillståndets utredningsvill-
kor kring bland annat lakvatten- samt dag- och släckvattenhan-
tering.  

Även för Hogenäs, Hästesked och Tyft finns behov av nya till-
stånd och Hogenäs kommer att prioriteras i första hand. Avfalls-
anläggningarna har kontrollprogram som reglerar hur Rambo ska 
arbeta för att uppfylla villkor i miljötillstånd och miljölagstiftning. 
Under 2020 uppdaterades kontrollprogrammen för samtliga fyra 
avfallsanläggningar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Mats Andresen tillträdde som ny VD för bolaget 2020-04-01.
Ny ekonomi/HR chef har tillträtt 2020-06-01 och ny chef för kom-
munikation och kundservice 2020-10-15.

Under 2020 har Rambo arbetat intensivt med att utreda hur 
reningen av lakvatten från deponin på Sivik kan förbättras. 
Detta var ett villkor i det miljötillstånd för avfallsanläggningen, 
som togs i anspråk 2020. I februari 2021 presenteras utredning-
ens resultat för Lysekils kommun och LEVA. Efter inriktningsbe-
slut från kommunen arbetar Rambo vidare för att säkerställa en 
bra rening.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Regional Avfallsanläggning i Mellersta 
Bohuslän aktiebolag (RAMBO), avger härmed följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 1 januari  2020–31 december 2020.
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Rambo har utrett förekomsten av deponigasläckage (metan) 
från de tre sluttäckta deponierna. Under 2020 har vi gått vidare 
med Hästesked och Tyfts deponier, där Rambo har konstaterat 
de största läckagen, och utför nu mätning i gasuppsamlingssys-
temens skorstenar. Utredningen syftar till att ge svar på vilken 
åtgärd som behövs för att oskadliggöra den kraftiga växthusga-
sen metan.

Den nya avfallsförordningen, som stipulerar många nya regler 
och lagar för sortering av bygg- och rivningsavfall samt regist-
rering av farligt avfall, har införts stegvis under hösten med stor 
påverkan på bolagets verksamheter. Nya arbetssätt, rutiner samt 
nya mjukvaror har krävts för att följa den nya förordningen.

Tyft återvinningscentral invigdes i slutet av mars i Tanums kommun. 

Corona pandemin har inneburit en påtaglig ökning av besök på 
bolagets återvinningscentraler från april månad och resterande 
del av året. 

Upphandlingar av avfallsförbränning (ökade kostnader) och 
matavfallmottagning (minskade kostnader) har genomförts under 
2020. För exempelvis tryckimpregnerat trä har hanteringskost-
naderna stigit med 50% under de senaste två åren, samtidigt 
som Rambo tar emot mer volym tryckimpregnerat trä. Även 
farligt avfall som till största delen tas emot av Fortum i Kumla, har 
påverkats av prishöjningar över normalindex för mottagning och 
hantering. Dessa kostnadsökningar slår igenom mot bolagets 
kunder inom området farligt avfall. Träavfall har haft en nedåtgå-
ende kostnadstrend under 2020.

Inbrott på bolagets återvinningscentraler och anläggningar har 
åter ökat under året. Bolaget ser även en ökning av hot och 
våldsbeteende på återvinningscentralerna. Detta sammantaget 
gör att behov av att investera i teknisk utrustning har ökat, ökade 
väktarresurser har krävts samt utbildning för personalen att möta 
olika situationer är också ett växande behov. 

Under året har bolaget infört besöksräkning på samtliga återvin-
ningscentraler via IoT- teknik för att få ett bra statistiskt underlag 
för hur besöksbeteendet hos ägarkommunernas invånare och öv-
riga kunder ser ut för att kunna ta rätt beslut angående öppettider 
och bemanning. Rambo presenterar direkt via app och hemsida 
hur det ser ut med besöksfrekvensen just nu på alla sina öppna 
återvinningscentraler, vilket underlättar för invånarna att planera 
sina besök utifrån informationen.

Från och med 1 februari 2020 övertog Rambo insamlingsuppdra-
get av hushållsavfall i Sotenäs och Tanums kommun genom en 
verksamhetsövergång. I verksamhetsövergången inkluderades 
befintlig fordonspark, personal och uppställningsplats. 

Resultat och ställning
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 6 260 (2 808) tkr.
Årets investeringar uppgår totalt till 10 444 (38 076) tkr. Solidite-
ten uppgår till 54 (48) procent.

Företagsledning och gemensam administration
Minskade kostnader påverkar resultatet positivt med 970 
(1   384)  tkr som beror på att vakanta tjänster har blivit tillsatta 
senare under året än planerat.  
 
Affärsområde Avfallshantering
Rambos avfallsanläggningar och återvinningscentraler redovisas 
under affärsområde avfallshantering. Affärsområdet redovisar ett 
rörelseresultat på 5 802 (3 689) tkr. Totalt genomfördes inves-
teringarna med 5 057 (13 247) tkr. En tydligare hantering av av-
giftsdebitering mot verksamheter på återvinningscentralerna har 
skett under senare delen av året vilket har gett positiv ekonomisk 
effekt. Genom förbättrade intäkter och minskade kostnader samt 
ökad ersättning för materialåtervinning har resultatet för året för-
bättrats avsevärt. Resultatökningen har varit oväntad och utfallet 
under framför allt tertial tre har varit motsatt utvecklingen jämfört 
med tidigare perioder historiskt. 

Affärsområde Hushåll
Rambos ägarkommuners kommunala renhållningskollektiv 
redovisas under affärsområde hushåll. Tillsammans redovisar kol-
lektiven ett negativt rörelseresultat på -2 339 (- 5 743) tkr. Totalt 
genomfördes Investeringar med 1 287 (12 137) tkr. 

Lysekils renhållningskollektiv redovisar ett rörelseresultat på 
852   (56) tkr.

Sotenäs renhållningskollektiv redovisar ett rörelseresultat på 
259  (-322) tkr.

Tanums renhållningskollektiv redovisar ett rörelseresultat på 
-3  011 (-2 432) tkr.  

Munkedals renhållningskollektiv redovisar ett rörelseresultat på 
-439 (-3 045) tkr.

De fyra renhållningskollektiven har ett ackumulerat rörelsere-
sultat på -4 526 (-2 184) tkr vid årets utgång. Det ackumulerade 
resultatet är fördelat på;
 
Lysekil:  - 2 197 (-3 048) tkr 
Sotenäs:  1 145 (887) tkr 
Tanum:  - 805 (2 206) tkr 
Munkedal:  -2 669 (-2 228) tkr 

Tanum och Sotenäs bör bygga överskott inför införande av nytt 
insamlingssystem. Underskotten i Lysekil och Munkedal är plane-
rade och beror på höga kostnader i samband med införandet av 
nytt insamlingssystem. 

Affärsområde Insamling
Rambos transportverksamhet redovisas under affärsområdet 
Insamling. Affärsområdet redovisar ett rörelseresultat på 
1 827 (3 479) tkr. Totalt har investeringar genomförts med 4 100 (12 
691) tkr. Under året har verksamheten haft ökande reparations- 
och leasingkostnader för fordon p g a omständigheter i samband 
med covid-19 vilket har påverkat resultatet negativt.
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer
Avloppsreningsverkslam från Munkedals reningsverk kommer 
från och med 1 januari 2021 att köras till Hästesked avfallsanlägg-
ning i Munkedal då Rambo nu fått tillstånd att mellanlagra denna 
fraktion. 

Under 2021 kommer Siviks avfallsanläggning att förändras genom 
att dag- och släckvattendammar anläggs som en del i det nya 
ianspråktagna tillståndet för anläggningen. Mycket utredningar 
och pilottester kvarstår kring lakvattenreningsfrågan på Sivik. 
Rambo beräknar ca 5 år innan en komplett och godkänd lösning 
för rening av lakvattnet finns på plats.

För 2022 räknar Rambo med att ha inpasseringssystem till återvin-
ningscentralerna på plats och även reglerade infarter till övriga 
stora avfallsanläggningar. Waste Water Treatment slam från Pre-
emraff, som i nuläget läggs upp internt på Siviks avfallsanläggning 
för framtida användning vid sluttäckning av den öppna deponin på 
anläggningen kommer inom 2–3 år framåt behöva transporteras 
vidare till annan slutförvaring/slutanvändning. Biosedimentslam 
från Arctic Papper tas avtalsenligt emot på Hästesked t o m april 
2022, därefter sker ny upphandling.

Genom nya Avfallsförordningen så kommer intäkter från sortering 
sannolikt att minska från bygg- och rivningsarbeten, då det enligt 
nya förordningen skall ske sortering direkt vid platsen där avfallet 
uppstår, om inte dispens utfärdas för det enskilda uppdraget till 
ansvarig bygg- och riv entreprenör.

Rambo har bytt ut ca 800 matavfalls kärl i Tanums kommun för att 
förbättra arbetsmiljön vid hämtning. Arbetet med implementering 
av kärlskåp i Sotenäs och Tanums kommun kommer att fortskrida 
under 2020/2021 som ett led i att förbättra arbetsmiljö och säker-
het i trånga miljöer.  Rambo har även löpande arbetat med att byta 
ut säckställningar mot kärl ute på landsbygden i Sotenäs kommun. 

Bolaget har en föråldrad fordonspark med mestadels fordon 
från 2009 årsmodell i Sotenäs och Tanums kommuner. Enligt 
tidigare beslut skulle Rambo ha infört fyrfackssystem i Sotenäs år 
2020 och Tanum 2021–2022 och i samband med detta även ha 
investerat i nya fordon. Men på grund av Naturvårdsverkets avslag 
på producentorganisationernas tillståndsansökningar i det nya till-
ståndspliktiga insamlingssystemet (TIS) försenas implementeringen 
och investeringar i nya fordon vilket ger konsekvenser i form av 
högre reparationskostnader på en redan föråldrad fordonspark. I 
väntan på nytt insamlingssystem kommer bolaget att genomföra 
framkomlighetsinventering både i Sotenäs och Tanums kommun. 

Verksamheten och det kommunala syftet
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- 
och självkostnadsprincip ombesörja miljöriktig avfallshantering 
och att tillhandahålla återvinnings- och miljötjänster i första hand 
för att ombesörja angelägenheter som i dess avseenden kan 
åligga Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner enligt 
miljöbalken och annan lagstiftning.

Rambo erbjuder sina ägarkommuner och dess invånare miljöriktig 
avfallshantering och en nära och effektiv infrastruktur. På avfalls-
anläggningarna tillhandahålls enklare sortering och behandlings-
anordningar. EU:s beslutade avfallshierarki utgör utgångspunkten 
i miljöarbetet och bolaget drivs enligt affärsmässiga och långsik-
tigt hållbara principer. Bolaget ansvarar också för framtagande 
av underlag till respektive ägares kommunfullmäktige gällande 
beslut om renhållningsordning och renhållningstaxa. Gällande var 
det framtida ansvaret för framtagande av avfallsplanen ska ligga 
diskuteras i skrivandets stund av ägarkommunerna.

Under året har följande ärenden lämnats till  
bolagets ägarkommuners kommunfullmäktige 
för beslut 
• Förslag till förändring av avfallsföreskrifter Munkedals kommun.
• Renhållningstaxa för Tanums kommun fr o m 2020.
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Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst

 48 779 883
  1 072 413

255 000

Till årsstämmans förfogande står balanserad 
vinst 
Årets vinst 

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 
I ny räkning överföres 49 597 296

49 852 296

Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försiktig-
hetsregeln i 17 kap.3§ aktiebolagslagen enligt följande redogö-
relse: Utdelningen utgör mindre än 1% av bolagets fria egna kapi-
tal och bedöms inte utgöra något hinder för bolaget att fullgöra 
sina förpliktelser eller investeringsplaner på kort eller lång sikt.
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
noter.

Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt
Aktiekapital eget kapital resultat eget kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång 2 550 000 15 960 000 48 967 093 67 790 49 034 883

Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma 67 790 -67 790 0

Utdelning till aktieägare -255 000 -255 000

Årets vinst 1 072 413 1 072 413

Belopp vid årets utgång 2 550 000 15 960 000 48 779 883 1 072 413 49 852 296

Förändringar i eget kapitalt

49 852 296
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Elisabeth Bargel
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Resultaträkning
RÖRELSENS INTÄKTER Not 2020 2019

Nettoomsättning 173 969 297 167 320 049

Övriga rörelseintäkter 695 959 1 040 657

Summa rörelsens intäkter 174 665 256 168 360 706

RÖRELSENS KOSTNADER
Förnödenheter och övriga externa kostnader 3, 4 -97 257 005 -106 692 985

Personalkostnader 5 -57 425 141 -48 076 058

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -13 456 070 -10 648 202

Övriga rörelsekostnader -8 009 0

Summa rörelsens kostnader -168 146 225 -165 417 245

Rörelseresultat 6 519 031 2 943 461

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar -25 749 11 025

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 112 016 140 816

Räntekostnader och liknande resultatposter -345 670 -287 230

Summa resultat från finansiella poster -259 403 -135 389

Resultat efter finansiella poster 6 259 628 2 808 072

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avsättning till periodiseringsfond -522 000 -135 000

Återföring från periodiseringsfond 270 000 485 000

Förändring av avskrivningar utöver plan -4 600 000 -3 000 000

Summa bokslutsdispositioner -4 852 000 -2 650 000

Resultat före skatt 1 407 628 158 072

Skatt på årets resultat 6 -335 215 -90 282

Årets resultat 1 072 413 67 790
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Balansräkning
TILLGÅNGAR Not 2020 2019 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 39 481 777 28 493 843

Nedlagda kostnader på annans fastighet 8 599 613 690 045

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 57 637 528 58 014 866

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 10 180 306 13 720 554

Summa 97 899 224 100 919 308

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 75 000 184 014

Summa 75 000 184 014

Summa anläggningstillgångar 97 974 224 101 103 322

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.
Elcertifikat 0 16 578

Summa 0 16 578

Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar 21 810 077 23 065 182

Aktuell skattefordran 1 244 839 1 557 296

Övriga fordringar 16 837 3 014 022

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 8 992 167 8 357 397

Summa 32 063 920 35 993 897

Kassa och bank
Kassa och bank 39 166 567 42 721 853

Summa 39 166 567 42 721 853

Summa omsättningstillgångar 71 230 487 78 732 328

Summa tillgångar 169 204 711 179 835 650
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Balansräkning
EGET KAPITAL   Not 2020 2019

Bundet eget kapital

Aktiekapital 13 2 550 000 2 550 000

Reservfond 15 960 000 15 960 000

Summa 18 510 000 18 510 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 48 779 883 48 967 093

Årets resultat 1 072 413 67 790

Summa 49 852 296 49 034 883

Summa eget kapital 68 362 296 67 544 883

 

OBESKATTADE RESERVER
Periodiseringsfond 14 6 785 000 6 533 000

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 22 566 000 17 966 000

Summa obeskattade reserver 29 351 000 24 499 000

AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar 15 4 445 000 4 445 000

Summa avsättningar 4 445 000 4 445 000

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder 16 25 254 683 29 857 810

Summa långfristiga skulder 25 254 683 29 857 810

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut 16 4 956 252 4 956 252

Leverantörsskulder 7 128 443 22 132 882

Övriga skulder 20 301 557 17 513 763

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 9 405 480 8 886 060

Summa kortfristiga skulder 41 791 732 53 488 957

Summa eget kapital och skulder 169 204 711 179 835 650
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Kassaflödesanalys
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not 2020 2019

Rörelseresultat 6 519 031 2 943 461

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 18 13 408 315 9 702 996

Erhållen ränta m.m. 112 016 140 816

Erlagd ränta -345 670 -287 230

Betald inkomstskatt -90 282 -335 634

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 19 603 410 12 164 409

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete 16 578 22 067

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 1 255 105 2 241 055

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 2 362 415  -4 621 827

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -15 004 439 12 458 008

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 3 374 738 -1 362 071

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 607 807 20 901 641

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av nedlagda kostnader på annans fastighet 8 0 -240 248

Förvärv av byggnader och mark 7,8 -102 886 -459 433

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 9 -9 327 431 -27 182 493

Försäljning av maskiner o andra tekniska anläggningar 14 500 948 040

Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 10 -1 013 679 -10 193 952

Förvärv av långfristiga värdepapper 11 0 0

Resultat från övriga papper som är anläggningstillgångar 15 516 11 025

Försäljning av långfristiga värdepapper 11 109 014 7 225

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 304 966 -37 109 836

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna långfristiga lån 0 16 350 0000

Ändring kortfristiga finansiella skulder -4 603 127 -3 423 438

Utbetald utdelning -255 000 -255 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 858 127 12 671 562

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -3 555 286 -3 536 633

Likvida medel vid årets början 42 721 853 46 258 486

Likvida medel vid årets slut 39 166 567 42 721 853
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Noter
Not 1 | Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med 
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar och leverantörs-
skulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir 
part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för 
poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det be-
lopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfal-
lotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över 
lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder 
redovisas till anskaffningsvärde.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av andelar i ekonomiska föreningar. 
Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovi-
sas inledningsvis till anskaffningsvärde med avdrag för återbetalda 
insatser. I efterföljande redovisning redovisas andelarna till anskaff-
ningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.

Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Företaget redovisar därför intäkten till nominellt 
värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt 
vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. För tjänsteuppdrag 
på löpanderäkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört 
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material 
levereras eller förbrukas.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovi-
sade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom 
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade 
på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandepe-
riod förutom mark som inte skrivs av. 

       
Följande nyttjandeperioder tillämpas Antal år

Byggnader  
Byggnader uppförd efter införandet av K3

- Stomme 50
- Fasad (inkl fönster, ytterdörrar) 30
- Tak 30
- Installationer  20
- Inre ytskikt 20

Byggnader uppförda innan införandet av K3 25
Markanläggningar  20
Inventarier, verktyg och installationer  3-10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt 
gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, 
vilka ingår i obeskattade reserver.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som 
operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella 
eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.

Elcertifikat
Elcertifikat som tilldelats bolaget från Energimyndigheten för produk-
tion av förnyelsebar el klassificeras som en immateriell omsättnings-
tillgång då de kommer att lösas in eller avyttras kommande år.

Inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som 
gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skat-
tesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar
Vid varje balansdag bedömer Rambo om det finns någon indikation 
på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstill-
gångarna. Nedskrivning redovisas i resultaträkningen under posten 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggnings-
tillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för värdepapper 
och övriga enskilda anläggningstillgångar som är väsentliga.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förplik-
telse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och belop-
pen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet 
för utflödet kan fortfarande vara osäker. En avsättning redovisas till 
den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera 
förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för 
de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.
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Noter
Not 2 | Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras 
på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på 
framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
Bolaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De upp-
skattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kom-
mer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.

Avsättningen för slutligt omhändertagande av WWT-slam är baserad 
på inmätta mängder befintligt slam, behovet av åtgärder för hantering 
av slammet och kostnaderna för denna. Kalkylen har granskats av 
extern part, som samtyckte till bolagets beräkning av avsättningen. 
En nedskrivning av avsättningen gjordes 2016.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3 | Leasingavtal 
- Operationell leasing leasetagare 2020 2019

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas  
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förefaller till betalning inom ett år 2 680 102 3 615 813
Förefaller till betalning senare än  
ett men inom 5 år 8 437 922 9 418 000
Förefaller till betalning senare än 5 år 1 700 025 1 897 413

Under perioden kosnadsförda leasingavgifter 3 615 813 2 956 963

I bolaget inkluderar uppgifterna i denna not även finansiella leasing-
avtal, vilka redovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler, 
avser avtalen leasing av maskiner för tillverkning, inventarier och 
bilar för transport ändamål. Maskinerna leasas normalt på fem år med 
möjlighet till förlängningmed ett år i taget. Inventarier leasas på fem år 
med möjlighet till utköp. Bilar leasas på tre år med möjlighet till utköp. 

Not 4 | Ersättning till revisorer 2020 2019

Öhrlings PricewatehouseCoopers AB 
Revisionsuppdrag 168 083 180 300
Övriga tjänster 71 180 65 894

Ernst & Young 
Kommunala granskningsuppdrag 67 200 54 400
Övriga uppdrag 69 200 0

Summa 375 663 300 594

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade 
revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäk-
ringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsupp-
drag, revisionsverksamhet eller 
skatterådgivning.

Not 5 | Personal 2020 2019

Medelantal anställda 
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda  
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit; 92 74
- varav kvinnor 24 19
- varav män 68 55

Löner, ersättningar m.m. 
Löner, ersättningar, sociala kostnader och  
pensionskostnader har utgått med följande belopp: 

Styrelsen och VD 
Löner och ersättningar 1 314 223 1 182 274
Pensionskostnader 173 475 158 089

1 487 698 1 340 363
Övriga anställda 
Löner och ersättningar 39 539 759 31 909 093
Pensionskostnader 1 944 835 1 681 885

41 484 594 33 590 978 

Sociala kostnader 12 843 029 10 882 242

Summa styrelse och övriga 55 815 321 45 813 583

Könsfördelning i styrelse och företagsledning 
Antal styrelseledamöter 9 9
varav kvinnor 0 0
Antal övriga befattningshavare inkl. VD 1 1
varav kvinnor 0 1

Not 6 | Skatt på årets resultat 2020  2019

Aktuell skatt -335 215 -90 282

-335 215 -90 282

Avstämning av effektiv skatt
Belopp Belopp

Resultat före skatt 1 407 628 158 072

Skatt enligt gällande skattesats (21,40%)  21,40% -301 232 21,40%  -33 827
Ej avdragsgilla kostnader 2,03% -28 579 30,35% -47 969
Ej skattepliktiga intäkter -0,24% 3 320 -1,35% 2 140
Schablonintäkt periodiseringsfond 0,50% -6 990 4,75% -7 512

Tillägg på återförd periodiseringsfond 0,12% -1 733 1,97% -3 114

Redovisad skattekostnad 23,81% -335 215 57,12% -90 282
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Not 7 | Byggnader och mark 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 59 783 228 59 323 795
Inköp 102 886 459 433
Omklassificeringar 13 881 994 0
Utgående ackumulerade  73 768 108 59 783 228
anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar -31 289 385 -28 811 110
Årets avskrivningar -2 996 945 -2 478 275
Utgående ackumulerade avskrivningar -34 286 330 -31 289 385

Utgående redovisat värde 39 481 778 28 493 843
 

Redovisat värde byggnader 10 715 197 8 772 977
Redovisat värde markanläggningar 28 050 250 19 004 536
Redovisat värde mark 716 330 716 330

Summa 39 481 777 28 493 843

Not 8 | Nedlagda kostnader 
på annans fastighet 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 996 045 755 797
Inköp 0 240 248

Utgående ackumulerade  996 045 996 045
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -306 000 -260 399
Årets avskrivningar -90 432 -45 601

Utgående ackumulerade avskrivningar -396 432 -306 000

Utgående redovisat värde 599 613 690 045

Not 9 | Maskiner och andra 
tekniska anläggningar 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 135 994 730 112 889 047
Inköp 9 383 881 27 182 493
Försäljningar/utrangeringar -421 689 -4 076 810
Omklassificeringar 671 933 0

Utgående ackumulerade 145 628 855 135 994 730
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -77 979 864 -73 929 514
Försäljningar/utrangeringar 357 230 4 073 976
Årets avskrivningar -10 368 693 -8 124 326

Utgående ackumulerade avskrivningar -87 991 327 -77 979 864

Utgående redovisat värde 57 637 528 58 014 866

Not 10 | Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 13 720 554 3 526 602
Inköp 1 013 679 10 193 952
Omklassificeringar -14 553 927 0

Utgående ackumulerade  180 306 13 720 554
anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde 180 306 13 720 554

Not 11 | Andra långfristiga värdepappersinnehav 2020 2019

Nom. värde Antal Antal
SI-vind Kooperativ, Lysekil, org nr 769600-8742 1 400 0 0 42 31 500

Lys-Vind Kooperativ, Lysekil, org nr 769607-8836 3 400 0 0 15 51 000

Sivik III Koop ek för, Lysekil, org nr 769604-7617 2 547 0 0 30  26 514

Älvsborgsvind AB, Alingsås, org nr 556508-4448 10 5 000 75 000  5 000 75 000

75 000   184 014

Ingående anskaffningsvärde 184 014 191 239

Återbetalda insatser -109 014 -7 225

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 75 000 184 014

Utgående redovisat värde 75 000 184 014
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Noter
Not 12 | Förutbetalda kostnader   
och upplupna intäkter 2020 2019

Förutbetalda hyreskostnader 308 288 132 282
Förutbetalda leasingavgifter 109 296 1 715
Förutbetalda försäkringspremier 1 816 555 1 469 909
Övriga förutbetalda kostnader 1 470 122 1 689 019
Upplupna intäkter 5 287 906 5 064 472

Summa 8 992 167 8 357 397

Not 13 | Upplysningar  
om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde/aktie

Antal/värde vid årets ingång 5 100 500,00
Antal/värde vid årets utgång 5 100 500,00

Under räkenskapsåret har ägarförhållandet mellan ägarkommunerna 
utjämnats. I samband med detta har antalet aktier i bolaget utökats 
genom en aktiesplitt.

  
Not 14 | Periodiseringsfond 2020 2019

Periodiseringsfond 2014 0 270 000
Periodiseringsfond 2015 2 235 000 2 235 000
Periodiseringsfond 2016 2 447 000 2 447 000
Periodiseringsfond 2017 940 000 940 000
Periodiseringsfond 2018 506 000 506 000
Periodiseringsfond 2019 135 000 135 000
Periodiseringsfond 2020 522 000 0

Summa 6 785 000 6 533 000
   

Not 15 | Avsättningar 2020 2019

Avsättning för slutligt  
omhändertagande av WWT-slam 4 445 000 4 445 000

Summa 4 445 000 4 445 000
   

Not 16 | Långfristiga skulder 2020 2019

Skulder till kreditinstitut 30 210 935 34 814 062
Amortering inom 1 år 4 956 252 4 956 252
Amortering inom 2 till 5 år 19 825 008 19 825 008
Amortering efter 5 år 5 429 675 10 032 802

Not 17 | Upplupna kostnader   
och förutbetalda intäkter 2020 2019

Upplupna löner 187 788 200 901
Upplupna semesterlöner 3 393 828  2 509 073
Beräknade upplupna arbetsgivaravgifter 1 193 668 784 821
Övriga upplupna kostnader  0  0
och förutbetalda intäkter 4 630 196  5 391 265

Summa 9 405 480 8 886 060

 

Not 18 | Justering för poster    
som inte ingår i kassaflödet 2020 2019

Avskrivningar 13 456 070 10 648 202
Vinst vid försäljning av materiella  
och immateriella anläggninstillgångar -14 500 -945 206

Förlust vid försäljning av immateriella  
anläggninstillgångar  8 009 0

Avsättningar -41 267  0

Summa 13 408 312 9 702 996

Not 19 | Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till disposition av bolagets vinst   
Till årsstämmans förfogande står  
balanserad vinst  48 779 883
årets vinst  1 072 413

Summa  49 852 296

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas  255 000
i ny räkning överföres  49 597 296 

Summa  49 852 296

Not 20 | Ställda säkerheter 2020 2019

Företagsinteckningar 8 000 000 8 000 000
varav i eget förvar 8 000 000 8 000 000

Not 21 | Eventualförpliktelser 2020 2019

Evenualförpliktelser 0 0

Not 22 | Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång finns att rapportera.  

Not 23 | Definition av nyckeltal

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
  
Justerat Eget kapital
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för  
uppskjuten skatt 21,4 %
 

   
  
   
   



 RAMBO AB  ÅRSREDOVISNING 2020   27 

Lysekil den 22 februari 2020

                                     Lars-Arne Staxäng                  Mats Andresen
                                                 Styrelsens ordförande                    Verkställande direktör

 Christer Börjesson Tomas Andreasson Håkan Hanson
 

 Roger Siverbrant Said Lundin Arne Mörk

Glenn Sandsten                        Jens Gustafsson

Min revisionsberättelse har lämnats den X mars 2021

Kjetil Gardshol
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport beträffande bolagets verksamhet och 
interna kontroll har avgivits den X mars 2021

 Johan Forsberg                                                 Veikko Larsson
 Lekmannarevisor Lysekils kommun                                     Lekmannarevisor Sotenäs kommun

 Claes Hedlund                                                         Berit Karlsson
 Lekmannarevisor Munkedals kommun                                      Lekmannarevisor Tanums kommun



 

 

1 av 3 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) Aktiebolag, org.nr 556211-9007 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) 
Aktiebolag för år 2020. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) Aktiebolags 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Regional 
avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) Aktiebolag. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Den andra informationen består av en tryckt utökad årsredovisning som publiceras på bolagets hemsida efter 
datumet för denna revisionsberättelse. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information. 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna andra information och jag gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen 
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i 
det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
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Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig 
om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) Aktiebolag för år 2020 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (RAMBO) 
Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval 
av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Trollhättan, den dag som framgår av min signering. 

Kjetil Gardshol 
Auktoriserad revisor 

  2021-02-25 08:56:10 UTCSignerat 1656578 3 / 4Oneflow ID Sida

Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: KJETIL GARDSHOL

Kjetil Gardshol

Auktoriserad revisor

kjetil.gardshol@pwc.com

+460709-292473

2021-02-25 08:56:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2021-02-25 08:56:10 UTCSignerat 1656578 4 / 4Oneflow ID Sida

30  RAMBO AB  ÅRSREDOVISNING 2020



 

 

GRANSKNINGSRAPPORT  

 
Till bolagsstämman i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) 
Org.nr 556211-9007        
                                                                                                                                                                                   
Till kommunfullmäktige i Lysekils kommun, Munkedals kommun, Sotenäs kommun och 
Tanums kommun för kännedom 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har 
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
Utifrån genomför granskning bedömer vi att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning föreligger inte.  
 
Revisionsredogörelser för utförda granskningar har upprättats och överlämnats till bolagets 
styrelse.  
 
 
 
Datum enligt digitala underskrifter 
 
 
Godkänt via e-post 

Veikko Larsson    Claes Hedlund  
Lekmannarevisor    Lekmannarevisor  
  
 
 
 
Berit Karlsson    Dan Jagefeldt   
Lekmannarevisor    Lekmannarevisorssuppleant  
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Föremålet och syftet för bolagets verksamhet finns angivit i Bo-
lagsordningen. ”Bolaget har till föremål för sin verksamhet
att insamla, omhänderta, transportera och behandla avfall samt
att driva annan därmed sammanhängande verksamhet som
återvinnings- och miljötjänster. Bolaget har också till föremål för
sin verksamhet att producera och försälja energi från förnyelse-
bara och miljövänliga energikällor med anknytning till bolagets
verksamhet.”
  ”Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställig-
hets- och självkostnadsprincip ombesörja miljöriktig avfallshante-
ring och tillhandahålla återvinnings- och miljötjänster i första
hand för att ombesörja angelägenheter som i dess avseenden
kan åligga Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner
enligt Miljöbalken och annan lagstiftning.” Rambos gällande bo-
lagsordning antogs på extra bolagsstämman 2 mars 2018.
  Kommunfullmäktige i Rambos fyra ägarkommuner har under
2014 antagit, ett för Rambo gällande, ägardirektiv. I ägardirektivet
framgår att bolaget och dess verksamhet ska ses som en del av
kommunernas verksamhet och där kraven på styrning, insyn,
kontroll och uppföljning är densamma som för verksamheten i för-
valtningsform. För det fall att Bolaget, eller Bolaget genom dess
dotterbolag eller intressebolag, bedriver verksamhet som enligt
lag ska bedrivas på affärsmässiga villkor ska kommunallagens
självkostnadsprincip inte tillämpas.
  Verksamheten ska bedrivas effektivt, säkert och med låg risk
och god intern kontroll. Bolaget ska, genom bolagsstämman,
årligen fastställa budget och strategi för verksamheten. Bolaget 
och ägarkommunerna ska årligen ha samrådsmöten i form
av ägarsamråd, ekonomiskt samråd respektive renhållnings-
samråd. Bolaget ska minst två gånger per år kalla till ägarsamråd, 
ekonomiskt samråd samt renhållningssamråd.

Regelverk för bolagsstyrning
Styrningen av bolaget följer aktuella lagar och regler så som:
Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen och Kommunallagen.
Därutöver finns en rad lagar och regler som Rambo följer i sin
löpande verksamhet så som Miljölagstiftning, Lagen om offentlig
upphandling med flera.

Årsstämma
Rambos högst beslutande organ är årsstämman som utgörs av 
representanter från ägarna. Årsstämman beslutar formellt bland 
annat om:

•   Fastställande av resultat- och balansräkning.

•   Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust  
     enligt den fastställda balansräkningen.

•   Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och  
     verkställande direktören.
 
•   Val av styrelse och revisorer.

Årsstämma hålls en gång om året. Senaste årsstämma hölls den  
24 april 2020 i Munkedals kommun.

Bolagsstämmans kompetens
I enlighet med bolagsordningen ska beslut i bland annat följande 
frågor alltid fattas av bolagsstämman:

•   Årligt fastställande av handlingsprogram med  
     strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.

•   Fastställande av budget för verksamheten.

•   Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

•   Köp eller försäljning av fast egendom överstigande  
     belopp av 20 mnkr per affärstillfälle.

•   Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller  
     annat av större vikt.

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning RAMBO AB är ett aktiebolag som ägs av Lysekil, Munkedal, Sotenäs  
och Tanums kommuner och som bildats med syfte att fullgöra ägarkommunernas skyldig-
heter inom avfallshantering samt långsiktigt säkerställa en gemensam infrastruktur för 
avfalls-, återvinnings- och miljötjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet.
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Bolagets säte
Bolaget har sitt säte i Lysekils kommun.

Styrelse
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Rambo och ska förvalta 
företagets angelägenheter och aktieägarnas intresse. Rambos 
styrelse består av nio styrelseledamöter och åtta personliga 
suppleanter. Av dessa utses åtta av styrelseleda möterna och de 
åtta suppleanterna av ägarkommunernas kommunfullmäktige. 
Ordföranden, den nionde styrelseledamoten, utses av årsstäm-
man. Ägarkommunerna utser vart fjärde år vice ordförande. 
  Styrelsen ska, utöver konstituerande sammanträde,  
sammanträda minst fyra gånger per år. Under 2020 sammanträd-
de styrelsen fem gånger. 

Urval av frågor behandlade av  
styrelsen under verksamhetsåret
Under året har styrelsen bland annat behandlat följande frågor:

• Beslut om internkontrollplan.

• Investeringsbeslut kopplade till investeringsbudget 2020.

• Förslag till budget och strategi 2021 att presentera
bolagsstämman.

Samtliga styrelsebeslut redovisas i styrelsens beslutslogg.

Verkställande direktör
VD:s uppdrag framgår av VD-instruktionen. Rambos VD leder 
verksamheten och är föredragande i styrelsen men ingår inte 
som ledamot. VD ansvarar för att ge styrelsen nödvändiga 
beslutsunderlag. 

Revisorer
Rambo genomgår årligen revision av såväl en auktoriserad 
revisor som av lekmannarevisorer. Auktoriserad revisor utför en 
revision av årsredovisningen samt styrelsen och VD:s förvaltning 
i enlighet med aktiebolagslagen. Rambos lekmannarevisorer 
ansvarar för att granska verksamhet och kontroll och pröva om 
verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 
Lekmannarevisorerna utses av respektive kommuns kommunfull-
mäktige.   

Fördelning av aktiekapital

Aktiekapital, kr Andel i % Antal aktier

Lysekils kommun 637 500 25 1 275

Sotenäs kommun 637 500 25 1 275

Tanums kommun 637 500 25 1 275

Munkedals kommun 637 500 25 1 275

Ledningssystem
Rambo innehar ett ledningssystem och är miljöcertifierat enligt 
ISO14001, kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 samt arbetsmiljö-
certifierat enligt ISO 45001.



Christer Börjesson (SD), Munkedal
Vice ordförande
Född: 1954
Styrelseledamot sedan: 2019
Övriga uppdrag: Ledamot kommunfull-
mäktige, ordförande Munkedals vatten AB, 
ledamot Västvatten AB, ordförande DILlAB 
industrilokaler, ersättare Räddningstjänst-
förbundet, ersättare kommunstyrelsen, 
ledamot  krisledningsnämnden.

Roger Siverbrant (S), Lysekil
Styrelseledamot sedan: 2019
Född: 1950
Övriga uppdrag Ledamot k 
ommunfullmäktige, ledamot  
Samhällsbyggnadsnämnden,  
ersättare Kommunstyrelsen,  
ordförande Valnämnden.

Glenn Sandsten (S), Tanum
Född: 1958
Styrelseledamot sedan: 2019
Övriga uppdrag: Ledamot Tanums  
Bostäder AB, ersättare Tekniska nämnden, 
ersättare Omsorgsnämnden, ersättare 
kommunfullmäktige, huvudman Tanum 
Sparbank, valberedningen Fyrbodal  
Socialdemokraterna, nämndeman  
Hovrätten Västra Götaland.

Lars-Arne Staxäng, 
Styrelseordförande
Född: 1956
Styrelseledamot sedan: 2019 
Övriga uppdrag:  
Riksdagsledamot fram till  
den 1 mars 2020, ledamot  
Thordénstiftelsen, ledamot  
Västkuststiftelsen.

Tomas Andreasson (LP) - Lysekil 
Född: 1972
Styrelseledamot sedan: 2015 
Övriga uppdrag: Vice ordförande  
Lysekilsbostäder AB

Håkan Hanson (L), Sotenäs 
Född: 1950
Styrelseledamot sedan: 2015 
Övriga uppdrag: Ledamot 
Valnämnden, ersättare Bygg-
nadsnämnden suppleant, 
ersättare Sotenäs Vatten AB.

Jens Gustafsson ( S), Sotenäs 
Styrelseledamot sedan: 2019 
Inga övriga uppdrag

Arne Mörk (C), Tanum
Född: 1965
Styrelseledamot sedan: 2019 
Övriga uppdrag: Ersättare i 
valberedningen 

Said Lundin (S), Munkedal
Styrelseledamot sedan: 2004
Övriga uppdrag: Ledamot  
Munkedals Bostäder AB
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STYRELSESUPPLEANTER

LEKMANNAREVISORER

SUPPLEANTER LEKMANNAREVISORER

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

AUKTORISERAD REVISOR

Wictoria Insulan, Lysekil

Tobias Govik, Lysekil

Kjell Andersson, Sotenäs

Helene Stranne, Sotenäs

Hans Schub, Tanum

Karin Karlson, Tanum

Rolf Hanson, Munkedal

Lars Östman, Munkedal

Johan Forsberg, Lysekil Claes Hedlund, Munkedal

Veikko Larsson, Sotenäs  Berit Karlsson, Tanum

Dan Jagefeldt, Lysekil 

Elving Claesson, Sotenäs 

Per-Göran Ekeroos, Munkedal 

Johan Ulriksson, Tanum

Mats Andresen

Kjetil Gardshol, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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Tillsammans  
skapar vi resurser  
för framtida  
generationer.
 
Vad man än gör, så uppstår avfall. Därför behövs Rambo. 
Allt det vi förbrukar och som vi kallar sopor, har vi som mål 
att istället omvandla till resurser. Här gäller verkligen inte 
ensam är stark utan det behövs en växande trupp med mil-
jöhjältar. Utan miljöhjältar kan vi inte klara det. 

För miljöhjältar vill och vet att sopor går att återanvända, det 
den ena har tröttnat på kanske någon annan älskar, det som 
gått sönder kan gå att laga och det som ska slängas går att 
sortera och återvinnas. Så, tillsammans spänner vi bågen 
och sikta mot vår vision - det finns inga sopor! 





RAMBO AB | Södra  Hamngatan 6, 453 80 Lysekil
Tel: 0523 - 66 77 00 | kundservice@rambo.se | www.rambo.se
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KSAU § 63 Dnr 2021/000017 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020, Sotenäs Vatten AB  

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB inkom 2020-03-01 med årsredovisning för 2020. Bolagets revisorer (daterat 
2020-02-24) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt 
International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2020 visar på ett överuttag på 2,8 mnkr (föreg. år -1,5 
mnkr). Det innebär att sammantagna underuttaget sjunker till 1,0 mnkr. Årets överuttag har varit 
möjlig tack vare lägre driftskostnader samt ökade brukningsavgifter.  2017 bokades kostnader 
avseende förväntade skadeståndsanspråk i samband med översvämning 2017 upp. Detta arbete är i 
slutfasen och förväntas bli klart under 2021. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.     

Bakgrund 

2017-01-01 övergick kommunens va-verksamhet till Sotenäs Vatten AB. Vid årsskiftet 2017 
överfördes samtliga anläggningstillgångar och inventarier från Sotenäs kommun. Tillgångarna 
övertogs enligt det bokförda värdet. I VA-verksamheten fanns sedan tidigare upparbetat överuttag 
och aktiverad VA-fond Denna har avräknats och överförts i sin helhet. I samband med övertagandet 
upprättades en revers mellan kommunen och bolaget. Reversen var tillfällig och from december 
2018 sker all upplåning i bolagets egen regi. 
 
Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i 
Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. 
Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag.  
 
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs 
i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda.  

Viktiga händelser 

Under året har arbetet pågått avseende landbaserad laxodling. Flertal händelser på reningsverken 
har skett under året, som haveri av omrörare i slamlagret, driftsstörningar pga saltvatteninträngning. 
Det har i sin tur medfört minskad kapacitet samt klagomål på lukt. Relining har gjorts i centrala 
Kungshamn, i syfte att minska saltvatteninträngning.  
 
Under försommaren 2017 kom skyfall vilket inneburit förhandling med försäkringsbolag. Denna 
förhandling är nu i sin slutfas.  
 
Uppstart av utredning kring planering av vatten och avlopp för de närmaste 70 åren.  
En långtidsutredning för spillvattenreningen i Sotenäs är påbörjad.  
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Forts. KSAU § 63 

Ekonomi 

VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen och att nödvändiga kostnader per va-
tjänst ska finansieras av motsvarande intäkt. Det innebär att eventuellt över/underuttag redovisas 
som en skuld/fordran. Bolaget ska inte generera någon vinst och således ingen avkastning till 
moderbolaget vilket innebär oförändrat eget kapital och fortsatt låg soliditet (en procent). Till 
årsstämman förfogande står inga vinstmedel. Det finns såldes inget resultat att disponera.  
 
Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 323 mnkr (föreg. år 316 mnkr). På skuldsidan 
minskar långfristiga lån med 2 mnkr under 2020 och krediterna uppgår därmed till 243 mnkr. 
Därtill finns förutbetalda anslutningsavgifter 73 mnkr (föreg år 67 mnkr) och VA-fond på 23 mnkr 
(föreg år 24 mnkr).  Bolaget uppvisar vid årsskiftet en god likviditet, en förstärkning har skett under 
året. Förstärkning sker tack vare lägre investeringsvolymer, samt högre anslutningsavgifter.   
Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen.  
Revisorerna tillstyrker vidare att bolagsstämman fastställande av resultaträkning och balansräkning.  

Intern kontroll 
Två internkontrollområden: systematiskt miljöarbete samt hantering av personuppgifter enligt 
GDPR. Kontroller visar att behov av uppdatering av vissa dokument samt framtagande av nya 
rutiner. GDPR var även en punkt på föregående års intern kontroll.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-23 
Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2020 
Sotenäs Vatten AB revisionsberättelse 2020 
Sotenäs Vatten AB granskningsrapport 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD   

Protokollsanteckning 

Roland Mattsson (M) deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet pga jäv. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-23 KA 2021/000017 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020, Sotenäs Vatten AB  
 

Sammanfattning 
Sotenäs Vatten AB inkom 2020-03-01 med årsredovisning för 2020. Bolagets revisorer 
(daterat 2020-02-24) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen 
utförts enligt International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Resultatet för året är 0. Redovisningen för 2020 visar på ett överuttag på 2,8 mnkr (föreg. 
år -1,5 mnkr). Det innebär att sammantagna underuttaget sjunker till 1,0 mnkr. Årets 
överuttag har varit möjlig tack vare lägre driftskostnader samt ökade brukningsavgifter.  
2017 bokades kostnader avseende förväntade skadeståndsanspråk i samband med 
översvämning 2017 upp. Detta arbete är i slutfasen och förväntas bli klart under 2021. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.   
   

Bakgrund 
2017-01-01 övergick kommunens va-verksamhet till Sotenäs Vatten AB. Vid årsskiftet 
2017 överfördes samtliga anläggningstillgångar och inventarier från Sotenäs kommun. 
Tillgångarna övertogs enligt det bokförda värdet. I VA-verksamheten fanns sedan 
tidigare upparbetat överuttag och aktiverad VA-fond Denna har avräknats och 
överförts i sin helhet. I samband med övertagandet upprättades en revers mellan 
kommunen och bolaget. Reversen var tillfällig och from december 2018 sker all 
upplåning i bolagets egen regi. 
 
Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 
procent i Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals 
kommuner. Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga 
ägarbolag.  
 
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen i kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som 
tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda.  
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Koppling till vision, programförklaring och mål  
Bolaget har enligt ägardirektiv som mål att uppnå trygghet och genom minskad 
miljöpåverkan och ökad kvalitet svara upp mot kundernas behov och förväntningar. Någon 
analys eller återkoppling av mål framgår inte av rapporten. Vidare framgår i ägardirektivet 
att uppföljning ska ske av ett antal nyckeltal. Av rapporten framgår uppföljning, saknas 
analys.  
 

Viktiga händelser 
Under året har arbetet pågått avseende landbaserad laxodling. Flertal händelser på 
reningsverken har skett under året, som haveri av omrörare i slamlagret, driftsstörningar 
pga saltvatteninträngning. Det har i sin tur medfört minskad kapacitet samt klagomål på 
lukt. Relining har gjorts i centrala Kungshamn, i syfte att minska saltvatteninträngning.  
 
Under försommaren 2017 kom skyfall vilket inneburit förhandling med försäkringsbolag. 
Denna förhandling är nu i sin slutfas. 
 
Uppstart av utredning kring planering av vatten och avlopp för de närmaste 70 åren.  
En långtidsutredning för spillvattenreningen i Sotenäs är påbörjad.  
 

Ekonomi 
VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen och att nödvändiga kostnader 
per va-tjänst ska finansieras av motsvarande intäkt. Det innebär att eventuellt 
över/underuttag redovisas som en skuld/fordran. Bolaget ska inte generera någon vinst och 
således ingen avkastning till moderbolaget vilket innebär oförändrat eget kapital och 
fortsatt låg soliditet (en procent). Till årsstämman förfogande står inga vinstmedel. Det 
finns såldes inget resultat att disponera.  
 
Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 323 mnkr (föreg. år 316 mnkr). På 
skuldsidan minskar långfristiga lån med 2 mnkr under 2020 och krediterna uppgår därmed 
till 243 mnkr. Därtill finns förutbetalda anslutningsavgifter 73 mnkr (föreg år 67 mnkr) och 
VA-fond på 23 mnkr (föreg år 24 mnkr).  Bolaget uppvisar vid årsskiftet en god likviditet, 
en förstärkning har skett under året. Förstärkning sker tack vare lägre investeringsvolymer, 
samt högre anslutningsavgifter.   
Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen.  
 
Revisorerna tillstyrker vidare att bolagsstämman fastställande av resultaträkning och 
balansräkning.  
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Drift 

Resultatet för året visar på ett överuttag på motsvarande +2,8 mnkr (föreg. år - 1,5 mnkr). 
Årets överuttag beror i huvudsak på lägre driftskostnader samt ökade brukningsavgifter. 
Det innebär att tidigare års underuttag minskar och uppgår per balansdagen 2020-12-31 till 
-1,0 mnkr (föreg år -3,8 mnkr). Bolaget beräknar att underuttaget regleras under 2021. VA-
fond på 22,6 mnkr har lösts upp med 1,7 mnkr.  
 
Brukningsavgifterna ökar totalt med 7,3 procent, ökningen beror till stor del på taxehöjning 
2020.  Bolaget har blivit kompenserad av staten för ersättning avseende sjuklöner samt 
genom lägre sociala avgifter. Driftskostnaderna minskar och avskrivningar ökar marginellt 
jämfört med föregående år.  
 

Investering 

Bruttoinvesteringsbudgeten för 2020 uppgick till 30,2 mnkr och utfallet landade på 20,8 
mnkr (föreg år 20,3 mnkr). Det innebär en låg investeringstakt. Budgeterade 
anläggningsavgifter uppgick till 8,5 mnkr och utfallet landade på 13,8 mnkr.  
 
Under året har omvandlingsområde Hästskobacke projekterats och upphandlats. Merparten 
av investeringsutgifterna avsåg reinvesteringar.   
 

Intern kontroll 

Två internkontrollområden: systematiskt miljöarbete samt hantering av personuppgifter 
enligt GDPR. Kontroller visar att behov av uppdatering av vissa dokument samt 
framtagande av nya rutiner. GDPR var även en punkt på föregående års intern kontroll.  
 

Utmaningar framåt 
Kommande investeringsbehov vilket tillsammans med Svenskt vattens analys av ökning av 
taxorna framöver är en utmaning som bolaget står inför. Bolaget har också en hög 
skuldsättningsgrad vilket vid förändring av ränteläget medför en väsentlig 
kostnadspåverkan framöver.  
 
Arbete med att klimatsäkra VA-nätet kommer att behöva prioriteras tillsammans med ev 
högre krav på rening. Andra utmaningar är en ev höjning av havsnivån som ökar risk för 
saltvatteninträngning.  
 
Kommande VA-plan för Sotenäs kommun och antagna ägardirektiv samt en mer inarbetad 
beställarfunktion gentemot Sotenäs Vatten innebär en bättre planering och styrning över 
VA-verksamheten.  
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Analys 
Bolagets revers till kommunen är nu inlöst och bolaget finansierar själv sin upplåning, 
Samtidigt har kommunens borgensåtagande ökat. Koncernsamordning framförallt vad 
gäller kommande investeringsplaner är nödvändigt. En plan för amortering av bolagets lån 
bör påbörjas.   
 
Skatteverket har genomfört granskning av inkomstdeklaration för 2017 och 2018 vilket 
föranlett beslut att bolaget ska betala skatt på räntan för dåvarande lån till Sotenäs 
kommun. Ärendet har överklagats och ska behandlas av förvaltningsrätten. Om 
skatteverket vinner processen innebär det en extra beskattning på 0,4 mnkr.  
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
   

Bilaga/Bilagor 
• Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2020 
• Sotenäs Vatten AB revisionsberättelse 2020 
• Sotenäs Vatten AB granskningsrapport 2020 

 

Beslutet skickas till 
Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 

 
 



Sotenäs Vatten AB  
 
 
 
 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
Organisationsnummer 559084-8064 
Styrelsen och verkställande direktören för Sotenäs Vatten AB med säte i Sotenäs avger 
följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020. 
 
Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse ............................................................................................................2 
Resultaträkning ....................................................................................................................11 
Balansräkning.......................................................................................................................12 
Kassaflödesanalys ...............................................................................................................14 
Redovisningsprinciper ..........................................................................................................15 
Noter ....................................................................................................................................16 
Revisionsberättelse ..............................................................................................................21 
Lekmannarevisorernas rapport .............................................................................................23 

 

Årsredovisningen är upprättad i Svenska kronor, SEK 
Redovisningen sker i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Belopp inom parantes 
avser föregående år. 
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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Sotenäs Vatten är huvudman för den 
allmänna vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen i kommunen, vilket 
omfattar att producera och distribuera 
vatten av god kvalitet samt rena 
avloppsvatten och därmed förenliga 
verksamheter.  
 
Bolaget äger samtliga VA anläggningar i 
Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB har 
inga anställda utan den dagliga driften och 
annan förenlig verksamhet sköts av det 
gemensamma bolaget, Västvatten AB, 
som svarar för driften av VA-
anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, 
Sotenäs och Uddevalla kommun. 

Topografi 
Sotenäs kommun är en kommun med stor 
andel sommarboende som är tätbefolkad 
under sommarmånaderna men 
glesbefolkad under resterande del av året. 
Det finns både landsbygd och kustnära 
boende men samhällena är koncentrerade 
kring kusten med en större tätort och ett 
flertal mindre. Sotenäs kommun definieras 
som ett sprickdalslandskap med inslag av 
fjordlandskap och i de yttre delarna 
skärgård. 
 
Den kommunala vattenförsörjningen 
kommer uteslutande från två 
sammankopplade ytvattentäkter och 
kommunens dricksvattenförsörjning sker 
från ett större vattenverk. Avloppsreningen 
klaras med hjälp av två större verk samt 
ett mindre verk.  
 
Sotenäs kommun har ett omfattande 
ledningsnät med förhållandevis korta 
ledningssträckor på grund av satsningen 
på de två större reningsverken samt att 
nybyggnationen är koncentrerad kring 

centralorterna. Undantag finns i två längre 
överföringsledningar. 

Ägarförhållande 
Sotenäs Vatten AB är ett helägt 
dotterbolag till Sotenäs kommun (212000-
1322). Sotenäs Vatten AB äger 29 % av 
det gemensamma bolaget Västvatten AB.

 

Eget kapital  
Bundet eget kapital  
IB Aktiekapital 2 500 tkr 
Årets nyemission 0 tkr 
UB Aktiekapital 2 500 tkr 

 
Fritt eget kapital  
IB Eget kapital 0 tkr 
Bal. res. inkl. årets resultat 0 tkr 
UB Eget kapital 0 tkr 

Väsentliga händelser under året 
Ett axplock av händelserna under 2020. 
 
Arbetet med Projekt 154 markbaserad 
laxodling fortskrider. Detta är ett stort 
projekt som kommer att kräva mycket 
vatten och avloppskapacitet. 
 
Flertalet händelser har skett på 
reningsverken under året. Haveri av 
omröraren i slamlagret, driftstörningar på 
grund av saltvatteninläckage i samband 
med höga havsnivåer och en driftstörning 
på ventilationen. Problem med 
vatteninträngning i ventilationskanalen för 
biotornen medför minskad kapacitet och 
efterföljande klagomål på lukt. 
 
Reliningar har gjorts under året i centrala 
Kungshamn för att minska saltvatten-

Västvatten AB

556901-9622

Färgelanda 
Vatten AB 7%

556901-9630

Färgelanda 
kommun 100%

212000-1421

Munkedal 
Vatten AB 11%

556901-9648

Munkedal 
kommun 100%

212000-1330

Sotenäs Vatten 
AB 29%

559084-8064

Sotenäs 
kommun 100%

212000-1322

Uddevalla 
Vatten AB 53%

556901-9655

Uddevalla 
kommun 100%

212000-1397
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inträngningen och tillskottsvatten till 
verken. 
 
I Hunnebostrands reningsverk är 
betonggolvet klart och nya blåsmaskiner 
på plats. 
 
En långtidsutredning för 
spillvattenreningen i Sotenäs är påbörjad. 
Hunnebostrands reningsverk har uppnått 
tillståndstaket för antal inkopplade kunder 
och alla anslutningar utanför 
verksamhetsområde nekas för tillfället. 
Omholmen har kapacitetsmarginal mot 
tillståndet, men reningsprocessen är inte 
optimal vilket gör att de årliga 
tillståndsvärdena på utgående vatten inte 
uppfylls för vissa av kraven. 
 
Ålyngelledare är färdigställd och i drift vid 
Tåsteröds stora vatten. Denna är godkänd 
av Länsstyrelsen. 
 
Smögens Vattentorn har undersökts. På 
grund av saltinträngning påtalar rapporten 
ett större underhållsbehov än planerat för 
att förlänga dess kvarvarande livslängd. 
Beslut om åtgärder väntar. 
 
Läcksökningar sker kontinuerligt i Sotenäs 
kommun och läckor och avloppsstopp 
lagas allt eftersom.  
 
Förhandlingar med försäkringsbolagen 
gällande skyfallet försommaren 2017 och 
de översvämningar som detta medförde är 
i sin slutfas och en överenskommelse är 
snart på plats. 

Framtida utveckling, risker och 
osäkerhetsfaktorer  
Den framtida utvecklingen i Sotenäs 
Vatten AB präglas framförallt av åtgärder 
för att kunna rena avloppsvattnet på ett 
betryggande sätt och åtgärder för att 
trygga den långsiktiga vattenförsörjningen.  
 

Merparten av verk och ledningsnät inom 
kommunen är gamla och det finns ett stort 
behov av underhåll och förnyelse. Redan 
idag har kapaciteten på ett verk slagit i 
taket och reningsprocessen på det andra 
verket är komplicerad. Att lösa 
reningsverksproblematiken är högt 
prioriterat. 
 
För att kunna ha en långsiktig hållbar 
vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt 
med effektiviseringar, framtida 
kapacitetsbehov och kännedom om 
befintlig status på verk och ledningar. 
 
En tydlig trend är ökade myndighets-, lag- 
och kundkrav, ett behov av långsiktig 
klimatanpassning och nya säkerhetskrav 
kring bland annat NIS och 
informationssäkerhet. Detta är nödvändiga 
kostnader för en långsiktig trygg 
vattenförsörjning. Nya tjänster så som 
Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt 
Miljösamordnare har tillsatts inom 
driftbolaget Västvatten AB för att bättre 
kunna svara upp till dessa krav.   
 
Sotenäs kommun har en 
försörjningsprognos av vatten och avlopp 
som inte följer befolkningsprognosen. 
Detta beror på att andelen delårsboende 
och fritidsfastigheter är stort i kommunen 
och denna problematik behöver vara i 
fokus för att kunna hantera ökad vatten 
och avloppsmängd under 
sommarmånaderna. 
 
Långsiktig planering: För att använda 
kollektivets pengar och bolagets resurser 
på ett så effektivt sätt som möjligt behövs 
hela kedjan av VA-planering med VA-
översikt/VA-strategi/VA-plan etableras 
tillsammans med rådgivning för 
fastighetsägare. För att få ett långsiktigt 
planeringsarbete med effektiva lösningar 
krävs ett tydligt samarbete mellan 
förvaltningar, bolag och politiken.  
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Ekonomi: En ökad miljömedvetenhet och 
beteendeförändringar hos våra kunder har 
visat sig i en minskad vattenförbrukning. 
Det innebär minskade kundintäkter och 
påverkar behovet av taxehöjningar för att 
täcka de fasta kostnaderna. Enligt Svenskt 
Vatten kommer även taxorna behöva 
höjas i snabbare takt framöver beroende 
på ett uppdämt investeringsbehov och 
ökande krav på vatten- och 
avloppstjänster. Dagens taxekollektiv 
betalar sannolikt inte sina kostnader, vilket 
beror på hur tidigare finansiering av 
anläggningar har skett (bland annat 
genom statliga medel). 
 
Investeringar inom bolaget förväntas öka 
då kapaciteten på verk behöver utökas 
och underhållet av anläggningar behöver 
komma i fas med reinvesteringstakten. 
 
Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand 
om underhåll av anläggningar och 
ledningsnät samt utöka kapaciteten är en 
utmaning. VA-verksamheten är 
kapitalintensivt och många 
kommunkoncerner har en hög belåning. 
Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och 
förändringar i ränteläget har stor påverkan 
på den framtida kostnadsutvecklingen och 
brukningsavgiften.  
 
Skatteverkets granskning av ränteavdrag 
enligt 24 kap 10 § Inkomstskattelagen 
angående inkomstdeklaration 2017 - 2018 
kan innebära ytterligare kostnader för 
kollektivet. Skatteverket har ändrat 
ställning i denna fråga och anser att 
räntorna som Sotenäs Vatten AB betalar 
till Sotenäs kommun för belåning av 
anläggningarna ska beskattas. Ärendet är 
i Förvaltningsrätten och beslut inväntas. 
 
Dricksvatten: Råvattentäkten Tåsteröds 
vatten har idag för stor tillförsel av 
näringsämnen via dess tillflöden. För att 
reducera detta krävs renovering av 
befintliga våtmarker och eventuellt 

nyanläggning av en ny våtmark vid det 
största tillflödet till sjön. Skulle effekten av 
detta bli för dålig kan en utbyggnad av 
vattenverket krävas, ett sådant processteg 
är en dyr investering i nivån 20 miljoner. 
Om det pågående projektet med en 
landbaserad odling av ca 100 000 ton 
lax/år blir av så kommer det att bli 
nödvändigt med en översyn av tillgången 
på framförallt råvatten för att kommunen 
skall ha möjlighet till fortsatt expansion och 
inflyttning. Förbättringar av dämmen vid 
sjöarna är nödvändiga åtgärder, i linje med 
ny lagstiftning. 
 
Avlopp: Reningsverken Omholmen och 
Hunnebostrand är idag hårt belastade. Det 
har påbörjats ett arbete/utredning kring 
lämpliga åtgärder för vår avloppshantering 
i framtiden som kommer fördjupas under 
år 2021. 
 
Omholmens reningsverk har en 
komplicerad reningsprocess vilket gör det 
komplicerat att rena vattnet. Verket har 
svårigheter att nå gränsvärden för 
utgående vatten som är satta för verket 
och det finns ett större upprustningsbehov 
av verket.  
 
Hunnebostrands och Todderöds 
reningsverk är sommartid hårt belastade 
och Hunnebostrands reningsverk har inte 
kapacitet att ansluta fler abonnenter. Ökar 
belastningen behöver verket utökas med 
ytterligare krav på hantering av 
avloppsvatten i form av kväverening.  
 
En utbyggnad av kommunikationen till 
våra yttre anläggningar, främst 
pumpstationer, är nödvändig ur ett drift- 
och miljöperspektiv. 
 
Den statliga utredningen om hantering av 
avloppsslam som presenterades 2020 har 
ännu inte resulterat i några konkreta 
framtida krav. Slamfrågan är ständigt 
aktuell och vi behöver vara förberedda på 
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förändrade kostnader och/eller krav på 
annan hantering av vårt slam. 
 
Ledningsnät: Ledningsnätet inventeras 
och planering för förnyelse genomförs för 
att rätt åtgärder ska kunna sättas in i tid 
och på rätt plats. 
 
Arbetet med gamla ledningsrätter och 
ledningar utan rättigheter förväntas fortgå 
många år framöver då flera ledningar i 
Sotenäs ligger på fastigheter utan 
rättigheter. Arbetet med att flytta sådana 
ledningar innebär omprioriteringar i både 
tid och pengar.  
 
Ett strukturerat arbete för att reducera 
saltvatteninträngningar i ledningsnätet 
krävs. Detta för att reducera mängden 
ovidkommande vatten samt för att skydda 
de biologiska processtegen vid verken.  
Kommande VA-utbyggnadsplan medför att 
kommunen får rådighet över planeringen 
för omvandlingsområdena. 
 
Klimatförändringar ger större och 
intensivare regn, vilket resulterar i 
översvämningar på nätet. Arbete med att 
klimatsäkra nätet behöver prioriteras. 
Sannolikt kommer också i framtiden större 
krav på rening av dagvatten. Höjning av 
havsnivån ökar risken för 
saltvatteninträngning. 

Forskning och utveckling 
Västvatten är medlem i branschföreningen 
Svenskt Vatten. Verksamheten inom 
Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är till stor 
del inriktad mot tillämpad forskning och 
utveckling av intresse för Svenskt Vattens 
medlemmar. Målet är att främja 
utvecklingen av ny kunskap inom 
områdena för vattentjänsternas alla delar, 
stödja branschens behov av kompetens-
försörjning samt se till att framtagen 
kunskap sprids.  
 

Utöver branschföreningen är Västvatten 
med i ett antal andra nätverk för forskning 
och utveckling. Starkast engagemang har 
vi i DRICKS där Västvatten är 
medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper. 
DRICKS är en centrumbildning för 
dricksvattenforskning vid Chalmers, 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och 
Lunds tekniska högskola med målet att 
tillsammans med andra bidra till en 
säkrare dricksvattenförsörjning. 
 
Västvatten är även en aktiv medlem i 
teknikutvecklingsklustret VA-teknik Södra. 
Klustret är ett samarbete mellan tekniska 
högskolor, offentlig sektor och företag. VA-
teknik Södra har som huvudsyfte att hitta 
lösningar till framtidens utmaningar för 
svenska kommuner och vattentjänstbolag. 
Fokusområden är främst framtidens 
avloppsvattenrening, energi och 
resurshushållning samt klimat - samhälle - 
vatten.  

Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver verksamhet som till stora 
delar berörs av miljöbalken och dess 
förordningar. Anläggningarna omfattas av 
anmälnings- och tillståndsplikt enligt 
miljölagstiftningen. 
 
För vattenverken avser tillstånden uttag av 
vatten och för reningsverken avser de 
behandling av hushållens och industrins 
avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 
framförallt miljön genom utsläpp av renat 
avloppsvatten till recipient och genom 
omhändertagande av avloppsslam. 
 
Provtagning görs löpande för att visa att 
gällande tillstånd och villkor följs och hur 
miljön utanför våra reningsverk påverkas. 
 
Det löpande miljöarbetet kräver brett 
engagemang, tålamod och 
framförhållning. Vi försöker hela tiden att 
blicka framåt och utmana oss själva. 
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Miljöarbetet blir aldrig fullbordat utan ska 
vara en resa för ständig förbättring. 

Bolagets styrelse 
Sotenäs vatten AB:s styrelse ska bestå av 
fem ledamöter och högst tre suppleanter. 
Kommunfullmäktige i kommunen utser 
sina representanter till styrelsen samt vem 
som ska vara ordförande respektive vice 
ordförande. Dessa utses att ingå i 
styrelsen under mandatperioden på fyra 
år. Styrelsen inklusive suppleanter består 
av en kvinna och sju män. 
 
Under året har de flesta mötena skett 
digitalt på grund av Covid-19.  

Resultat och ställning 
VA verksamheten bedrivs enligt själv-
kostnadsprincipen vilket innebär att de 
nödvändiga kostnaderna som krävs för att 
tillhandahålla respektive vattentjänst ska 
finansieras via motsvarande intäkt. Det vill 
säga de nödvändiga kostnader som 
uppkommer för att till exempel ta hand om 
spillvatten finansieras via motsvarande 
avgift.  
 
Den taxefinansierade verksamheten får 
inte gå med vinst. Eventuella överuttag 
eller underuttag av brukningsavgifter 
redovisas som skuld/fordran till VA-
kollektivet. Överuttag kan flyttas över till 
VA-fonder för specifika ändamål som 
gynnar hela kollektivet. 
 
Årets överuttag uppgår till 2 774 tkr 
(1 492 tkr i underuttag). Totalt är 
ackumulerat underuttag 1 020 tkr (3 794 
tkr), se not 17. Överuttaget är för att 
återställa tidigare års underuttag. 

Årets resultat och förslag till 
vinstdisponering 
Sotenäs Vatten AB:s resultat för 
räkenskapsåret 1 januari 2020- 31 
december 2020 är 0 tkr.  

Bolaget genererar ingen vinst och således 
sker ingen ökning/minskning av sitt egna 
kapital. 
 
Till årsstämmans förfogande står inga 
vinstmedel. Det finns således inget 
resultat att disponera. 

Intäkter 
Bolagets intäkter består till största del av 
bruknings- och anläggningsavgifter från 
abonnenterna i taxekollektivet. Under året 
höjdes brukningsavgiften med 5,0 % och 
anläggningsavgiften med 3,0 %. Taxan 
beslutas årligen av kommunfullmäktige. 

 
Bolagets intäkter (brukningsavgifter) 
varierar över åren beroende på vatten-
förbrukningen som påverkar den rörliga 
delen av taxan. 
 
Årets förändring av intäkterna 
(brukningsavgifter) blev en ökning med 7,3 
% jämfört med föregående årsutfall. 
Ökning av brukningstaxan för 2020 var 5,0 
%. Detta är en högre ökning än förväntat 
vilket beror på en bokföringsteknisk 
rättelse mellan brukningsavgift och 
anläggningsavgift, belastningsavgifter som 
härrör till 2019 och på ökad förbrukning av 
småhus, vilket mest troligt är en effekt av 
att många har tillbringat mer tid i hemmet 
under pandemin. 

Kostnader 
Sotenäs Vatten AB har ingen egen 
personal utan köper sina tjänster av 
Västvatten AB. 
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Större delen av kostnaderna består av 
köpta tjänster från driftbolaget Västvatten 
AB samt avskrivningar.  

 
I Västvatten AB finns all personal.  

Finansiering och räntekostnad 
Sotenäs kommun ABs låneportfölj består 
av direkta lån (243 000 tkr) via 
Kommuninvest. Sotenäs Vatten AB sköter 
sin egen finansiering med ramborgen via 
Sotenäs kommun. Ingen nyupplåningen 
har skett under året utan en minskning av 
låneskulden på 2 000 tkr har skett. 

 2020 2019 
Låneskuld 243 000 tkr 245 000 tkr 
Långivare Kommuninvest Kommuninvest 

Genomsnittlig 
räntebindning 

3,21 2,46 

Genomsnittlig 
kapital-
bindning 

3,21 2,52 

Genomsnittlig 
ränta 

0,52 0,47 % 

 
Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och 
genomsnittsräntan inklusive räntesäkrings-
kostnader har under året varit 0,52 %. 
Budgeterad ränta var 0,6 %. Lägre ränta 
än budgeterat har gett ett positivt utfall. 
Sotenäs kommun finansierar Sotenäs 
Vatten AB till 1 % via det egna kapitalet. 
Finansiering sker även genom förutbetalda 
anläggningsavgifter, vilka är en 
engångsavgift som betalas vid anslutning 
och som periodiseras över anläggningens 
beräknade livslängd samt externa lån. 

Nyckeltal 2020 2019 
Andel 

ägarfinansiering 
1 % 1 % 

Skatt 
Skatteverkets granskning av 
inkomstdeklaration 2017-2018 har 
föranlett ett beslut från Skatteverket om att 
bolaget ska betala skatt för räntan på det 
dåvarande lånet via Sotenäs kommun. 
Ärendet är vidare till förvaltningsrätten och 
har inte genererat någon kostnad ännu. 
Om Skatteverket vinner processen innebär 
det en extra beskattning på cirka 350 tkr. 

Investeringar 
Investeringar har skett med 20 816 tkr 
(20 262 tkr). Erlagda anläggningsavgifter 
uppgår till 8 475 tkr (13 802 tkr). 

Investeringar 2020 2019 
Reinvestering 16 072 13 197 
Omvandling 744 6 590 
Exploatering 4 000 475 

Bruttoinvesteringar 20 816 20 262 
Fakturerade 

anläggningsavgifter 
-8 475 -13 802 

Årets 
finansieringsbehov 

investeringar 

12 341 6 460 

 
Reinvestering: Mindre ledningsarbete 
omfattar bland annat minisanering 
Hunnebostrand, färdigställande av 
Orrvik/Vansvik, avloppskollaps i 
Dinglevägen/Bäckeviksgatan samt en 
vattenläcka på Vadbrusegatan. 
Under året har bland annat 
omläggningarna av ledningarna i 
Kännevägen slutförts samt arbeten för att 
minska saltvatteninträngning till verken. 
Det har gjorts genom relining av 
spillvattenledningar i Kungshamn ihop 
med ett par förberedande lednings- och 
brunnsomläggningar.  
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Planering inför arbetet med 
recipientdammarna innan Tåsteröds 
vatten har påbörjats under året. 
 
Dämmet Lilla Dale vatten: Projektering har 
utförts och tillståndsansökningen har blivit 
genomförd och godkänd under senhösten. 
 
Smögens Vattentorn har undersökts och 
en åtgärdsplan har tagits fram med 
åtgärder som skall hålla tornet igång tills 
ny reservoar är utredd och byggd. 
Åtgärder har påbörjats under hösten. 
 
Pumpar har bytts vid Petersbergs TSS. 
 
Fasadklädsel har bytts på Förålarne TSS. 
 
Ålyngelledare har anlagts vid Tosteröds 
stora vatten. 
 
På Hunnebo reningsverk har betonggolvet 
förstärkts och en ny blåsmaskin har 
installerats. Dessutom har utbyte av 
barkfilter skett för förbättrad luktreducering 
av utgående ventilation. 
 
Omholmen reningsverk har fått ny elpanna 
och en ny kompressor samt påbörjad 
fasadrenovering. 
 
Omvandling: Omvandlingsområde 
Hästskobacke har projekterats och 
upphandlats under året. Arbetet som 
innebär nya spill-, vatten- och 
dagvattenledningar har påbörjats under 
vintern. 
 
Exploatering: Exploatering i Hunnebo 
Ellene är besiktigad och klar. 
På exploateringen Ödegården har 
exploatören bekostat flytt av befintliga 
ledningar för att kunna bygga algfabrik. 
 
Anläggningsavgifter:  
Anläggningsavgifter har under perioden 
fakturerats till ett belopp av 8 475 tkr. Det 
är bland annat anläggningsavgifter för 
omvandlingsområdena Lindalsskogen, 
Ödegården och Ellene men främst 

strötomter som har fakturerats. En 
strötomt ligger i ett område som sedan 
tidigare är inkopplat på det kommunala 
vatten- och avloppsnätet och där en ny 
fastighet kopplar in sig. Avgiften kan avse 
avgifter för servis, förbindelsepunkt, 
lägenhet och tomtyta. 

Särredovisning av investeringar överstigande 

bolagets egna kapital 

Alla projekt revideras löpande, framförallt i 
samband med budgetarbetet, vilket kan 
påverka särredovisningen och därmed 
initiera nya beslut av kommunfullmäktige. 
Nedan sker jämförelse mot budget 
antagen av kommunfullmäktige 2019-12-
12. 

1) Reviderad budget och/eller tidplan, se budget 
2021 antagen av Kommunfullmäktige 2020-12-10 § 
139. 
 
Avskrivningar 
Avskrivningarna på 14 075 tkr (13 547 tkr) 
är lägre än de budgeterade 14 775 tkr, 
vilket beror på en lägre investeringstakt 
samt aktivering senare än budgeterat. 

Balansräkningen 

Balansomslutning 
Balansomslutningen är 355 377 tkr 
(350 185 tkr). Skillnaden på 5 192 tkr 
beror på ökning av anläggningstillgångar 
på tillgångssidan. På skuldsidan beror det 
på högre förutbetalda intäkter från 
anläggningsavgifterna. 

Investeringar överstigande bolagets egna 
kapital 
Investeringar Upp-

arbetat 
(tkr) 

Budget 
(tkr) 

Utförande 
(år) 

Reinvestering 
Klippsjön 
dagvatten1) 

469 5 000 2021 

Smögens VT 3 481 5 000 2020 
Dämme Lilla 
Dale vatten1) 

1 341 7 700 2020 

Renshanterin
g ARV 

100 5 000 2021-2022 

Omvandling 
- - - - 
Exploatering 
Ellene 2:38  4 100 2020 
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Balansomslutning är summan av 
tillgångssidan alternativt summan av 
skulder och eget kapital i ett företags 
balansräkning. 

Anläggningstillgångar 
Totalt har bolaget materiella 
anläggningstillgångar på 322 910 tkr 
(315 665 tkr). 
 
Finansiella anläggningstillgångar består 
av aktier i intresseföretaget Västvatten 
AB. 

Likviditet 
Bolaget har en likviditet på 260 % (359 
%). Likviditet är ett mått på kortsiktig 
betalningsförmåga och vid 100 % är de 
likvida medlen lika stora som de 
kortfristiga skulderna. 
 
Likviditet beräknas genom att 
omsättningstillgångarna delas med 
kortfristiga skulder. 

Soliditet 
Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga 
betalningsförmåga. Bolagets soliditet är 1 
% (1 %). Den låga soliditetens beror på att 
taxekollektivet inte ska gå med vinst utan 
de över- eller underuttag som uppkommer 
bokas som skuld respektive fordran på 
kollektivet. 
 
Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital 
och obeskattade reserver med avdrag för 
uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 
 
 
 

 

1 Svenskt vatten, En normallvilla ”Typhus A” omfattar ett 
friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum 
med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. 
Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 150 m3/år. Avgifterna redovisas inklusive 
moms.   

Flerårsjämförelse 
Bolagets ekonomiska utveckling i 
sammandrag. 

*2019 genomfördes en kundundersökning, dock 
framgår inget specifikt index för kundnöjdhet. Ingen 
undersökning av kundnöjdheten har genomförts 
2017, 2018 och 2020. 
***Typhus A och Typhus B är reviderade för 2019. 

Internkontroll 
Under 2020 har internkontroll genomförts 
inom två kontrollområden:   

• Systematiskt arbetsmiljö och  
• Hantering av personuppgifter enligt 

GDPR. 

Kontrollen visade på ett bra arbetsmilj-
öarbete där bland annat införandet av IA-
system för inrapportering av tillbud och 
olyckor har haft en positiv påverkan. Vissa 
dokument har uppdaterats under 
kontrollen och den skyddsutrustning som 
finns är bra, dock kommer märkningen av 
slutdatum på hjälmar ses över. 
 
GDPR kontrollen har lett till att rutiner har 
tagits fram gällande utlämnande av 
personuppgifter och hur nya och 
uppdateringar av 

2 Svenskt vatten, ”Typhus B” är ett flerbostadshus som är 

anslutet till vatten, spillvatten- och dagvatten. 15 lägenheter, 
1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 
m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. 
Avgifterna redovisas inklusive moms.   

Flerårsöversikt 2020 2019 2018 2017 
Total omsättning (tkr) 58 931 60 125 59 001 55 855 
Balansomslutning (tkr) 355 377 350 185 334 573 329 460 
UB lån (tkr) 243 000 245 000 236 000 235 838 
Genomsnittlig ränta (%) 0,52 0,47 0,13 0,6 
     
Årskostnad Typhus A (kr)1** 9 350 9 350 8 570 8 385 
Årskostnad Typhus B (kr)2** 88 670 84 390 81 270 79 460 
Driftkostnad/abonnemang 
(kr) 

9 393 9 677 9 602 9 127 

Antal läckor (st) 16 17 34 26 
Antal driftstopp (st) 8 13 83 10 
Kundnöjdhetsindex* -  - - 
Förtroende för kranvatten - 83 % - - 
Förtroende för att 
avloppsvatten renas 
tillräckligt 

- 63 % - - 

Debiterad mängd vatten (%) 83 80 81 81 
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personuppgiftsbehandlingar ska 
registreras. 
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Resultaträkning 
En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under en period 
av ett år. 
Sotenäs Vatten AB    
    
Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2020 Resultat 2019 
  

 
 

Rörelsens intäkter 
 

 
 

Nettoomsättning 1 58 229 58 632 
Övriga rörelseintäkter 2 702 1 493 
Summa intäkter 

 
58 931 60 125   

  
Rörelsens kostnader 

 
  

Material och varor  -4 328 -3 657 
Entreprenader  -2 898 -3 296 
Övriga externa kostnader 3,4 -36 133 -38 334 
Personalkostnader 5 -170 -176 
Avskrivningar och 
utrangeringar 

6 -14 129 -13 547 

Summa kostnader  -57 658 -59 010 
    
Rörelseresultat  1 273 1 115 
    
Resultat från finansiella 
poster 

   

Ränteintäkter 7 20 20 
Räntekostnader 8 -1 281 -1 130 
Summa efter finansiella 
poster 

 12 5 

    
Skatt på årets resultat 9 -12 -5 
Årets resultat 

 
0 0 
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Balansräkning 
Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet. Vad 
bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet. 
Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31   

  
TILLGÅNGAR 

 
    
  

Anläggningstillgångar 
 

  
VA-anläggningar 11 286 614 266 657 
Maskiner och tekniska anläggningar 12 15 607 8 583 
Inventarier 13 496 467 
Pågående investeringar 14 20 193 39 958   

322 910 315 665   
  

Finansiella anläggningstillgångar 
 

  
Andelar i intresseföretag 15 725 725 
  725 725 
    
Summa anläggningstillgångar  323 635 316 390 
    
Omsättningstillgångar 

 
  

Kundfordringar 
 

5 639 3 870 
Fordringar hos Sotenäs kommun 16 23 763 24 684 
Fordringar hos koncernföretag inom 
Sotenäs kommun 

 
93 898 

Underuttag VA-kollektivet 17 1 020 3 794 
Övriga fordringar  284 270 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

18 943 279 
  

31 742 33 795   
  

Summa omsättningstillgångar 
 

31 742 33 795   
  

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

355 377 350 185 
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Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31   
  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

    
  

Eget kapital 
 

  
Bundet eget kapital 

 
  

Aktiekapital 19 2 500 2 500   
2 500 2 500   

  
Fritt eget kapital 

 
  

Årets resultat 
 

0 0   
0 0   
  

Summa eget kapital 
 

2 500 2 500   
  

Avsättningar    
Övriga avsättningar 20 1 706 1 706 
  1 706 1 706 
Långfristiga skulder    
Lån av Kommuninvest 21 243 000 245 000 
Förutbetalda intäkter från 
anläggningsavgifter 

22 73 364 67 227 

VA-fond 23 22 616 24 331 
  338 980 336 558 
    
Kortfristiga skulder 

 
  

Överuttag VA-kollektivet 17 0 0 
Leverantörsskulder 

 
3 536 4 585 

Skulder till Sotenäs kommun 1 000 3 
Skulder till koncernföretag inom Sotenäs kommun 339 271 
Skulder till intresseföretag  2 490 2 105 
Aktuell skatteskuld 24 15 7 
Övriga skulder  2 629 1 895 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

25 2 182 555 
  

12 191 9 421   
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   355 377 350 185 
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under 
året. 
Kassaflödesanalys  Not 2020 2019  

   
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster  12 5 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

26 10 064 12 824 

Justering  -1 0 
    
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

 10 075 12 829 

 
   

Förändringar i rörelsekapital    
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  2 556 -4 784 
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  2 770 -2 340 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 15 401 5 705 
 

   
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -21 373 -19 543 
Förvärv av finansiella tillgångar  0 0 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -21 373 -19 543 
 

   
Finansieringsverksamheten    
Förändring avsättning  0 -794 
Upptagna lån  0 9 000 
Amortering av lån  -2 000 0 
Inbetalda/övertagna anläggningsavgifter  8 475 13 802 
VA-fond  0 0 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 6 475 22 008 
 

   
Årets kassaflöde  503 8 170 
Likvida medel vid årets början  16 23 260 15 090 
Likvida medel vid årets slut 16 23 763 23 260 

Kassaflödesanalysen har justerats 2019 då upplösning av periodiserad VA-fond har funnit med i 
finansieringsverksamheten istället för i kassaflödet från den löpande verksamheten. Rättelse har gjort 2020.  
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen (1995:1554) 
och Bokföringsnämndens allmänna råd, 
BFNAR 2012:1  
Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan. 

Intäkter 
Prissättning för försäljning av bolagets 
tjänster, som regleras i Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, sker med hänsyn 
till självkostnadsprincipen.  
 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av 
vad som erhållits eller kommer att erhållas 
vid leverans till kund.  
 
Intäkter i form av anläggningsavgifter 
redovisas som långfristig skuld (förutbetald 
intäkt) och periodiseras linjärt över 
respektive anläggningstillgångs 
nyttjandetid. Första året intäktsförs 2 % av 
avgiften samt årets del av avskrivningen.  
Över- eller underuttag av brukningsavgifter 
redovisas som minskade alternativt ökade 
intäkter. 
 
Fordringar upptas till det belopp som efter 
individuell prövning beräknas bli betalt. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom 
inköpspriset även utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet.  
 
Några räntor har ej aktiverats under året. 
Indirekta tillverkningskostnader som utgör 
mer än en oväsentlig del av den 
sammanlagda utgiften för tillverkningen 
och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 
har räknats in i anskaffningsvärdet. 

För de materiella anläggningstillgångarna 
där skillnaden i förbrukningen av 
betydande komponenter bedömts vara 
väsentlig har de delats upp i komponenter 
och skrivs av separat. Flertalet tillgångar 
som övertogs från kommunen är upplagda 
på samma sätt som de övertogs. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller 
tillgångskriteriet räknas in i tillgångens 
redovisade värde. Utgifter för löpande 
underhåll och reparationer redovisas som 
kostnader när de uppkommer. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod eftersom det 
återspeglar den förväntade förbrukningen 
av tillgångens framtida ekonomiska 
fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. 

Nyttjandeperiod 
Komponenter Nyttjandeperiod 

Byggnader 20-75 år 
Processkonstruktioner 30-75 år 

El o automation 10-35 år 
Maskiner o pumpar 10-30 år 
Markanläggningar 15-75 år 

Inventarier o verktyg 3-10 år 
Transportmedel 5-15 år 

Anläggningsavgifter 75 år 
*Anläggningsavgift skrivs av på 75 år från och med 
201805. 

Leasing 
Alla leasingavtal redovisas som 
operationella leasingavtal. 
Leasingavgifterna, inklusive förhöjd 
förstagångshyra men exklusive utgifter för 
tjänster som försäkring och underhåll, 
redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

Koncernförhållanden 
Bolaget ägs till 100 % av Sotenäs 
kommun. I resultat- och balansräkning 
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samt not redovisas mellanhavanden till 
andra företag som ingår i Sotenäs 
kommun under rubriken koncernföretag 
inom Sotenäs kommun.  

Bolaget äger 29 % av Västvatten AB. I 
resultat- och balansräkningen samt not 
redovisas mellanhavanden till Västvatten 
AB under rubriken intresseföretag. 

Noter 

Noter till resultaträkningen 

 

 

Upplysning: Nyttjanderättsavtal (Arrende) finns på 
635 tkr/år. Uppsägningstid är 6 månader.  
Nyttjanderättsavtal (Arrende) finns på 4 tkr som 
löper till och med 2028-12-31. Uppsägningstid är 6 
månader. 

 

 

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon 
anställd personal. Tjänster för administration, drift 
och underhåll har köpts från Västvatten AB. 

 

Återbäring Sinfra inkom 2020 med 12 tkr. 

Not 1 Nettoomsättning 
 2020 2019 

Fakturerade 
brukningsavgifter till 
Sotenäs kommun 

1 343 1 427 

Fakturerade 
brukningsavgifter till 

koncernföretag 
inom Sotenäs 

kommun 

5 125 4 674 

Fakturerade 
brukningsavgifter till 

övriga 

50 482 46 982 

Årets upplösning av 
investeringsfond 

1 715 1 715 

Årets periodiserade 
anläggningsavgifter 

2 338 2 342 

Årets överuttag (-)/ 
underuttag (+) 

brukningsavgifter 

-2 774 1 492 

Summa 58 229 58 632 

Not 2 Övriga rörelseintäkter 
 2020 2019 

Erhållna 
kommunala bidrag 

0 0 

Destruktionsintäkter 
slam – 

Koncernföretag 
inom 

Sotenäskommun 

0 0 

Destruktionsintäkter 
slam – övriga 

532 530 

Övriga intäkter 170 963 
Summa 702 1 493 

Not 3 Övriga Externa kostnader 
 2020 2019 
Köp av tjänster från 

Västvatten AB 
(intresseföretag) 

20 926 20 245 

Elkostnader 3 682 3 888 
Slamkostnader 2 178 1 850 

Övriga 
driftkostnader 

9 347 12 351 

Summa 36 133 38 334 

Nyttjanderättsavtal   
Inom ett år 0 0 

Mellan ett till fem år 655 639 
Senare än fem år 4 16 

Summa 659 655 
   

Årets redovisade 
nyttjanderättsavtalskostnad 

659 640 

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till 
revisorer 
Arvode och kostnadsersättningar till revisorer 

EY 2020 2019 
Revisionsuppdrag 45 41 

Andra tjänster 53 22 
Summa 98 63 

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen 
 2020 2019 

Löner och 
ersättningar  

132 140 

(varav tantiem o.d.) 0 0 

Sociala kostnader  21 21 
(varav 
pensionskostnader) 

0 0 

Övriga 
personalkostnader 

17 15 

Summa 170 176 

Not 6 Avskrivningar 
 2020 2019 

Avskrivningar på  
VA-anläggningar 

13 164 12 956 

Utrangeringar VA-
anläggningar 

876 0 

Avskrivningar på 
maskiner 

35 562 

Avskrivningar på 
inventarier 

54 29 

Summa 14 129 13 547 

Not 7 Ränteintäkter 
 2020 2019 

Ränteintäkter 
bankkonto 

0 0 

Ränteintäkter 
kortfristiga 
fordringar 

8 20 

Ränteintäkter 
skattekonto 

0 0 

Övrigt 12 0 
Summa 20 20 
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Gällande skattesats för bolaget är 21,4 %. 

Gällande skattesats för bolaget är 21,4 %. 
Skatteverket granskar inkomstdeklarationen för år 
2017, och 2018. Ärendena är vidare till 
förvaltningsrätten och handlar om att beskattas för 
räntekostnaden gentemot Sotenäs kommun. Om 
Skatteverket vinner processen innebär det en extra 
beskattning på cirka 350 tkr. 

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. 
Det finns således inget resultat att disponera. 

Noter till balansräkningen 

 

 

 

 

Not 8 Räntekostnader 
 2020 2019 

Räntekostnader till 
Sotenäs kommun 

0 0 

Övriga 
räntekostnader 

1 281 1 130 

Summa 1 281 1 130 

Not 9 Skatt på årets resultat 
 2020 2019 

Skattekostnad 2020 12 - 
Skattekostnad 2019 - 5 

Summa 12 5 

Avstämning skatt på årets resultat 
 2020 2019 

Ej avdragsgilla 
kostnader 

57 22 

Ej skattepliktiga 
intäkter 

0 0 

Summa 57 22 

Not 10 Förslag till vinstdisposition 
 2020 2019 

Balanserade 
vinstmedel 

0 0 

Årets resultat 0 0 
Summa 0 0 

Not 11 VA-anläggningar 
 2020 2019 

Ingående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

479 785 477 664 

Årets anskaffningar 33 121 2 121 
Årets utrangeringar - - 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

512 906 479 785 

   
Ingående 

ackumulerade 
avskrivningar 

-213 128 -200 176 

Årets avskrivningar -13 164 -12 952 
Årets utrangeringar - - 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-226 292 -213 128 

Redovisat värde 
vid årets slut 

286 614 266 657 

Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar 
 2020 2019 

Ingående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

11 732 8 587 

Årets anskaffningar 7 899 3 204 
Årets utrangeringar 15 -59 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

19 646 11 732 

   
Ingående 

ackumulerade 
avskrivningar 

-3 149 -2 642 

Årets avskrivningar -875 -566 
Årets utrangeringar -15 59 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-4 039 -3 149 

Redovisat värde 
vid årets slut 

15 607 8 583 

Not 13 Inventarier 
 2020 2019 

Ingående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

4 228 4 001 

Årets anskaffningar 118 417 
Årets utrangeringar -108 -190 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

4 238 4 228 

   
Ingående 

ackumulerade 
avskrivningar 

-3 761 -3 922 

Årets avskrivningar -35 -29 
Årets utrangeringar 54 190 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-3 742 -3 761 

Redovisat värde 
vid årets slut 

496 467 

Not 14 Pågående investeringar 
 2020 2019 

Ingående nedlagda 
utgifter 

39 958 29 496 

Årets nedlagda 
utgifter 

21 373 19 544 

Under året 
direktavskrivet 

0 -3 339 

Under året överfört 
färdigställda 

-41 138 -5 743 

Redovisat värde 
vid årets slut 

20 193 39 958 
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2017-01-01 inträdde Sotenäs Vatten AB i 
Västvatten AB. I samband med det förvärvade de 
725 aktier samt tog över 29 % av ägarandelen i 
Västvatten AB.  

Bolaget har en kredit genom utnyttjande av 
checkkredit via kommunens kontosystem. Bolaget 
har inte ställt någon säkerhet för 
koncernkontokrediten. 

 

 

 

Avsättning på grund av skyfall i Sotenäs 2017.  

I dagsläget sker all upplåning via Kommuninvest. 
 

 

 

 

 

Not 15 Andelar i intresseföretag 
Västvatten AB 
556901-9622 

2020 2019 

Säte Uddevalla Uddevalla 
Andelar av röster 

och kapital 
29 % 29 % 

IB 
Bokfört värde 

725 725 

Årets inköp 0 0 
UB Eget 

kapitalandel 
725 725 

Resultatandel 0 0 

Not 16 Fordringar/Lån av kommunen 
 2020 2019 

Likvida medel 
kommunens 
bankkonto 

23 763 23 260 

Beviljad kredit 2 000 2 000 

Utnyttjad kredit 0 0 
Övrig fordran 

Sotenäs kommun 
0 1 424 

Summa 23 763 24 684 

Not 17 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet 
 2020 2019 

Överuttag VA 
kollektivet 2020 

2 774  

Underuttag VA 
kollektivet 2019 

-1 492 -1 492 

Underuttag VA 
kollektivet 2018 

-2 770 -2 770 

Underuttag VA-
kollektivet 2017 

-1 596 -1 596 

Överuttag VA-
kollektivet t.o.m. 

2016-12-31 

2 064 2 064 

Summa -1 020 -3 794 

Not 18 Förutbetalda kostnader/Upplupna 
intäkter 
 2020 2019 
Upplupna intäkter 0 0 

Förutbetalda 
kostnader 

943 279 

Summa 943 279 

Not 19 Antal Aktier 
 2020 2019 

Antal Aktier (st) 2 500 2 500 
Aktiekapital (tkr) 2 500 2 500 

Not 20 Avsättningar 
 2020 2019 

Befarade 
skadestånd 

1 706 1 706 

Summa 1 706 1 706 

Not 21 Externa Lån 
 2020 2019 

Kommuninvest 243 000 245 000 
Summa 243 000 245 000 

Not 22 Förutbetalda anläggningsavgifter 
 2020 2019 

Ingående inbetalda 
värden 

83 798 69 996 

Årets inbetalningar 
värden 

8 475 13 802 

Utgående 
inbetalda värde 

92 273 83 798 

   
Ingående upplösta 

periodiserade 
värden 

-16 571 -14 229 

Årets upplösning -2 338 -2 342 
Utgående 
upplösta 

periodiserade 
värden 

-18 909 -16 571 

Redovisat värde 
vid årets slut 

73 364 67 227 

Not 23 VA fond 
 2020 2019 
Ingående VA fond 24 331 26 046 

Årets 
periodiseringar 

-1 715 -1 715 

Redovisat värde 
vid årets slut 

22 616 24 331 

Not 24 Skattefordran/Skatteskuld 
 2020 2019 

Aktuell 
skattefordran 

0 0 

Aktuell skatteskuld 15 7 
Summa 15 7 

Not 25 Upplupna kostnader/Förutbetalda 
intäkter 
 2020 2019 
Upplupna ränte-
kostnader december 

156 145 

Upplupna elkostnader 
december 

377 361 

Upplupna 
entreprenörskostnader 

1 072 36 

Upplupna 
underhållskostnader 

259 0 

Övriga upplupna 
driftkostnader 

318 13 

Summa 2 182 555 
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Händelser efter balansdagen 
Regeringens utredning angående framtida 
slamhantering. Eventuella konsekvenser av denna 
utredning utreds. 
 
Inga övriga händelser sedan balansdagen är av 
sådan art att de ger en väsentlig ekonomisk vinning 
eller förlust. 
 
  

Not 26 Tilläggsupplysningar till 
kassaflödesanalysen 
 2020 2019 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

m.m 
Avskrivningar 14 129 13 547 

Direktavskrivningar 0 3 339 
Årets 

periodiserade/upplösta 
anläggningsavgifter 

-2 338 -2 342 

Årets 
periodiserade/upplösning 

VA-fond 

-1 715 -1 715 

Årets uppbokad skatt -12 -5 
Summa 10 064 12 824 

Not 27 Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser 
 2020 2019 

Ställda panter Inga Inga 
Eventualförpliktelser Inga Inga 
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Resultat- och balansräkning kommer att 
föreläggas årsstämman 2021-05-19 för 
fastställelse. 
Sotenäs 
 
 
 
 
 
 
Roland Mattsson 
Ordförande 

 
 
 
 
 
 
Hilbert Eliasson 
Vice ordförande 

 
 
 
 
 
 
Helene Stranne 
 
 
 
 
 
 
Stig-Arne Helmersson 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Ulvemark 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Johansson 
Verkställande direktör 

 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats  
Ernst & Young 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
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Lekmannarevisorernas rapport 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Sotenäs Vatten AB, org.nr 559084-8064

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sotenäs 
Vatten AB för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Sotenäs Vatten ABs finansiella 
ställning per 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sotenäs Vatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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  2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Sotenäs Vatten AB för räkenskapsåret 2020-01-01 - 
2020-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sotenäs Vatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Uddevalla den  

Ernst & Young AB   

 

Hans Gavin  
Auktoriserad revisor  
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GRANSKNINGSRAPPORT  
 
Till bolagsstämman i Sotenäs Vatten AB  Org.nr 559084-8064                                                                                                                                                                                                           
Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom 
 
 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har 
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning föreligger inte.  
 
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.  
 
 
 
 
Datum enligt digital underskrift
 
 
 
Elving Claesson     
Av kommunfullmäktige     
utsedd lekmannarevisor      
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”

Serienummer: NZvz4a94mW410qleUv6AOA

ELVING CLAESSON
Lekmannarevisor SVAB

 
01-03-2021 08:30
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står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.
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är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.
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mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.
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KSAU § 64 Dnr 2021/000015 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäsbostäder AB  

Sammanfattning  

Sotenäs Bostäder AB inkom i mars 2021med årsredovisning för 2020. Den antogs av styrelsen 
2021-03-04. Bolagets revisorer meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen 
utförts enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Redovisningen för 2020 visar på ett positivt resultat. Resultat efter finansiella poster uppgick till 
+12,9 mnkr (föregående år +6,9 mnkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt +10,6 mnkr. 
Hyresintäkterna ökar tack vare hyreshöjning. Samtidigt minskar kostnaderna jämfört med 2019 
framförallt beroende på lägre kostnader för reparationer och avskrivningar.  Den pågående 
pandemin har påverkat bolaget genom merparten av inre underhåll uteblivit och fokus under året 
har varit åtgärder på yttre underhåll. 
 
Revisionen tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  

Kort beskrivning av verksamheten 

Sotenäs Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av Sotenäs 
kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter (1 170 lägenheter) och lokaler. Bostädernas 
yta uppgår till 80 913 m² och lokalernas yta uppgår till 8 658 m². 

Ekonomi  
Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till +10,6 mnkr (föregående år +4,6 mnkr). Hyresintäkterna ökar med 
1,6 procent även övriga rörelseintäkter ökar något. Bolaget har blivit kompenserad av staten för 
ersättning avseende sjuklöner samt genom lägre sociala avgifter. Kostnaderna sjunker med -4,5 
mnkr framförallt beroende på lägre kostnader för reparationer och avskrivningar. Att 
avskrivningarna sjunker jämfört med föregående år beror på att flera objekt uppnått sin ekonomiska 
livslängd.   
 
Balansräkning/kassaflöde 
Bolagets låneskuld är oförändrad jämfört med 2019 och uppgår till 496,0 mnkr. Bolaget erhöll 
ytterligare 100 mnkr i kommunal borgen under året. Kvar att utnyttja i kommunal borgen uppgår till 
136 mnkr. Omsättningstillgångarnas ökar beroende på övriga fordringar samt förstärkning av 
kassa/bank. Årets kassaflöde är positivt och uppgår till +11,7 mnkr, framförallt tack vare låga 
investeringsutgifter. Soliditeten förbättras något och landar per årsskiftet på 18,6 procent 
(föregående år 17,2 procent).  
 
Investering 
Nettoinvesteringar uppgick för året till 8,8 mnkr, jämfört med budget på 20,9 mnkr.  
 
Revisorerna tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning.  
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Forts. KSAU § 64 

Beslutsunderlag 

Sotenäs Bostäder AB årsredovisning 2020 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 

 

 
2021-03-24 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2021/000015 | Sida 1(3) 

 
 

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

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäsbostäder 
AB  

Sammanfattning  
Sotenäs Bostäder AB inkom 2021-03-xx med årsredovisning för 2020. Den antogs av 
styrelsen 2021-03-04. Bolagets revisorer (daterat 2021-03-xx) meddelar att de granskat 
bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Redovisningen för 2020 visar på ett positivt resultat. Resultat efter finansiella poster 
uppgick till +12,9 mnkr (föregående år +6,9 mnkr). Resultat efter bokslutsdispositioner 
och skatt +10,6 mnkr. Hyresintäkterna ökar tack vare hyreshöjning. Samtidigt minskar 
kostnaderna jämfört med 2019 framförallt beroende på lägre kostnader för reparationer 
och avskrivningar.  Den pågående pandemin har påverkat bolaget genom merparten av 
inre underhåll uteblivit och fokus under året har varit åtgärder på yttre underhåll. 
 
Revisionen tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Kort beskrivning av verksamheten 
Sotenäs Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av 
Sotenäs kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter (1 170 lägenheter) och 
lokaler. Bostädernas yta uppgår till 80 913 m² och lokalernas yta uppgår till 8 658 m². 

Koppling till vision, programförklaring och mål  
Det finansiella målet på 5 procent i avkastning på totalt kapital är uppfyllt för 2020 med 
ett utfall på 5,9 procent. 
 
2017 2018 2019 2020 
5,5% 5,6% 5,2% 5,9 

 
Föremålet för bolagets verksamhet 
 

• Främja bostadsförsörjningen i kommunen  
o Förberedande arbete har pågått under året. 

• Främja integration och social sammanhållning  
o Nytt avtal är upprättat med kommunens Individ- och familjeomsorg för 

att tillse att personer som står långt från bostadsmarknaden erbjuds 
lägenhet. Avtal finns med integrationsverksamheten att erbjuda 
lägenheter till personer som kommunplacerats. 

• Skapa trygga och hållbara boendemiljöer  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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o Ökat yttre skalskydd på flera fastigheter under året, förbättring av 
utebelysning. Förbättring av utebelysning innebär dels ökad trygghet och 
dels lägre energianvändning. Årligen sker besiktning av lekplatser. 

• Ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och lokaler  

o Färdigställt tidigare förskola i Väjern till två lägenheter, upphandling och 
projektering av Bankeberg i Hunnebostrand samt Förålarna i Väjern. 
Därutöver finns möjlighet att bygga lägenheter på Ekelidsberget i 
Bovallstrand. Sammanlagda planer möjliggör för byggstart för ca 120 
lägenheter och ca 20 tomter.  

o Under året har, på grund av Covid-19, fokuserats på yttre underhåll. 
• Erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget  

o Boendeinflytandeavtal med Hyresgästföreningen för tät dialog och 
möten för ökad inflytande. Året har inneburit  att fysiska möten inte varit 
möjliga.  

• Bolaget äger motsvarande sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i 
bolag som har anknytning till fastighetssektorn  

o Ej skett 2020 

Sammantaget visas på en god måluppfyllelse.  

Viktiga händelser 
Bostadsbolaget startade 2015 projekt i syfte att vara oberoende av fossila bränslen för 
uppvärmning av fastigheterna. Under 2018 installerades och uppgraderades de sista 
bergvärmepumparna. Det innebär att bolaget numera inte använder fossila engergikällor 
för uppvärmning eller produktion av varmvatten i fastigheterna. Sammantaget har ca 50 
procent av bostäderna ett uppvärmningssystem som inte bygger på olja eller el som 
primär värmekälla. 

Ekonomi  

Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till +10,6 mnkr (föregående år +4,6 mnkr). Hyresintäkterna 
ökar med 1,6 procent även övriga rörelseintäkter ökar något. Bolaget har blivit 
kompenserad av staten för ersättning avseende sjuklöner samt genom lägre sociala 
avgifter. Kostnaderna sjunker med -4,5 mnkr framförallt beroende på lägre kostnader 
för reparationer och avskrivningar. Att avskrivningarna sjunker jämfört med föregående 
år beror på att flera objekt uppnått sin ekonomiska livslängd.   
 
Balansräkning/kassaflöde 
 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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Bolagets låneskuld är oförändrad jämfört med 2019 och uppgår till 496,0 mnkr. Bolaget 
erhöll ytterligare 100 mnkr i kommunal borgen under året. Kvar att utnyttja i kommunal 
borgen uppgår till 136 mnkr. 
 
Omsättningstillgångarnas ökar beroende på övriga fordringar samt förstärkning av 
kassa/bank. Årets kassaflöde är positivt och uppgår till +11,7 mnkr, framförallt tack 
vare låga investeringsutgifter. Soliditeten förbättras något och landar per årsskiftet på 
18,6 procent (föregående år 17,2 procent).  
 
Investering 
Nettoinvesteringar uppgick för året till 8,8 mnkr, jämfört med budget på 20,9 mnkr.  
 
Revisorerna tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning.  

Intern kontroll 

Framgår inte av rapporten, men något som bolaget arbetar aktivt med.  

Analys  
Bolagets låneskuld är hög, och ökar under året, för 2020 uppgår skulden till 496 mnkr, 
bolaget bör påbörja amortering av lån. Investeringar framöver bör samordnas med hela 
koncernen för att ej överstiga koncernens lånetak. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 

Bilaga/Bilagor 
• Sotenäs Bostäder AB årsredovisning 2020 

Skickas till 
Kommunens ombud 
Ekonomiavdelningen 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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KSAU § 65 Dnr 2021/000016 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäs RehabCenter AB  

Sammanfattning 

Sotenäs RehabCenter AB har inkommit årsredovisning 2020. Denna antogs av styrelsen 2020-02-
25. Bolagets revisorer (daterat 2020-03-08) meddelar att de granskat att bolagets verksamhet utförts 
enligt god revisionssed i Sverige.  
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 
Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
Redovisningen för 2020 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,8 mnkr (föreg år -2,5 mnkr). 
Under året har amortering av lån skett med 2,0 mnkr.    

Kort beskrivning av verksamheten 

Sotenäs RehabCenter AB är en kombinationsanläggning med möjlighet till bad, friskvård och 
rehabilitering, simskola och café.  

Ekonomi 

Resultatet före ägartillskott uppgår till -2,8 mnkr (föregående år - 2,5 mnkr). Därtill köper 
kommunen tjänst i form av skolbad. Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 27 mnkr, 
inlösen av lån på 2,0 mnkr innebär en minskning av kommunens åtagande med motsvarande 
belopp. 
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning 

Drift 
För året sker en sänkning av intäkterna, vilket hänger samman med restriktionerna under året. 
Bolaget har omfattats av permittering under året samt erhållit en mindre ersättning i 
omställningsstöd. De mycket låga intäkterna beror på att av anläggningen varit stängd under året, 
undantag för viss verksamhet. Det har vidare inneburit lägre kostnader framförallt avseende 
personal. Räntenettot är i princip oförändrad. Sammantaget innebär det ändå att tillskott från ägaren 
ökar till 2,8 mnkr jämfört med 2,5 mnkr för 2019.  
 
Tillgångarna i bolaget minskar med årets avskrivningar. Endast en mindre investering, på 50 tkr, 
har genomförts under året. Skulder minskar, tack vare amortering. Det har också bidragit till 
negativt kassaflöde under året. Soliditeten ökar något och uppgår till 18,0 procent.  

Beslutsunderlag 

Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2020 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24 
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Forts. KSAU § 65 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet pga jäv. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-24 KA 2021/000016 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäs 
RehabCenter AB  
 

Sammanfattning 
Sotenäs RehabCenter AB har inkommit årsredovisning 2020. Denna antogs av styrelsen 
2020-02-25. Bolagets revisorer (daterat 2020-03-08) meddelar att de granskat att bolagets 
verksamhet utförts enligt god revisionssed i Sverige.  
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 
Redovisningen för 2020 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,8 mnkr (föreg år -2,5 
mnkr). Under året har amortering av lån skett med 2,0 mnkr.    

Kort beskrivning av verksamheten 
Sotenäs RehabCenter AB är en kombinationsanläggning med möjlighet till bad, friskvård 
och rehabilitering, simskola och café.  

Koppling till vision, programförklaring och mål  
Beskrivning av mål finns med i årsredovisningen, men uppföljning saknas.   

Viktiga händelser 
Den omfattande renoveringen som pågått sedan 2017 är nu helt färdig. Under 2019 
slutfördes den sista delen som återstod dvs utbyggnad av gym och café samt installation av 
solceller, utegym och utökning av parkeringsplatser. Installation av solceller är dels som ett 
led i miljöarbetet och dels som en del för minskade energikostnader. Den totala 
investeringsvolymen uppgick till 25 mnkr.  
 
Antalet besök minskar till 58 400 jämfört med 90 533 besökande 2019. Inledningsvis 
under 2020 hade verksamheten besöksrekort, men allt eftersom restriktioner infördes har 
besöksantalet sjunkit.  

Ekonomi 
Resultatet före ägartillskott uppgår till -2,8 mnkr (föregående år - 2,5 mnkr). Därtill köper 
kommunen tjänst i form av skolbad. Kommunen har beviljat totalt borgensåtagande om 27 
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mnkr, inlösen av lån på 2,0 mnkr innebär en minskning av kommunens åtagande med 
motsvarande belopp. 
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning 

Drift 

För året sker en sänkning av intäkterna, vilket hänger samman med restriktionerna under 
året. Bolaget har omfattats av permittering under året samt erhållit en mindre ersättning i 
omställningsstöd. De mycket låga intäkterna beror på att av anläggningen varit stängd 
under året, undantag för viss verksamhet. Det har vidare inneburit lägre kostnader 
framförallt avseende personal. Räntenettot är i princip oförändrad. Sammantaget innebär 
det ändå att tillskott från ägaren ökar till 2,8 mnkr jämfört med 2,5 mnkr för 2019.  
 
Tillgångarna i bolaget minskar med årets avskrivningar. Endast en mindre investering, på 
50 tkr, har genomförts under året. Skulder minskar, tack vare amortering. Det har också 
bidragit till negativt kassaflöde under året. Soliditeten ökar något och uppgår till 18,0 
procent.  

Investering 

Endast en mindre investering, avseende en tank, är genomförd under året.  

Intern kontroll 

Framgår inte av rapporten.  

Konsekvensbeskrivning 
Bolagets finansierar själv sin upplåning under året har, i och med att bolagets amortering, 
minskat kommunens borgensåtagande. Planen för bolaget är att amortera på låneskulden. .   
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 

Bilaga/Bilagor 
• Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2020 

Skickas till 
Kommunens ombud  
Ekonomiavdelningen 
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Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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KSAU § 66 Dnr 2021/000019 

Beslut om Rambo AB verksamhet 2020 i enlighet med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar till kommunfullmäktige för kännedom.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-24 KA 2021/000019 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

Beslut om Rambo AB verksamhet 2020 i enlighet med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva 
om den verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt 
årsrapport. 
   

Beskrivning av ärendet 
Följande frågeställningar är utgångspunkten för bedömning. 
 

Har den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalender år varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna enligt bolagets rapportering? 

Återrapportering finns i bolagets årsredovisning. 

Beskrivs viktiga händelser i bolagets årsredovisning? 

En beskrivning återredovisas i årsredovisning. 

Har bolaget utvärderat styrelsens arbete under räkenskapsåret? 

Uppgift saknas.  

Återkopplar bolaget arbetet med intern kontroll? 

Återrapport om arbete med internkontroll saknas i årsredovisning, men något bolaget 
arbetar med.  

Vilken rapportering har skett till kommunstyrelsen under året? 

I mars 2019 skulle bolagsdialog ske med kommunstyrelsens arbetsutskott, dialogen 
ställdes in på grund av Covid-19. Ett ägarsamråd har genomförts därtill har övriga samråd 
skett enligt ägardirektiv.   
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Hur har bolagets risker bedömts och följts upp? 

Enligt årsredovisning framgår bolagets beskrivning av väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer.  

Hur ser kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer ut? 

Framgår inte av rapporten. 

Beskrivning av ärenden som lämnats till fullmäktige för ställningstagande. 

Framgår av årsredovisning, några ärenden har inte lämnats till kommunfullmäktige i 
Sotenäs.  

Beskrivning över genomförda upphandlingar av större omfattning 

Uppföljning saknas. 

Samverkan och samarbete/Hur har bolaget bidragit till att stärka samverkan 
inom kommunkoncernen? 

Uppföljning saknas 

Uppföljning av ägardirektiv/Har bolagets målsättningar enligt ägardirektivet 
uppfyllts? 
Ja i allt väsentligt.  

Uppfylls verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning 

Uppföljning av mål framgår i årsredovisning. Målet är i allt väsentligt uppfyllt. 

Uppfylls finansiella mål för god ekonomisk hushållning  

Uppföljning av finansiella mål framgår av årsredovisning. Målet är uppfyllt.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar till kommunfullmäktige för 
kännedom   
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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KSAU § 67 Dnr 2021/000017 

Beslut om Sotenäs Vatten AB verksamhet 2020 i enlighet med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24 
Bolagsstyrningsrapport Sotenäs Vatten AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar till kommunfullmäktige för kännedom.   

Protokollsanteckning 

Roland Mattsson (M) deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet pga jäv. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-23 KA 2021/000017 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 
 

Beslut om Sotenäs Vatten AB verksamhet 2020 i enlighet med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva 
om den verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt 
årsrapport och bolagsstyrningsrapport. 

Beskrivning av ärendet 
Följande frågeställningar är utgångspunkten för bedömning. 
 

Har den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalender år varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna enligt bolagets rapportering? 

Återrapportering finns i bolagets årsredovisning samt i bolagsstyrningsrapport. 
 

Beskrivs viktiga händelser i bolagets årsredovisning? 

En beskrivning återredovisas i årsredovisning. 
 

Har bolaget utvärderat styrelsens arbete under räkenskapsåret? 

En utvärdering av styrelsens och VDs arbete har genomförts och återredovisas i 
bolagsstyrningsrapport. Enligt rapporten fungerar styrelsens arbete väl så även insatser av 
verkställande direktör. 
 

Återkopplar bolaget arbetet med intern kontroll? 

Återrapport om arbete med internkontroll finns i årsredovisning samt i 
bolagsstyrningsrapport. Enligt återredovisningen finns inga väsentliga brister. 
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Vilken rapportering har skett till kommunstyrelsen under året? 

I mars 2019 skulle bolagsdialog ske med kommunstyrelsens arbetsutskott, dialogen 
ställdes in på grund av Covid-19. KSAU informerades i juni om avloppsreningsverk, 
budget samt Vänerledning. Under hösten, gemensam träff med kommunen avseende bland 
annat mobilmastfråga. På KF i december, föredragning, avseende budget.  
 

Hur har bolagets risker bedömts och följts upp? 

Enligt bolagsstyrningsrapporten arbetar bolaget aktivt med riskanalys.  
 

Hur ser kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer ut? 

Samtliga handlingar och protokoll är tillgängliga för lekmannarevisor. Revisionsbolaget 
Ernst & Young valdes vid årsstämman. Tillsammans med bolaget har genomgång skett 
avseende bland annat väsentliga händelser. 
 

Beskrivning av ärenden som lämnats till fullmäktige för ställningstagande. 

Utredningar avseende Vänerledning, taxor 2021, investeringar 2021 samt två ärenden 
avseende verksamhetsområde. 
 

Beskrivning över genomförda upphandlingar av större omfattning 

Uppföljning saknas i rapporten. 
 

Samverkan och samarbete/Hur har bolaget bidragit till att stärka samverkan 
inom kommunkoncernen? 

Uppföljning saknas i rapporten. 
 

Uppföljning av ägardirektiv/Har bolagets målsättningar enligt ägardirektivet 
uppfyllts? 

I allt väsentligt.  
 

Uppfylls verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning 

Uppföljning av mål enligt ägardirektivet saknas 
 

Uppfylls finansiella mål för god ekonomisk hushållning  

Uppföljning av finansiella mål saknas, dock finns uppföljning av nyckeltal.  
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar till kommunfullmäktige för 
kännedom   
   

Bilaga/Bilagor 
Bolagsstyrningsrapport Sotenäs Vatten AB 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Bolagsstyrningsrapport 2020 – Sotenäs Vatten AB 
 
2016-11-11 bildade Sotenäs kommun kommunalt VA-anläggningsbolag, Sotenäs 
Vatten AB och 2017-01-01 går man in och blir delägare i driftbolaget Västvatten AB. 
   
Bolagets huvuduppgift är att förse Sotenäs kommuns medborgare med kommunalt 
vatten, dagvatten och avlopp. 
 
 
Ägarstyrning 
 
Samtliga ledamöter i styrelsen för Sotenäs Vatten AB tillsätts av Sotenäs kommun. 
Ledamöter i bolagets styrelse är företrädare för kommunen. 
 
 
Styrelsens arbete 
 
Styrelsen består idag av fem (5) ledamöter varav en (1) är ordförande samt tre (3) 
ersättare. 
 
Styrelsen fick i början av 2020, ny ordförande då den förra avgick. 
 
Styrelsen har under året haft sex (6) styrelsemöten. Pga Covid-19 så har enbart ett 
(1) möte varit fysiskt och övriga har varit digitala möten (via Teams). 
 
Utöver detta fick styrelsen i augusti en genomgång samt studiebesök på 
avloppsreningsverket Omholmen.  
 
Inför varje styrelsemöte har ordförande samt vice ordförande ett beredningsmöte 
tillsammans med VD, där de bereder och fastställer dagordning för kommande möte. 
 
I korthet har styrelsen bland annat behandlat och diskuterat följande: bolagets 
ekonomi och verksamhet, taxenivå, budget, långsiktig utveckling av bolaget, 
pågående och kommande projekt. 
 
 
Sammanträdena skall följa följande plan (utdrag ur arbetsordningen) 

- Februari Årsredovisning, Förberedelse för årsstämma 
- Mars/april - 
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- Maj/juni Tertialrapport, Arbetsordning, VD-instruktion,  
Konstituering efter årsstämma, Budgetinformation 
 

- September/okt Tertialrapport, Slutrapport Internkontroll, Internkontrollplan,              
  Beslut budget och rullande verksamhetsplan, Styrkort 

- November/dec Måluppföljning 
 
 

Styrelsen har bland annat beslutat om följande under 2020: 

• Tillsammans med kommunen ta fram en vattenförsörjningsplan 
• Initierat utredning om framtida åtgärder inom avloppsreningsverksamheten 

 
Utvärdering av styrelsen  
 
Styrelsen har utvärderat sitt arbete från år 2020. Styrelsen anser sammanfattningsvis 
att arbetet bedrivs tillfredställande, men jobbar på att utveckla sitt arbete än mer i 
riktning mot långsiktigare strategiskt arbete. 
 
 
Utvärdering av verkställande direktören 
 
Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktör arbete genom att följa 
verksamhetens utveckling och att ta del av VDs skriftliga och muntliga rapporter vid 
styrelsemötena. 
Styrelsen har utvärderat verkställande direktörens arbete och bedömer hans insatser 
som väl fungerande. 
 
 
Revisorer 
 
Vid årsstämman valdes revisionsbyrån Ernst & Young. 
 
 
Lekmannarevisor 
 
Bolagets lekmannarevisor har uppdrag att granska att bolagets verksamhet sköts på 
ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Samtliga handlingar och protokoll är 
tillgängliga för lekmannarevisionen.  
På årsstämman anmäldes lekmannarevisor. 
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I oktober månad hade lekmannarevisor tillsammans med Ernst & Youngs 
lekmannarevisorer, Västvattens VD samt ekonomichef ett möte där de gick igenom 
bla: 

- Väsentliga händelser, utmaningar och risker – nutid och framtid 
- Riskanalys 
- Styrning 
- Granskning internkontroll och mål 

 
 
Bolagets uppfyllelse av ägardirektiv, verksamhetsföremål och det 
kommunala ändamålet 
 
Ägardirektiv 
 
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av kommunen 
utfärdade direktiv och av kommunfullmäktige fastställda mål och nyckeltal om de ej 
står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller 
författning. 
 
Bolagets uppfyllelse av ägardirektiv: 
 
Återrapportering av arbetet med ägardirektiv samt åtaganden sker regelbundet under 
året, såväl skriftligt som muntligt. I allt väsentligt är ägarens direktiv för år 2020 
uppfyllda.  
 
Verksamhetsföremål 
 
Bolagets verksamhet består av anläggningen Dale vattenverk, tre reningsverk samt 
tillhörande ledningsnät.  
 
Verksamheten producerar kommunalt vatten och avlopp till kommunens medborgare. 
Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund, och vara ekonomiskt 
självbärande. 
 
Kommunala ändamålet 
 
Varje kommun ansvarar för att planera för sina medborgares behov av vatten och 
avlopp. De skall även säkerställa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning 
som bidrar till bra miljö och god ekologisk status i våra vattendrag, sjöar och hav.   
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Intern styrning, risker och kontroll 
 
Risker och bedömning 
 
Bolaget har en riskanalys som uppdateras löpande. Bolaget jobbar aktivt för att 
förutse och minimera risker. 
Vid varje nytt projekt skall det göras en riskbedömning enligt arbetsdokumentet, Risk- 

och sårbarhetsanalys. 

 
Internkontroll 
 
Bolaget har en dokumenterad process för internkontrollarbetet, vilken årligen beslutas 
av bolagets styrelse. 
 
 
Ärenden till Kommunfullmäktige 

• Utreda en eventuell framtida anslutning till Vänerledning 
• Utökat verksamhetsområde Strandberget 
• Brukningsavgift för 2021, Sotenäs Vatten AB 
• Anläggningsavgift för 2021, Sotenäs Vatten AB 
• Investeringar 2021 med plan för 2022-2023, Sotenäs Vatten AB 
• Verksamhetsområde Lindalskogen etapp 1 

 
Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion 
 
Kommunstyrelsen utser ombud och lämnar instruktioner inför bolagens stämma. 
Styrelseprotokoll samt annan information anmäls till kommunstyrelsen löpande under 
året.  
 
 
I mars månad genomfördes ett ägarsamråd. 
 
Bolagsdagen som var inplanerad att genomföras under våren fick tyvärr ställas in pga 
Covid-19. 
 
Information kring avloppsreningsverken, budget samt Vänerledning informerades 
KSAU om under juni månad. 
 
KSAU tillsammans med styrelsens presidie, fick i september en genomgång av 
avloppsreningsverksamheten samt studiebesök på avloppsreningsverket Omholmen. 
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Kommunfullmäktige erhöll under december en fördjupad information om kommande 
års budget.  
 
Under hösten hade vi tillsammans med kommunen en träff med bla Telia om 
mobilmast frågan på Smögens Vattentorn. 
 
 
 
Denna bolagsstyrningsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. 
 
 
 
Uddevalla den 18 februari 2021 
 
Sotenäs Vatten AB 
Styrelsen 
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KSAU § 68 Dnr 2021/000015 

Beslut om Sotenäsbostäder AB verksamhet 2020 i enlighet med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24 
Bolagsstyrningsrapport Sotenäsbostäder AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar till kommunfullmäktige för kännedom.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-24 KA 2021/000015 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

Beslut om Sotenäsbostäder AB verksamhet 2020 i enlighet med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva 
om den verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt 
årsrapport och bolagsstyrningsrapport. 

Beskrivning av ärendet 
Följande frågeställningar är utgångspunkten för bedömning. 
 

Har den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalender år varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna enligt bolagets rapportering? 

Återrapportering finns i bolagets årsredovisning samt i bolagsstyrningsrapport. 

Beskrivs viktiga händelser i bolagets årsredovisning? 

En beskrivning återredovisas i årsredovisning. 

Har bolaget utvärderat styrelsens arbete under räkenskapsåret? 

En utvärdering av styrelsens och VDs arbete har genomförts och återredovisas i 
bolagsstyrningsrapport. Enligt rapporten fungerar styrelsens arbete väl så även insatser av 
verkställande direktör. 

Återkopplar bolaget arbetet med intern kontroll? 

Återrapport om arbete med internkontroll finns i bolagsstyrningsrapport. Enligt 
återredovisningen finns inga väsentliga brister. 
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Vilken rapportering har skett till kommunstyrelsen under året? 

Styrelseprotokoll anmäls till kommunstyrelsen. I mars 2019 skulle bolagsdialog ske med 
kommunstyrelsens arbetsutskott, dialogen ställdes in på grund av Covid-19. Även 
ägarsamråd ställdes in under 2020.   

Hur har bolagets risker bedömts och följts upp? 

Enligt bolagsstyrningsrapporten arbetar bolaget aktivt med riskanalys.  

Hur ser kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer ut? 

Framgår inte av rapporten. 

Beskrivning av ärenden som lämnats till fullmäktige för ställningstagande. 

Försäljning av lägenheter i Bovallstrand.  

Beskrivning över genomförda upphandlingar av större omfattning 

Uppföljning saknas i rapporten. 

Samverkan och samarbete/Hur har bolaget bidragit till att stärka samverkan 
inom kommunkoncernen? 

Samverkan och samarbete framgår i årsredovisning.  

Uppföljning av ägardirektiv/Har bolagets målsättningar enligt ägardirektivet 
uppfyllts? 

Ja i allt väsentligt.  

Uppfylls verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning 

Uppföljning av mål framgår i årsredovisning. Målet är i allt väsentligt uppfyllt. 
 

Uppfylls finansiella mål för god ekonomisk hushållning  

Uppföljning av finansiella mål framgår av årsredovisning. Målet är uppfyllt.   
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar till kommunfullmäktige för 
kännedom   
   

Bilaga/Bilagor 
Bolagsstyrningsrapport Sotenäsbostäder AB 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 

 
 



 
Bolagsstyrningsrapport 2020 – Sotenäsbostäder AB 
Bolaget är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 % av Sotenäs kommun. I samband med 
kommunsammanslagningen 1974 bildades Sotenäs Bostadsstiftelse. 1991 ombildades stiftelsen till aktiebolag och 
bolaget fick namnet Sotenäsbostäder AB. Huvudsakliga uppgiften är att i samverkan med Sotenäs kommun 
medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Förvaltningen bedrivs till största del i egen regi.  
 

Styrelsens arbete 
Styrelsen består idag av sju ledamöter samt sju suppleanter. Under året har styrelsen hållit 6 sammanträden inkl. ett 
strategimöte. I korthet har styrelsen bland annat behandlat och diskuterat följande: bolagets ekonomi och 
verksamhet, långsiktig utveckling av bolaget, pågående och kommande projekt. Styrelsens sammansättning framgår 
av bolagets årsredovisning där bolaget utförligt beskriver verksamhet och mål i förvaltningsberättelsen. 
 

Utvärdering av styrelsen och Vd 
Styrelsen har utvärderat sitt arbete från år 2020. Styrelsen anser sammanfattningsvis att arbetet bedrivs 
tillfredställande. Styrelsen har utvärderat verkställande direktörens arbete och bedömer hans insatser som mycket 
väl fungerande. 
 

Bolagets uppfyllelse av ägardirektiv: 
Återrapportering av arbetet med ägardirektiv samt åtaganden sker regelbundet under året via ägarmöte. I allt 
väsentligt är ägarens direktiv för år 2020 uppfyllda. 
 

Verksamhetsmål 
Bolaget ska främja bostadsförsörjningen i kommunen, främja integration och social sammanhållning. skapa trygga 
och hållbara boendemiljöer. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och lokaler. Erbjuda hyresgäster möjlighet till boendeinflytande i 
bolaget. Bolaget äger på motsvarande sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har 
anknytning till fastighetssektorn. Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärder som inte är förenligt med 
den kommunala kompetensen. Bolaget har under året färdigställt ombyggnation av dagiset på Väjern till 2 
lägenheter. Bolaget har också bytt tak på 50 lägenheter i Väjern. Under året har arbete fortsatt med att ta fram nya 
samt ändra befintliga detaljplaner för att möjliggöra framtida byggnation av upp emot 120 bostäder. Genom ny- och 
ombyggnationen bidrar bolaget till att antalet hyresrätter i kommunen utökats. Bolaget har ett avtal med Individ och 
familjeomsorgen i kommunen för att tillse att personer som står långt ifrån bostadsmarknaden ska kunna erbjudas en 
lägenhet. Utöver det finns en överenskommelse med Integrationssamordningen på kommunen vilken innebär att ett 
antal lägenheter årligen ske erbjudas personer som kommunplacerats. Det finns ett boendeinflytandeavtal med 
Hyresgästföreningen som via en tät dialog och kontinuerliga möten mellan parterna ger hyresgästerna möjlighet till 
inflytande i bolaget. Under året har arbetet med att stärka upp det yttre skalskyddet samt att förbättra belysningen i 
våra allmänna utrymmen såsom källargångar och trapphus samt utomhus fortsatt. Det ökar trygghetskänslan samt 
minskar energiförbrukningen. Årlig besiktning av lekplatser via ett utomstående besiktningsföretag görs för att 
försäkra oss om att även de yngsta hyresgästerna har en säker boendemiljö. Med allt ovanstående i åtanke gör vi 
bedömningen att Sotenäsbostäder gott och väl uppfyller det kommunala ändamålet med verksamheten.  
 

Intern styrning, risker och kontroll 
Risker och bedömning 
Bolaget har en riskanalys som uppdateras löpande. Bolaget jobbar aktivt för att förutse och minimera risker. 
Bolaget har en dokumenterad process för internkontrollarbetet, AFF:en som är föremål för en kontinuerlig 
uppdatering. Den hänvisar till interna rutiner och handböcker avseende arbetsmoment och dokumentation. 
 

Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion 
Kommunfullmäktige utser ombud och lämnar instruktioner inför bolagens stämma. Styrelseprotokoll samt 
annan information anmäls till kommunstyrelsen via registrator@sotenas.se löpande under året. Under mars 
månad hålls årligen en dialogdag med Sotenäs kommun. Kommunstyrelsen har fått ett ärende av principiell 
karaktär under 2020 att fatta beslut om och det avsåg försäljning av 20 lägenheter på Munkebergsgatan 2–10 i 
Bovallstrand. Kommunstyrelsen lyfte frågan vidare till Kommunfullmäktige som fattade beslut i frågan. Vår 
ägare har under året kallat till möte för ägarsamråd samt bolagsdialog men har på grund av rådande pandemi 
valt att ställa in dessa båda möten. 
 

Denna bolagsstyrningsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. 
Sotenäs den 4 mars 2021 
Sotenäsbostäder AB/ Styrelsen 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-03-31 §§ 45-76 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 44(52)
 

 
 

KSAU § 69 Dnr 2021/000016 

Beslut om Sotenäs RehabCenter AB verksamhet 2020 i enlighet med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-24 
Bolagsstyrningsrapport Sotenäs RehabCenter AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar till kommunfullmäktige för kännedom.   
 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet pga jäv. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-24 KA 2021/000016 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

Ekonomi Sotenäs Rehabcenter AB 2021 - Bokslut 2020 och 
budgetuppföljning 2021  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva 
om den verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt 
årsrapport och bolagsstyrningsrapport. 
   

Beskrivning av ärendet 
Följande frågeställningar är utgångspunkten för bedömning. 
 

Har den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalender år varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna enligt bolagets rapportering? 

Beskrivs i bolagsstyrningsrapport, bolagets bedömning är att ägardirektiv och övriga 
styrdokument efterlevs. 
 

Beskrivs viktiga händelser i bolagets årsredovisning? 

En beskrivning återredovisas i årsredovisning. 
 

Har bolaget utvärderat styrelsens arbete under räkenskapsåret? 

Uppgift saknas.  

Återkopplar bolaget arbetet med intern kontroll? 

Återrapport om arbete med internkontroll saknas i årsredovisning, men något bolaget 
arbetar med vilket framgår av bolagsstyrningsrapporten. 
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Vilken rapportering har skett till kommunstyrelsen under året? 

I mars 2019 skulle bolagsdialog ske med kommunstyrelsens arbetsutskott, dialogen 
ställdes in på grund av Covid-19.  Under året har året har tjänstemannasamråd genomförts.    
 

Hur har bolagets risker bedömts och följts upp? 

Arbete framgår av bolagsstyrningsrapporten.   
 

Hur ser kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer ut? 

Arbete framgår av bolagsstyrningsrapporten.   
 

Beskrivning av ärenden som lämnats till fullmäktige för ställningstagande. 

Ej varit aktuellt under året.  

Beskrivning över genomförda upphandlingar av större omfattning 

Uppföljning saknas. 
 

Samverkan och samarbete/Hur har bolaget bidragit till att stärka samverkan 
inom kommunkoncernen? 

Uppföljning saknas 

Uppföljning av ägardirektiv/Har bolagets målsättningar enligt ägardirektivet 
uppfyllts? 

Ja i allt väsentligt.  
 

Uppfylls verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning 

Uppföljning av mål saknas.  
 

Uppfylls finansiella mål för god ekonomisk hushållning  

Uppföljning av mål saknas.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar till kommunfullmäktige för 
kännedom   
   

Bilaga/Bilagor 
Bolagsstyrningsrapport Sotenäs RehabCenter AB 
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Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 

 
 



Bolagsstyrningsrapport 2020 Sotenäs RehabCenter AB 

556246-4301 

 

Innehåll 

-Inledning 

-Ägarstyrning 

-Uppfyllelse av bolagsordning och ägardirektiv 

-Styrelsens och verkställande direktörens arbete 

-Styrelsearbetet 

-Intern kontroll 

-Riskhantering 

-Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer 

 

Inledning: 

Sotenäs Kommun har uppsiktsplikt för verksamhet som bedrivs i bolag där kommunen är ägare. 

Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bolaget bedriver är förenlig med fast- 

ställda ändamål och befogenheter. Styrelsen för Sotenäs RehabCenter AB ansvarar för att bolaget 
drivs så hållbart och ansvarsfullt som möjligt. 

Ägarstyrning. 

Samtliga ledamöter i styrelsen för Sotenäs RehabCenter AB tillsätts av Sotenäs kommun. Ledamöter i 
bolagets styrelse är företrädare för kommunen. 

För en god styrning av bolaget sker regelbunden rapportering till kommunen.  

Väsentliga styrdokument för bolaget är bl a ; ägardirektiv,  bolagsordning, arbetsordning för styrelsen 
jämte VD instruktion. 

Uppfyllelse av bolagsordning och ägardirektiv 

Bolaget bedrivs inom de ramar som fastställts i bolagsordningen. Bolaget omfattas av ägardirektiv 
upprättade av Sotenäs kommun i koncernen. Bolagets bedömning är att ägardirektiv och övriga 
styrdokument efterlevs. 

Styrelsens och verkställande direktörens arbete 

Styrelsen består av  fem(5) ledamöter varav en (1) är ordförande samt fem(5) ersättare. 

Nuvarande styrelse tillträdde 190426.  



Utöver lagar och förordningar styrs styrelsens arbete av en fastställd arbetsordning som årligen 
prövas. Arbetsordningen innehåller bl a arbetsfördelning mellan styrelse och VD, instruktion för 
boksluts- och verksamhetsrapportering samt riktlinjer för hur styrelsemötena ska bedrivas. 

Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörs arbete genom att följa verksamhetens 
utveckling och att genom ta del av VDs skriftliga och muntliga rapporter vid styrelsemöten. 

För att effektivisera styrelsearbetet förs gemensamma informationsmöten mellan ordförande och 
VD.  

Genomgående är uppfattningen att styrelsens arbete bedrivits på ett bra sätt. 

Styrelsearbetet 

Under året har styrelsen haft fem styrelsemöten varav ett konstituerande möte. Närvaron är hög. 
Sekreteraren är sekreterare för alla styrelsemöten för bolaget. Styrelsen följer en årlig plan med fasta 
punkter. Ordförande leder och fördelar styrelsearbetet samt svarar för att viktiga punkter utöver de 
fasta, blir behandlade. Till sin hjälp att bereda och fastställa dagordning för styrelsemötena har 
ordförande ett särskilt beredningsmöte tillsammans med VD och sekreterare. 

Intern kontroll 

Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig, att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt samt att lagar och förordningar efterlevs. 
Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll. Rapportering sker årligen med nulägesanalys och 
riskbedömning till kommunstyrelsen. Riskbedömningen ligger till grund för styrelsens plan för intern 
kontroll.  

Riskhantering 

Övergripande målsättning i arbetet kring riskhantering är att skapa en fungerande kontroll över 
bolagets kassaflöden och resultat till en så låg kostnad som möjligt. Riskexponeringar i verksamheten 
ska definieras och regleras genom policys, anvisningar och riskbedömningar. 

Finansiell risk – Finansiella risker hanteras genom arbete med låneportfölj och medelsförvaltning vad 
det gäller kapital- och räntebindning. En räntehöjning på en procent ger en ökad räntekostnad på 
250 tkr. 

Marknadsrisk – utgörs främst av förändrat konsumtionsbeteende hos kunder tex vid 
konjunktursvängningar. 

Verksamhetsrisk – omfattar risker i anläggningen, miljö och investeringar. Hanteras genom 
driftoptimeringar, förebyggande och avhjälpande underhåll samt förnyelseplanering av 
anläggningen. Investeringar ska behovsprövas utifrån optimal drift och utveckling av verksamheten 
med hänsyn till regelverk och förutsättningar. 

Samhällsrisker- omfattar risker till följd av politiska beslut som tex förändringar i lagar och regelverk, 
förändringar i kommunens planer samt förändringar i branschen. Dessa risker hanteras genom 
omvärldsbevakning, en aktiv dialog och justeringar i verksamheten anpassat till bolagets behov. 

Kommunikation med revisor och lekmannarevisor 

Bolagets revisor och lekmannarevisor har utfört granskning enl gällande regelverk. 

Revisionen för 2020 har genomförts under oktober månad samt i samband med årsbokslutet. 



Revisionen innefattar dels att revidera verksamheten utifrån Internkontrollplanen samt att granska 
redovisning och årsbokslut.  
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KSAU § 70 Dnr 2021/000288 

Riktlinjer för borgensavgift 

Sammanfattning 

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar 
själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas 
för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den 
faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge 
offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering.  
 
Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. 
Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller för låg då det skulle kunna ses som 
skatteplanering och överföring av vinstmedel.  
 
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga 
grunder. 
 
Kommunfullmäktige har i borgenspolicyn beslutat att borgensavgift ska tas ut för samtliga helägda 
bolag.  
 
Den modell för borgensavgift som Sotenäs kommun använder utgår ifrån Söderberg & Partners. 
Samma modell som ett stort antal kommuner använder sig av, bland annat Uddevalla kommun.  
 
För varje år beslutar kommunfullmäktige, i samband med beslut om Mål- och resursplan, om nivåer 
på avgiften för respektive bolag. Detta med utgångspunkt från analys enligt Söderberg & Partners 
årliga genomgång.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för borgensavgift daterad 2021-03-23 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för borgensavgift, daterad 2021-03-23. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-23 KA 2021/000288 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

Riktlinjer för borgensavgift 
 

Sammanfattning 
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om 
koncernbolaget lånar själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs 
också att kommunen ska ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en 
borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-
lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en 
konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering.  
 
Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i 
beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller för låg då det 
skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.  
 
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på 
marknadsmässiga grunder. 
 
Kommunfullmäktige har i borgenspolicyn beslutat att borgensavgift ska tas ut för samtliga 
helägda bolag.  
 
Den modell för borgensavgift som Sotenäs kommun använder utgår ifrån Söderberg & 
Partners. Samma modell som ett stort antal kommuner använder sig av, bland annat 
Uddevalla kommun.  
 
För varje år beslutar kommunfullmäktige, i samband med beslut om Mål- och resursplan, 
om nivåer på avgiften för respektive bolag. Detta med utgångspunkt från analys enligt 
Söderberg & Partners årliga genomgång.  
   

Konsekvensbeskrivning 
Riktlinjerna är ett komplement till antagen policy och följer kommunens interna regler.  

Regelverk  

Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen 
skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för borgensavgift   
   

Bilaga/Bilagor 
Riktlinjer för borgensavgift daterad 2021-03-23 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Sotenäs Vatten AB 
Sotenäs RehabCenter AB 
Sotenäsbostäder AB 
 
 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Riktlinjer för borgensavgift 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fastställt av Kommunstyrelsen 
Datum och paragraf 2021- 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsen har rätt att göra revideringar i 

riktlinjerna. 
Dokumentet gäller för Kommunkoncernen 
Dokumentansvarig Ekonomichef 
Diarienummer  KS 2021/288 

      

Förslag 2021-03-23 



 

 
 

 Riktlinjer Borgensavgift | Kommunstyrelsen 2021-0x-xx §xx | Dnr KA 2021/288 | Sida 2 av 4   
 

 

Inledning 
Kommunfullmäktige har antagit borgenspolicy vilken ligger till grund för dessa riktlinjer.  

 
Syfte     
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar 
själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen ska ersättas för 
detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den 
faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge 
offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering.  

Bolagens villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla 
om de hade varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler 
för internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller 
för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.  

Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga 
grunder. 

Kommunfullmäktige har i borgenspolicyn beslutat att borgensavgift ska tas ut för samtliga 
helägda bolag.  
 
Den modell för borgensavgift som Sotenäs kommun använder utgår ifrån Söderberg & 
Partners.  
 
För varje år beslutar kommunfullmäktige, i samband med beslut om Mål- och resursplan, om 
nivåer på avgiften för respektive bolag. Detta med utgångspunkt från analys enligt Söderberg 
& Partners årliga genomgång.  
 

Modell för borgensavgift  
Metod marginalberäkning 
Söderberg & Partners modell för beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt 
tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. 
Modellen baseras på följande parametrar: 

• Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat 
• Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad 

gentemot kommunens upplåning och vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna 
meriter 
 

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas 
utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande 
kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan 
upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande fyra räntekurvor används: 
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Räntekurva stat:  Svenska statsobligationer 
Räntekurva AA:  Kommuner och regioner 
Räntekurva A:  Kommunala och regionsägda bolag med hög kreditvärdighet 
Räntekurva BBB:  Kommunala och regionsägda bolag med låg kreditvärdighet 

Vi utgår från att ett bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga 
kommunen, och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå 
inom spannet görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell 
status mot ett stort urval av kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige. När räntenivån för det 
enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden utgör borgensavgiften. 

Marknadsräntor 
För att beräkna marknadsräntan utgår modellen från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna 
obligationer av emittenter med olika nivåer av kreditvärdighet (rating). 
Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på kurvorna 
avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner. Däremot finns det inte tillräckligt många 
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna 
obligationer för att kunna skatta en relevant kurva vid varje mättillfälle.  
 
Söderberg & Partners har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva 
marknaden i USA. Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom 
samtliga kurvor erhålles relationer mellan kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt 
från den svenska stats- respektive kommunkurvan.  Detta innebär sammanfattningsvis att modellen 
erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska 
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. 
 
I följande exempel illustreras samtliga kurvor. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på 
svenska noteringar medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på 
den amerikanska marknaden. Exemplet nedan illustrerar räntespannet en given mätpunkt och en given 
löptid. Vidare använder vi ett rullande snitt över tre år för att få en medveten tröghet i modellen och 
undvika alltför stora slag från ett år till ett annat. 
 
Exempel löptid 5 år 
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Som nämnts antas att ett bolag inte ha lika bra eller bättre kreditbetyg än moderbolaget varför 
bolagets estimerade ränta skall ligga i spannet mellan A- och BBB-kurvan. I exemplet ovan är det för 
ett lån med en löptid om 5 år mellan 1,65 % och 1,06%, dvs spannet är 0,59%. Nästa steg är att beräkna 
hur stor del av räntespannet som skall belasta respektive bolag. Det görs genom en individuell justering. 
 

Individuell justering kapitalbindning 
Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika kreditkategorier erhålls en bas 
för inom vilket spann påslaget ska ligga på för olika löptider. Modellen tar även hänsyn till bolagens 
aktuella kapitalbindning för att få en relevant koppling till hur skuldportföljen är strukturerad samt för 
att spegla kommunens åtagande. Ju längre kapitalbindning desto större blir helt logiskt borgensavgiften 
då räntespreadarna ökar i takt med längre löptider.   
 
Individuell justering kreditvärdighet 

Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika kreditkategorier erhålls 
en bas för inom vilket spann påslaget ska ligga för på olika löptider. För att identifiera hur stort 
påslaget ska vara för det enskilda bolaget används finansiella nyckeltal baserat på etablerade 
modeller för utvärdering av kreditvärdigheten. Till det ingår också att ha relevant 
jämförelsematerial för bolagen. För det hämtas data från Statistiska Centralbyrån (SCB) 
avseende finansiella nyckeltal för ca 2 000 bolag inom den offentliga sektorn.  
 
Följande tre nyckeltal används: 

• Soliditet = eget kapital samt 78% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning 
vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt 

• Räntetäckningsgrad = resultat före finansnetto + ränteintäkter i förhållande till 
räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader samt ger en bild av 
skuldsättningen 

• EBIT/Balansomslutning = resultat före finansnetto i förhållande till balansomslutning vilket 
ger ett mått på bolagets lönsamhet 

Dessa tre nyckeltal är etablerade samt ger en god och översiktlig bild av bolagets finansiella 
status och kreditvärdighet ur olika perspektiv.   
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KSAU § 72 Dnr 2021/000004  

Budgetuppföljning, prognos för ekonomiskt helårsutfall 2021 efter 
februari 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat uppföljning för perioden januari till februari med helårsprognos 
för 2021. Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.  
Rapporten utsändes till kommunstyrelsen 2021-03-10. 
   
Nämnderna gör månadsvisa helårsprognoser efter februari, mars, maj, juni, september, oktober och 
november. 
 
Omsorgsnämndens helårsprognos visar på underskott -4,7 mnkr.  Vid negativ helårsprognos jämfört 
med budget beslutar nämnden om åtgärder för att nå ett helårsresultat i nivå med budget. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-22 
Prognos för ekonomiskt helårsutfall 2021 efter februari daterad 2021-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner lämnad helårsprognos.   
 
Kommunstyrelsen uppmanar Omsorgsnämnden att vidta åtgärder för att nå budgetbalans. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-22 KA 2021/000004 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

Prognos för ekonomiskt helårsutfall 2021 efter februari 
 

Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har upprättat uppföljning för perioden januari till februari med 
helårsprognos för 2021. Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för 
nämnden månadsvis.  Rapporten utsändes till kommunstyrelsen 2021-03-10. 
   
Omsorgsnämndens helårsprognos visar på underskott -4,7 mnkr.  
 
   

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna gör månadsvisa helårsprognoser efter februari, mars, maj, juni, september, 
oktober och november. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Omsorgsnämndens helårsprognos visar på underskott -4,7 mnkr.  
 
Vid negativ helårsprognos jämfört med budget beslutar nämnden om åtgärder för att nå ett 
helårsresultat i nivå med budget. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad helårsprognos.   
 
Kommunstyrelsen uppmanar Omsorgsnämnden att vidta åtgärder för att nå budgetbalans 
   

Bilaga/Bilagor 
Prognos för ekonomiskt helårsutfall 2021 efter februari daterad 2021-03-10 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 



 

 

 

 

Sotenäs kommun 
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Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. februari 
 
Sammanfattning 

Budgetuppföljningen till och med februari visar på ett prognostiserat överskott på helår  
+16,0 mnkr vilket är +10,5 mnkr bättre än budgeterade +5,5 mnkr. Nämndernas resultat 
beräknas uppgå till -2,2 mnkr. För den förvaltningsövergripande verksamheten inklusive 
avskrivningarna prognostiseras ett överskott mot budget med +12,7 mnkr. Skatteintäkterna ser 
ut att bli +9,9 mnkr högre än budgeterat och den kommunala utjämningen +5,7 mnkr högre än 
budgeterat. 
 
 
Osäkerhetsfaktorer 

I prognosen finns stora osäkerhetsfaktorer avseende fastighetsförsäljningar samt intäkter och 
kostnader kopplade till exploateringsverksamheten. Vidare är det oklart hur stor ersättning 
kommunen får för sjuklönekostnader under året (se nästa stycke). För pensionskostnader 
bygger prognosen på uppgifter från Skandia. Osäkerhetsfaktorerna kan komma att påverka årets 
resultat.  
 
På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler. För de 
sjuklönekostnader som redovisas januari till och med april 2021 ersätts kostnaden för sjuklön 
enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. För januari har 
kommunen erhållit 0,5 mnkr.  
 
 
Ekonomiska styrprinciper 

Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Omsorgsnämnden bör 
vidta åtgärder för att helårsresultatet ska vara i nivå med budget.  
 
Investeringsbudget 

Investeringsbudget 2021 uppgår till 37,3 mnkr. Prognosen för helår innebär att hela budgeten 
kommer att tas i anspråk.    
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Nämndsverksamhet 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till + 2,3 mnkr jämfört med budget. 
 
Ofördelade medel prognostiseras ge ett överskott för helåret med + 1,8 mnkr under förutsättning 
att inga ytterligare beslut fattas om finansiering av verksamhet via ofördelade-potten. 
 
Allmän verksamhet förväntar överskott om + 0,5 mnkr för lägre kostnader än budgeterat för IT. 
 
Teknisk verksamhet förväntar ingen budgetavvikelse på helår. Värt att notera är att el-priset 
under januari och februari ligger betydligt högre än föregående år och även över budgeterat pris.   
Verksamheterna följer utvecklingen av pandemin vilket kan komma att påverka kostnader och 
intäkter även i år. Konkret kan redan nu förutses ett motsvarande underskott som 2020  
(-0,4 mnkr) till följd av inställda evenemang. Underskottet väntas kunna hanteras inom budget-
ramen. 
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Byggnadsnämnden 

Verksamheten bedrivs enligt plan och utfallet beräknas därför inte avvika från budget vid årets 
slut. Detta gäller både plan- och byggverksamheterna samt bostadsanpassningsbidragen. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Merparten av verksamheten kommer bedrivas enligt plan och utfallet beräknas därför inte att 
avvika från budget vid årets slut. Miljöenheten ansvarar dock fortfarande för smittskydds-
tillsynen vilket påverkar planeringen av verksamheten och därmed även intäkterna. Enheten 
arbetar med detta men underskott kan just nu inte uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att 
rekrytering för trängseltillsyn behöver göras, vilket inte är budgeterat. Ersättning från staten för 
trängseltillsynen kommer med motsvarande 2020 års belopp (0,3 mnkr) 
 
Utbildningsnämnden 

Helårsprognosen pekar på ett överskott +0,2 mnkr. I bedömningen finns även engångskostnader 
för covid-19 medräknat. Utbildningsnämnden har mottagit ett statligt corona-bidrag på 0,6 mnkr 
som förväntas kompensera för kommande intäktsbortfall.  
 
Omsorgsnämnden 

Efter februari visar prognosen ett underskott på -4,7 mnkr. Fortsatt kostnader kring covid-19 på 
förvaltningen som i dagsläget saknar finansiering och beräknas uppgå till cirka 2,1 mnkr under 
första halvåret 2021. Prognos är satt förutsatt att inget statsbidrag för kostnader kring covid-19 
finns att söka.  
 
Avdelningen för vård och äldreomsorg räknar med en ökad personalkostnad i slutet av året 
kopplat till evakuering av Hunnebohemmet. Ett enskilt ärende beräknas i dagsläget kosta 
3,1 mnkr som ej ryms inom budgetram. Fortsatt minskning av hemtjänsttimmar i kommunal 
regi, översyn görs över hur personalresurserna kan användas på ett flexibelt och resurseffektivt 
sätt. Detta arbete försvåras av covid-19. Höga sjukskrivningskostnader generellt inom äldre-
omsorgen är i dagsläget inte direkt kopplade till covid-19. 
 
Ekonomiskt bistånd har fortsatt höga kostnader kopplat till anvisning från Migrationsverket, 
samt ny köpt plats inom socialpsykiatri. Daglig verksamhet har fortsatt anpassad verksamhet 
utifrån rekommendationer kopplat till covid-19. Begränsade insatser leder till psykisk ohälsa 
och utåtagerande beteende hos vissa brukare inom LSS vilket innebär att personalstyrkan 
behöver ökas inom gruppbostäderna.  
 
Effektiviseringsarbete pågår inom hela förvaltningen och lämpliga statsbidrag kommer sökas för 
fortsatt utveckling av verksamheterna. Stort fokus kommer ligga på en flexibel och resurs-
effektiv personalanvändning samt sjuktal och arbetsmiljö. Förvaltningen kommer under året 
arbeta med insatser för att försöka nå ett resultat i nivå med budget.  
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Förvaltningsgemensamma poster inklusive arbetsgivaravgifter, pensioner, 
lönepott, driftbidrag, interna kapitalkostnader och avskrivningar 

För verksamheten beräknas ett överskott om +1,3 mnkr, varav den gemensamma verksamheten 
som inkluderar bl.a. arbetsgivaravgift, pensioner, lönepott, fastighetsskatt och försäkringar 
genererar ett överskott om +5,6 mnkr mot budget, varav arbetsgivaravgifterna väntas ge ett 
överskott om 2,0 mnkr och lönepotten 3,5 mnkr. 
 
Årets driftbidrag prognosticeras i nivå med budget. Det finns dock en osäkerhet kring hur länge 
Tumlaren kommer ha sin verksamhets stängd och hur stor påverkan det får på årets resultat.  
 
Årets avskrivningar beräknas bli minst -4,6 mnkr högre än budgeterat. Överdraget avser 
tillgångar som tillhör exploateringsverksamheten vilka kommer kostnadsföras under året. 
 
Exploateringsverksamhet 

I prognosen medräknas 2,8 mnkr i nettointäkter avseende vinst från exploateringsverksamhet, 
vilket är -5,1 mnkr sämre än budgeterat. Intäkterna avser, förutom redan såld industrimark på 
Ödegården, prognos om att sälja av industrimark vid Hogenäs industriområde. 
  
Vinst vid försäljning av fastigheter 

I prognosen ingår vinst vid försäljning av fastigheter med 1,0 mnkr avseende industrimark vid 
Hogenäs. Prognosen är osäker och påverkas av beslut i KSAU. Ytterligare försäljningar av 
industrimark, där vinsten beräknas uppgå till cirka 2 mnkr, kan komma till stånd under året 
under förutsättning att bolagen erhåller erforderliga miljötillstånd. 
 
 
Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift 

Beräkning av årets intäkter baseras på SKR:s februari-prognos. 
 
Totalt beräknas en positiv avvikelse mot budget om +15,6 mnkr. Därav skatteintäkter +9,9 mnkr 
jämfört med budget, kommunal utjämning +6,0 mnkr och fastighetsavgift -0,3 mnkr. I 
kommunal utjämningen inkluderas den utökning av generella bidrag, kopplat till corona-
pandemin, som riksdagen beslutat om 2020 med påverkan år 2021. 
 
Finansnetto 

Årets finansnetto beräknas vara i nivå med budget.  
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Balanskravsutredning 

Det prognostiserade resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår till 15,0 mnkr vilket innebär 
att årets resultat reducerats med vinster från fastighetsförsäljning. 
 
Avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) kan maximalt göras med motsvarande den del 
av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag (5,6 mnkr). Enligt prognosen kan en avsättning till RUR göras med 
9,4 mnkr.  
 
Enligt beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämnings-
reserven får RUR maximalt uppgå till 20,0 mnkr vilket begränsar årets möjlighet att göra en 
avsättning. I årsbokslut 2020 föreslås en avsättning till RUR med 2,5 mnkr vilket, om beslut 
fattas, kommer innebära att RUR är fylld. Ytterligare avsättning till RUR kan inte göras. 
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Investeringar 

Helårsprognosen för investeringar uppgår till 37,3 mnkr vilket är i linje med årets budget 
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Ekonomiavdelningen 2021-03-10 
 
 
Ulrika Gellerstedt  Petra Hassellöv  
Ekonomichef  Controller 
 
Tfn. 0523 66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 

mailto:ulrika.gellerstedt@sotenas.se
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KSAU § 74 Dnr 2021/000001  

Kommunstyrelsens rambudget 2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har utifrån budgetanvisningarna i uppdrag att minska kommunbidraget med -2,0 
mnkr. Till det kommer att ta fram förslag på investeringsbudget för de kommande åren.  
 
Nämnden kompenseras för årliga prisökningar och lönekostnadsökningar. Prisökningar 
kompenseras generellt motsvarande den beräknade förändringen av konsumentprisindex (KPI), 
både för externa kostnader och interna ersättningar. Intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. 
2022 års KPI-uppräkning uppgår i beslutade planeringsförutsättningar till 1,8 procent. 
Lönekostnadsökningen kompenseras nämnden genom kommunens centrala lönepott, och fördelas ut 
i takt med att årets avtal blir klara. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag och konsekvensbeskrivit besparingar 
motsvarande -2,275 mnkr. Därutöver beskrivs några utmaningar kommunstyrelsens förvaltningar 
står inför. Till följd av dessa äskas medel på 1,7 mnkr. Nettoneddragning av ram föreslås därmed 
till -0,575 mnkr. 

Beskrivning av ärendet 

Då arbetet med översyn av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning pågår, föreslås 
ej någon uppdatering av kommunstyrelsens styrande verksamhetsmål. Genomgång av de styrande 
verksamhetsmålen kommer efter kommunfullmäktiges beslut om Mål- och resursplan.  
 
Förändrade redovisningsprinciper, innebär att anslag flyttas från investering till drift avseende 
planer. Sotenäs kommun har redovisat planer över investeringsutgifterna. Inför 2022 föreslås att 
kommunens planarbete övergår från investering till drift. Detta med anledning av lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (2018:597), LKBR samt rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning, RKR.  
 
I budgethandlingen beskrivs det planarbete som beräknas genomföras under 2022.  Budget för 
anslag till planer föreslås avsättas från centrala medel. Då förändringen är så omfattande bör denna 
fråga hanteras separat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen rambudget 2022 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-03-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner för egen del de föreslagna konsekvensbeskrivningarna dvs 
besparingar på 2,275 mnkr samt en utökning med 1,7 mnkr, nettoneddragning med -0,575 mnkr.  
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Forts. KSAU § 74 

Protokollsanteckning 

Therése Mancini (S) meddelar att (S)-gruppen kommer ta ställning till budgeten vid 
Kommunstyrelsens sammanträde. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 

 

 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Kommunstyrelsens rambudget 2022 

Mål 

Då arbetet med översyn av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 
pågår, föreslås ej någon uppdatering av kommunstyrelsens styrande verksamhetsmål. 
Genomgång av de styrande verksamhetsmålen kommer efter kommunfullmäktiges 
beslut om Mål- och resursplan.  

Budgetförslag 

Förvaltningen har utifrån budgetanvisningarna i uppdrag att minska kommunbidraget 
med -2,0 mnkr. Till det kommer att ta fram förslag på investeringsbudget för de 
kommande åren.  
 
Nämnden kompenseras för årliga prisökningar och lönekostnadsökningar. Prisökningar 
kompenseras generellt motsvarande den beräknade förändringen av konsumentprisindex 
(KPI), både för externa kostnader och interna ersättningar. Intäkterna räknas upp på 
motsvarande sätt. 2022 års KPI-uppräkning uppgår i beslutade planeringsförutsättningar 
till 1,8 procent. Lönekostnadsökningen kompenseras nämnden genom kommunens 
centrala lönepott, och fördelas ut i takt med att årets avtal blir klara. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag och konsekvensbeskrivit 
besparingar motsvarande -2,275 mnkr. Därutöver beskrivs några utmaningar 
kommunstyrelsens förvaltningar står inför. Till följd av dessa äskas medel på 1,7 mnkr. 
Nettoneddragning av ram föreslås därmed till -0,575 mnkr. 

Fysiskplanering 

I bilaga beskrivs arbete med fysisk planering, beroende på politiskt beslut, och vilket 
vägval som kommer att göras har två scenario tagits fram. Någon hänsyn tas ej i detta 
förslag utan bör behandlas i samband med politiskt beslut. Se bilaga. 

Förändrade redovisningsprinciper, innebär att anslag flyttas från 
investering till drift avseende planer 

Sotenäs kommun har redovisat planer över investeringsutgifterna. Inför 2022 föreslås 
att kommunens planarbete övergår från investering till drift. Detta med anledning av 
lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), LKBR samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR.  
 
I handlingen beskrivs det planarbete som beräknas genomföras under 2022.  
 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Budget för anslag till planer föreslås avsättas från centrala medel. Då förändringen är så 
omfattande bör denna fråga hanteras separat. Därav ingår inte i kommunstyrelsens 
förslag till ramförändringar. En diskussion bör också hållas om anslag ska tillföras 
berörda nämnderna eller om hantering eventuellt bör ske med hjälp av ofördelade 
medel.  
 
Förändringen innebär således att i investeringsplanerna framöver, kommer planer i 
huvudsak inte att ingå.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner för egen del de föreslagna konsekvensbeskrivningarna dvs 
besparingar på 2,275 mnkr samt en utökning med 1,7 mnkr, nettoneddragning med -
0,575 mnkr.  
 

Bilaga/Bilagor 

• Kommunstyrelsen rambudget 2022 

Skickas till 

Avdelningschefer kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomiavdelningen  

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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BN § 29  Dnr BN 2020/736 

Översyn av nuvarande gällande regler samt villkor för boende-
parkeringstillstånd 
Byggnadsnämnden har gett Sotenäs kommuns trafikingenjör i uppdrag att se över möjligheten att 
ändra nuvarande regler samt villkor gällande boendeparkeringstillstånd från och med 2021. Ärendet 
lyftes upp på Byggnadsnämndens möte den 3 december 2020 där beslut togs om återremiss till 
förvaltningen för formulering av ett undantag från bestämmelserna i boendeparkeringspolicyn och 
för utredning av om det i undantaget går att göra skillnad mellan folkbokförda och 
kommunmedlemmar.   

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-02-16 § 37 
Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-04-20 § 39, ärende KA 06/254 
Regler och avgift för boendeparkeringstillstånd - konsoliderad version 2021-01-20 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar avslag på arbetsutskottet förslag om undantag till begränsningar 
 
Klaes Mattsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om undantag till begränsningar 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag mot Klaes Mattssons förslag och finner att 
nämnden antar Klaes Mattssons förslag. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige att besluta om följande undantag till begränsningar i 
rätten till boendeparkeringstillstånd:  
 

Om det finns synnerliga skäl till det, kan undantag från kraven på att den sökande ska vara 
både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten beviljas. 

 
Byggnadsnämnden beslutar att, för de fall att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, beslut om 
tillämpning av undantaget delegeras till byggnadsnämndens arbetsutskott.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Reservation 

Britt Wall (S) och Vivianne Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Översyn av nuvarande gällande regler samt villkor för 
boendeparkeringstillstånd inom Sotenäs kommun 

Bakgrund 
Byggnadsnämnden har gett Sotenäs kommuns trafikingenjör i uppdrag att se över 
möjligheten att ändra nuvarande regler samt villkor gällande boendeparkeringstillstånd 
från och med 2021. Ärendet lyftes upp på Byggnadsnämndens möte den 3 december 
2020 där beslut togs om återremiss till förvaltningen för formulering av ett undantag 
från bestämmelserna i boendeparkeringspolicyn och för utredning av om det i 
undantaget går att göra skillnad mellan folkbokförda och kommunmedlemmar.   
  

Beskrivning av ärendet 
Det inkommer årligen ett flertal ansökningar till Sotenäs kommun där den sökande inte 
är berättigad till ett boendeparkeringstillstånd enligt beslutade regler samt de villkor 
som är gällande. De allra flesta som ansöker om boendeparkering utan att vara 
berättigade till sådant är hyresgäster eller delårsboende fastighetsägare som bor i de 
centrala delarna av kommunens samhällen. I samtliga kommunala samhällen råder brist 
på parkeringsplatser speciellt på våren samt under sommartid och det är just under 
denna period på året som behovet av boendeparkering är som störst enligt de sökande.  
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ligger ansvaret för parkering för boende, hyresgäster 
och besökande på den enskilde fastighetsägaren. Det är alltså inte kommunens ansvar 
att tillhandahålla parkeringsplatser för dessa. De platser som kommunen ska ställa till 
förfogande är de så kallade allmänna parkeringsplatserna. Däremot har Kommunen 
möjlighet att reservera parkeringsplatser. Enligt 10 kap. 2 § andra stycket 
trafikförordningen (1998:1276) framgår att lokala trafikföreskrifter om parkering får 
innefatta särskilda bestämmelser för att underlätta för dem som bor i ett visst område att 
parkera inom detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i 
området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågan om tillstånd att 
parkera enligt föreskrifterna prövas av kommunen. 
 

Formulering av undantag 
Vilka regler samt villkor som skall uppfyllas för att få ett boendeparkeringstillstånd 
beviljat har Kommunfullmäktige tagit beslutat om 2006-04-20 § 39, och är följande; 
 
- För att kunna erhålla beviljat beslut om boendeparkeringstillstånd måste man enligt 
beslut av kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39 (bilaga 1) vara fastighetsägare och 
folkbokförd på fastigheten samt stå som ägare till det sökta fordonet i 
Transportstyrelsens bilregister.  
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Det skall dessutom vara omöjligt att kunna parkera på den egna fastigheten på grund av 
att den exempelvis är för liten och/eller att det är så stora nivåskillnader att det inte går 
att anlägga parkering på tomten. Det skall heller inte finnas någon 
gemensamhetsanläggning för parkering knuten till fastigheten. 
 
En konsoliderad version av gällande regler och avgift för boendeparkeringstillstånd 
bifogas (bilaga 2).   
 

Utredning av om det i undantaget går att göra skillnad mellan 
folkbokförda och kommunmedlemmar??  
”Den i kommunala likställighetsprincipen innebär att kommunen inte får 
särbehandla vissa kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Principen gäller 
således endast i förhållande till kommunens egna medlemmar i den betydelse begreppet 
har i kommunallagen. Däremot utgör likställighetsprincipen inte något hinder för 
kommunen att särbehandla icke kommunmedlemmar. Enligt likställighetsprincipen har 
kommunfullmäktige således varit behöriga att ta ut en högre båtplatsavgift av icke 
kommunmedlemmar än av kommunens egna medlemmar”. RÅ 1996 ref 9 
 
”Regeringsrätten finner således inte visat att det föreligger sakliga skäl för att 
differentiera taxan för färjetrafiken till nackdel för kommunmedlemmar som inte är 
bosatta på Ven, och att det överklagade beslutet följaktligen strider mot den i 2:2§ 
kommunallagen angivna likställighetsprincipen. Beslutet skall därför enligt 10 kap. 8 § 
första stycket 4. Kommunallagen upphävas” RÅ 1987 ref 17 
 
I det förslag som Byggnadsnämnden uppmanat förvaltningen att ta fram frånfaller 
kommunen sitt krav på att en person ska vara både folkbokförd och fastighetsägare. Den 
föreslagna skrivningen utgör alltså en möjlighet för alla kommunmedlemmar att, vid 
synnerliga skäl, få undantag från kravet på dubbla kommunmedlemskap. Huvudregeln 
är ett krav på "dubbla kommunmedlemskap" och det nu föreslagna undantaget ger vid 
synnerliga skäl möjlighet för alla kommunmedlemmar att få undantag från huvudregeln. 
Enligt förvaltningens uppfattning strider det föreslagna undantaget inte mot 
likställighetsprincipen.  
 

Beslut om undantag - delegationsordningen  
Beslut gällande boendeparkeringstillstånd hanteras idag av tjänsteman på delegation 
från Byggnadsnämnden. 
 
Beslut enligt den nu föreslagna undantaget från kraven bör dock hanteras av 
Byggnadsnämnden eller dess utskott. 
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Konsekvensbeskrivning av ärendet 
Boendeparkeringstillstånden gäller endast för ett kalenderår i taget och det beviljas cirka 
25 boendeparkeringstillstånd inom kommunen per år där den sökande uppfyller 
gällande regler samt villkor och cirka 10 - 15 sökande nekas boendekort varje år på 
grund utav att de inte uppfyller kraven. 
 
Att genomföra en förändring genom att minska eller förenkla nuvarande gällande 
villkor och regler innebär att kommunen ger fler möjlighet att få sin ansökan beviljad 
men det innebär också att övriga parkörer skulle få svårare att hitta parkeringsplats. 
 

Slutsats 
Utifrån byggnadsnämndens uppdrag föreslås det undantag från bestämmelserna som 
framgår av förvaltningens förslag till beslut nedan och beslut om undantag fattas av 
nämndens arbetsutskott.  

 

Bilagor 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-04-20 § 39, ärende KA 06/254 
Regler och avgift för boendeparkeringstillstånd - konsoliderad version 2021-01-20 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar om följande undantag till begränsningar i rätten till 
boendeparkeringstillstånd: 
 
Om det finns synnerliga skäl till det, kan undantag från kraven på att den sökande ska 
vara både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten beviljas. 
 
Byggnadsnämnden beslutar att, för de fall att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, 
beslut om tillämpning av undantaget ska fattas av Byggnadsnämndens arbetsutskott.  
 
 

  
Fredrik Torstensson Susanne Jakobsson 
Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 
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Förslag 2021-01-20  
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Regler och avgift för boendeparkeringstillstånd 
 
Beslutade av kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39, ärende KA 06/254 
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-xx-xx 
 
§1 För att kunna erhålla beslut om boendeparkering måste man vara fastighetsägare, 
folkbokförd på fastigheten samt stå som ägare till det sökta fordonet i 
Transportstyrelsens fordonsregister.  
 
Det ska dessutom vara omöjligt att kunna parkera på den egna fastigheten på grund av 
att den är för liten och/eller att det är så stora nivåskillnader att det inte går att anlägga 
parkering på tomten.  
 
Det ska heller inte finnas någon gemensamhetsanläggning för parkering knuten till 
fastigheten. 
 
Om det finns synnerliga skäl till det, kan undantag från kraven på att den sökande ska 
vara både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten beviljas. 
 
§2 Boendeparkeringskortet gäller med följande villkor och begränsningar på vissa 
parkeringsplatser inom det närområde i Sotenäs kommun som du är boende. Den gata 
eller det område som tillståndet är gällande för finns angivet på parkeringstillståndet.  
 
Denna form av parkeringstillstånd innebär att Sotenäs kommun skyltar upp vissa 
parkeringsplatser med boendeparkeringsskylt enl. lokala trafikföreskrifter och där får 
endast boende med tillstånd parkera. Dessa parkeringsplatser får inte märkas upp med 
fordonens registreringsnummer eller annan personlig utmärkning. Om flera 
parkeringsplatser finns tillgängliga på samma område eller gata får fordonen parkera på 
den parkeringsruta som finns tillgänglig och som det bevilja tillståndet anger. På dessa 
specifika p-platser finns ingen tidsbegränsning på när fordonet måste flyttas.  
 
Man har som fastighetsägare rätt att ansöka om ett parkeringstillstånd per fastighet. 
Fastighetsägaren får i sin ansökan uppge två fordon och dess registreringsnummer. 
Dessa två registreringsnummer finns då registrerade på samma parkeringstillstånd och 
det är då upp till boendeparkeringstillstånds innehavaren att välja vilket av fordonen 
som ska nyttja den avtalade parkeringsplatsen. 
 
Boendeparkeringstillståndet skall placeras väl synligt i framrutan för att underlätta 
parkeringsövervakningen. 
 
Tillståndet gäller inte för avställda fordon.   
 
Kopia eller avskrift av tillstånd gäller inte samt förkommet parkeringstillstånd ersätts 
inte. Polismans och trafikövervakarens anvisningar ska efterföljas och missbruk av 
tillståndet kan föranleda dess återkallelse.  
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KSTU § 15  Dnr 2019/1261 

 
Medborgarförslag angående ökad trafiksäkerhet på Smögen 

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag från Smögens Ö-råd gällande att åtgärder behöver vidtas för 
bättre skyltning vad avser gångbana respektive cykelbana, samt att gångbanan på östra sidan om 
Storgatan breddas och görs om till cykelbana. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-07 § 122 att överlämna medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Förslaget grundar sig på att man upplever att sträckan mellan Nordens Skeppshandel och 
fyrvägskorsningen vid uppfarten till Kalvbogen är speciellt farlig för cyklister.  
  
Sotenäs kommun har som många andra turistkommuner en stor trafikbelastning under 
sommarmånaderna och ett flertal av vägarna inom kommunen är inte möjliga att utforma eller 
bygga om på ett sådant sätt att samtliga trafikanter har egna ytor, så som exempelvis gång eller 
gång- och cykelbana, till sitt förfogande. Ibland måste alla trafikanter dela på den yta som finns i 
gaturummet.  
 
Beträffande Storgatan på Smögen är det Trafikverket som är väghållare och ansvarar för 
trafikplanering samt fattar beslut i frågor som berör exempelvis cykel och gångbanor, 
cykelöverfarter och/eller övergångsställen. Trafikverket har även beslutsrätt i frågor som rör fysiska 
åtgärder på eller längs med deras vägnät och så gäller även för önskad vägmärkesuppsättning.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lyft frågan gällande denna sträcka till Trafikverket som anser 
det redan vara trångt och smalt och de har då svårt att se möjligheten till att få till en separat gång- 
och cykelbana. Ren gång- och cykelbana finns enbart över bron på södra sidan och är rätt markerad 
med påbud för gående och cyklist. På den del av sträckan som endast har trottoar och är till för 
gående behövs ingen utmärkning för detta och cyklisterna är ämnade på vägen.  
 
Övergångsställen är ingen trafiksäkerhetsåtgärd, utan ska endast användas där det är motiverat av 
framkomlighetsskäl. Transportstyrelsens undersökningar visar att antalet personskadeolyckor ökar 
med nästan 30% vid korsande av väg på övergångsställe än på annan likvärdig plats utan 
övergångsställe. 
 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-04 
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Forts. KSTU § 15 

Yrkanden 

Mathias Bruno (M) föreslår att förslaget besvaras med att detta problem inkluderas i den 
sammanhållna strategi för kommunens väg- och cykelnät som Kommundirektören gavs i uppdrag 
av KS att ta fram under sammanträdet 2020-03-03 (KS § 42 Dnr 2019/001220) 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mathias Brunos (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta.   

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och besvarar förslaget med att 
Sotenäs kommun saknar rådighet över vägen och ansvaret ligger hos Trafikverket.  
 
Medborgarförslaget besvaras med att detta problem inkluderas i den sammanhållna strategi för 
kommunens väg- och cykelnät som Kommundirektören gavs i uppdrag av KS att ta fram under 
sammanträdet 2020-03-03 (KS § 42 Dnr 2019/001220). 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 15  Dnr 2019/1261 

 
Medborgarförslag angående ökad trafiksäkerhet på Smögen 

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag från Smögens Ö-råd gällande att åtgärder behöver vidtas för 
bättre skyltning vad avser gångbana respektive cykelbana, samt att gångbanan på östra sidan om 
Storgatan breddas och görs om till cykelbana. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-07 § 122 att överlämna medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Förslaget grundar sig på att man upplever att sträckan mellan Nordens Skeppshandel och 
fyrvägskorsningen vid uppfarten till Kalvbogen är speciellt farlig för cyklister.  
  
Sotenäs kommun har som många andra turistkommuner en stor trafikbelastning under 
sommarmånaderna och ett flertal av vägarna inom kommunen är inte möjliga att utforma eller 
bygga om på ett sådant sätt att samtliga trafikanter har egna ytor, så som exempelvis gång eller 
gång- och cykelbana, till sitt förfogande. Ibland måste alla trafikanter dela på den yta som finns i 
gaturummet.  
 
Beträffande Storgatan på Smögen är det Trafikverket som är väghållare och ansvarar för 
trafikplanering samt fattar beslut i frågor som berör exempelvis cykel och gångbanor, 
cykelöverfarter och/eller övergångsställen. Trafikverket har även beslutsrätt i frågor som rör fysiska 
åtgärder på eller längs med deras vägnät och så gäller även för önskad vägmärkesuppsättning.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lyft frågan gällande denna sträcka till Trafikverket som anser 
det redan vara trångt och smalt och de har då svårt att se möjligheten till att få till en separat gång- 
och cykelbana. Ren gång- och cykelbana finns enbart över bron på södra sidan och är rätt markerad 
med påbud för gående och cyklist. På den del av sträckan som endast har trottoar och är till för 
gående behövs ingen utmärkning för detta och cyklisterna är ämnade på vägen.  
 
Övergångsställen är ingen trafiksäkerhetsåtgärd, utan ska endast användas där det är motiverat av 
framkomlighetsskäl. Transportstyrelsens undersökningar visar att antalet personskadeolyckor ökar 
med nästan 30% vid korsande av väg på övergångsställe än på annan likvärdig plats utan 
övergångsställe. 
 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-04 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-03-23 | §§ 14-21 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2021\KSTU 
Protokoll 2021-03-23.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 5(12)
 

 
 

Forts. KSTU § 15 

Yrkanden 

Mathias Bruno (M) föreslår att förslaget besvaras med att detta problem inkluderas i den 
sammanhållna strategi för kommunens väg- och cykelnät som Kommundirektören gavs i uppdrag 
av KS att ta fram under sammanträdet 2020-03-03 (KS § 42 Dnr 2019/001220) 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mathias Brunos (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta.   

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och besvarar förslaget med att 
Sotenäs kommun saknar rådighet över vägen och ansvaret ligger hos Trafikverket.  
 
Medborgarförslaget besvaras med att detta problem inkluderas i den sammanhållna strategi för 
kommunens väg- och cykelnät som Kommundirektören gavs i uppdrag av KS att ta fram under 
sammanträdet 2020-03-03 (KS § 42 Dnr 2019/001220). 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Önskemål om säkrare trafikmiljö på Storgatan på Smögen 

Sammanfattning 
Det har inkommit med ett medborgarförslag gällande att åtgärder behöver vidtas 
gällande bättre skyltning vad avser gångbana respektive cykelbana, samt att gångbanan 
på östra sidan om Storgatan breddas och görs om till cykelbana. 

Beskrivning av ärendet 
Förslaget grundar sig på att man upplever att sträckan mellan Nordens Skeppshandel 
och fyrvägskorsningen vid uppfarten till Kalvbogen är speciellt farlig för cyklister.  
  

Förvaltningens bedömning  
 
Sotenäs kommun har som många andra turistkommuner en stor trafikbelastning under 
sommarmånaderna och ett flertal av vägarna inom kommunen är inte möjliga att 
utforma eller bygga om på ett sådant sätt att samtliga trafikanter har egna ytor, så som 
exempelvis gång eller gång- och cykelbana till sitt förfogande utan ibland måste alla 
trafikanter dela på den yta som finns i gaturummet. Alla trafikanter har också ett eget 
ansvar att bland annat vara uppmärksam på samtliga av sina medtrafikanter så gäller 
även för gående som skall korsa ett övergångsställe eller cyklister som skall ta sig över 
gator och vägar.  
 
Gällande Storgatan på Smögen så är det Trafikverket som är väghållare och ansvarar för 
trafikplanering samt fattar beslut i frågor som berör exempelvis cykel och gångbanor, 
cykelöverfarter och eller övergångsställen. Trafikverket har även beslutsrätt i frågor 
som rör fysiska åtgärder på eller längs med deras vägnät så gäller även för önskad 
vägmärkes uppsättning.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lyft frågan gällande denna sträcka till Trafikverket 
som anser det redan vara trångt och smalt och har då svår att se möjligheten till att få till 
en separat gång- och cykelbana. Ren gång- och cykelbana finns enbart över bron på 
södra sidan och är rätt markerad med påbud för gående och cyklist. På den del av 
sträckan som endast har trottoar och då är till för gående behövs ingen utmärkning för 
detta och cyklisterna är ämnade på vägen.  
 
Övergångsställen är ingen trafiksäkerhetsåtgärd, utan ska endast användas där det är 
motiverat av framkomlighetsskäl. Transportstyrelsens undersökningar visar antalet 
personskadeolyckor ökar med nästan 30% vid korsande av väg på övergångsställe än på 
annan likvärdig plats utan övergångsställe. 
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Förvaltningens förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma. 
 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

 
  

Fredrik Torstensson Susanne Jakobsson 
Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 
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Medborgarförslag angående ökad trafiksäkerhet på Smögen 

Inom tätorterna Smögen och Hasselösund är bebyggelsen tät. 
Vägstandarden är av låg kvalitet med dålig sikt, flera utfarter, och är inte 
anpassad till alla trafikslag, som exempelvis gång- och cykelbanor. Barn, 
gamla med rollatorer och tung lastbilstrafik skall bland annat dela på 
trafikutrymmet. 

Sträckan mellan fiskareföreningen Norden och fyrvägskorsningen vid 
uppfarten till Kalvbogen upplevs speciellt farlig för cyklister. Ett stort problem 
för cyklisterna som kommer uppifrån bron, är att de måste korsa vägen för att 
kunna cykla på rätt sida fram emot Smögens torg. 

Åtgärder som behöver vidtas är bättre skyltning vad avser gångbana 
respektive cykelbana, samt att gångbanan på östra sidan om Storgatan 
breddas och görs om till cykelbana. 

Eftersom det saknas gångbana på Hasselösundsvägen mellan vägen till 
Kyrkogårdsviken och vägen till Sandö, borde det borttagna övergångsstället 
återställas. Vidare borde det genom en tydlig skyltning förenkla vägvalet för 
gång- och cykeltrafik. 

Smögens Öråd vädjar till Sotenäs kommun och Trafikverket att hörsamma 
befolkningens önskemål om en säkrare trafikmiljö på Smögen. 

Smögen den 10 oktober 2019 

Smögens öråd 

XXXXXXXXXXXXX
Ordförande 
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KSTU § 16  Dnr 2020/307 

 
Medborgarförslag om snabb planering, utveckling och byggande av 
gång- och cykelvägar i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag gällande önskemål om en snabb planering, utveckling och 
byggande av gång- och cykelväg inom Sotenäs kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 §29 att överlämna medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun är medveten om att behovet av att anlägga flera gång- och cykelvägar är stort. 
Tyvärr är kostnaderna för detta högst påtagliga således klarar inte en liten kommun att finansiera 
detta helt själva. Utan medfinansiering finns det tyvärr ingen möjlighet att anlägga nya etapper. 
 
Idag finns det ett antal anlagda gång- och cykelbanor runt om i kommunen och det pågår ständigt 
ett samarbete mellan kommunen och Trafikverket för att projektera samt bygga ut nya sträckningar 
på det statliga vägnätet. Då det både är kostsamt och tidskrävande finns det ingen möjlighet att 
projektera alla platser där behov av gång- och cykelbanor finns samtidigt. 
 
Kommunen har sökt pengar hos Trafikverket för utbyggnad av gång och cykelvägar men vet ännu 
inte hur mycket kommunen kan få. Innan det finns ett beslut taget gällande om medfinansiering är 
möjlig eller inte kan heller inte kommunen planera för ytterligare etapper.  
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-03-03 beslutades att ta fram ett förslag för en 
sammanhållen strategi för kommunens väg och cykelnät. Planen ska omfatta årliga åtgärder 
inkluderande vad kommunen ska göra, hur kommunen ska göra det samt när kommunen skall 
genomföra det. Prioritering kommer att göras efter att strategin antagits. 
 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-05 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser att medborgarförslaget är besvarat. 
Förslaget arbetas redan med i den sammanhållna strategin för kommunens väg- och cykelnät. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 16  Dnr 2020/307 

 
Medborgarförslag om snabb planering, utveckling och byggande av 
gång- och cykelvägar i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag gällande önskemål om en snabb planering, utveckling och 
byggande av gång- och cykelväg inom Sotenäs kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 §29 att överlämna medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun är medveten om att behovet av att anlägga flera gång- och cykelvägar är stort. 
Tyvärr är kostnaderna för detta högst påtagliga således klarar inte en liten kommun att finansiera 
detta helt själva. Utan medfinansiering finns det tyvärr ingen möjlighet att anlägga nya etapper. 
 
Idag finns det ett antal anlagda gång- och cykelbanor runt om i kommunen och det pågår ständigt 
ett samarbete mellan kommunen och Trafikverket för att projektera samt bygga ut nya sträckningar 
på det statliga vägnätet. Då det både är kostsamt och tidskrävande finns det ingen möjlighet att 
projektera alla platser där behov av gång- och cykelbanor finns samtidigt. 
 
Kommunen har sökt pengar hos Trafikverket för utbyggnad av gång och cykelvägar men vet ännu 
inte hur mycket kommunen kan få. Innan det finns ett beslut taget gällande om medfinansiering är 
möjlig eller inte kan heller inte kommunen planera för ytterligare etapper.  
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 2021-03-03 beslutades att ta fram ett förslag för en 
sammanhållen strategi för kommunens väg och cykelnät. Planen ska omfatta årliga åtgärder 
inkluderande vad kommunen ska göra, hur kommunen ska göra det samt när kommunen skall 
genomföra det. Prioritering kommer att göras efter att strategin antagits. 
 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-05 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser att medborgarförslaget är besvarat. 
Förslaget arbetas redan med i den sammanhållna strategin för kommunens väg- och cykelnät. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Önskemål om snabb planering, utveckling och byggande av 
gång- och cykelvägar i Sotenäs kommun. 

Sammanfattning 
Det har inkommit med ett medborgarförslag gällande önskemål om en snabb planering, 
utveckling och byggande av gång- och cykelväg inom Sotenäs kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Sotenäs kommun är medveten om att behovet är stort om att anlägga flera gång- och 
cykelvägar. Tyvärr är kostnaderna för detta högst påtagliga således klarar inte en liten 
kommun att finansiera detta helt själva och utan medfinansiering finns det tyvärr ingen 
möjlighet att anlägga nya etapper. 

Förvaltningens bedömning  
Idag finns det ett antal anlagda gång- och cykelbanor runt om i kommunen och det 
pågår ständigt ett samarbete mellan kommunen och Trafikverket för att projektera samt 
bygga ut nya sträckningar på det statliga vägnätet. Då det både är kostsamt och 
tidskrävande finns det ingen möjlighet att projektera alla platser där behov av gång- och 
cykelbanor finns samtidigt. 
 
Kommunen har sökt pengar hos Trafikverket för utbyggnad av gång och cykelvägar 
men vet ännu inte hur mycket vi får eller om vi får något alls. Innan det finns ett beslut 
taget gällande om medfinansiering är möjlig eller inte kan heller inte kommunen planera 
för ytterliga etapper.  
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars 2021 beslutades att ta fram ett förslag 
för en sammanhållen strategi för kommunens väg och cykelnät. Planen ska omfatta 
årliga åtgärder inkluderande vad kommunen ska göra, hur kommunen ska göra det samt 
när kommunen skall genomföra det. Prioritering kommer att göras efter att strategin 
angagits. 

 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma. 
 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se


 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Fredrik Torstensson Susanne Jakobsson 
Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 
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Margareta och Jan D. Hagness - Ramsviksvägen - Svälte 3 - 456 92 Hunnebostrand 

Mob:  Jan:  +46 70 60 55 802  jan@hagness-international.com  -   Margareta: +46 709 70 91 92 – margareta@hagness-international.com 

Till Sotenäs Kommunfullmäktige 

Sotenäs Kommun    

Hallindenvägen 17 

456 80 Kungshamn   Hunnebostrand, den 9. Mars 2020 

     

 

MEDBORGARFÖRSLAG (NR. 2) FRÅN MARGARETA OCH JAN D. HAGNESS                                                      

om en snabb planering, utveckling & byggande av gång- och cykelväg / trasé i Sotenäs Kommun.  

Vi önskar främja detta Medborgarförslag till Kommunfullmäktige som skall ha sitt förstkommande 

sammanträde torsdag den 12. Mars 2020. 

Vi ber vänligen om att kommunfullmäktige tar sig tid till att diskutera och ta ställning till vårt 

nedanstående princip-förslag om en snarlig och preliminär lösning på vår kommuns stora behov för 

gång- och cykelväg långsmed väg 174 mellan Hunnebostrand – Väjern (Solvik Camping).  

Vårt förslag är:  

”Önskan av denna vår och försommar (innan 1. Juli) få byggt och etablerat en provisorisk och 

preliminär, separat gång- och cykel-trasé på befintliga vägdiken längsmed väg 174 i första omgång 

från Solvik Camping till Hunnebostrand! Och därefter givetvis gärna också till Bovallstrand när 

detta är möjligt.   

Vi ber om att kommunfullmäktige ger sitt principiella stöd till vårt förslag tillsammans med en 

vädjan till Cykelprojektets ledningsgrupp om att Tillväxtverkets sponsring på kr. 400 000 i sin 

helhet används till att prioritera och påbörja ett fysiskt arbete med tillrättaläggning och bygging 

av en sådan provisorisk gång- och cykel-trasé på dikena långsmed väg 174. Och på sådant sätt få 

separerat cyklister och promenerande bort från den befintligt livsfarliga vägsträckan”.  

Beskrivning av vår idé och lösningsförslag ger vi i vår motivering nedanför samt med bifogade, 

illustrerande fotografier. 

Vi motiverar vårt förslag med följande: 

” Bygg snarast möjligt gång- och cykelväg från Bovall till Kungshamn ! ” ….  detta skrev min fru 

Margareta och jag i vårt medborgarförslag till Sotenäs kommunfullmäktige i MARS ÅRET 2007 

tillsammans med en klar motivering. 

På kommunfullmäktiges sammanträde kort tid efter detta diskuterades vårt medborgarförslag.  

 

Dåvarande ordförande i tekniska utskottet, Hans P. Eckert klargjorde att gång-och cykelvägar var ett 

stående ärende hos tekniska. Att ett steg var tagit i rätt riktning. Man hade haft möte med Vägverket 

och ett konkret förslag fanns. –  ”Jag hoppas att vi inom en snar framtid ska få fina gång- och 

cykelvägsträckor i Sotenäs”, sade Eckert. Den gången i 2007.  

 
Fullmäktige beslutade att kommunstyrelsen fick uppdraget att ta fram förslag till gång-och cykelväg 
från Hunnebostrand till Väjern samt i Bovallstrandsområdet enlig skissad modell.  
(se bifogade kopior av flera reportage i Lysekilsposten). 

13 år har passerat sedan våren 2007!  

mailto:jan@hagness-international.com
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Margareta och Jan D. Hagness - Ramsviksvägen - Svälte 3 - 456 92 Hunnebostrand 

Mob:  Jan:  +46 70 60 55 802  jan@hagness-international.com  -   Margareta: +46 709 70 91 92 – margareta@hagness-international.com 

Många av kommunens invånare är nu uppgivna över att arbetet och processen med att få till en 

tillfredställande lösning i denna viktiga fråga har gått och fortfarande går så trögt. Man ifrågasätter 

med irritation… varför har så lite egentligen skett i detta ärende under alla dessa 13 åren?  

Rätt nog har Sotenäs Kommun och Vägverket tillsammans byggd en ca 500 m gång- och cykelväg 
med hög standard mellan Väjern och Solvik Camping. Och det är ju jättebra. Men efter detta 
byggande verkar det ha blivit ”punkt slut” i den vidare utveckling.                                                        
Gång- och cykelvägen Väjern-Solvik är ju bare en mindre partiell lösning och tyvärr långt ifrån 
tillräckligt för vårt stora behov, för en bättre och säkrare gång- och cykel-väg längsmed Dinglevägen 
174. 
 

Våra kommun-politiker bör vara medvetna om att befolkningen har genom ökande information blivit 

mer reflekterande kring behoven för förbättring av hälsa och miljö. Och inte minst behovet för hög 

trafiksäkerhet. Många önskar cykla eller promenera hela sträckan mellan Smögen – Hunnebostrand 

utan att riskera att bli ihjäl-körd. Två dödsolyckor med cyklister har tyvärr redan skett de senaste 

åren. Hittills är det ett fåtal som med livets som insats vågar att cykla eller promenera längsefter 

denna huvudväg.  

En utveckling av möjligheten för att trafiksäkert kunna cykla eller promenera på hela vägen mellan 

Hovenäset/Kungshamn/Smögen och Hunnebostrand vill evu* medföra förbättrad hälsa för alla som 

vill och önskar stärka sin fysiska kondition. Exempelvis har ”nya” Tumlaren fått denna erfarenhet 

 

Inte minst kan barn/skolbarn/vuxna ha möjlighet att cykla till och från 

dagis/skolan/arbetet/mataffärerna och därigenom få sin dagliga motion. Fetman som i dag tyvärr är 

ett stort problem för båda stora och små vill reduceras kraftigt och kanske kan kommunen spara 

pengar till skolbuss och taxi mm vissa perioder av året och låta det gå sport i för barn, ungdom och 

vuxna att cykla till och från skolan, arbetet eller matbutiken. Vår kommun kan bli en 

föregångskommun också på detta område. 

 

Och särskild i dessa hotfulla tider med Corona-virus vill vårt medborgarförslags lösningsmodell kunna 

stärka helårsturismen när alla riskfritt kan gå eller cykla samt se/uppleva vår unika, vackra natur. 

Något som man annars bara susar förbi i bilen. 

Såväl helårs-boende personer och barn-familjer samt sommar gästar har år efter år till dags datum 

särskild efterfrågat en helhetlig gång- och cykelväg längsefter väg 174 mellan Väjern och 

Hunnebostrand. Och givetvis gärna också vidare till Bovallstrand. 

 

Om vår kommun inte kan fullt ut erbjuda tillfredställande och säkra gång- & cykel-vägar vill detta 

vara en onödig och olycklig stor begränsning i kommunens utvecklings-potential, på båda kort och 

längre sikt. Sotenäs begränsar sin attraktivitet så länge detta ärende inte är tillfredställande löst. 

 

Alla problemställningar kring gång- och cykelvägar i Sotenäs är särskild strategiskt viktiga när vi 

önskar och aktivt går ut i offentliga och sociala media för att attrahera och få hit flera fastboende 

kommun-invånare. Särskild intressanta är yngre arbetsaktiva barnfamiljer som under dessa 

stigande orostider i storstäder kan tänka sig att flytta hit ut och bli fastboende tillsammans med 

oss i Sotenäs. Vi behöver flera nya företag och arbetsplatser samt kompetente arbetstagare och 

företagare. Detta vill hjälpa oss alla i arbetet med att skapa en ekonomiskt trygg, säker och hållbar 

positiv utveckling av vår kommun. 

 

 *Evu (enligt vår uppfattning) 
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Margareta och Jan D. Hagness - Ramsviksvägen - Svälte 3 - 456 92 Hunnebostrand 

Mob:  Jan:  +46 70 60 55 802  jan@hagness-international.com  -   Margareta: +46 709 70 91 92 – margareta@hagness-international.com 

Att kunna erbjuda en säker gång- och cykelväg mellan Hunnebostrand och Väjern är ett bra och 

tungt vägande argument för att kunna locka hit nya barnfamiljer. Detta visar en modern kommun 

med ett stort och sammanhängande kommunalt nätverk med trafiksäkra gång- och cykelvägar  

 

Vår Sotenäs kommun är senare åren verkligen kommit på offensiven på många områden. I dessa 

dagar mottog vi den glädjande nyheten att Sotenäs kommun har vunnit Priset för årets mest 

kommunala innovation 2020.   

Vi är på god väg att bli en utomordentlig attraktiv kommun som man är välkommen att  eventuellt 

flytta till och bli fast helårsboende. Intresset vill bli stärkare om vi snabbt kan erbjuda barnfamiljer 

genomgående säkra gång- och cykelvägar från norr till syd.  

 

I vår kommuns programförklaring för mandatperioden 2019 till 2022 står bland annat följande mål 

om cykelvägar i kapitlet Samhällsbyggnad:   

”Det är möjligt att cykla säkert mellan de olika kommundelarna” 

 

En bra och mer utvidgad målsättning för arbetet med att förbättra Sotenäs kommuns gång- och 

cykelvägsnät kan evu vara följande:  

”Användningen av cykel i inom Sotenäs skall uppmuntras genom att skapa trafiksäkra cykelstråk 

från norr till syd i kommunen. Gång-&cykelvägar skall finnas i sådan omfattning och vara i sådant 

skick att kommuninvånarna hellre går eller cyklar i stället för att förflytta sig med bil i samhället 

när man skall till/från dagis, skola, arbete och mat- och andra butiker.” 

 

Om vi med seriositet önskar ligga på topp som attraktiv (och lockande) kommun med bra 

arbetstillfällen, bostadsalternativ på båda hel-års och sommar-basis. så måste vi nå ganska 

omedelbart ta effektiva grepp för att skapa en snabb och förnuftiga lösning på vår huvudväg 174-

problematik.  

Vi Sotenäs-bor ska inte längre vara så handfallna i detta ärende.  13 års väntetid på den politiska och 
byråkratiske kvarn är mer än tillräckligt. Nog är nog.  
 
Nu behövs en mycket snabb och pragmatisk lösning. Gärna en preliminär, provisorisk smal gång- och 
cykel-trasé som i det minste kan fungera som ett trafiksäkert och tryggt område att promenera och 
cykla på tills vi en vacker dag får till stånd en fullvärdig gång-& cykelväg med samma höga kvalitets-
standard som dagens befintliga sträcka Väjern-Solvik Camping.  
Enligt vår uppfattning behöver inte detta vara så svårt.  Varken finansiellt och/eller praktiskt. 

”Där det finns en vilja, där finns det alltid lösningar.” Konstruktiv samverkan ger praktiska lösningar 
som kan fungera och täcka de mest primära behov för trafiksäker 174. Vi får i denna fråga leva och 
arbete enligt ordtaket: ”Får man inte den lösning man älskar... så får man älska den lösning man kan 

få!”         

I vår kommun finns enorma resurser. Både mänskliga och tekniska. Vi är många som önskar bidra till 
och vara med att skapa ett bra och säkert samhälle för alla stora och små invånare. Säkerhets-
prioriterande förälder som exempelvis är gräv-maskin-entreprenörer, jordbrukare och hantverkare 
samt företag inom bygg och anlägg finns det gott om inom vår kommun. Tillsammans kan detta lösas  

Vi skall väl inte behöva fortsätta att sitta och vänta i flera år innan Vägverket  äntligen kommer på 
”spel-plan”?.  

En lösning från kommunens byråkrater flera år tillbaka var att anvisa och markera vissa, partiella 
småvägar i kommunen som passande för cyklister. Exempelvis vår lilla trevliga grusväg mellan Ödby-
Ö vägen till Ramsvikvägen. Förbi gamla Svälte skola och Mor Lena’s stuga. Förslaget var givetvis en 
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Margareta och Jan D. Hagness - Ramsviksvägen - Svälte 3 - 456 92 Hunnebostrand 
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välmenad trevlig väg som man kan promenera eller cykla på när man vill uppleva Ramsvikslandet och 
Sotekanalen m.m..  

Men vi som bor vid denna väg har genom flertal år observerat att detta blev ingen lyckad lösning. 
Den vägen är för lång och krokig och utan en helhetlig möjlighet att promenera /cykla trafiksäkert 
hela vägen mellan Smögen och Väjern och Hunnebostrand.  Det är enbart ett fåtal personer som 
använder denna möjlighet. Därför är det enbart en otillfredsställande partiell lösning. 

Det som först och främst behövs för oss fastboende/halvårsboende personer och familjer är en 
kortast möjligt, effektiv och säker smal väg där man separat från all bil / lastbil-trafik kan förflytta sig 
tryggt gående eller på cykel från Smögen/Kungshamn till Hunnebostrand. Och detta kan enbart 
tillfredsställas om denna läggs längsmed denna huvudväg.   

Ett projekt som ska utveckla cykelturismen i Sotenäs kommun höres diffust ut.  

Enligt vår uppfattning skall vi (kommunen) nå först och främst ha fokus på att prioritera och använda 
alla möjliga ekonomiska och praktiska medel samt resurser till att lösa kommun-invånarnas stora 
primära behov i dag så som vi har beskrivit ovanför.   

Detta förslag vill, med vår kommun befintliga och antagligen också framtidig milda vinter-väder & 
klimat, också kunna stärka helårsturismen.  När det i större och större grad försvinner snö och skid-
möjligheter i södra delarna av både Norge och Sverige,  så vill ett bra alternativ för motions-, havs- 
och natur-intresserade norrmän och svenskar vara att ta vägen till vår attraktiva kommun för att 
njuta sportsliga och andra trevliga aktiviteter.   

Vi hoppas på att vårt förslag och idé kan ge en snabb, konkret framgång i denna viktiga sak-frågan. 
Ett ärende som har blivit liggande nästan olöst och resultatlöst sedan året 2007, då undertecknade 
första gången skickade in vårt medborgarförslag. 

Särskild vill vi påpeka att vårt förslag är enligt kommunens tidigare Visioner och Framtids-idéer samt 
programförklaringar helt sedan år 2007.   

Också i den nuvarande Programförklaring för mandatperioden 2019–2022; se nedanstående punkt 2 
och 5 i kapitlet Samhällsbyggnad  

- Kommunen har rimliga handläggningstider i alla tillståndsärenden. 
- Sotenäs är en trygg och säker kommun att bo, leva, arbeta och vistas i. 
- Det finns ett varierat utbud av bostadsalternativ för alla åldrar och i alla kommundelar. 
- Vägarna möjliggör snabba och säkra pendlingsresor och godstransporter. 
- Det är möjligt att cykla säkert mellan de olika kommundelarna. 

Vår önskan med detta inlägg/medborgarförslag är att försöka skapa en snabb, provisorisk och säker 
lösning till bäste för alla promenad- och cykelintresserade kommun-invånare och turister. Till en 
annan bra permanent lösning kommer. 

Vi skall inte behöva vänta ytterligare 10-20 år innan vi uppnår vårt mål… att tillsammans skapa en bra 
och 100 % säker gång-och cykelväg mellan alla samhällena från norr till syd i vår vackra och ständigt 
mer attraktiva Sotenäs Kommun, som kommande år starkt behöver flera nya och yngre invånare /  
barnfamiljer.  

Vår kommun kan inte överleva enbart på halv- eller helårsboende pensionärer. Tyvärr är det så.  
Vi hoppas få en positiv respons. 
 
Med vänlig hälsning 

Margareta och Jan D. Hagness 

mailto:jan@hagness-international.com
mailto:margareta@hagness-international.com
annhog001
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KSTU § 17   Dnr 2021/248 

Förslag om avgiftsbelagd husbilsparkering på allmän plats inom 
Lökholmen, Hunnebostrand. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har bifallet ett medborgarförslag 2020-09-09 § 134 (dnr 2020/72) och gav 
kommundirektören i uppdrag att se över möjligheterna att utöka parkeringsytorna under 
kalenderåret 2020 i området Lahälla/Lökholmen i Hunnebostrand samt utöka 
parkeringsövervakningen så efterlevnad av både avstånd samt betalning av taxa efterföljs.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över möjligheten att avgiftsbelägga fler parkeringar inom 
Sotenäs kommun. Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram fler husbilsparkeringar inom de 
områden som är frekvent besökta. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen ansökte om bygglov för bland annat husbilsparkering utmed Lökholmsvägen i 
Hunnebostrand vilket beviljades och vann laga kraft 2021-03-05. Denna plats är utpekad såsom 
lämplig för detta ändamål i "Plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2018-2020" antagen i KS 
171018 §186. 
 
Förvaltningen föreslår att införa parkeringstaxa på de nya framtagna husbilsparkeringarna utmed 
Lökholmsvägen i Hunnebostrand samt avgiftsbelägga denna med samma taxa som övriga 
husbilsparkeringar i det berörda området, enligt kartbilaga gällande förslag på parkeringsplatser för 
införande av parkeringstaxa samt bifogad Lokal Trafikföreskrift gällande aktuell taxa för dessa.  

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-10 
Kartbilaga  
Lokal Trafikföreskrift 1427:2019:42 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna 
husbilsparkeringsplatserna, utmärkta med H som framgår i de bifogade kartbilagorna från och med 
år 2021. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 17   Dnr 2021/248 

Förslag om avgiftsbelagd husbilsparkering på allmän plats inom 
Lökholmen, Hunnebostrand. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har bifallet ett medborgarförslag 2020-09-09 § 134 (dnr 2020/72) och gav 
kommundirektören i uppdrag att se över möjligheterna att utöka parkeringsytorna under 
kalenderåret 2020 i området Lahälla/Lökholmen i Hunnebostrand samt utöka 
parkeringsövervakningen så efterlevnad av både avstånd samt betalning av taxa efterföljs.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över möjligheten att avgiftsbelägga fler parkeringar inom 
Sotenäs kommun. Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram fler husbilsparkeringar inom de 
områden som är frekvent besökta. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen ansökte om bygglov för bland annat husbilsparkering utmed Lökholmsvägen i 
Hunnebostrand vilket beviljades och vann laga kraft 2021-03-05. Denna plats är utpekad såsom 
lämplig för detta ändamål i "Plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2018-2020" antagen i KS 
171018 §186. 
 
Förvaltningen föreslår att införa parkeringstaxa på de nya framtagna husbilsparkeringarna utmed 
Lökholmsvägen i Hunnebostrand samt avgiftsbelägga denna med samma taxa som övriga 
husbilsparkeringar i det berörda området, enligt kartbilaga gällande förslag på parkeringsplatser för 
införande av parkeringstaxa samt bifogad Lokal Trafikföreskrift gällande aktuell taxa för dessa.  

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-10 
Kartbilaga  
Lokal Trafikföreskrift 1427:2019:42 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna 
husbilsparkeringsplatserna, utmärkta med H som framgår i de bifogade kartbilagorna från och med 
år 2021. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Förslag om avgiftsbelagd husbilsparkering på allmän plats 
inom Lökholmen, Hunnebostrand. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att 
avgiftsbelägga fler parkeringar inom Sotenäs kommun. Förvaltningen har även fått i 
uppdrag att ta fram fler husbilsparkeringar inom dom områden som är frekvent besökta. 
 

Bakgrund 
Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift mellan den 1 juni och 31 
augusti och när avgiften infördes var huvudsyftet att få omsättning på fordonen i 
samhällskärnorna. Kommunen ser även att behoven ökar gällande parkeringsplatser för 
fordonsklass II, det vill säga de så kallade husbilsparkeringarna.  
 

Ärendet 
Förvaltningen ansökte om bygglov för bland annat husbilsparkering utmed 
Lökholmsvägen i Hunnebostrand vilket beviljades och vann lagakraft 2021-03-05. 
Denna plats är utpekad såsom lämplig för detta ändamålet i "Plan för ställplatser i 
Sotenäs kommun 2018-2020" antagen i KS 171018 §186. 
 
Förvaltningen föreslår att införa parkeringstaxa på de nya framtagna 
husbilsparkeringarna utmed Lökholmsvägen i Hunnebostrand samt avgiftsbelägga 
denna med samma taxa som övriga husbilsparkeringar i det berörda området.  
Se bifogad kartbilaga gällande förslag på parkeringsplatser för införande av 
parkeringstaxa samt bifogad Lokal Trafikföreskrift gällande aktuell taxa för dessa.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar om att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna 
husbilsparkeringsplatserna, utmärka med H som framgår i de bifogade kartbilagorna 
från och med år 2021. 
 

Bilaga  
Karta kallad bilaga 1 
Lokal Trafikföreskrift kallad LTF 1427 2019:41 
 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se


 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Skickas till 
Diariet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Avdelningen Drift och Projekt 
 
 

  
Fredrik Torstensson Susanne Jakobsson 
Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 

 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se






 
Sotenäs kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering tillåten på Lahällevägen i Hunnebostrand; 
beslutade den 13 december 2019. 

 
Sotenäs kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

1 § På anvisad plats öster om Lökholmsvägen-Lahällevägen i Hunnebostrand som framgår av kartan i
bilagan till dessa föreskrifter får personbil klass II, lätt lastbil med bostadsinredning, tung lastbil med
bostadsinredning samt buss med bostadsinredning parkeras.
2 § Mellan klockan 0 och 24 gäller dock tillåtelsen i 1 § mot avgift.
3 § Avgiften i 2 § behöver dock inte betalas av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
trafikförordningen (1998:1276) eller rörelsehindrad med utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt
att parkera.
4 § Avgiften i 2 § är 35 kronor per timma, dock högst 200 kronor per dygn.
5 § Tillåtelsen i 1 § och villkoren i 2-4 §§ gäller mellan 1 maj och 30 september.

 
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020 då Sotenäs kommuns lokala trafikföreskrifter (1427 2019
: 02) om parkering tillåten på Lahällevägen i Hunnebostrand ska upphöra att gälla.

 
Beslutfattare: Susanne Jakobsson

 
Handläggare: Susanne Jakobsson

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Lahällevägen, Hunnebostrand
Datum: 2019-12-13

1427 2019:41

Kontrolldatum: 2019-12-13 Lahällevägen, Hunnebostrand



Kontrolldatum: 2019-12-13 Lahällevägen, Hunnebostrand
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KSTU § 19   Dnr 2019/227 

 
Medborgarförslag - Värna allmänhetens tillgänglighet av Stensnäs 
strandäng, Bovallstrand 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska avsluta privatiseringen av skötsel av ängen och ge 
allmänheten tillgång åter igen. Kommunen och privata intressen har under flera år haft ett 
samarbete angående ängens skötsel. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 §17 att överlämna medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Ärendet återremitterades på Kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde 2020-10-13 för 
ytterligare utredning. 
 
Återrapportering sker om ytterligare utredning gällande Stensnäs strandäng. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från hamningenjören, anläggningsingenjören, miljöhandläggaren och drift- och 
projektchef  
Medborgarförslag  

Ajournering 

Ajournering begärs. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att säga upp nuvarande överenskommelse gällande 
skötsel så att skötseln återgår till Sotenäs kommun. Kommunstyrelsens tekniska utskott ger också 
förvaltningen i uppdrag att kontakta en entreprenör för att slå ängen en gång om året.   
Platsen är en kommunal allmänning. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget med att kommunen återtar skötsel av 
området. 
 
 

Skickas till 

Drift- och projektenheten 
Kommunstyrelsen  
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KSTU § 19   Dnr 2019/227 

 
Medborgarförslag - Värna allmänhetens tillgänglighet av Stensnäs 
strandäng, Bovallstrand 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska avsluta privatiseringen av skötsel av ängen och ge 
allmänheten tillgång åter igen. Kommunen och privata intressen har under flera år haft ett 
samarbete angående ängens skötsel. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 §17 att överlämna medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Ärendet återremitterades på Kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde 2020-10-13 för 
ytterligare utredning. 
 
Återrapportering sker om ytterligare utredning gällande Stensnäs strandäng. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från hamningenjören, anläggningsingenjören, miljöhandläggaren och drift- och 
projektchef  
Medborgarförslag  

Ajournering 

Ajournering begärs. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att säga upp nuvarande överenskommelse gällande 
skötsel så att skötseln återgår till Sotenäs kommun. Kommunstyrelsens tekniska utskott ger också 
förvaltningen i uppdrag att kontakta en entreprenör för att slå ängen en gång om året.   
Platsen är en kommunal allmänning. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget med att kommunen återtar skötsel av 
området. 
 
 

Skickas till 

Drift- och projektenheten 
Kommunstyrelsen  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Hamningenjör 

Telefon: 0523-66 46 82 
E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se 
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Medborgarförslag till kommunstyrelsen - Värna allmänhetens 
tillgänglighet av Stensnäs strand-äng, Bovallstrand 
 

Sammanfattning  
Förslagsställaren föreslår att kommunen ska avsluta privatiseringen av ängen och ge 
allmänheten tillgång åter igen. Kommunen och privata intressen har under flera år haft 
ett samarbete angående ängens skötsel. 

Beskrivning av ärendet 
Frågeställarna anser att kommunen borde lägga resurser på annat än att ge privata 
personer en möjlighet att utöka sin privata trädgård. 

Bakgrund 

Förvaltningen och den privata aktören har under en längre period sedan 2013 haft ett 
gott samarbete angående skötsel av en strandäng vid Stensnäs-Bovallstrand. Initiativet 
kommer från den privata aktören som ansåg att det såg ovårdat ut i området. 
Förvaltningen tyckte att förslaget var mycket bra. Då behovet var tydligt men inga 
resurser fanns till detta och ansåg det var bra att det togs tag i. Detta skapar även 
delaktighet och engagemang från samhället. 
 
Förvaltningen fick den första informationen att det fanns andra som tyckte att åtgärden 
var felaktig 2016. Det som gällde att en mindre grusslinga var avspärrad, insådd av 
främmande växter, inte möjligt att sjösätta båtar samt skyltar som gav ett ogästvänligt 
intryck. 
 
Förvaltningen träffade Kristofer Utbult som representerade de som tycker att åtgärden 
är felaktig 2018. Det meddelades då från förvaltningens sida att stenarna som blockerar 
vändslingan inte kommer att plockas bort då området i detaljplanen är naturmark samt 
det påverkar inte allmänhetens tillgång till marken. 
Förvaring av båtvagnar och båtar på ängen är inte lämplig. 
Skyltar som till viss del fortfarande fans på området ska plockas bort  
Använda slåtterbalk istället för gräsklippare vid klippning. 
 
Förvaltningen träffade de privata aktörerna samt vägföreningen något senare under 2018 
gällande hanteringen av ängen/närliggande väg där det meddelades att skyltar som 
anmodar att inte plocka blommor för att få en naturlig fröspridning strider mot Lagen 
om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814§5) och skall 
plockas bort. 
Stenarna som blockerar vändslingan blir kvar. 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Hamningenjör 

Telefon: 0523-66 46 82 
E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se 
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Förvaring av båtvagnar och båtar på ängen är inte lämplig dock har Kommunen inga 
synpunkter till tillfällig uppläggning av kanoter och segelbåtar (utan bottenfärg) under 
sommarsäsongen vid strandkanten. 
 
Gällande detaljplan påvisar att området är för friluftsbad. 
 

Koppling till vision, programförklaring och mål  
Ett rikt fritids - och kulturutbud  
En attraktiv besökskommun 
 

Konsekvensbeskrivning av ärendet   

Analys 

I en mindre kommun som Sotenäs är samhällsengagemang viktigt för att sammanfoga 
samhället. När det kommer initiativ från intresseföreningar och privata aktörer så 
försöker förvaltningen så långt det är möjligt att hjälpa/medverka. Detta kan vara genom 
hjälp med tyngre maskiner, materiel eller annat. 
Åtgärderna ska naturligtvis inte vara så att en enskild medborgare får fördelar utan det 
ska vara något som är ett mervärde till samhället totalt. 
 

Ekonomi  

Kommunen har genom denna samverkan inte behövt lägga några större resurser på 
ängen men ändå fått en bit strandäng med bättre utseende och tillgänglighet. 
  

Medborgarperspektiv  

Om området sköts som det är tänkt så kommer det ge kommunen ett mervärde både för 
kommuninvånare och turister som besöker området.  
 
 
 
 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Hamningenjör 

Telefon: 0523-66 46 82 
E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se 
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Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen tackar frågeställaren för medborgarförslaget men avslår det mot 
bakgrund av vad som framkommit i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta samarbetet med den privata 
aktören och därmed även godkänna bifogad skötselplanen. 
  
  
 

Bilagor  

Yttrande från MIMB  
Förslag på skötselplan  

 
 
 

Skickas till 
Frågeställare 
Samhällsbyggnadschef 
Drift & Projektchef  
Hamningenjör 
 
 
 

  
Daniel Jarnrot Maria Josefsson 
Hamningenjör Anläggningsingenjör 
 
 

 

 
 

 
Magnus Karlsson Fredrik Torstensson  
Miljöhandläggare Drift och projektchef  
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SBF/Hamnar 541 

 
 
 
Remiss gällande medborgarförslag om skötsel av strandäng på 
fastigheten KLEV 1:13 i Sotenäs kommun 
 
Yttrande 
Platsen bedöms vara allemansrättsligt tillgänglig och ingår inte hemfridszon för 
intilliggande fastigheter. Platsen omfattas av detaljplan från 1960 med bestämmelse Rb 
”område för friluftsbad”.  
 
De åtgärder som utförts på platsen i form av städning och olika former av hävd gynnar 
ett flertal hävdgynnade växtarter bland annat gullviva. Dessa åtgärder på initiativ av 
privatpersoner tar kommunen närmare målet ”ett rikt växt och djurliv”. 
 
De skyltar som finns uppsatta i området är informationsskyltar som inte bedöms avhålla 
allmänheten från att vandra fritt i område. 
 
Körning med bil och andra fordon, upplag av båtar samt sjösättning av båtar är normalt 
inget som ingår i allemansrätten. Det finns alternativa sjösättningsplatser på flera ställen 
i kommunen. Om markägaren bestämmer att den typen av verksamhet inte får 
förekomma på marken så gäller det. Detta faktum innebär inte att allmänheten avhålls 
från området.  
 
Miljönämnden yrkar på att medborgarförslaget avslås och att bifogad skötselplan 
fastställs av kommunfullmäktige. 
 
Delegationshänvisning 
Yttrande lämnas med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän fastställd 2016-02-24 § 8 enligt punkt A.4.  
 
Beskrivning av ärendet 
Sotenäs kommun har mottagit ett medborgarförslag om att värna allmänhetens 
tillgänglighet av Stensnäs strand och äng. Medborgaren anser att stranden privatiseras 
genom skötsel av ängen, strandstädning samt avhysning av upplagda båtar. 
 
Stranden har under många år, innan skötseln av stranden påbörjats, används för 
uppläggning av båtar under vintern. Medborgaren vill att stranden ska återgå till tidigare 
användning. 
 
Miljöenheten har sedan 2015 varit i kontakt med Gunnar Steineck som sedan dess skött 
stranden för att gynna den biologiska mångfalden. I skötseln ingår städning av ytan före 
växtsäsongen samt nedklippning (slåtter och efterbetning) till 3 – 10 cm. Slåtter förläggs 
så sent som det är praktiskt möjligt för att gynna blomningen under sensommar och höst 

Beslutatsdatum 2020-09-10
§Dnr: MIMB-2020-2090 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare
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samt för att gynna övervintrande fjärilar och andra insekter. Slåtter kan ske med lie, 
röjsåg, trimmer eller slåtterbalk. Klippet förs bort från ytan. Efterbetning för att få ytan 
helt kort kan ske med gräsklippare. 
 
 
För Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
 
 
  
Magnus Karlsson 
Miljöhandläggare 
 
 
Kopia skickas till  
Sotenäs kommun 
 
Bilaga 
Skötselplan 
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§Dnr: MIMB-2020-2090 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare
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Skötselplan - Stensnäs strandäng 
 
Inledning 

Sotenäs kommun har sedan 2015 varit i kontakt med Gunnar Steineck (Strandängens 
vänner) angående skötsel av kommens mark vid fastigheten KLEV 1:13 i Bovallstrand, 
se bilaga 1. Skötsel har skett på stranden under några år med gott resultat. Gunnar har 
tagit fram ett utkast till skötselplan som bearbetats av Magnus Karlsson, 
miljöhandläggare. 
 
Strandängen och närområdet har delats in i 5 områden, se bilaga 2. Skötsel har hittills 
endast skett på huvudängen, område 4. Det finns även förslag på skötselåtgärder för de 
övriga områdena, område 1-3 samt 5.  
 
Syftet 

Syftet med skötselplanen är att reglera hur marken ska skötas så att målet med skötseln 
uppnås. 
 
Mål med skötsel 

Målet med skötseln är att Bevara och utveckla den biologiska mångfalden med syfte att 
skapa blomrika miljöer för pollinerare. Åtgärden har koppling till miljökvalitetsmålet nr 
16-Ett rikt växt och djurliv. Åtgärden har koppling till miljökvalitetsmålet nr 16-Ett rikt 
växt och djurliv. 
 
Utförare av skötsel 

Skötsel utförs av Gunnar Steineck gunnar.steineck@oncology.gu.se (Strandängens 
vänner) och kan tas över av kommunen vid behov. 
 
Skötsel av huvudängen (område 4) 
Huvudängen gränsar i väster till havet, i öster till Äpplejälvägen, i söder till ett 
dräneringsdike och i nordväst till ett dräneringsdike och nordöst en yta där växtligheten 
försvunnit på grund av framförande av motorfordon. Huvudängen används till 
fritidsaktiviteter och bad. Skötsel, liksom val av växter att främja och motverka, 
avspeglar denna användning. Örterna håller nere det höga gräset och vissa, som trift och 
gulkämpar, ger en slitstark yta för fritidsaktiviteter. Ytan skall vara framkomlig, se 
trevlig ut året runt och vara lättskött. Marken består av morän med inslag av marina 
skal. Den fuktiga ytan kring dikena i söder och norr har hög växtlighet med en 
dominans av älggräs. Den kultiverade ytan har nu låg växtlighet och är framkomlig och 
lättskött. Två områden, norr och öster om en apel i centrum av ängen, kräver 
engångsinsatser för att bli kultiverade (se nedan). 
 
I skötseln ingår städning av ytan före växtsäsongen samt nedklippning (slåtter och 
efterbetning) till 3 – 10 cm. Slåtter förläggs så sent som det är praktiskt möjligt för att 
gynna blomningen under sensommar och höst samt för att gynna övervintrande fjärilar 
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och andra insekter. Slåtter kan ske med lie, röjsåg, trimmer eller slåtterbalk. Klippet förs 
bort från ytan. Efterbetning för att få ytan helt kort kan ske med gräsklippare.   
 
Engångsinsatser på huvudängen, område 4. I samband med att byggnadsmaterial och 
massor förvarades öster om apeln infördes höga gräs, sly, gråbo, ogräsmaskros och 
skräppa. Denna yta är inte framkomlig, ojämnheten och växterna gör ytan svårskött. 
Uppgrävning, bortförande av sly och grästuvor samt utjämning skulle troligen medföra 
att ytan blir lika framkomlig och lättskött som den övriga torra ytan. På en yta norr om 
apeln ligger flera strängar av tång och sjögräs där höga gräs, gråbo, skräppa, älggräs och 
ogräsmaskros fått fäste. Denna yta är inte framkomlig, ojämnheten och växterna gör 
ytan svårskött. Uppgrävning av strängarna, bortförande av älggräs och grästuvor samt 
utjämning skulle troligen medföra att ytan blir lika framkomlig och lättskött som den 
övriga torra ytan. 
 
Växter i området 

Någon fullständig inventering av växtligheten är inte gjord. De växter som inte nämns 
nedan varken främjas eller motverkas. För växter som främjas insamlas och återförs frö. 
För växter som begränsas insamlas frö och förs bort från ytan. De kan även grävas upp.   
 
Växter som främjas:  
Akleja, axveronika, backglim, backlök, backnejlika, backskärvfrö, bergsyra, blodnäva, blåeld, 
blåmunkar, bockrot, brudbröd, cikoria, daggkåpa, fackelblomster, femfingerört, färgkulla, 
förgätmigej, gråbinka, grässtjärnblomma, gul fetknopp, gullviva, gulmåra, gåsört, gökblomster, 
harklöver, höstfibbla, johannesört, jungfrulin, kabbleka, kattfot, kråkvicker, kungsmynta, 
käringtand, liten blåklocka, liten getväppling, ljung, mandelblom, myskmalva, nattljus, nysört, 
prästkrage, renfana, revfingerört, rödklint, rödkämpar, sandnejlika, skatnäva, skogsnäva 
(midsommarblomster), skörbjuggsört, småborre, småfingerört, smörblomma, smörboll, 
sommarfibbla, stallört, stor blåklocka, stortimjan, strandaster, strandbaldersbrå, strandglim, 
strandlysing, strandtrift, strandveronika, strätta, styvmorsviol, svartkämpar, svärdslilja, 
tjärblomster, vanlig ögontröst, vildmorot, vit fetknopp, vänderot, åkervädd, ängsskallra, 
ängsviol. Korta gräs som vårbrodd, luddlosta och darrgräs. Halvgräs.  
 
Växter som varken främjas eller motverkas.  
Flockfibbla, gulsporre, strandråg, stånds, svartkämpar. 
 
Växter som observeras för eventuell begräsning.  
Lupin, röllika, väddklint.  
 
Växter som begränsas.  
Gråbo, gullris, skräppa, ogräsmaskros, skogsklöver, tistel, älggräs, vass, höga gräs som 
hundäxing och knylhavre. Sly.  
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Förslag på skötsel av övriga områden i framtiden 

Område 1 
Utefter vägen, fram till dräneringsdiket, är ytan överväxt med vass och älggräs. Här 
finns ingen tidigare flora, ingen värdefull undervegetation, ingen fröbank. Detta område 
kanske kan göras prydligt genom att växtligheten under en säsong hindras med 
täckning. Under följande säsong kan utjämning och insådd av en strandflora ske och 
med tiden en prydlig och lättskött yta erhållas. 
 
Område 2 
 Mellan fotbollsplanen och den ytan där fordon kör finns ett stort område som de 
senaste 10 åren blivit överväxt med vass. Den östliga begränsningen utgörs av ett 
dräneringsdike. För 20 år sedan sågs här en rik flora innefattande 1000 exemplar av 
orkidén Jungfru Maria nycklar, tidigare har även nattviol observerats. Detta område 
skulle kanske kunna restaureras om den vissna vass som täcker marken förs bort och 
ytan hålls kortklippt några säsonger. I och med att dräneringen nyligen förbättras kanske 
vassen kan fås att tröttna med upprepad kortklippning. Förutom örter som växer i vassen 
torde en god fröbank finnas. 
 
Område 3 
Norr om dräneringsdiket och väster om den vass som sträcker sig till fotbollsplanen 
finns en heterogen yta. Inom detta område finns en vattenkälla som sedan länge 
betraktats som värdefull med gott vatten. Västerut finns en nedfallen kran. På vägen mot 
den kranen ligger två igenspikade bodar som användes av portugisiska gästarbetare som 
bröt sten. Ett kulturminne. Längre österut ses en fuktig yta med hög växtlighet som 
belamras med båtvagnar sommartid och båtar vintertid. Om ytan frigörs från båtar och 
vagnar skulle rimligen en klok tuktning av buskagen, samt slåtter och efterbetning av 
övrig växtlighet kunna göra ytan prydligt utseende året runt. Genom att fordon ofta kör 
inom detta område finns ytor utan växtlighet som används som parkering. 
 
Område 5 
Söder om huvudängen, från diket fram till en liten öppen yta som används som badplats, 
är ytan igenväxt av vass. Stora stenar täcker marken. Uppgrävning av vassen samt 
placering av stenarna på ett ändamålsenligt sätt skulle återställa den möjlighet att 
promenera efter vattnet som tidigare fanns där. Detta skulle i sin tur medföra att de 
individer som kommer från campingen aldrig behöver gå upp på Äpplejälvägen för att 
nå badplatsen. Personer som kommer gående utmed Äpplejälvägen till badplatsen kan 
vika av från vägen och gå igenom huvudängen bort till badplatsen. Denna engångsinsats 
kräver troligen en grävmaskin. 
 
 
Magnus Karlsson 
Miljöhandläggare 
Magnus.karlsson@sotenas.se 
0523-66 47 26 
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Bilaga 1: Översiktskarta 
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Bilaga 2: Skötselkarta 
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KSAU § 58 Dnr 2021/000290 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, våren 2021  

Sammanfattning 

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.  
 
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som 
framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva 
motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. 
 
Vid genomgång finns för närvarande 22 motioner och 10 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-03-19 
Pågående motioner 2021-03-19 
Pågående medborgarförslag 2021-03-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
våren 2021. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, 
våren 2021  

Sammanfattning 
Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.  
 
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 
ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid 
ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. 
Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering 
gäller för medborgarförslag. 
 
Vid genomgång finns för närvarande 22 motioner och 10 medborgarförslag.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och 
medborgarförslag under våren 2021. 
 
 
 
 

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
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Pågående Medborgarförslag 2021-03-31
 Ankom  Namn  Beskrivning Bereds av Beslutas av Beredning

1 2021/000261 2021-03-12
Lena Sörensson 
Barbro Bliss Medborgarförslag - Kooperativt hyresboende i Bovallstrand KS KS för beslut

2 2021/000098 2021-01-27
Olle Törnquist (S) 
och Britt Wall (S)

Medborgarförslag om ett digitalt forum där medborgarna kan följa och vara delaktiga i 
kommunens planprocesser KS KS för beslut

3 2021/000029 2021-01-11 Privatperson Medborgarförslag - Önskan om att ta ut parkeringsavgift på Fisketången sommartid. KS KS för beslut

4 2020/001171 2020-12-02 Privatpersoner
Medborgarförslag -önskemål om att belägga ytan med betong eller liknande på 
ishockeyrinken i Hunnebostrand KS KS för beslut

5 2020/000758 2020-07-28 Annica Koskinen Medborgarförslag - Hundgård på Smögen SBF KS för beslut

6 2020/000401 2020-04-08
Kenny Tärnström 
m fl Medborgarförslag - Gångvägar i Ulebergshamn SBF KS för beslut

7 2020/000307 2020-03-11
Margareta o Jan D 
Hagness

Medborgarförslag - önskemål om snabb planering, utveckling och byggande av gång- 
och cykelväg i Sotenäs kommun SBF KS för beslut KSTU 2021-03-23

8 2020/000196 2020-02-10 Privatperson Medborgarförslag - önskemål om att ha tillgång till rullstol i polsystem ON ON för beslut
9 2019/001261 2019-10-11 Smögens Ö-råd Medborgarförslag - önskemål om ökad trafiksäkerhet på Smögen SBF KS för beslut KSTU 2021-03-23

10 2019/000227 2019-02-13 Privatperson Medborgarförslag - Värna allmänhetens tillgänglighet av Stensnäs strand och äng SBF KS för beslut
Återremitterad 
KSTU 2020-10-13 KSTU 2021-03-23



Pågående  Pågående Motioner 2021-03-31
Diarienr Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Bereds av 

1 2021/000269 2021-03-17 Olof Börjesson (C), Britt Lindgren © Motion Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre KS
2 2021/000282 2021-03-10 Yngve Johansson (MP) Motionsbalans KS
3 2021/000246 2021-03-10 Ewa Ryberg (V) Motion - Menssäkra Sotenäs kommun KS

4 2021/000237 2021-03-08
Eva Abrahamsson (M) Roland Mattsson 
(M) Susanne Bergholtz (M) Motion – Digital teknik för social delaktighet bland äldre ON

5 2021/000214 2021-02-25
Eva Abrahamsson (M) Ragnhild Selstam 
(M) Helene Stranne (M)  Jeannette Loy (M) Motion Anhörigstöd vid psykisk ohälsa ON

6 2021/000200 2021-02-22 Mathias Bruno (M), Lars Kinnmalm (M) Motion - Motion angående Smögens Vattentorn KS
7 2021/000185 2021-02-17 Mikael Andersson (-) Motion - Utred finansieringsalternativ för Sotenäs Bostäder AB KS
8 2021/000184 2021-02-17 Mikael Andersson (-) Motion - Cykelledssamordnare KS
9 2021/000183 2021-02-17 Mikael Andersson (-) Motion - Fler invånare i Sotenäs KS

10 2021/000172 2021-02-15 Therése Mancini (S) Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs kommun KS
11 2021/000162 2021-02-11 Therése Mancini (S) Motion - om hörlurar till digitala möten KS

12 2021/000133 2021-02-05 Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) Motion för att skapa fler bostäder KS

13 2021/000124 2021-02-04
Veronica Johansson (SD) och Sebastian 
Andersson (SD)

Motion - Utdrag ur belastningsregistret för nyanställd personal inom vård och 
omsorg KS

14 2020/001192 2020-12-09 Britt Lindgren och Olle Börjesson

Motion - avseende ändring av praxis kring avgifter för privatpersoner för 
sorterade grovsopor vid Rambos återvinningsanläggning på Hogenäs i Sotenäs 
kommun KS

15 2020/000970 2020-10-06
Therese Mancini (S) och Lars-Erik Knutsson 
(s) Motion - översyn av trafikregleringen sommartid i Hunnebostrands äldre delar SBF

16 2020/000902 2020-09-20 Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) Motion - Säker cykelväg SBF KSTU 2021-03-23
17 2020/000887 2020-09-16 Mathias Bruno (M) Motion - Införande av miljözon i Sotenäs kommun KS

18 2020/000875 2020-09-10
Michael Sandberg (L) och Mikael 
Sternemar (L) Motion - Politisk frågestund KS

19 2020/000786 2020-08-17 Lars-Erik Knutsson Motion om odlingslotter alternativt kolonilotter i Sotenäs kommun. KS

20 2020/000586 2020-05-28
Mikael Sternemar (L) och Michael 
Sandberg (L) Motion - angående bättre utnyttjande av kommunala båtplatser SBF KSTU 2020-10-13

Återremitterad KS 
2020-10-28

21 2019/001093 2019-09-08 Socialdemokraterna Motion - Insatser mot spelmissbruk KS KSAU 2020-04-01
Återremitterad KS 
2020-04-15

Återremitterad 
KSAU 2021-03-31

22 2019/001092 2019-09-08 Socialdemokraterna Motion - Insatser mot porrsurfande på kommunens datorer/ipads. KS KSAU 2020-04-01
Återremitterad KS 
2020-04-15

Återremitterad 
KSAU 2021-03-31



 

 

 
 
 
Diarium: KA 

LISTA DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-07 

 

  

 
  

Delegationsbeslut 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-04-07 88933 

 
Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
att få använda kommunal mark för 
penningsinsamling avseende Radiohjälpens 
kampanjer. A094.404/2021 

2021/000283 

2021-04-06  Förteckning över anställningar i  
Kommunstyrelsen, Omsorgsnämnden, 
Utbildningsnämnden och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen under tiden jan-
mars 2021 

2021/000013 

2021-03-30 88836 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering vid 
C James Andersson, området kallat Solsidan. 
A053.968/2021  

2021/000120 

2021-03-30 88834 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
kommunal offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Saltus, Smögenön 
1:161. A130.027/2021 

2021/000231 
 

2021-03-30 88807 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark i 
anslutning till verksamheten Sunnapå och 
Sorella. A122.475/2021 

2021/000242 

2021-03-26 88789 
 

Delegationsbeslut-  överlåtelse av arrende 0811-
035, sjöbod och brygga Hovenäset 

2021/000073 

2021-03-26 88781 
 

Delegationsbeslut- förminskat arrendeområde 
0611-121 för sjöbod och brygga, Smögenön 
1:114. 

2020/001159 

2021-03-26 88763 
 

Delegationsbeslut-villkorsändring av arrende 
071-050 för brygga på Vägga 2:262 

2020/000057 

2021-03-26 88749 
 

Delegationsbeslut- villkorsändring arrende 0611-
051,  Sjöbod inkl. brygga 

2019/000089 

2021-03-25 88730 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om arrende på för 
båtplats/brygga Stallen, Malmön 

2021/000196 

2021-03-22 88618 
 

Delegationsbeslut- tillfällig markdisposition för 
militärövning, Malmön 

2020/001131 

2021-03-19 88585 
 

Delegationsbeslut- nekad nyttjanderätt för 
padelbana, gravarne 3:1 (bäckevik) 

2021/000180 

2021-03-19 88429 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om villkorsändring 
gällande arrendeavtal 091-201-1-01 

2019/001058 

2021-03-18 88544 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering i anslutning till verksamheten 
Ekelöfs räk och fisk, fiskhallskajen på Smögen. 
A069.186/2021 

2021/000160 

2021-03-16 88509 
 

Delegationsbeslut Utseende av nytt 
dataskyddsombud 

2021/000266 
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2021-03-16 88492 

 
Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering i anslutning till verksamheten 
Creperie å vin på Smögen. A065.418/2021 

2021/000131 

2021-03-16 88490 
 

Delegationsbeslut vanlig -Remiss - Ansökan om 
tillstånd för foodtruck på privat mark. 
Foodtrucken skall kallas Tant Auton. 
A069.049/2021 

2021/000156 

2021-03-15 88480 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering i anslutning till verksamheten Roys 
delikatesser på Ringareskärskajen, Smögen. 
A080.411/2021 

2021/000157 

2021-03-10 88184 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 0711-166-2 sjöbod och brygga Tången 

2021/000102 

2021-03-10 88178 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
markarrende 03002095 på fastighet Vägga 1:2 

2021/000146 

2021-03-10 88168 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 031-2 Finntorp 2:238 sjöbod 

2021/000168 

2021-03-10 87622 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om överlåtelse av 
arrende 0711-142-1 sjöbod och brygga 

2021/000074 

2021-03-09 88317 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal, offentlig mark för 
uteservering i anslutning till verksamheten 
Kanten Café och bar i Hunnebostrand. 
A626.282/2020 

2020/001108 

2021-03-08 88273 
 

Delegationsbeslut signerat - påskrift av avtal IT-
fabriken anslutning EDP Vision e-arkiv iipax 

2019/000683 

2021-02-25 88062 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till Göstas fiskbutik och Ostronbanken 
på Smögen.  A053.903/2021 

2021/000121 

2021-02-25 88061 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering i anslutning till verksamheten 
Torgboden i Bovallstrand. A065.082/2021 

2021/000132 

2021-02-25 88059 
 

Delegationsbeslut  - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
utplacering av klädinsamlingscontainers. 
A048.288/2021 

2021/000159 

2021-02-25 88058 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss Ansökan om 
upplåtelse av kommunal, offentlig mark för 
uteservering i anslutning till Olgas bistro i 
Hunnebostrand. A088.109/2021 

2021/000193 

2021-02-24 87585 
 

Delegationsbeslut-förhandsbesked för 
nybyggnation av brygga 

2019/000230 
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Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2021-03-24 88850 

 
Protokoll Kommunala pensionärsrådet 
2021-03-24 

Administrativ chef 

2021-03-24 88727 
 

Samordningsförbundets protokoll 2021-03-
19 

Samordningsförbundet Väst 

2021-03-24 88679 
 

Öppet brev angående Elbrist i Södra 
Sverige 

Föreningen Svenskt 
landskapsskydd 

2021-03-23 88840 
 

Protokoll KSTU 2021-03-23 KSTU 

2021-03-19 88734 
 

Protokoll Bolagsstämma Västvatten AB 
2021-03-19 

Västvatten AB 

2021-03-16 88528 
 

Öppet brev, Nu skriker vi! Gymnastikförbundet 

2021-03-15 88685 
 

Samverkansprotokoll 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-03-
15 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2021-03-12 88435 
 

Protokoll 2021-02-25 från Sotenäs 
Rehabcenter AB 

Sotenäs Rehabcenter AB 

2021-03-11 88849 
 

Samverkansprotokoll 
Omsorgsförvaltningen 2021-03-11 

Personalavdelningen 

2021-03-04 88829 
 

Protokoll styrelsemöte Sotenäsbostäder 
AB 2021-03-04 

Sotenäsbostäder AB 

2021-03-04 88391 
 

Byggnadsnämnden § 28 årsbokslut 2020  Byggnadsnämnden 

2021-03-04 88390 
 

Samverkansprotokoll 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-01-
25 

Personalavdelningen 

2021-03-04 88387 
 

Samverkansprotokoll 
Omsorgsförvaltningen 2020-02-22 

Personalavdelningen 

2021-03-03 88393 
 

MN § 3 - ekonomi, årsbokslut 2020 Miljönämnden 

2021-02-24 88202 
 

Protokoll CSG 2021-02-24 Central Samverkansgrupp 
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KSAU § 52 Dnr 2019/000393 

Reviderad taxa för försäljning av industrimark 

Sammanfattning 

Det finns en svårighet i att ha ett värde för industrimark som gäller i hela kommunen. Det skiljer sig 
en del beroende på var marken är belägen inom kommunen huruvida den är grovplanerad eller inte 
samt vilken användning som medges i detaljplanen. Idag finns det ett beslut om att sälja all planlagd 
industrimark för 285 kr/kvm vilket är en taxa som använts sedan 2009 och den behöver uppdateras 
till dagens marknadsvärdenivåer. 
 
En värdering av industrimark i kommunen gjordes 2020, denna är nu uppdaterad till värdetidpunkt 
februari 2021. 
 
Marknadsvärdet bedöms för grovplanerad tomtmark ligga mellan 300-600 kr/kvm beroende på läge 
och användning medan ej grovplanerad tomtmark bedöms ha ett marknadsvärde på mellan  
150-350 kr/kvm. Taxa enligt beslut 2009-11-04 § 179 om 285 kr/kvm för industrimark som gäller 
för hela kommunen behöver uppdateras. 
 
Det föreslås att Kommunstyrelsen beslutar om att anta Värdeutlåtande avseende industrimark i 
Sotenäs kommun (2020-04-27, uppdaterad 2021-02-22) som en taxa vid försäljning av 
industrimark.  

Beskrivning av ärendet 

Värderingen skiljer på orter inom kommunen samt om marken är grovplanerad eller inte. I 
värderingen har en bedömning gjorts av värdet för mark för dels industriändamål dels för mark 
avseende verksamheter, handel, kontor m.m. I båda fallen har det också gjorts en analys av värdet 
för ej grovplanerad tomtmark och för grovplanerad tomtmark.   
 
Värdebedömningen har gjorts med stöd av ortsprisanalys dels avseende kr/kvm TA, dels K/T där 
det varit möjligt.  
 
I den samlade bedömningen har sedan de olika områdenas specifika egenskaper avseende bland 
annat marknadsläge, skick, exploateringsförutsättningar etc. bedömts. Tabellen med värdenivåer är 
uppdelad med industrimark för sig och verksamhetsmark, handel, kontor m.m. för sig. 
Marknadsvärdet för råtomt industri och verksamhetsmark, handel kontor m.m. samt grovplanerad 
tomtmark. De områden som studerats närmare är: 
 
Kungshamn (Klippsjön, Guleskär, Ödegården)  
Hovenäset (Hogenäs industriområde, Hogenäs Hamn) 
Hunnebostrand (Lökholmens industriområde, Askums-Backa, Bratteby industriområde) 
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Forts. KSAU § 52 

 
Industrimark 
Värdet för ej grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 150-250 kr/kvm och värdet för 
grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 400-450 kr/kvm. Undantaget är området Askums-
Backa som ej är planlagt, där är värdet 100 kr/kvm för ej grovplanerad tomtmark och 250 kr/kvm 
för grovplanerad tomtmark. 
 
Verksamhetsmark, handel, kontor m.m. 
Värdet för ej grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 200-350 kr/kvm och värdet för 
grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 300-600 kr/kvm. Undantaget är området Askums-
Backa som ej är planlagt, där är värdet 150 kr/kvm för ej grovplanerad tomtmark och 300 kr/kvm 
för grovplanerad tomtmark. 
 
Det föreslås att värderingen ska användas som en taxa för industrimark inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

Plan-konsultens tjänsteutlåtande 2021-01-28 
Värdeutlåtande avseende industrimark i Sotenäs kommun (2020-04-27, uppdaterad 2021-02-22) 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår att priserna justeras till 2021 års prisnivå, dvs höjs 5%, samt att: 
Tabellrubriken Färdig tomt ändras till ”Grovplanerad tomt” i enlighet med texten, att: Priserna i 
enlighet med texten är att betrakta som genomsnittsvärden för områdena, att: Priserna gäller 
exklusive förrättningskostnader. 
 
Roland Mattsson (M) och Therese Mancini (S) föreslår bifall till Olof Börjessons (C) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta följande revideringar;  
• att priserna justeras till 2021 års prisnivå, dvs höjs 5%,  
• att tabellrubriken Färdig tomt ändras till ”Grovplanerad tomt” i enlighet med texten,  
• att priserna i enlighet med texten är att betrakta som genomsnittsvärden för områdena,  
• att priserna gäller exklusive förrättningskostnader. 
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Forts. KSAU § 52 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående taxa vid försäljning av industrimark; 
Priserna är att betrakta som genomsnittsvärden för områdena.  
Priserna gäller exklusive förrättningskostnader. 
 
 

 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-02 KA 2019/000393 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ann-Sofie Sjögren, ann-sofie.sjogren.k@sotenas.se 
Mark och exploateringskonsult 
 

Fastställa pris för försäljning av industrimark 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen ser en svårighet i att ha ett värde för industrimark som gäller i hela 
kommunen. Det skiljer sig en del beroende på var marken är belägen inom kommunen 
huruvida den är grovplanerad eller inte samt vilken användning som medges i detaljplanen. 
 
Förvaltningen beställde 2020 en värdering av industrimark i kommunen, denna är nu 
uppdaterad till värdetidpunkt februari 2021. 
 
Marknadsvärdet bedöms för grovplanerad tomtmark ligga mellan 300 – 600 kr/kvm 
beroende på läge och användning medan ej grovplanerad tomtmark bedöms ha ett 
marknadsvärde på mellan 150 – 350 kr/kvm. Taxa enligt beslut 2009-11-04 § 179 om 285 
kr/kvm för industrimark som gäller för hela kommunen behöver uppdateras. 
 
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om att anta Värdeutlåtande avseende 
industrimark i Sotenäs kommun (2020-04-27, uppdaterad 2021-02-22) som en taxa vid 
försäljning av industrimark.  

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen ser en svårighet i att ha ett värde för industrimark som gäller i hela 
kommunen. Det skiljer sig en del beroende på var marken är belägen inom kommunen 
huruvida den är grovplanerad eller inte samt vilken användning som medges i detaljplanen. 
Idag finns det ett beslut om att sälja all planlagd industrimark för 285 kr/kvm vilket är en 
taxa som använts sedan 2009 och den behöver uppdateras till dagens marknadsvärdenivåer. 
 
Förvaltningen beställde 2020 en värdering av industrimark i kommunen, denna är nu 
uppdaterad till värdetidpunkt februari 2021. Detta värdeutlåtande kan förslagsvis 
uppdateras vart annat till vart tredje år för att den ska fortsätta att vara aktuell. Värderingen 
skiljer på orter inom kommunen samt om marken är grovplanerad eller inte. Det finns 
också ett värde för Industrimark och ett annat värde för Verksamhetsmark, handel och 
kontor m.m.  
 
I värderingen har en bedömning gjorts av värdet för mark för dels industriändamål dels för 
mark avseende verksamheter, handel, kontor m.m. I båda fallen har det också gjorts en 
analys av värdet för ej grovplanerad tomtmark och för grovplanerad tomtmark.  
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Värdebedömningen har gjorts med stöd av ortsprisanalys dels avseende kr/kvm TA, 
dels K/T där det varit möjligt. I den samlade bedömningen har sedan de olika 
områdenas specifika egenskaper avseende bland annat marknadsläge, skick, 
exploateringsförutsättningar etc. bedömts. Tabellen med värdenivåer är uppdelad 
med industrimark för sig och verksamhetsmark, handel, kontor m.m. för sig. 
Marknadsvärdet för råtomt industri och verksamhetsmark, handel kontor m.m. 
samt grovplanerad tomtmark. 
 
De områden som studerats närmare är: 
 
Kungshamn (Klippsjön, Guleskär, Ödegården)  
Hovenäset (Hogenäs industriområde, Hogenäs Hamn) 
Hunnebostrand (Lökholmens industriområde, Askums-Backa, Bratteby industriområde) 
 
Industrimark 
Värdet för ej grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 150 – 250 kr/kvm och värdet för 
grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 400 – 450 kr/kvm. Undantaget är området 
Askums-Backa som ej är planlagt, där är värdet 100 kr/kvm för ej grovplanerad tomtmark 
och 250 kr/kvm för grovplanerad tomtmark. 
 
Verksamhetsmark, handel, kontor m.m. 
Värdet för ej grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 200 - 350 kr/kvm och värdet för 
grovplanerad tomtmark bedöms ligga mellan 300 – 600 kr/kvm. Undantaget är området 
Askums-Backa som ej är planlagt, där är värdet 150 kr/kvm för ej grovplanerad tomtmark 
och 300 kr/kvm för grovplanerad tomtmark. 
 
Förvaltningen föreslår att värderingen ska användas som en taxa för industrimark inom 
kommunen. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Genom att använda sig av denna modell med ett värdeutlåtande som uppdateras 
regelbundet kan kommunen tillhandahålla industrimark till marknadsmässiga priser. 

Regelverk  

En kommunal försäljning av mark till underpris kan anses strida mot kommunallagen 
(1990:900) om kravet på god ekonomisk hushållning enligt 8 kap 1 § eller anses utgöra ett 
stöd till enskild näringsidkare enligt 2 kap 8 §. En följd kan då bli att domstolen upphäver 
hela köpet. Stöd i form av underpris kan även strida EG-fördragets bestämmelser om 
statsstöd. Det är därför viktigt att varje försäljning sker till marknadsmässigt pris. 

Organisation och personal  

Att använda sig av värdeutlåtandet som en fastställd taxa ger en tydlighet till såväl 
organisationen som personalen. 
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Barnperspektiv 

Påverkas ej 

Medborgarperspektiv 

Att använda sig av värdeutlåtandet som en fastställd taxa ger en tydlighet till såväl 
näringslivet som kommuninvånarna. 

Jämställdhetsperspektiv 

Påverkas ej 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Värdeutlåtande avseende industrimark i Sotenäs 
kommun (2020-04-27, uppdaterad 2021-02-22) som en taxa vid försäljning av 
industrimark.   

Bilaga/Bilagor 
Värdeutlåtande och uppdaterat värdeutlåtande 

Beslutet skickas till 
Plan och bygg 
 
 

  
Ann-Sofie Sjögren Håkan von Dolwitz 
Mark- och exploateringskonsult Plan- och byggchef 

 
 



 

 
 

2021-02-22 

 
 

 

Fastighetskoll Väst AB  Tfn 0709-985 589   Org nr 556 960-0926    
Hålgårdsvägen 6  E-post lars@fastkoll.se  F-skatt 
434 96 Kungsbacka  www.fastkoll.se 

  

Uppdatering av värdeutlåtande avseende industrimark 
Sotenäs kommun 
 

1 Bakgrund och syfte 
Undertecknad har på uppdrag av Sotenäs kommun upprättat ett värdeutlåtande avseende 
industrimark i Sotenäs kommun, med värdetidpunkt april 2020. I samband med översyn av 
kommunens taxa för industrimark önskas nu en uppdatering med hänsyn till eventuell 
prispåverkan på fastighetsmarknaden.  

Uppdragsgivare är Sotenäs kommun genom Ann-Sofie Sjögren. Detta dokument ska läsas 
tillsammans med tidigare upprättat utlåtande.  

Värdetidpunkt är februari månad 2021.  

2 Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet består av 8 områden i Sotenäs kommun som nyttjas för industri- och 
verksamhetsändamål. Områdena är belägna i Kungshamn, Hovenäset och Hunnebostrand.  

3 Marknadsanalys 
Fastighetsbranschen har som alla branscher påverkats av Covid-19, men 
fastighetsmarknaden har klarat sig bra med hänsyn till att fastigheter ändå anses utgöra 
stabila investeringar som håller över lång tid. Sista kvartalet 2020 var starkt och mycket 
tyder på en ökad tilltro till fastigheter som investering under 2021. I allmänhet kan 
konstateras att mark för industri- och verksamhetsändamål oftast förvärvas i syfte att bygga 
upp långsiktig verksamhet, vilket också minskar påverkan från utomliggande faktorer 
såsom exempelvis pandemier etc. 

Sammantaget bedöms därmed att fastighetsmarknaden inte påverkats negativt för den 
aktuella fastighetstypen i Sotenäs kommun med hänsyn till Covid-19. 

4 Prisutveckling 
För att bedöma den allmänna prisutvecklingen för industrimark görs en analys av den 
allmänna fastighetsprisutveckling (fastighetsprisindex) för industrifastigheter från 2020.  

Då några noteringar för industrimark ännu inte är tillgängliga hos SCB görs en historisk 
tillbakablick där det kan konstateras att prisuppgången varit stabil de senaste 10 åren på i 
genomsnitt 5 % per/år för industrifastigheter.  

I vissa fall kan enskilda marknader ha en betydligt bättre eller sämre prisutveckling än 
snittet, vilket kan bero på ökad tilltro eller misstro till den lokala marknaden som följd av ny 
och förbättrad/försämrad kommunikation eller att en större arbetsgivare flyttar till/från 
kommunen etc. Därför görs en specifik analys över industrimarknaden i Sotenäs kommun. 

Den senare analysen visar inte på någon direkt avvikande trend i förhållande till 
fastighetsmarknaden i stort, varken positivt eller negativt. 





Fastställa pris för försäljning av industrimark, dnr 2019/393 
Uppdaterad tabell efter KSAU, förslag 2021-03-31 

 

Område     Råtomt  Grovplanerad tomt 

Kungshamn   
Klippsjön       210 kr/kvm  472,5 kr/kvm 
Guleskär      262,5 kr/kvm 472,5 kr/kvm 
Ödegården      262,5 kr/kvm 472,5 kr/kvm 

Hovenäset 
Hogenäs industriområde     157,5 kr/kvm 420 kr/kvm 
Hogenäs hamn     210 kr/kvm  420 kr/kvm 

Hunnebostrand  
Lökholmens industriområde     262,5 kr/kvm 472,5 kr/kvm 
Askums-Backa      105 kr/kvm  262,5 kr/kvm 
Bratteby industriområde     157,5 kr/kvm 420 kr/kvm 
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BN § 30   Dnr BN 2020/802 

Ansökan om planbesked för fastigheten Tången 42:97 m.fl., 
Kungshamn 
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Tången 42:97 och 
42:142 för att kunna pröva möjligheten att ändra nuvarande användning från småindustri till en 
kombination av kontor, handel och garage på bottenplanet med bostäder och kontor i de övre 
planen. 
 
Det aktuella området är beläget längs Varvsgatan (i korsningen med Serpentinvägen) på Tången i 
Kungshamn. Öster om de aktuella fastigheterna ligger kommunens byggnader med lokaler som 
tidigare använts för produktionsskolan. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att även dessa bör 
ingå i en ny detaljplan i syfte att utöka prövningen av andra användningsområden än småindustri.  
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att området kan vara intressant att pröva för andra 
användningsområden än småindustri, under förutsättning att konflikter mellan bostäder och 
verksamheter kan lösas på ett tillfredsställande sätt.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-02-16 § 38 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-02-05 

Yrkande 

Robert Yngve (KD), Britt Wall (S) och Vivianne Gustafsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag att föreslå positivt planbesked 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget, Britt Wall och Vivianne Gustafssons förslag och finner 
att nämnden antar detta. 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 3 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet om inte annat avtalas 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 
Kostnad för planbeskedet är 14 190 kr.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Astrid Johansson, planhandläggare 

Telefon: 0523-66 46 57 
E-post: astrid.johansson@sotenas.se 
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Ansökan om planbesked för fastigheten Tången 42:97 m.fl., 
Kungshamn 

Sammanfattning   
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Tången 
42:97 och 42:142 för att kunna pröva möjligheten att ändra nuvarande användning från 
småindustri till en kombination av kontor, handel och garage på bottenplanet med 
bostäder och kontor i de övre planen. 
 
Det aktuella området är beläget längs Varvsgatan (i korsningen med Serpentinvägen) på 
Tången i Kungshamn.  

    
Områdets läge i Kungshamn                            Aktuell bebyggelse utmed Varvsgatan  

Bakgrund 

Ansökan om planbesked inkom 2020-11-18. Sökande av planbeskedet är Persson och 
Dahlholm Fastigheter AB. Ansökan avser två olika fastigheter, Tången 42:97 som ägs 
av sökande och Tången 42:142 som ägs av Solderman AB. 
 
Tången 42:97 och Tången 42:142 består idag av verksamhetslokaler. Tången 42:142 
gränsar mot del av den kommunala fastigheten, Tången 42:1 där bland annat 
produktionsskolan har haft sina lokaler. I söder gränsar området till bergssluttningar 
med ovanförliggande bostadsbebyggelse. I anslutning till området finns Fisketångens 
båtvarv.  
   
Detaljplaner 
Området ligger inom detaljplan 1427-P84/2 fastställd 1984. I planen har fastigheterna 
planbestämmelsen Jm som innebär område för småindustri som inte är störande för 
närboende med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.  
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Astrid Johansson, planhandläggare 

Telefon: 0523-66 46 57 
E-post: astrid.johansson@sotenas.se 
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Detaljplan 1427-P84/2                                   Förslag att utöka planområdet med del av 
                                                                        kommunens fastighet 
Översiktsplan 
Enligt översiktsplanen, ÖP 2010, är aktuellt område lämpligt för utveckling av 
småindustri, hantverk, kontor och bostäder samt utveckling av hamnområdet genom 
förtätning. Områdets karaktär med småskalig verksamhet ska bevaras. Områden för 
småindustri respektive områden för bostäder bör åtskiljas för att undvika konflikter.   
 
Riksintressen 
Området omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§ 
respektive obruten kust MB 4 kap 3§.  
 
Strandskydd 
Där strandskydd råder återinträder det vid nya detaljplaner. Strandskyddsgränsen för det 
generella strandskyddet är 100 meter. 
 
Stigande havsnivå 
Aktuellt område ligger delvis under nivån +2,7 samt +3,2 meter vilket innebär att det är 
utsatt för översvämning från stigande havsnivå. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi 
Om detaljplan ska upprättas och del av kommunens fastighet ska ingå bör avtal om 
kostnadsfördelning mellan parterna (kommunen och exploatören) upprättas. 
Om endast exploatörens fastigheter, enligt ansökan, ska ingå i ett planförslag ska 
exploatören bekosta hela planarbetet samt tillhörande utredningar.  

Regelverk 

Planprocessen ska genomföras i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS 
2014:900) och bedrivas med ett standardförfarande.  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Astrid Johansson, planhandläggare 

Telefon: 0523-66 46 57 
E-post: astrid.johansson@sotenas.se 
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Slutsats 
Öster om de aktuella fastigheterna ligger kommunens byggnader med lokaler som 
tidigare använts för produktionsskolan. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
även dessa bör ingå i en ny detaljplan i syfte att utöka prövningen av andra 
användningsområden än småindustri.  
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att området kan vara intressant att pröva för andra 
användningsområden än småindustri, under förutsättning att konflikter mellan bostäder 
och verksamheter kan lösas på ett tillfredsställande sätt.  

Förvaltningens förslag till beslut  

Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:  
att  ge ett positivt planbesked  
att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 3 år från detta besluts
 datum 
att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts
 datum  
att beslutet innebär inte någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
att sökanden ska bekosta planarbetet om inte annat avtalas 
att  sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 
 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 190 kr.  

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Sökande 
 
Astrid Johansson   Håkan Von Dolwitz 
Planhandläggare   Plan- och byggchef 
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