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Syftet med Sotenäs kommuns årsredovisning är 
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Kommentar från kommunalrådet
Året som gått
Under 2020 antogs en ny vision, Vision 2032, som visar vilken 
väg Sotenäs kommer att gå de närmsta tolv åren. Under 2021 har 
mål för god ekonomisk hushållning kopplade till den nya visionen 
antagits för kommunkoncernen att gälla från och med år 2022. 

Många strategiska arbeten har pågått under 2021. Översiktsplan, 
bostadsförsörjningsprogram, VA-plan, mobilitetsutredning, och 
framkomlighetsutredning för att nämna några. 

Byggnation
Under året har också planerats för om- och tillbyggnation av 
Hunnebohemmet för att möta framtidens behov av äldreomsorg. 
Ombyggnation ska också ske av Sotenässkolan, Kungshamns skola 
och Åsenskolan. Sotenäsbostäder AB har under tredje tertialet inlett 
byggnation av 24 lägenheter vid Ekelidberget i Bovallstrand och 
ombyggnation av Bankeberg i Hunnebostrand med 37 lägenheter.

Hållbarhet
Under 2021 har en Hållbarhetsstrategi antagits, vilket innebär att 
det nu finns en styrning och prioritering för förvaltningarnas och de 
kommunala bolagens hållbarhetsarbete utifrån fyra fokusområden. 
Sotenäs Marina Återvinningscentral fortsatte att expandera under 
året, då insamlade fiskeredskap från stora delar av Sverige lämnats 
hit. Den Marina Återvinningscentralen tog hand om drygt 200 ton 
marint avfall under året. En digital möbelkatalog har tagits fram 
för återbruk av kommunens möbler, där syftet varit att förenkla 
återbruk av möbler på ett enklare sätt. 

Digitalisering
För att underlätta och tillgängliggöra den kommunala verksamheten 
finns nu en e-tjänsteplattform på plats på kommunens hemsida. 
Invånarna kan ansöka om exempelvis bygglov, förskoleplats, planbe-
sked digitalt. Under året har även arkivet digitaliserats för att öka 
tillgängligheten till arkivhandlingar. "Ersättningsskanning" har 
införts vilket inneburit att en inkommen pappershandling får 
gallras/slängas efter att den skannats digitalt. Även digitala signe-
ringar av handlingar har införts i verksamheterna.

Heltidsresan
Vi är stolta över att ha infört heltidsresan i förvaltningen. Projektet 
avslutades i december 2021. Beslut har fattats att heltid ska vara 
norm vid tillsvidareanställning i Sotenäs kommun. Resultatet av 
projektet visar att av kommunens tillsvidareanställda har hela 
97 procent en heltidsanställning.

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. 

Positiva resultat
Invånarantalet ökar, för 2021 med 25 invånare och uppgår därmed 
till 9 125 vilket är mycket positivt. Det är också mycket glädjande att 
kunna konstatera att kommunen återigen har ett positivt resultat. 
Årets resultat uppgick till +16,0 mnkr. Goda resultat är nödvändigt 
för att kunna investera för framtiden, såsom att förbättra kommu-
nens äldreboenden och skolor. Sammantaget uppgick nämndernas 
överskott till +5,3 mnkr och de visar också på god måluppfyllelse. 
Med anledning av det goda resultatet kunde kommunfullmäk-
tige besluta om extra ekonomiska resurser i budget 2022 till både 
omsorg, skola och teknisk verksamhet. Därtill har även beslutats 
om ökade resurser för personal i kommunen avseende friskvård 
och utbildning. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till våra medarbetare, förtroen-
devalda 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
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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.

9 125
antal invånare 31 december 2021

21,99 kr
kommunal skattesats

774
antal årsarbetare i kommunen
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Invånarantalet ökade med 25 personer år 2021. Årets 
negativa födelsenetto övervägs av ett positivt flyttnetto.



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 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 337 348  337 352 373

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar -823 -849 -836 -855 -910

Årets resultat 16 11  11 29 24

Soliditet 1) 38% 36%  36% 36% 37%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 22% 22%  22% 24% 25%

Nettoinvesteringar 2)  129  126 117 73 117

Årets självfinansieringsgrad 3)  60% 59% 64% 133% 88%

Långfristiga skulder 791 883  913 904 904

Kommunen

Belopp i mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Folkmängd 9 073 9 030 9 061 9 100 9 125

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

Verksamhetens intäkter 180 173 162 178 177

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar -659 -660 -650 -705 -734

Årets resultat 10 10 6 18 16

Skatteintäkter 450 463 477 474 489

Förändring skatteintäkter 6% 3% 3% -1% 3%

Generella bidrag exklusive fastighetsavgift 36 27 14 34 45

Förändring generella bidrag exklusive fastighetsavgift -36% -24% -50% 150% 33%

Fastighetsavgift 29 31 32 35 37

Förändring fastighetsavgift 1% 7% 6% 7% 7%

Soliditet 1) 57% 69% 70% 70% 73%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 29% 36% 38% 39% 42%

Nettoinvesteringar 2) 40 35 33 34 35

Årets självfinansieringsgrad 3) 98% 127% 112% 157% 169%

Långfristig låneskuld 161 - - - -

Antal anställda inklusive visstidsanställda 1 077 1 049  1 074 1 015 1 012

Antal årsarbetare inklusive visstidsanställda 779 764 740 772 774

Sjukfrånvaro totalt 7% 6% 7% 9% 10%

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. 



Den kommunala koncernen
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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 
1,0 % av nämndens 
bruttokostnader.

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

Ersättning till privata 
utförare avseende 
skolskjutsar står för 
2,3 % av nämndens 
bruttokostnader.

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

Ersättning till privata 
utförare avseende 
hemtjänst och HVB-
boenden står för 
8,3 % av nämndens 
bruttokostnader.

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

Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän

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

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

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

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

Regional avfallsanläggning i 
mellersta Bohuslän AB

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

Stiftelsen Industrihus i 
Sotenäs kommun

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



Demografisk utveckling
Hur den demografiska utvecklingen ser ut påverkar kommunernas 
välfärdsuppdrag. Ett av skälen till den annalkande arbetskrafts-
bristen handlar om att vi nu går in i en period med låg befolk-
ningstillväxt. Den senaste prognosen från Statistiska centralbyrån 
(SCB) 2021 visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt i Sverige 
än i tidigare prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och 
unga som nu beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder 
som ökar långsamt. Den grupp som ökar snabbast de närmsta tio 
åren, även i antal räknat, är personer över 80 år. Prognosen gör 
därför att kostnaderna för kommuner och regioner förväntas öka 
något långsammare än de har gjort i tidigare befolkningsprognoser.

Befolkningsprognosen för Sotenäs visar att invånarantalet 
år 2030 uppgår till 9 249 invånare. Det innebär en ökning med 
1,6 procent jämfört med år 2021. Prognosen visar på en ökning 
i åldersgruppen 65 år och äldre och främst inom åldersgruppen 
80 år och äldre. Åldersgruppen 80 år och äldre beräknas uppgå till 
13 procent av befolkningen år 2030 jämfört med 8 procent år 2021.  
Befolkningsprognosen visar att antalet äldre ökar mycket snabbare 
än de i arbetsför ålder samt barn och unga. Bibehålls ökningen i 
gruppen 80 år och äldre kommer ökade krav på framförallt kommu-
nens omsorgsverksamheter inför kommande år. Omvänt visar 
prognosen för barn och unga där minskningen skulle innebära 
att behov av verksamheten minskar, med befintlig prognos. Den 
totala nettoökningen kommer innebära en utmaning avseende 
personalförsörjning samt finansiering av fler äldre. 

Befolkning 2021
Befolkningen i Sotenäs uppgick år 2021 till 9 125 invånare och 
ökar därmed med 25 invånare jämfört med år 2020 (9 100). Antalet 

nyfödda barn 2021 uppgick till 60 (föregående år 52). Kommunen 
har ett negativt födelseunderskott på -70 (föregående år -67).  
Negativt födelseunderskott uppvägs även fortsättningsvis av positivt 
flyttnetto med +92 (föregående år +101). Flyttningsnettot har varit 
positivt de senaste åtta åren.

Befolkningsstrukturen fördelar sig enligt tabellen nedan. Sedan 
2016 har en minskning skett inom åldersgrupperna 0-19 år samt 
20-64 år med 95 respektive 156 individer. Åldersgruppen 65 år och 
äldre har sedan 2016 ökat med 311 individer. Det innebär att andelen 
65 år och äldre uppgår till 35 procent av den totala befolkningen. 

Bostadsförsörjning
Med bakgrund av den demografiska utvecklingen i Sotenäs är en av 
förutsättningarna för en befolkningsökning tillgången på bostäder. 
En god och varierad tillgång på bostäder skapar förutsättningar för 
en föryngring av befolkningen, genom att de unga har möjlighet 
att bo kvar i kommunen när de flyttar hemifrån. Detta gäller också 
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 en varierad tillgång på bostäder spelar Sotenäsbostäder 
AB en viktig roll. Bostadsbolaget har 1 170 lägenheter. Under året 
har bostadsbolaget startat byggnation av två nya flerbostadshus. 
Arbetet med att identifiera lämplig mark för nya bostäder görs 
utifrån pågående översiktsplan i samarbete mellan kommun-
styrelsen, bostadsbolaget och byggnadsnämnden. Arbetet med 
ett bostadsförsörjningsprogram kommer att tillföra ytterligare 
underlag till dessa bedömningar.

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.
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Viktiga förhållanden för resultat och ställning

Förändring av antal invånare 2021-2030, Sotenäs kommun

År 0-19 20-64 65-79 80+ Totalt

Antal personer -60 -78 -218 480 124

Procentuell förändring -1% -1% -2% 5% 2%

Befolkning i Sotenäs kommun 2018 - 2021 Skillnad

2018 2019 2020 2021 2020-2021

Invånare 0 - 19 år 1 494 1 500 1 459 1 424 -35

Invånare 20 - 64 år 4 581 4 556 4 549 4 512 -37

Invånare 65+ 2 955 3 005 3 092 3 189 97

   varav 65 - 79 år 2 245 2 306 2 391 2 457 66

   varav 80+ 710 699 701 732 31

Invånare totalt 9 030 9 061 9 100 9 125 25
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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 (2022-03-08) 1 379 företag vilket är en svag ökning 
jämfört med föregående år. Totalt fanns år 2020 4 014 förvärvsar-
betande (dagbefolkning), de flesta knutna till orterna Kungshamn, 
Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand, Väjern, Hovenäset och 
Malmön. De flesta arbetstillfällen återfinns inom tillverkningsin-
dustrin (cirka 23 procent), vilket är mer än 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/byggkonstruktion och handel.

Sotenäs kännetecknas också som en kommun med en mycket 
hög grad av nyregistrerade företag.  Antalet nyregistrerade företag i 
kommunen uppgår till 112 stycken vilket är cirka 10 procent fler än 
tidigare år. Nyföretagandet i kommunen är på en hög nivå jämfört 
med andra kommuner och under 2021 blev Sotenäs, tillsammans 
med sju andra kommuner, nominerad till Årets nyföretagarkommun.

Varje dag lämnar 1 215 invånare Sotenäs kommun för att arbeta 
i en annan kommun och 1 036 personer pendlar hit för att arbeta 
(2020 års statistik). Nettoutpendlingen har ökat de senaste fyra 
åren och fortsätter att öka.

Den pågående pandemin har påverkat näringslivet och 
kommunen stort. Åtgärder har genomförts både från kommunen 
men också från staten i form av olika stödpaket. Sotenäs kommun 
har exempelvis stöttat företag och näringsliv genom anstånd med 
hyra och förlängda betalningstider, den så kallade julpengen, och 
stöd till företagarna avseende skyltning om att hålla avstånd.

Markförvaltning
Kommunen har stor efterfrågan på industrimark vilket ställer 
ökade krav på tillgång till bostäder, infrastruktur, renhållning 
och vattenförsörjning. Under 2021 fortsatte arbetet med kommu-
nens översiktsplan. Där finns den samlade planeringen för hur 
kommunen vill använda mark och vattenområden i framtiden.  

Under året initierades också en mobilitetsutredning och arbetet med 
VA-plan inleddes. I VA-planeringen ingår bland annat kommunens 
vattenförsörjning, utredning kring kommunens framtida avlopps-
hantering och inventering av områden där kommunalt vatten 
och avlopp kan behövas i framtiden. För att möta efterfrågan på 
industrimark beslutades också att iordningsställa två industriom-
råden för försäljning, ett i Kungshamn och ett i Hunnebostrand. 

Under första halvåret 2021 fortsatte också arbetet med en 
detaljplan för att möjliggöra etablering av storskaligt landbaserat 
vattenbruk i Sotenäs kommun. Vid en omfattande etablering väntas 
antalet arbetstillfällen öka kraftigt och ställa krav på en allt  högre 
utvecklingstakt i kommunen. Kommunen är väl förberedd på detta 
genom den pågående strategiska planeringen. 

Turism
Hemester och svemester har denna sommaren gynnat besöksnä-
ringen i Sotenäs med mycket stora besökstal, framför allt inhemska 
besökare men en viss ökning kan även ses från grannländerna och 
mellaneuropa. En utmaning för näringslivet har varit att kunna 
göra snabba omställningar och anpassa personalresurserna efter 
rådande pandemiriktlinjer. 

Intresset för naturturism har fortsatt varit stort, efterfrågan på 
vandring och cykling har ökat och kommunens satsning på såväl 
digital vandringskarta samt broschyrer har varit till god hjälp.

Fysisk och mobil turistinformation har tillhandahållits under 
perioden juni till augusti. Resterande del av året erbjuds hjälp  
digitalt, samt via telefon eller e-post. Sex åretrunt-öppna InfoPoints 
och ytterligare sex sommaröppna InfoPoints bidrar till en god 
tillgång till besöksservice, turistinformation och värdskap.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i Sotenäs har varit stabil över tid, men ökade 
krafigt under år 2020. Jämfört med både länet och riket ligger 
arbetslösheten avsevärt lägre i Sotenäs, men procentuellt har arbets-
lösheten stigit snabbare än i övriga landet. Under 2021 sjunker 
arbetslösheten i både länet och riket medan Sotenäs kommun ökar 
något. Arbetslösheten i åldern 18–64 år uppgår till 4,5 procent 
( +1,7 procent jämfört med 2020), Västra Götaland 5,6 procent 
(-8,8 procent jämfört med 2020), Riket 6,7 procent (-6,7 procent 
jämfört med 2020).
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Arbetslöshet 18 - 64 år, andel av befolkningen, årsmedelvärde

% 2018 2019 2020 2021

Sotenäs kommun 3,2 3,3 4,4 4,5

Västra Götalandsregionen 4,9 5,0 6,1 5,6

Riket 5,8 5,8 7,2 6,7
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Antal arbetspendlare i Sotenäs kommun 2017 - 2020

2017 2018 2019 2020

Utpendlare 1 192 1 197 1 179 1 215

Inpendlare 1 101 1 083 1 015 1 036

Nettopendling -91 -114 -164 -179



Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Omvärldsrisk

Brist på arbetskraft/demografisk utveckling
Med en allt äldre befolkning och en högre konkurrens om arbets-
kraften gäller det att bibehålla personal. Detta både avseende 
kommunens välfärdsuppdrag men också för det lokala närings-
livet. Den demografiska utvecklingen pekar på att befolkningen 
i arbetsför ålder sjunker, en åldrande befolkning, samt ökade 
pensionsavgångar de närmsta åren. 

Medelåldern i Sotenäs är hög i jämförelse med kommunerna 
i Västra Götaland och i riket. En beräkning av den demografiska 
försörjningskvoten - 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 2021 har en försörjningskvot på 102. Det 
innebär att på 100 personer i åldrar där flest förvärvsarbetar, 20–64 
år, finns det 102 personer som är yngre eller äldre. Gruppen äldre 
och yngre är därmed större än den i arbetsför ålder.

Kommunens bostadsbolag har i uppdrag att öka produktionen av 
bostäder för att minska risk för brist på bostäder, vilket annars 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 en förbättrad arbetsmiljö. 

Kommunens framtida planering avseende översiktsplan och 
infrastrukturplan pågår. Planerna 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 ökade  de 
generella bidragen från staten kraftigt med anledning av coronapan-
demin. Under 2021 har de generella bidragen ökat ytterligare. Därtill 
ökar skatteintäkterna 2021 till följd av ökad tillväxt. 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, 2020 och 2021.

Klimat
Framöver finns risk för intensivare regn och ökade vattennivåer. 
Under året har åtgärder vidtagits med förbättrade rutiner för 
rensning av dagvattenbrunnar, en möjlighet till fördröjning av 
vattenflöde vid kraftiga regn och planering av ytterligare åtgärder 
för förbättrad avrinning från Långöns vatten.

Verksamhetsrisk

Personal
Kompetensförsörjning är väsentlig för att kommunen ska kunna 
utföra sitt uppdrag och erbjuda den kommunala service kommunen 
är ansvarig för på ett effektivt vis.  Under de senaste åren har det 
varit svårigheter att rekrytera viss kompetens. Utöver det tillkommer 
även utmaningen med större pensionsavgångar inom vissa verksam-
heter de kommande åren. 

Inom de närmsta sex åren kommer 65 personer att uppnå 68 års 
ålder och hela 124 personer uppnå 65 års ålder. Pensionsavgångar 
sker framförallt inom yrkena vård och omsorg samt skola. Perso-
nalförsörjningsplan behöver uppdateras kommande år, samt ge 
förutsättningar för medarbetare att orka, vilja och kunna arbeta 
längre. Friskvårdssatsningar 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 inom enskilda områden såsom upphandling 
och socialtjänst. Kommunen har också gemensamma IT-system 
med samverkande grannkommuner, till exempel inom omsorg, 
fakturahantering och lönehantering, vilket framöver kommer 
underlätta personal- och kompetensförsörjningen.

Äldreomsorg
Den demografiska utvecklingen går mot att vi får fler äldre nationellt 
och särskilt i Sotenäs kommun som prognostiseras bli Sveriges näst 
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äldsta kommun inom några år. Kommande omställning till god 
och nära vård kommer ställa högre krav på kommunal hälso- och 
sjukvård i samverkan med regionens primärvård. Kommunen får 
då ansvar för att vårda brukare med större vård och omsorgsbehov.

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
Utredning om reningsverk med anledning av den hårda belast-
ningen på dessa har genomförts under 2021. Arbetet kommer att 
gå vidare med en lokaliseringsutredning.

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

Ränterisk
Kommunala koncernens lån till kreditinstitut uppgick 2021-12-31 
till 769,1 mnkr (föregående år 770,3 mnkr). 

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 bostadsbolaget till viss del säkrats genom 
ränteswapar. Per balansdagen hade den kommunala koncernen 
utestående ränteswapar med ett sammanlagt nominellt belopp 
om 410 mnkr (föregående år 410 mnkr). 

Räntenivåerna förväntas öka de kommande åren. En ökning 
av räntenivåerna kommer att vara kännbar och kommera att ha 
påverkan på den kommunala koncernen framöver.  

Höga borgensåtaganden
Borgensåtaganden 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 uppgår totalt till 775,8 mnkr. 
Sammanlagt har de kommunala bolagen kvar att utnyttja cirka 
200 mnkr i redan beviljad borgen. 

Kommuninvest 
Sotenäs kommun har tillsammans med 294 andra kommuner och 
regioner ingått medlemskap i Kommuninvest ekonomiska förening. 
Föreningen är ett samarbete mellan kommuner och regioner kring 
finansiella tjänster. Sotenäs kommun har sedan november 2001 
ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld. Samtliga medlemmar 
har ingått likalydande borgensförbindelser.
 Se not 24 i block 3.

Sotenäs har sedan tidigare betalt in den högsta medlemsin-
satsen. Styrelsen i Kommuninvest beslutade på årsstämman 2020 
om en ökning av medlemsinsats. Med utgångspunkt från detta, 
beslutade kommunfullmäktige om en successiv utökning av Sotenäs 
insatskapital fram till år 2024. Insatskapitalet ska år 2024 uppgå 
till 1 300 kronor per invånare. Sotenäs har under 2020 inbetalt 
1,9 mnkr i insatskapital för åren 2021 och 2022. Insatskapitalet 
per 2021-12-31 uppgår till 9,0 mnkr (föregående år 8,1 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 
uppgår till totalt 643,8 mnkr. Utnyttjad borgen uppgår per balans-
dagen 2021-12-31 till 507,8 mnkr (507,8 mnkr föregående år). Bolaget 
visar på ett positivt resultat om 7,1 mnkr (10,6 mnkr föregående 
år). Soliditeten uppgår till 19 procent. Borgensåtagandet har en 
omfattande påverkan på kommunens finansiella ställning. Risk 
för infriande av borgen alternativt ägartillskott bedöms som låg.

Sotenäs Vatten AB (ägs 100 %)
Kommunens beslut om borgensåtaganden för Sotenäs Vatten AB 
uppgår till 280,0 mnkr. Utnyttjad borgen uppgår per balansdagen 
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2021-12-31 till 243,0 mnkr (243,0 mnkr föregående år). Solidi-
teten uppgår till 1 procent. Den låga soliditeten kommer av att 
taxekollektivet inte ska gå med vinst. För 2021 har bolaget ett 
överuttag motsvarande +0,1 mnkr (föregående år +2,8 mnkr). 
Borgensåtagandet har påverkan på kommunens finansiella ställning. 
Framöver står VA-bolaget inför mycket omfattande investerings-
utgifter vilket kommer att påverka genom ökat borgensåtagande. 
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. Utnyttjad borgen 
uppgår per balansdagen 2021-12-31 till 25 mnkr (25 mnkr föregå-
ende år). Orsaken till kommunal borgen är omfattande renovering 
av anläggningen. För 2021 uppgår tillskottet från ägaren (driftbi-
drag) till 2,7 mnkr (2,8 föregående år). Risk för infriande av borgen 
bedöms som låg.

Rambo AB (ägs 25 %)
Kommunens beslut om borgensåtaganden för Rambo AB uppgår till 
25,8 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 åttaårs period. Rambos resultat uppgick till 9,9 mnkr varav 
resultat efter disposition och skatt 2,3 mnkr. Soliditeten uppgår till 
55 procent. Risk för infriande av borgen alternativt ägartillskott 
bedöms dock som låg.

Borgen egnahem 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 10,4 mnkr (föregående år 
10,7 mnkr). Här ryms borgen för Sotenäs Golfklubb, Kungshamns 
IF, Kungshamns FolketsHus-förening, Sotenäs Fältrittsklubb, 
Föreningen Utpost Hållö samt Töllar och Seiel. 

Pensionsskuld
För beräkning av nuvärdet av pensionsförpliktelsen 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 pensionsförpliktelsen 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 en ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas 
som ansvarsförbindelse uppgår till 221,0 mnkr inklusive särskild 
löneskatt (föregående år 223,6 mnkr). I Skandia sker löpande försäk-
ring av förmånsbestämd pension vilket innebär en ökning av de 
försäkrade pensionerna, med avdrag för utbetalda pensioner.
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Pensionsförpliktelser Sotenäs kommun
mnkr 2020 2021

Totala pensionsförpliktelser i balansräkningen

Avsättning inklusive särskild löneskatt 13,6 14,3

Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 223,6 221,0

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsförsäkring 44,7 49,5

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsstiftelse - -

Summa pensionsförpliktelser (inklusive 
försäkring och stiftelse) 281,9 284,9

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital 56,9 66,5

   varav överskottsmedel 3,7 9,1

Totalt kapital pensionsstiftelse - -

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

Summa förvaltade pensionsmedel 56,9 66,5

Finansiering

Återlånade medel * 225,0 218,4

Konsolideringsgrad ** 20,2 % 23,3%
*Summa av pensionsförpliktelser minus summa av förvaltade pensionsmedel
** Återlånade medel dividerat med summa pensionsförpliktelser

Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser, kronor per 
invånare 2020, Sotenäs jämfört med övriga kommuner i riket

Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser inklusive 
pensionsförpliktelser och löneskatt, kronor per invånare 2020, 
Sotenäs jämfört med övriga kommuner i riket
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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 bostadsbolag avseende 
produktion av bostäder.

Krav på kommunstyrelsen avseende 
byggbara tomter samt detaljplaner för 
utbyggnad tomtmark och industrimark.

Beslut av om- och tillbyggnad av 
särskilt boende.

Planering av översiktsplan och 
infrastrukturplan pågår.

Finansiering Snabb förändring av 
kommunens demografi påverkar 
kostnadsutjämningsavgift.  

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

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

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

Sotenäs Vatten AB Översyn av ledningsnät samt 
upprättat rutiner för rensning av 
dagvattenbrunnar.

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.

Hård belastning på 
avloppsreningsverk samt 
vattenförsörjning

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

Kommunen,  
Sotenäs Vatten AB

Utredning avseende planering 
av avloppsverken är färdigställd. 
Lokaliseringsutredning är påbörjad.

Finansiell risk

Ränterisk Hög skuldsättning ger betydande 
kostnadseffekter vid ökad räntenivå.

Koncernen Bedöms i dagsläget som låg, dock 
aviseras för höjda räntenivåer de 
kommande åren. Bostadsbolaget har 
räntesäkrat delar av lån genom så 
kallade swapar.

Kostnadsutveckling inom 
VA-bolaget

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

Kommunen, 
Sotenäs Vatten AB

Gemensam och långsiktigt plan 
i koncernen för kommande 
investeringsutgifter.

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.



Kommunala koncernen

Vision 2032
För ökad långsiktighet har kommunfullmäktige antagit en ny vision 
som gäller från och med år 2022 och blickar framåt till år 2032. 
Visionen ger en tydlig riktning för de kommande åren. 

Större investeringar
Under året har bostadsbolaget startat två större projekt; ombygg-
nation av Bankeberg i Hunnebostrand där bolaget beräknas bygga 
36 uthyrningsbara lägenheter, samt Ekelidberget i Bovallstrand där 
det kommer byggas 24 yteffektiva mindre lägenheter. 

Kommunen har arbetat för en ombyggnation av Hunnebo-
hemmet. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 attt genom-
föra projektet genom att nybyggnation upprättas i anslutning till 
befintlig byggnad, och därefter följer en renovering av befintlig 
byggnad. I  december 2021 skrevs kontrakt med en upphandlad 
projekteringsledare som ska fortsätta driva projekteringen.

VA-utredning
Under året har utredning påbörjats kring planering av vatten 
och avlopp för de närmsta 70 åren.  En långtidsutredning för 
spillvattenreningen i Sotenäs påbörjades 2020 och har fortsatt 
under 2021. 

Framkomlighetsinventering
Renhållningsbolaget har under året genomfört en framkomlig-
hetsinventering för att säkerställa att kärlen kan tömmas på ett 
säkert sätt både för personal och boende, då beslut tidigare fattats 
om införande av ett nytt insamlinssystem. 
Ingångna samverkansavtal
Sotenäs kommun sa i december 2019 upp samverkansavtalet för 
gymnasieskolan i Fyrbodal och påbörjade ett arbete med att ta 
fram ett nytt, förmånligare, samverkansavtal. Avtal med Uddevalla 

kommun trädde i kraft under 2021. Samverkansavtalets syfte är 
dels att minska nettokostnaden för gymnasieskolan på sikt, dels 
att bidra till bättre studieresultat genom täta uppföljningar.

Pågående tvister
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 översvämningarna som skyfallen 
under sommrarna 2017 och 2021 medförde.

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. Arbetslösheten har ökat de senaste två 
åren, och därtill kostnaden för försörjningsstöd.

Kommunen per verksamhetsområde

Politisk verksamhet
Under året har kommunfullmäktiges sammanträden genomförts 
på dagtid. Sammanträdena har fortsatt, precis som tidigare, att 
webbsändas för en god tillgänglighet. Politiska nämndsamman-
träden och fullmäktigemöten övergick, på grund av pandemin, 
till att ske digitalt under 2020. Dessa har fortsatt att genomföras 
digitalt även under 2021.

Årets nettokostnad för den politiska verksamheten har sedan 
2018 ökat med +1,6 mnkr (20 procent) från 7,8 mnkr till 9,4 mnkr. 

Infrastruktur och skydd m.m.
Inom området infrastruktur och skydd ingår fysisk planering, 
bygglovsverksamhet, teknisk verksamhet och markförsörjning, 
miljö, räddningstjänst, parker mm. 

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 
2020, Sotenäs jämfört med övriga kommuner i riket

Nettokostnad nämnd- och styrelseverksamhet, kronor per 
invånare 2020, Sotenäs jämfört med övriga kommuner i riket



Planarbete
Arbete med att ta fram en ny översiktsplan har pågått under året. 
Byggnadsnämnden har under året haft en omfattande planproduk-
tion med god framdrift i ett stort antal planer. Under året har sju 
detaljplaner antagits (Gamla Hunnebo, Malmöns Pensionat, Före 
detta Wedels möbler i Kungshamn, Hunnebohemmet, ändring av 
stadsplan för del av Kungshamn - Abbagården, Hällebo 2, Hunnebo 
1:647, samt ändring av detaljplanen Bäckevik 1:143 i Kungshamn). 
Planerna för Gamla Hunnebo och Bäckevik 1:143 har överklagats. 
Övriga antagandebeslut har fått laga kraft. Lagstadgade tidsfrister 
har inte alltid kunnat hållas i ärenden om lov, förhandsbesked och 
anmälan.

Hållbar utveckling
På Symbioscentrum pågår ett flertal projekt och initiativ för att bidra 
till en hållbar omställning i Sotenäs. Flera av symbiosföretagens 
verksamheter har kommit igång eller är nära ett uppstart. Det märks 
även av ett intresse för den cirkulära ekonomi som är etablerad i 
Sotenäs vad gäller förfrågningar om potentiellt nya etableringar. 

Marina Återvinningscentralen fortsatte att expandera under 
året, då insamlade fiskeredskap från stora delar av Sverige lämnats 
hit. 

Under året har de kommunala verksamheterna arbetat med 
hållbar utveckling, bland annat kopplat till Kommunernas Klimat-
löften. Läs mer om arbetet för en hållbar utveckling ur ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

Räddningstjänst
Svensk räddningstjänst behöver organisera sig i större enheter för 
att öka förmågan att genomföra omfattande, komplexa och samti-
diga räddningsinsatser. På grund av detta anslöts Sotenäs, Tanums, 
Strömstads och Herrljungas räddningstjänster till Västra Räddnings-
regionens ledningscentral ”Gårda brandstation i Göteborg” under 
hösten. Samtliga räddningstjänster i Västra Räddningsregionen 
är fortfarande egna organisationer som behåller sina namn, sin 
identitet och eget myndighetsansvar.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling
Årets nettokostnad för verksamheten infrastruktur och skydd har 
sedan 2018 ökat med +15,4 mnkr (35 procent) från 44,3 mnkr till 

59,6 mnkr, varv den största nettokostnadsökningarna skett inom 
området fysisk och teknisk planering +14,2 mnkr. Den kraftiga 
ökningen beror på att kommunen från och med år 2021 i driftredo-
visningen kostnadsför kostnader för framtagande av detaljplaner, 
i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning, 
LKBR. Under 2021 har nedskrivningar med motsvarande 12,6 mnkr 
gjorts av tidigare tillgångsförda utgifter.

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.

Kultur- och fritidsverksamheten har under året erbjudit barn 
och unga i kommunen avgiftsfria lovaktiviteter.

Under sommaren drevs samtliga kommunens gästhamnar i egen 
regi. Beläggning i gästhamnarna ökade 14 procent jämfört med 
föregående år, då det var fler norska besökare i hamnarna under 
2021 som en följd av att restriktionerna kopplade till coronapan-
demin lättats jämfört med föregående år. 

Den kommunala bad- och rehabanläggningen Tumlaren stängde 
ner största delen av verksamheten under det första halvåret enligt 
rådande rekommendationer. Därefter har anläggningen hållits 
öppen. Läs mer om Sotenäs RehabCenter AB:s verksamhet under 
året i avsnittet om de kommunala företagen.  

Verksamhetens nettokostnadsutveckling
Årets nettokostnad för verksamheter inom området kultur och fritid 
har sedan 2018 ökat med +2,3 mnkr (14 procent) från 15,9 mnkr till 
18,1 mnkr. Ökningen återfinns inom kulturverksamheten, då stöd 
till kulturföreningar ökat med 1,5 mnkr eftersom anläggningsbi-
dragen bokförts som ett driftbidrag sedan 2019.
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Antal utryckningar, räddningstjänst

2018 2019 2020 2021

Antal utryckningar totalt 366 294 297 282

  varav brand i byggnad 11 10 9 13

  varav trafikolyckor 25 25 12 23

  varav bärhjälp hemtjänsten 38 25 7 7

  varav hjärtstopps-larm 22 18 16 14

  varav självmordsförsök 3 1 3 1

Nettokostnad räddningstjänst 
(mnkr) 13,2 13,8 14,0 13,8

Antal gästnätter i hamnarna

2018 2019 2020 2021

Antal gästnätter i hamnarna 
totalt 19 680 18 520 15 002 17 097

  varav andel gästnätter under 
försäsong 2% 2% 3% 3%

  varav andel gästnätter under 
eftersäsong 1% 1% 2% 2%

Nettokostnad 
gästhamnsverksamhet (mnkr) 1,7 0,6 0,9 0,2



Pedagogisk verksamhet
Pedagogisk verksamhet avser förskola, grundskola, gymnasieskola, 
vuxenutbildning samt särskola. 

Förskola
Antalet barn i förskolan har ökat sedan 2017. Ökningen mellan 
2018 till 2021 uppgår till 7 procent, eller 21 barn. Den strukturella 
förändringen och anpassningen inom förskolan har pågått under 
de senaste åren och även under 2021. Antalet barn per årsarbetare 
uppgick år 2020 till 5,2 vilket också var snittet i riket.  

Under hösten stängdes Valbergets förskola då utemiljön inte 
godkänts vid den årliga miljöinspektionen. Det beslutades att 
istället behålla två avdelningar vid Hasselösunds förskola dit de 
yngre barnen på Valbergets förskola flyttades, medan de äldre 
barnen flyttades till Solhagens förskola. Delar av Smögens skola har 
under året byggts om för att kunna nyttjas som förskola. I augusti 
öppnade tre förskoleavdelningar på Smögens skola.

Trots den svåra kösituationen i kommunen har lagkravet om 
att erbjuda plats inom fyra månader kunnat hållas. Däremot är 
det fler än vanligt som inte kunnat erbjudas sitt förstahandsval. 

Covid-19 påverkade verksamheten mer eller mindre under hela 
året. Restriktionerna har varierat, exempelvis avseende huruvida 
barnen får vara i förskolan vid symtom. Under början av året fick 
inte barn med symtom komma till förskolan, en restriktion som 
senare under året förändrats. Förskolan har under året drabbats av 
sjukdomsperioder bland personal och efter samråd med Folkhäl-
somyndigheten har dessa avdelningar hållits stängda under kortare 
tid. Barn har inte växlat mellan avdelningar, utan varit hemma tills 
det varit möjligt att öppna avdelningarna igen i syfte att minska 
smittspridningen.

Familjecentralen
Familjecentralen bedriver ett tvärprofessionellt samarbete mellan 
kommunens verksamheter och Barnavårdscentralen (BVC), ett 
förebyggande arbete för att motverka ökade orosanmälningar till 
socialtjänsten. Familjecentralens öppna verksamheten har varit 
stängd under delar av året till följd av pandemin. Verksamheten har 
dock dels arbetat med digitala lösningar för att nå barn och familjer 
i kommunen, dels har styrda gruppverksamheter genomförts men 
med färre deltagare i varje grupp. 

Grundskola
Antal elever i årskurs F - 9 minskar något under 2021 jämfört med 
de senaste åren. Ökningen sedan är 2018 uppgår endast till nio 
elever. Antalet elever per lärare uppgår år 2021 till 11,4 vilket är 
något lägre än det ovägda medelvärdet för alla kommuner (11,8). 
Nivån på meritvärdena år 2021 uppgår till 236,6 och är högre 
än snittet för riket (232,1 samt det ovägda genomsnittet för alla 
kommuner (222,2). 

Covid-19 har påverkat grundskolan på flera vis. Under vårter-
minen har Sotenässkolan årskurs 7 – 9 minskat trängsel och risk 
för smittspridning bland elever och personal genom att bedriva 
undervisning på distans, vilket  på alla sätt var utmanande men 
också mycket utvecklande. Den digitala kompetensen tvingades 
fram i hög hastighet och uppfinningsrikedomen var stor för att 
lösa dilemman som var svåra att utföra via datorn. Eleverna fick 
under denna period växa och ta ansvar hemma. De elever som av 
olika anledningar hade som svårast för distansundervisningen 
kunde vara i skolan och fick därmed mer hjälp än vad som annars 
funnits. Andra insatser för att minska smittspridning har varit att 
låta vissa högstadieelever få busskort för linjetrafik för att på så vis 
minska trängsel på de abonnerade skolbussarna, samt organisera 
raster samt tider och plats för skollunch för att på så många sätt 
som möjligt undvika trängsel. 

Från och med höstterminen kvarstår inga anpassningar till 
följd av pandemin. Höstens fokus har i stort gått ut på att försöka 
återhämta och kompensera för vårens förlust av undervisning. 
Vid julens betygssättning syntes en återhämtning i mycket men 
inte i allt. Frånvaron bland eleverna var fortsatt stor även under 
höstterminen, främst beroende av Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer om att stanna hemma vid symptom.

En utredning avseende ombyggnation av Sotenässkolan, Kungs-
hamns skola och Åsenskolan pågick under större delen av året. 
Beslut om fortsatt ombyggnadsarbete fattades i oktober. Beslutet 
innebar att Sotenässkolan, Kungshamns skola och Åsenskolan ska 
vara kvar och arbetet med ombyggnationer fortsätter under år 2022.

Gymnasieskola och vuxenutbildning
Antal gymnasieelever uppgår totalt till 221 elever vilket är en minsk-
ning med -71 elever sedan år 2018. Andelen gymnasielever som tar 

Händelser av väsentlig betydelse
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Förskola

2018 2019 2020 2021

Antal barn i förskolan 295 309 310 316

Procentuell förändring av 
antalet barn 4% 5% 0% 2%

Antal barn/årsarbetare 4,6 5,2 5,2 i.u

Nettokostnad tkr/barn 150,1 131,8 134,3 139,0

Procentuell förändringen av 
nettokostnad /barn 15% -12% 2% 4%

Nettokostnadsavvikelse förskola 
inkl. öppen förskola 31% 17% 15% i.u

Nettokostnadsavvikelse förskola 
inkl. öppen förskola, mnkr 11 7 6 i.u

Grundskola

2018 2019 2020 2021

Antal elever i åk F-9 671 690 694 680

Procentuell förändring av elever 
åk F-9 0% 3% 1% -2%

Elever/lärare (heltidstjänst) åk F-9 11,1 12,0 11,8 11,4

Meritvärde i åk 9, lägeskommun 214,7 234,4 216,0 236,6

Nettokostnad åk F-9, tkr/elev 115,3 109,1 111,5 117,4

Procentuell förändring av 
nettokostnad åk F-9 kr/elev 3% -5% 2% 5%

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola F-9 20% 13% 13% i.u

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola F-9, mnkr 14 9 10 i.u



examen eller studiebevis inom tre år uppgår år 2021 till 72 procent 
(genomsnitt i riket 74 procent), och andelen som tar examen eller 
studiebevis efter fyra år uppgår till 79 procent (78 procent i riket). 
Gymnasieutbildning bedrivs i egen regi endast i form av IM-pro-
grammet. Övriga utbildningsplatser köps från andra aktörer. 

Vuxenutbildning sker i samverkan med fem grannkommuner 
i norra Bohuslän. Under 2021 hade vuxenutbildningen i Sotenäs 
totalt 420 kursdeltagare. Fler kvinnor än män läste inom vuxenut-
bildningen med den största skillnaden inom SFI och yrkesutbild-
ningarna. Av kursdeltagarna läser ett mindre antal distanskurser. 
De flesta väljer någon av de yrkesutbildningar eller kurser som 
finns på plats i kommunen.

Både gymnasie- och vuxenutbildning har under delar av året 
bedrivits genom distansundervisning enligt rådande rekommen-
dationer på grund av coronapandemin.  

Se en kort film om Sotenäs kommunala gymnasie- och vuxen-
utbildning på Symbioscentrum här.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling
Årets nettokostnad för den pedagogiska verksamheten har sedan 
2018 minskat med 6,9 mnkr (3,7 procent) från 186,9 mnkr till 
180,0 mnkr. Grundskolan har under perioden minskat nettokost-
naden med -3,1 mnkr och vuxenutbildningen inklusive SFI med 
-2,3 mnkr. Förskola inklusive fritidshem har ökat nettokostnaden 
med 1,0 mnkr under samma period. 

Särskilt riktade insatser
Inom området redovisas arbetsmarknadsåtgärder samt flykting-
mottagande. 

Arbetsmarknadsverksamhet (AME)
 Anvisningsbara platser har under året funnits för underhåll av 
vandringsleder och motionsspår där återställningsarbeten pågått till 
följd av sommarens kraftiga regnoväder. Projektmedel har beviljats 
för att fortsatt arbeta med att bemanna den marina återvinnings-
centralen/strandstädning under året. Det har också skapat möjlighet 
till projektanställningar riktade specifikt till ungdomar 18-24 år. 

Sedan 2019 har antalet anvisningar till arbetsmarknadsenheten 
verksamheter minskat, det har varit en tydlig nedåtgående trend. 
Detta har medfört att det inte längre finns möjlighet att bedriva 

verksamheterna i samma omfattning som tidigare. Verksamheten 
för naturvård har därför avvecklats under året. Antalet inskrivna 
under år 2021 uppgick till 94 personer, jämfört med 100 personer 
år 2020.

Under året har en förvaltningsövergripande samverkansöver-
enskommelse tagits fram vilken innebär att individ- och famil-
jeomsorgen, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten 
samverkar kring personer som uppbär ekonomiskt bistånd, för 
att korta vägarna till egen försörjning genom arbete eller studier. 
Arbetsmarknadsenheten ser under senare delen av året en ökning 
av antalet anvisade person som en effekt av den förvaltningsöver-
gripande samverkan. 

Sotenäs kommun har tagit emot tio anvisade flyktingar, vilket skett 
genom ett nära samarbete med Sotenäsbostäder AB och socialtjänsten.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling
Årets nettokostnad för verksamheten för särskilt riktade insatser 
har sedan 2018 minskat med -2,0 mnkr varav -1,0 mnkr avser 
flyktingmottagande och -1,0 mnkr avser arbetsmarknadsåtgärder. 
Nettokostnaderna har dock totalt sett ökat med 2,0 mnkr sedan 
föregående år. Även denna ökning är jämnt fördelad mellan de två 
verksamhetsindelningarna.

Vård och omsorg
Till detta verksamhetsområde ingår individ- och familjeomsorg, 
vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Precis som år 2020 har år 2021 dominerats av pandemin. 
Verksamheten har på ett mycket bra sätt hanterat smittspridning 
av covid-19 och personalens följsamhet till rutiner och riktlinjer 
har varit god. Vaccinering av brukare och medarbetare är klar. 
Restriktionerna som varit under året på grund av pandemin har 
dock medför att arbetet med effektivt användande av personal-
resurser försvårats. Detta har även lett till att verksamheterna 
periodvis haft svårt att följa arbetstidslagen.

Ökad psykisk ohälsa har upptäckts som en postpandemisk 
effekt, dels hos brukare, men också hos medarbetare, vilket har lett 
till ökade långtidssjukskrivningar. Förvaltningen har för statliga 
medel anställt en hälsosamordnare som kommer ge operativt 
och strategiskt stöd i arbete kring hälsofrämjande insatser och 
rehabiliteringsprocesser.
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Gymnasieskola

2018 2019 2020 2021

Antal elever i gymnasieskola 292 256 234 221

Procentuell förändring antal 
elever i gymnasieskolan -4% -11% -2% -6%

Gymnasieelever med examen 
eller studiebevis inom 3 år 63% 76% 76% 72%

Nettokostnad gymn. tkr/elev 128,4 151,6 136,3 156,9

Procentuell förändring av 
nettokostnad kr/elev 11% 18% -10% 15%

Nettokostnadsavvikelse 
gymnasieskola 19% 24% 6% i.u

Nettokostnadsavvikelse 
gymnasieskola, mnkr 6 8 2 i.u

Antal inskrivna individer hos AME

2018 2019 2020 2021

Antal inskrivna individer hos 
arbetsmarknadsenheten 176 147 100 94

  varav andel 16-24 år 28 % 29 % 31 % 34%
  
Antal avslutade individer 13 115 65 69

  varav andel 16-24 år 32% 33% 38% 41%

https://www.facebook.com/sotenassymbioscentrum/videos/306253523307659
https://www.facebook.com/sotenassymbioscentrum/videos/306253523307659


Ett större avbrott i kommunens IT-system ägde rum under 
sommaren och synliggjorde sårbarheten i verksamheten vid 
IT-störningar. Förvaltningen arbetar tillsammans med IT- och 
säkerhetsstrateg med att göra risk- och sårbarhetsanalyser och 
handlingsplaner för att på ett bättre sätt kunna hantera liknande 
händelser i framtiden.

En upphandling av trygghetsskapande teknik har påbörjats i samar-
bete med Munkedal och Lysekil. Upphandlingen kommer omfatta 
såväl hemtjänst, särskilda boenden samt LSS och socialpsykiatri.

Individ- och familjeomsorg
Behovet av köpta platser för vuxna personer som har problem i form 
av missbruk och beroende fluktuerar utifrån att behoven förändras. 
Ett fåtal individuella placeringar ger stort genomslag i det ekono-
miska resultatet. Under 2021 har antalet placeringar ökat, däremot 
har placeringar i familjehem fortsatt minska till följd av insatser 
som bedrivs inom socialtjänstens egna öppenvårdsverksamhet.

Ekonomisk bistånd
Ekonomiskt bistånd har ökat de senaste åren. För 2021 uppgår 
biståndet till 6,6 mnkr, vilket är en ökning på med 0,7 mnkr 
(8,7 procent) jämfört med 2020. Ökningen beror på att det i de 
hushåll som är aktuella för försörjningsstöd ingår fler familjemed-
lemmar än tidigare. Detta ökar den totala kostnaden per hushåll. 
Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd har däremot minskat. 

Äldreomsorg
Sotenäs har en hög andel invånare i åldersgruppen 65 år och äldre, 
då den utgör 35 procent av befolkningen, jämfört med riket där 
andelen uppgår till 20 procent. Prognoserna för kommande år 
indikerar en ökning i framförallt gruppen 80 år och äldre.

Antalet årsarbetare inom äldreomsorgen uppgår totalt år 2021 till 
244. Den så kallade Heltidsresan har avslutats under året och inneburit 
att 76 procent av de anställda inom äldreomsorgen har heltidstjänster. 

Upplevelsen är att de som söker särskilt boende idag har mer 
omfattande behov än tidigare. Detta är möjligen ett resultat av 
coronapandemin då de äldre vill bo kvar hemma längre. Även 
detta år har pandemin begränsat möjligheten till uttag av semester 
i verksamheten, vilket medför ökade kostnader för semesterlöne-
skulden inom särskilda boenden och hemtjänst.

Särskilt boende (SÄBO)
Antalet SÄBO-platser har sedan 2018 uppgått till 120. Belägg-
ningsgraden har sedan pandemins början år 2020 inte uppnått 
100 procent. 

Socialstyrelsens brukarundersökning har inte genomförts under 
året med anledning av coronapandemin. År 2020 genomfördes 
undersökningen där nöjdheten inom SÄBO uppgick till 91 procent, 
ett resultat som placerar Sotenäs bland de 10 procent bästa i Sverige. 
Sotenäs har sedan år 2018 placerats bland de 25 procent bästa i 
Sverige i undersökningen.

Arbetet med omstruktureringen av Hunnebohemmet är påbörjat 
och under året har ett slutgiltigt beslut om arbetsgång för om- och 
tillbyggnation av Hunnebohemmet tagits i kommunfullmäktige. 
En projektorganisation har tagits fram med styrgrupp, arbetsgrupp 
samt referensgrupper. En översyn av nuvarande boendeformer 
kommer genomföras för att skapa ett underlag för eventuella 
förändringar och utvecklingsområden i syfte att möta aktuellt 
och kommande behov.

Hemtjänst i egen regi
2021 hade Sotenäs kommun 351 hemtjänsttagare. Utöver dessa fick 
34 personer hemtjänst i kommunen till följd av tillfällig vistelse.  
Kommunen använder sig av LOV-systemet (Lagen av valfrihet) 
där brukaren själv kan välja om denne önskar hemtjänst utförd av 
kommunen eller någon av de privata hemtjänstbolagen. Under året 
konkurrensutsattes kommunen av tre privata utförare. Andelen 
beviljade timmar i egen regi uppgick till 75 procent vilket är en 
nedgång jämfört med åren 2018 - 2020. Under pandemin har 
brukarna i högre grad sökt sig till privata utförare med förhoppning 
om att få färre personal som den enskilde behöver möta. Detta har 
varit extra angeläget utifrån en smittsynpunkt. De privata utförarna 
har redovisat högre grad av personalkontinuitet än kommunens 
egna hemtjänst. 

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
(medelvärde) uppgick under året till 21 vilket är en ökning jämfört 
med de senaste åren. Ökningen beror delvis på den stora sjukfrån-
varon som pandemin innebar. Ett arbete har påbörjats i syfte att 
öka kontinuiteten inom hemtjänsten vilket bedöms komma att få 
goda effekter på upplevd kvalitet.

Händelser av väsentlig betydelse
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Särskilt boende (SÄBO)

2018 2019 2020 2021

Antal boende inom SÄBO 31/12 120 120 107 114

Antal boendeplatser SÄBO 120 120 120 120

Beläggningsgrad inom SÄBO 100% 100% 89% 95%

Socialstyrelsens 
brukarundersökning 88% 92% 91% -

Nettokostnad SÄBO, mnkr 64,7 64,5 67,4 69,9

Procentuell förändring av 
nettokostnad SÄBO -3% 0% 4% 4%

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg 4% 4% 4% i.u

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, mnkr 7 7 7 i.u

Individ- och familjeomsorg

2018 2019 2020 2021

Ej återaktualiserade vuxna 
personer med försörjningsstöd ett 
år efter avslutat försörjningsstöd 76% 85% 78% 77%

Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg - helhetssyn i.u 78% 80% 86%

Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg - tydlig information i.u 85% 90% 95%

Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg - förbättrad situation i.u 73% 72% 77%

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg 17% 20% 14% i.u

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg, mnkr 4 5 4 i.u



Socialstyrelsens brukarundersökning har inte genomförts under 
året med anledning av coronapandemin. År 2020 genomfördes 
undersökningen där nöjdheten inom hemtjänsten uppgick till 
93 procent, ett resultat som placerar Sotenäs bland de 26 procent 
bästa i Sverige. 

Verksamhetens nettokostnadsutveckling
Årets nettokostnad för vård och omsorg har sedan 2018 endast 
ökat med 9,3 mnkr (3,1 procent) från 229,6 mnkr till 238,9 mnkr. 

Jämfört med föregående år har verksamheternas nettokostnader 
ökat med +9,1 mnkr (3,0 procent). Personalkostnaderna har ökat 
med +3,8 mnkr mellan åren (2,0 procent), köp av verksamhet 
inklusive bidrag har ökat med +2,6 mnkr (3,0 procent) och övriga 
verksamhetskostnader har ökat med +0,8 mnkr (2,5 procent). Årets 
intäkter har minskat med -1,9 mnkr jämfört med föregående år. 

Affärsverksamhet
Inom området ingår kommersiella fastigheter, industrihamnar, 
markförvaltning, tomtexploatering och kollektivtrafik.

Både kommunen och Sotenäsbostäder arbetar med att ta fram 
villatomter för åretruntboende. Sotenäsbostäder har inlett ett arbete 
om fortsatt bostadsutveckling utifrån den nya översiktsplanen 
kommunen arbetat med under året. 

Inom den antagna detaljplanen Förålarna på Väjern planeras 
cirka 15 villatomter samt två flerbostadshus i fem våningar med 
totalt 50–70 bostadslägenheter. Kommunstyrelsen har under året 
fattat beslut som innebär att byggnation av bostäder kan genom-
föras på platsen. 

Sotenäsbostäder har under hösten inlett byggnation av 24 lägen-
heter inom Finntorp 2:322 (Ekelidberget i Bovallstrand) och 
ombyggnation av Bankeberg med 37 lägenheter.  

Verksamhetens nettokostnadsutveckling
Årets nettokostnad för affärsverksamhet har sedan 2018 ökat med 
+4,4 mnkr varav industrihamnarna ökat med +1,0 mnkr,  och 
markförvaltning inklusive tomtexploatering +4,1 mnkr. Ökningen 
av nettokostnaden beror till största delen på att färre bostadstomter 
sålts under året än tidigare år.  

Gemensamma verksamheter
Inom området ingår kansliavdelning, ekonomi- och personalad-
ministration, IT-verksamhet, måltidsverksamhet, lokalvård och 
fordonsenhet. 

Digitalisering
Införande av e-arkiv syftar till att öka tillgängligheten till arkiv-
handlingar då arkivet digitaliseras. Den 1 januari 2021 infördes 
ersättningsskanning vilket inneburit att en inkommen pappers-
handling får gallras/slängas efter att ha omvandlats till en digital 
handling. Under året har även digital signering av handlingar 
införts i verksamheterna.

Arbetet med att utveckla nya e-tjänster och kopplingar mellan 
kommunens e-tjänsteplattform och externa system har fortlöpt. Ett 
flertal nya e-tjänster har publicerats via kommunens hemsida såsom 
autogiroanmälan samt ansökan om planbesked, enskilt avlopp eller 
specialkost. Kopplingen mellan e-tjänsteportalen och Bolagsverket 
är även den färdigställd. Öppen data avseende leverantörsfakturor 
har publicerats via kommunen hemsida.

En digital möbelkatalog har tagits fram för återbruk av kommu-
nens möbler, där syftet varit att förenkla återbruk av möbler och att 
på ett enklare sätt se vilka möbler som finns tillgängliga.

Under våren har studenter från Högskolan Väst genomfört ett 
studentprojekt i samarbete med kommunen. Syftet med projektet 
var att på idéstadie skapa upp grafiska representationer över en 
möjlig mobilapplikation för ”Offentliga Toaletter”. Idéerna kan 
kommunen använda vidare i framtida utvecklingsprojekt. 

Inköp och upphandling
Ett 30-tal upphandlingar har genomförts under året, däribland nytt 
ekonomisystem i samarbete med Sotenäs RehabCenter, Sotenäs-
bostäder, Munkbo och Munkedals kommun. 

Under årets granskning av inköp och upphandling är revisionens 
slutsats och rekommendation att kommunstyrelsen bör hantera 
frågan om sårbarhet kring upphandlingsfunktionen för att säker-
ställa ett tillräckligt stöd för kommunens förvaltningar.
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Hemtjänst

2018 2019 2020 2021

Antal brukare exkl. tillfällig 
vistelse i.u 342 329 351

Antal brukare, tillfällig vistelse i.u 43 2 34

Andel beviljade timmar i egen regi 82 % 82 % 81 % 75%

Antal aktiva LOV-företag 4 3 2 3

Antal olika vårdare som besöker en 
person med hemtjänst på 14 dagar 20 17 17 21

Socialstyrelsens 
brukarundersökning 94 % 91 % 93 % -

Nettokostnad hemtjänst, mnkr 46,4 43,3 42,8 42,3

Procentuella förändringen av 
nettokostnad hemtjänst -6% -7% -1% -1%

Upphandlingar och avtal

2018 2019 2020 2021

Antal genomförda 
upphandlingar 32 38 37 36

Antal nytecknade avtal 41 51 44 28

Antal förlängda avtal 17 23 13 27



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 styrmodell 
antagits har fokus legat på utveckling av mål samt indikatorer. 

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. I juni 2020 
antog kommunfullmäktige budget för år 2021 och plan för åren 
2022–2025. En detaljerad investeringsplan antogs av kommunfull-
mäktige i december 2020. 

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 finans-
policy, personalpolicy, inköps- och upphandlingspolicy. 

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-

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
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Koncernnivå Sotenäs kommunala koncern

Finansieringsnivå Kommun Avgiftsfinansierad verksamhet Affärsdrivande  
verksamhet

Verksamhetsnivå Vård & omsorg
Barnomsorg
Grundskola
Gymnasie- & vuxenutbildning
Individ- & familjeomsorg
Kultur & fritid
Gata & park
Fastigheter
Övrig skattefinansierad 
verksamhet

Vatten och avlopp
Kommunal renhållning

Bostadsförsörjning
Bad- och rehabanläggning

https://www.sotenas.se/kommunpolitik/kommunfakta/reglerochstyrandedokument.4.212215de15cc395f032c2434.html


      

      

      

 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 

 

      

 

 

 

 

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 nio 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 

annat än att verksamheten under 2021 i berörda hel- och delägda 
bolag bedrivits i enlighet med av fullmäktige uppställda ändamål 
och inom de kommunala befogenheterna. Det som framgår av 
bolagens årsredovisningar och övrig rapportering leder inte heller 
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 förvalt-
ning och förtroendevalda identifierat och värderat risker utifrån 
sannolikheten att de faller ut och hur väsentliga följderna skulle 
vara om så sker. Kommunstyrelsen beslutar i den årliga anvisningen 
om granskningsområden som samtliga nämnder inkluderar i sin 
plan som tillägg till nämndernas egna kontrollpunkter.

Resultatet av årets kontroller samt kommande års plan redovisas 
i oktober i respektive nämnd samt återrapporteras till kommun-
styrelsen i november. Två områden har anvisats samtliga nämnder 
2021. Dessa avsåg nämndens styrande verksamhetsmål och utbetal-
ningar. Därtill har nämnderna totalt kontrollerat 13 nämndspe-
cifika områden. 

Kommunstyrelsen kräver varje år en återrapportering från 
kommunens bolag avseende bolagens arbete med internkontroll. 
Återrapporteringen sker vid en gemensam bolagsdag. Bolagen 
har under året kontrollerat 24 områden. Några väsentliga brister 
rapporterades inte av bolagen på senaste bolagsdagen.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
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Styrmodell i Sotenäs kommun



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 sex styrande verksamhetsmål. Målet är delvis uppfyllt 
under året då två av fem indikatorer är uppfyllda och samtliga 
styrande verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllda.

• Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt

Bedömning görs utifrån fullmäktiges tre indikatorer samt 
nämndernas två styrande verksamhetsmål. Målet är i hög grad 
uppfyllt under året då två av tre indikatorer är uppfyllda samt ett 
av de styrande verksamhetsmålen är helt uppfyllt.

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

Bedömning görs utifrån fullmäktiges nio indikatorer samt 
nämndernas tio styrande verksamhetsmål. Målet är i hög grad 
uppfyllt under året då åtta av nio indikatorer är helt uppfyllda, och 
samtliga styrande verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllda.

• 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

Bedömning görs utifrån fullmäktiges åtta indikatorer samt 
nämndernas sju styrande verksamhetsmål. Målet är i hög grad 
uppfyllt under året då sju av åtta indikatorer är uppfyllda, och sex 
av sju styrande verksamhetsmål är helt eller 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 två indikatorer samt nämndernas 
sex styrande verksamhetsmål. Målet är i hög grad uppfyllt under året 
då en av två indikatorer är uppfylld, och fem av sex styrande verksam-
hetsmål är helt eller i hög grad uppfyllda. 

Fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning

• Årets resultat 

Målet är uppfyllt under året då båda indikatorerna är uppfyllda.
• Investeringsmål 

Målet är uppfyllt under året då båda indikatorerna är uppfyllda.
• Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid

Målet är uppfyllt under året. Verksamhetens nettokostnader har 
totalt sett minskat över tid.

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 %
Antal företagspaket riktade mot lokala företagare

Målet är delvis uppfyllt

• Utfall: 245:e plats
• Utfall:   70 poäng 
• Utfall:   91 st
• Utfall:   61 %
• Utfall:   10 st

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

Andel flexibla detaljplaner för nya bostäder
Antal bostäder i egen produktion som skapats 
planförutsättningar för under året
Antal nyproducerade bostäder 2019-2023

Målet är i hög grad uppfyllt

• Utfall: 100 %
• Utfall:   25 st

• Utfall:   14 st

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

Kostnad per hushåll med försörjningsstöd
Antal personer med försörjningsstöd pga. arbetslöshet
Antal e-tjänster via www.sotenas.se
Energiförbrukning i kommunala byggnader, i kWh/kvm 
Andel miljöbilar i kommunorganisationen
Andel ekologiska livsmedel
Mängd insamlat mat- och restavfall, i kg/invånare
Mängd insamlat marint avfall
Andel debiterad mängd vatten

Målet är i hög grad uppfyllt

• Utfall:   42,9 tkr
• Utfall:   75 st
• Utfall:     8 st
• Utfall: 127,0 kWh
• Utfall:   32 %
• Utfall:   26 %
• Utfall: 330 kg
• Utfall: 208 ton
• Utfall:   81 %

• 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 särskilt boende äldreomsorg 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg
Andel vårdnadshavare som upplever trivsel och trygghet
Andel elever i åk. 6 och 8 som känner sig trygga i skolan
Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven
Andel elever i åk. 9 med behörighet till gymnasiet
Antal arbetsträningar, arbetsmarknadsinsatser och 
praktikplatser via Sotenäs RehabCenter AB

Målet är i hög grad uppfyllt

• Utfall: 10 % bästa
• Utfall: 26 % bästa
• Utfall: 53 % bästa
• Utfall: 96 %
• Utfall: 96 %
• Utfall: 87 %
• Utfall: 93 %
• Utfall:   5 st

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

Sjukfrånvaro
Andel heltidsanställda, månadsavlönade i %

Målet är i hög grad uppfyllt

• Utfall: 9,9 %
• Utfall: 97 %

Finansiella mål

• Årets resultat Målet avser resultatet i mnkr, samt i förhållande till 
skatteintäkter och kommunal utjämning
Årets resultat
Årets resultat som andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag

Målet är uppfyllt  

• Utfall: 16,0 mnkr
• Utfall:   2,8 %

• Investeringsmål Målet avser kommunkoncernens belåning, samt årets 
självfinansieringsgrad i kommunen. 

Självfinansieringsgrad årets investeringar, i %
Kommunkoncernens belåning ska inte överstiga en nivå som 
motsvaras av belåningstaket hos Kommuninvest

Målet är uppfyllt

• Utfall: 169 %  
• Utfall: Understiger lånetak

• Finansiella krav på förvaltningar Mål: Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. 

Nettokostnad förskola 2021 jämfört med 2017
Nettokostnad grundskola 2021 jämfört med 2017
Nettokostnad gymnasieskola 2021 jämfört med 2017
Nettokostnad äldreomsorg 2021 jämfört med 2017

Målet är uppfyllt 

• Förändring   +7,3 (+3,1) mnkr
• Förändring   -5,0 mnkr
• Förändring   -2,0 mnkr
• Förändring -17,9 mnkr



Målet att företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivs-
kommun är i delvis uppfyllt. 

Måluppfyllelsen baseras dels på måtten näringslivsrankning 
och företagsklimat, effektiv hantering av ärenden inkomna från 
företagare, samt antal företagspaket via Sotenäs RehabCenter, dels 
på utfall från nämndernas styrande verksamhetsmål. Merparten 
av kommunens nämnder har tagit fram styrande verksamhetsmål 
för att nå målen. 

Svensk Näringslivs ranking och Insiktsmätningen
Resultatet av Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat år 
2021 blev något bättre än år 2020, men långt ifrån målsättningen 
då kommunen hamnade på plats 245 av 290 kommuner. Under 
året har flera aktiviteter genomförts för att adressera och arbeta 
för ett bättre företagsklimat i kommunen.

Antal nyregistrerade företag i kommunen uppgår till 112 stycken 
vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Nyföretagandet i 
kommunen är på en hög nivå jämfört med andra kommuner och 
under 2021 blev Sotenäs, tillsammans med sju andra kommuner, 
nominerade till Årets nyföretagarkommun. Under året har det 
skett en positiv utveckling inom det lokala näringslivet med flera 
företag som ökat sin kapacitet och produktion, vilket resulterat i 
fler arbetstillfällen.

 Insiktsmätningen är inte genomförd under år 2021 och kan 
därför inte utvärderas. Mätningen gjordes senast år 2020 då område 
livsmedelskontroller fick högst betyg med indexvärdet 88. Bygglov 
samt Miljö- och hälsoskydd fick lägre betyg med 55 respektive 
45 poäng.

Rådgivning och ansökningar
Kommunen har under året genomfört lotsmöten med företag som 
velat diskutera utveckling av sin befintliga verksamhet eller en 
möjlig nyetablering. 

Ärendebalansen inom markförvaltningen ökade kraftigt 
under det så kallade sjöbodsprojektet som avslutades vid årsskiftet 
2019/2020. Konsekvensen har blivit stora ärendebalanser vilket 

motverkar det starka intresset av väl fungerande processer inom 
plan- bygg- och exploatering i kommunen. I syfte att få rimliga 
handläggningstider har förvaltningen under 2021 fått personal-
förstärkning och vidtagit åtgärder för att komma till rätta med 
dessa. Effekten har inneburit att målnivån för antal ej avslutade 
markärenden som initieras av företagare uppnåtts under året.

E-tjänster
Kommunens e-tjänsteportal har under året utökats med ansökan 
om planbesked. Därtill har e-tjänsterna för ansökan om bygg-, 
mark-, rivningslov och anmälan enligt plan- och byggförordningen 
utvecklats.  

Kompetensutveckling
Vuxenutbildningen har utvecklat arbetet och samarbetet kring 
ett lärcentrum, genom att knyta an till aktörer inom högskola, 
yrkeshögskola och universitet. En samverkansmodell avseende 
förstärkt kompetensförsörjning har implementerats genom ett 
samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Därtill 
har utveckling skett inom områdena arbetsplatsförlagt lärande och 
validering, samt en utökning av antal orienteringskurser.

Företagspaket via Sotenäs RehabCenter/Tumlaren
Sotenäs RehabCenter erbjuder skräddarsydd friskvård och hälso-
tjänster, vid anläggningen på Tumlaren,  anpassade för företags 
egna önskemål och behov. På grund av coronapandemin har många 
företag under året ställt in hälso- och friskvårdsaktiviteter. Sotenäs 
RehabCenter har inte heller kunnat ta emot företag på samma sätt 
som tidigare år då restriktionerna bidragit till begränsningar i 
antal besökande i lokalerna. Målvärdet för antal företagspaket via 
Tumlaren har därför inte kunnat nås under året.

• Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun

God ekonomisk hushållning

Svensk Näringslivs 
ranking:  Plats 245

Målvärde: Plats 100

Insiktsmätningen:  
70 poäng (år 2020)

Målvärde: 74 poäng

Antal inneliggande 
ärenden: 91 st

Målvärde: 92 st

Avgjorda ansökningar 
inom sex veckor: 61 %

Målvärde: 90 %

Antal företags-
paket via 
Tumlaren: 10 st

Målvärde: 18 st
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Målet att bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar 
tillväxt är delvis uppfyllt. 

Måluppfyllelsen baseras dels på indikatorerna antal nyprodu-
cerade bostäder, detaljplaner med flexibla planbestämmelser samt 
planförutsättningar för bostäder i egen produktion, dels på utfall 
från nämndernas styrande verksamhetsmål. Kommunstyrelsen 
och byggnadsnämnden har arbetat med målet tillsammans med 
kommunens bostadsbolag Sotenäsbostäder AB. 

Översiktlig planering
I pågående översiktlig planering identifieras områden för framtida 
användning av mark och vatten och i detta ingår bostadsfrågan. I 
översiktsplaneringen har ett så kallat snabbspår tagits fram med 
områden där det är möjligt att initiera nya detaljplaner för bostäder. 
De områden som identifierats har stöd i nuvarande översiktsplan 
och väntas ha det även i den nya. Under året har förvaltningen 
presenterat ett förslag till beslut för byggnadsnämnden vars förslag 
i sin tur behandlats av kommunstyrelsen med uppmaning till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsätta diskussionen kring 
prioritering. Parallellt med detta så kallade snabbspår har bostads-
bolaget vid ägarsamråd aktualiserat frågan om fortsatt bostads-
byggande utifrån nu aktuellt förslag till ny översiktsplan. Ärendet 
väntas behandlas vidare vid ägarsamråd och av kommunstyrelsens 
arbetsutskott under första halvan av 2022.

Detaljplaner
Årets mål att skapa planförutsättningar för 25 bostäder är uppnått 
och samtliga detaljplaner utformas så att olika typer av bostäder 
väljs. 

Den exploatörs drivna detaljplanen för Wedels möbler i Kungs-
hamn och den kommunala planen Hällebo 2 i Hunnebostrand har 
vunnit laga kraft under året. Handläggning av ett flertal detaljplaner 
för bostäder pågår, bland annat Finntorp 2:285 i Bovallstrand. 
Inom den antagna detaljplanen Förålarna i Väjern planeras cirka 
15 villatomter samt två flerbostadshus i fem våningar med totalt 
50–70 bostadslägenheter. Kommunstyrelsen har under året fattat 
beslut som innebär att byggnation av bostäder kan genomföras. 
Sotenäsbostäder AB har under tredje tertialet inlett byggnation av 
24 lägenheter inom Finntorp 2:322 (Ekelidberget i Bovallstrand) 
och ombyggnation av Bankeberg med 37 lägenheter. Möjligheten 
att komma närmare målet att bygga 150 bostäder till år 2023 ökar 
därmed.

För att på ett tidigt stadie kunna fånga upp viktiga förvaltnings-
överskridande frågor i planarbetet inleds varje nytt planuppdrag 
med bildandet av en projektgrupp med planarkitekten som projekt-
ledare. Exempel på deltagare i projektgrupperna är mark- och 
exploateringsingenjör, ekonom och bygglovshandläggare

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:  
14

Målvärde:150 st

Planförutsättningar 
för antal bostäder i 
egen produktion:  25

Målvärde: 25 

Detaljplaner för nya 
bostäder med flexibla 
planbestämmelser: 100 %

Målvärde: 100 %
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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 försörj-
ningsstöd, antal e-tjänster, energiförbrukning, andel miljöbilar, 
andel ekologiska livsmedel, mängden insamlat mat- och restavfall 
samt marint avfall, och andel debiterad mängd vatten. Dels på 
utfall från nämndernas styrande verksamhetsmål. Merparten av 
kommunens nämnder har tagit fram styrande verksamhetsmål för 
att nå måluppfyllelse.

Arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd
Pandemin har haft en negativ påverkan på arbetslösheten och antal 
utförsäkringar ur A-kassan, vilket ger effekter avseende ekonomisk 
bistånd, missbruk och ökad psykisk ohälsa. 

Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat under 2021. 
Kostnaderna ökar dock, främst på grund av fler individer inom 
nyanlända hushåll. Försörjningsstöd utbetalas i väntan på etable-
ringsersättning som återsöks, men som historiskt sett inte motsvarat 
kommunens utbetalda försörjningsstöd. Fler personer än tidigare 
har kompletterat sina SFI-studier med språkpraktik för att komma 
upp i heltidssysselsättning och korta ner vägen till egenförsörjning. 

Ny samverkansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen har 
fortfarande inte kommit till stånd på grund av den pågående refor-
meringen av Arbetsförmedlingens uppdrag. För att kringgå detta 
har arbetsmarknadsenheten skapat förutsättningar för projektan-
ställningar för ungdomar som saknat sysselsättning att komma i 
arbete under hösten, vilket lett till att sex av sju ungdomar gått 
vidare i anställning på den öppna arbetsmarknaden.

E-tjänster
Utvecklingen av e-tjänster är en mycket viktig del av kommunens 
verksamhetsutveckling. E-tjänster ökar servicen för medborgarna 
och företagarna genom att dygnet runt tillhandahålla möjligheten 
att fylla i, spara och skicka in tydliga och digitala anmälningar och 

ansökningar. E-tjänster möjliggör även digitala original vilket är 
en förutsättning för en effektiviserad och digitaliserad adminis-
tration och ärendehantering. Under året har ett flertal e-tjänster 
färdigställts och publicerats via kommunens e-tjänsteportal såsom 
autogiroanmälan samt ansökan om planbesked, enskilt avlopp eller 
specialkost. Kopplingen mellan e-tjänsteportalen och Bolagsverket 
är även den färdigställd. Öppen data avseende leverantörsfakturor 
har publicerats via kommunen hemsida.

Energiförbrukning
Enligt kommunens el-avtal köps enbart förnybar el och 70 MWh 
el per år produceras i egna solcellsanläggningar. Arbete pågår med 
att installera fler solcellsanläggningar, bland annat på det särskilda 
boendet Kvarnberget. Arbetet med energieffektiviseringar har under 
året omfattat sex olika verksamheter som fått nya ventilationsag-
gregat och värmeväxlare med högre verkningsgrad. 

Genom arbete med digitala verktyg har antalet tjänsteresor 
kunnat minska, liksom antal resor för besökare till kommunkon-
toret och resor till och från arbetet. Finns ändå behov av tjänste-
resor har medarbetare tillgång till kommunens el-bilar. Andelen 
miljöbilar i organisationen har ökat med två procentenheter, från 
30 till 32 procent under året. Att byta ut personbilar till klimat-
bonusfordon har dock vart svårt under året då det varit brist på 
dessa hos leverantörerna.

Livsmedel i verksamheten
Måltidsenheten har under året uppdaterat rutiner för vilka livsmedel 
som köps in ekologiska. Andelen ekologiska livsmedel som köpt in 
under året har ökat med två procentenhet, från 25 till 26 procent 
under året. En del av köttet har köpts in lokalt även då det inte är 
ekologiskt, då även närproducerade livsmedel värdesätts. Fisk och 
säsongsberoende livsmedel köps in från närområdet och verksam-
heten kan numer koldioxid-beräkna livsmedelsinköpen.

Matsvinnet har under året varit högre än önskvärt på grund 
av det ökade arbete och många förändringar som pandemin och 

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

Antal personer med 
försörjningsstöd: 75 st

Målvärde: 81 st

Kostnad per hushåll 
med försörjnings-
stöd: 42,9 kr

Målvärde: 31,0 tkr

E-tjänster via 
sotenas.se: 8 st

Målvärde: 7 st

Energiförbrukning i 
kommunala byggnader 
per m2 : 127,0 kWh

Målvärde: 125,1 kWh
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Insamlat mat- och 
restavfall:  330 kg/inv 
(år 2020)

Målvärde: 350 kg/inv

Ekologiska livsmedel:  
26 %

Målvärde: 25 %

Miljöbilar i 
organisationen: 
32 %

Målvärde: 33 %

Insamlat marint 
avfall: 208 ton

Målvärde: 150 ton

dess restriktioner krävt. Med enklare och tätare uppföljning av 
matsvinnet bedöms åtgärder för minskning kunna vidtas framöver.

Havsmiljö och marin återvinning
Av de åtgärder som prioriteras i Vattenmyndighetens åtgärdspro-
gram har verksamheten under året särskilt tittat på tillsynen över 
marinor och fordonstvättar. Flera båtupptagningsplatser har haft 
tillsyn under året med inriktning reningsanläggningar för båtbot-
tentvätt. Arbetet med tillsyn av fordonstvättar är en uppföljning 
av förra årets tillsyn.

Antal strandstädade timmar under året har påverkats av ett lågt 
antal anvisade personer till Arbetsmarknadsenhetens verksam-
heter vilket lett till färre personer som kunnat utföra det praktiska 
arbetet. Under årets sista månader har vädret inte heller tillåtit 
arbete utomhus, då det varit isigt och halt på klipporna och därför 
ingen säker arbetsmiljö.

Under året har 208 ton marint avfall tagits emot på den Marina 
Återvinningscentralen, vilket kan jämföras med föregående års 
174 ton, och målvärdet om 150 ton. Cirka 80 procent av materialet 
som sorteras på den Marina Återvinningscentralen används för 
återbruk, försäljning eller återvinning, och resterande 20 procent 
går till förbränning. Det finns ett stort ökat intresse från företag som 
vill nyttja den marina plasten som en resurs och genom testbädden. 
Idag är tolv företag partners, där många har lyckats med att tillverka 
produktprototyper av plasten.

Återbruk
Under 2021 har Återbrukets verksamheter aktivt arbetat för att 
minska klimatpåverkan genom att ta fram ett system för hantering 
av cirkulära möbler. Arbetet mynnade ut i appen ”Möbelkatalogen”, 
en digital katalog/inventarieförteckning som fylls på kontinuerligt 
med inventarier som funnits i förråd runt om i de kommunala 
verksamheterna som nu kan komma alla verksamheter till gagn. 
Återbrukets verksamhet har hämtat överblivna inventarier, och  även 
kört ut det som beställts via katalogen till beställande verksamhet. 
Att återbruka möbler och inredning ger vinster både för miljön 

och den kommunala ekonomin.
Arbetsmarknadsenheten har fortsatt ett nära samarbete med 

Rambo för att ta till vara möbler och andra inventarier som lämnas 
på Hogenäs återvinningscentral för att sedan fräschas upp och 
säljas via ”Butik Springet”.

Utbildningsinsatser och styrdokument
 Utbildningar för att höja kunskapen om psykisk ohälsa har arrang-
erats under året. Kommunen uppmärksammade den årliga suicid-
preventiva dagen i samverkan med civilsamhället. Utifrån regionens 
antagna handlingsplan för suicidprevention, har verksamheten 
under året påbörjat ett arbete med att ta fram en lokal handlings-
plan inom vårdsamverkansgruppen.

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering har genomförts 
och följts upp under året, för de restauranger som inriktar sin 
verksamhet på "unga vuxna" och har en hög försäljning av alkohol.

Räddningstjänsten har även utbildat elever i brandkunskap och 
bussutrymning, samt externa intressenter i hjärt- lungräddning. 

Kommunkoncernen har under året arbetat med de 15 klimat-
löften som beslutats för året. Klimatlöftena är en del av kommunerna 
inom Västra Götalandsregionens arbete kopplat till Agenda 2030, 
och innefattar exempelvis resepolicy, miljöbilar, kravställning i 
upphandlingar, inköp av fossilbaserade engångsprodukter, cirku-
lära möbler, matsvinn och dess miljöpåverkan, förnybar el samt 
insamling av marint avfall och strandskräp.

Andel debiterad 
mängd vatten: 81 %

Målvärde: 80 %
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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, andel elever med behörighet till 
gymnasiet, brukarundersökningar inom individ- och familjeom-
sorg, hemtjänst och särskilt boende, samt antal arbetsträningar, 
insatser och praktikplatser via Sotenäs RehabCenter/Tumlaren. 
Dels även på utfall från nämndernas styrande verksamhetsmål. 
Kommunstyrelsen, utbildning- och omsorgsnämnderna har tagit 
fram styrande verksamhetsmål för att nå måluppfyllelse.

Förskola och grundskola
I årets enkätundersökning om trygghet i förskola och skola svarade 
cirka 95 procent av både vårdnadshavare och elever att de upplevde 
stor trygghet i verksamheten. I samma enkätundersökning svarade 
62 procent av eleverna i årskurs 6 och 8 att de kände sig delaktiga 
och hade möjlighet att påverka undervisningen och 72 procent att 
det var studiero på lektionerna.

Måluppfyllelsen för eleverna som slutade årskurs nio var hög. 
87 procent av eleverna avslutade med betyg i samtliga ämnen och 
det genomsnittliga meritvärdet var 240 poäng. Det medförde 
att Sotenäs kommun hamnade bland de 25 procent bästa i riket. 
93 procent av eleverna hade behörighet till gymnasiet vilket också 
var ett högt värde.

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-
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 

Andel vårdnadshavare 
som upplever trygghet 
och trivsel: 96 %

Målvärde: 95 %

Andel elever i åk 6 
och 8 som känner sig 
trygg i skolan: 96 % 

Målvärde: 95 %

Elever i åk 9 med 
behörighet till 
gymnasiet: 93 %

Målvärde: 90 %

Brukarundersökning särskilt 
boende: 10 % bästa (år 2020)

Brukarundersökning hemtjänst:  
26 % bästa (år 2020)

Brukarundersökning individ- och 
familjeomsorg: 53 % bästa

 
Målvärde: 25 % bästa

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 26 procent 
bästa. Under år 2021 har dessa undersökningar inte genomförts.

Brukarundersökningen inom IFO uppnår inte målvärdet men 
har förbättrats med sex procentenheter, från 80 procent 2020 till 
86 procent 2021 och Sotenäs ligger därmed något över medelvärdet 
för Sveriges kommuner. Gränsvärdet för de 25 procent bästa går vid  
93 procent nöjda 
brukare.

Elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen: 87 %

Målvärde: 80 %

Arbetsträningar, 
insatser och 
praktikplatser: 
via Tumlaren:
5 st

Målvärde: 5 st
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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 indikatorerna sysselsättnings-
grad och sjukfrånvaro, dels på utfall från nämndernas styrande 
verksamhetsmål. Samtliga nämnder har tagit fram styrande 
verksamhetsmål för att nå måluppfyllelse.

Sjukfrånvaro
En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö 
och bra arbetsförutsättningar för medarbetare att vara delaktiga i 
utvecklingen av verksamheten. Inom kommunen har en del yrkes-
grupper arbetat på distans vilket gör att medarbetare inom vissa 
enheter trots lätta symtom eller vid smittspårning kunnat fortsätta 
arbeta hemifrån, vilket gett en relativt låg sjukfrånvaro inom dessa 
verksamheter. Men av samma anledning hög sjukfrånvaro inom 
andra där medarbetare enligt rekommendationerna varit hemma 
från arbetet vid symtom.

Sjukfrånvaron är särskilt hög inom omsorgsförvaltningen 
och en utvecklare har projektanställas under hösten för att stödja 
verksamheterna i arbetet med att kartlägga, analysera och genom-
föra rehabiliteringsmöten för medarbetare med hög sjukfrånvaro. 
Under året har en hälsosatsning genomförts riktad till medarbetare 
inom omsorgen som är eller riskerar att hamna i sjukskrivning eller 
med upprepad korttidsfrånvaro. Satsningen är en pilotomgång i 
samarbete med Sotenäs RehabCenter för att se vilken effekt det 
kan få på längre sikt. Satsningen avslutas och ska utvärderas i 
februari 2022. Om det faller väl ut kommer den permanentas som 
en aktivitet att erbjuda vid ohälsa. 

Under åren 2017 - 2019 uppgick den totala sjukfrånvaron till 
mellan sex och sju procent, medan sjukfrånvaron under 2020 och 
2021 uppgått till nio respektive tio procent. Effekter av senaste årens 
coronapandemi och dess restriktioner syns i utfallet.

Heltidsresan
Kommunen har sedan 2017 arbetat aktivt med heltidsresan som är 
ett projekt initierat av parterna på arbetsmarknaden för att minska 
rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och 
jämställdheten ökar. Arbetet har bedrivits i projektform med 
avsatta medel för projektledare samt utbildningsinsatser. Projektet 
avslutades i december 2021 beslut har fattats om att heltid ska vara 
norm vid tillsvidareanställning i Sotenäs kommun. Resultatet av 
projektet visar att av kommunens tillsvidareanställda har hela 
97 procent heltid. Det finns dock medarbetare som har heltid i sin 
anställning men som av olika anledningar periodvis väljer en längre 
tjänstgöringsgrad. Det kan ses som en del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare, då medarbetare har möjlig att anpassa sin arbetstid.

Kompetensförsörjning
Omvärldens förändras och nya krav ställs på verksamheterna 
vilket gör att personalen ständigt behöver kompetensutvecklas. 
Att använda omställningsfondens medel för omställning och 
kompetenshöjning är viktigt och där ligger de framtagna personal-
försörjningsplanerna på förvaltningsnivå till grund för prioritering 
av fördelningen av medlen. Samtliga förvaltningar har reviderat 
respektive personalförsörjningsplan med behov av kompetenshö-
jande insatser samt vilka av SKR:s områden för kompetensutmaning 
förvaltningen ska satsa på för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, 
hitta nya lösningar och skapa ett hållbart arbetsliv.

För att möta framtidens kompetens-och personalförsörjning 
behöver kommunen också visa upp verksamheten och locka fler 
att vilja arbeta inom offentlig verksamhet. Det kan göras genom att 
erbjuda praktikplatser. Verksamheterna har under året tagit emot 
praktikanter inom områdena personaladministration, ekonomi, 
bygglovshandläggning, utbildning och omsorg. Miljöenheten har 
under en längre tid tagit emot två nystartsarbetare och ställer sig 
positiv till ytterligare praktikplatser. 

Läs mer i avsnittet väsentliga personalförhållanden.

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

Antal personer som  
erbjudits praktikplats: 
48 st

Målvärde: ej angivet

Sysselsättningsgrad 97 %

Målvärde: 98 %

Sjukfrånvaro 9,9 %

Målvärde: 7,0 %
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Årets resultat

Kommunen
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjäm-
ning ska under mandatperioden 2019 – 2022 uppgå till 1,0 procent. 
Därefter ska det långsiktiga resultatet uppgå till 2 procent av skatte-
intäkter och kommunal utjämning.

I budget 2021 beslutades att resultatmålet skulle uppgå till minst 
5,5 mnkr (1,0 procent av skatteintäkter och generella bidrag). Målet 
är uppfyllt 2021. 

Årets resultat uppgick till 16,0 mnkr (2,8 procent av skattein-
täkter, och generella bidrag), vilket är 10,5 mnkr bättre än budge-
terat. Årets balanskravsresultat uppgick till +13,9 mnkr. Läs mer 
i avsnittet om årets balanskravsresultat. 

Verksamhetens intäkter uppgick till 176,7 mnkr vilket är 
+25,9 mnkr bättre än budgeterat. Kostnadsersättningar och drift-
bidrag bidrar med en positiv budgetavvikelse med +24,7 mnkr. 
Här ingår bland annat statsbidrag från Socialstyrelsen, Skolverket, 
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt 
EU-bidrag.

Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar uppgår 
till -689,9 mnkr, vilket är -26,9 mnkr högre än budgeterat varav 
konsulttjänster avser -17,0 mnkr av dessa. Därtill blev årets köp 
av verksamhet -7,7 mnkr högre än budgeterat.

Årets avskrivningar är -14,9 mnkr högre än budgeterat varav 
-15,3 mnkr avser nedskrivning av detalj- och översiktsplaner. 
Sammantaget är verksamhetens nettokostnader inklusive avskriv-
ningar är -15,9 mnkr högre än budgeterat.

Årets skatteintäkter är +15,6 mnkr högre än budgeterat varav 
+11,9 mnkr avser slutavräkningar. Kommunal utjämning och 
fastighetsavgift blev +5,8 mnkr bättre än budgeterat vilket främst 
påverkas av årets inkomstutjämningsbidrag med +6,2 mnkr bättre 
än budgeterat. Läs mer i avsnittet Driftredovisning kommunen.

  

Årets investeringar

Kommunkoncernen
Kommunkoncernens belåning ska inte överstiga en nivå som 
motsvaras av belåningstaket hos Kommuninvest.

Kommunen
Investeringsvolymen  ska över en mandatperiod inte överstiga 
summan av årens avskrivningar och årens resultat, därtill kan 
investeringar för särskilda satsningar ingå förutsatt att de finansieras 
med egna medel.

I budget 2021 beslutades att årets självfinansieringsgrad för årets 
investeringar skulle uppgå till minst 92 procent. Målet är uppfyllt 2021. 

Därtill ska kommunkoncernens belåning inte överstiga en nivå 
som motsvaras av belåningstaket hos Kommuninvest. Målet är 
uppfyllt 2021. 

Investeringsanslag 2021 beviljades till 39,3 mnkr. Till det har 
beviljats 24,8 mnkr i resultatöverföring från 2020. Totalt anslag 
2021 uppgick därmed till 64,1 mnkr.

Årets investeringsutgifter uppgick till 35,3 mnkr. Några statliga 
investeringsbidrag har inte erhållits under året. Nettoinvestering-
arna uppgick därmed till 35,3 mnkr.

Årets investeringar har självfinansierats fullt ut då summan av 
årets avskrivningar och årets resultat uppgår till 59,7 mnkr. Årets 
självfinansieringsgrad uppgår till 169 procent. Läs  mer i avsnittet 
Investeringsredovisning.

Årets resultat: 16,0 mnkr

Målvärde: 5,5 mnkr

Resultat i förhållande till 
skatter och utjämning: 
2,8 %

Målvärde: 1,0 %

Självfinansieringsgrad för 
årets investeringar: 169 %

Målvärde: 92 %

Kommunkoncernens 
belåning understiger tak 
hos Kommuninvest 

Målvärde: Understiger 
tak hos Kommuninvest
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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 2021 innebär det att utbildningsnämndens 
budgetram minskats med 5,9 mnkr och omsorgsnämndens ram 
minskats med 3,2 mnkr. Målet att verksamheternas nettokostnad 
ska minska över tid är uppfyllt 2021. 

Nettokostnader över tid
Nettokostnaderna för de fyra verksamhetsområdena förskola, 
grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg, exklusive central 
overhead, uppgick år 2021 till 308,2 mnkr. Detta är en minskning 
med 17,6 mnkr jämfört med år 2017 då nettokostnaden samman-
taget uppgick till 325,8 mnkr.

Nettokostnad förskola
Nettokostnadsavvikelsen uppgick 2017 till 22 procent, eller 7 mnkr. 
År 2020 var nettokostnadsavvikelsen lägre än 2017.  År 2021 
förväntas nettokostnadsavvikelsen vara i nivå med 2020. Verksam-
hetens nettokostnader exklusive central overheadkostnad uppgick 
2017 till 36,6 mnkr. (Justerat för inflation år 2021: 40,8 mnkr) 
Motsvarande nettokostnad 2021 uppgick till 43,9 mnkr.  

Nettokostnad grundskola
Nettokostnadsavvikelsen uppgick 2017 till 26 procent, eller 18 mnkr. År 
2020 var nettokostnadsavvikelsen lägre än 2017.  År 2021 förväntas 
nettokostnadsavvikelsen vara i nivå med 2020. Verksamhetens 
nettokostnader exklusive central overheadkostnad uppgick 2017 till 
82,3 mnkr. Motsvarande nettokostnad 2021 uppgick till 77,3 mnkr.  

Nettokostnad gymnasieskola
Nettokostnadsavvikelsen uppgick 2017 till 26 procent, eller 18 mnkr. År 
2020 var nettokostnadsavvikelsen lägre än 2017.  År 2021 förväntas 
nettokostnadsavvikelsen vara i nivå med 2020. Verksamhetens 
nettokostnader exklusive central overheadkostnad uppgick 2017 till 
34,6 mnkr. Motsvarande nettokostnad 2021 uppgick till 32,6 mnkr. 

Nettokostnad äldreomsorg
Nettokostnadsavvikelsen uppgick 2017 till 11 procent, eller 16 mnkr. 
År 2020 var nettokostnadsavvikelsen lägre än 2017.  År 2021 
förväntas nettokostnadsavvikelsen vara lägre än 2020. Verksam-
hetens nettokostnader exklusive central overheadkostnad uppgick 
2017 till 172,3 mnkr. Motsvarande nettokostnad 2021 uppgick till 
154,4 mnkr.

Nettokostnad förskola:  
2017: 36,6 mnkr
2021: 43,9 mnkr 

Målvärde: minska över tid

Nettokostnad grundskola: 
2017: 82,3 mnkr
2021: 77,3 mnkr

Målvärde: minska över tid

Nettokostnad äldreomsorg:
2017: 172,3 mnkr
2021: 154,4 mnkr

Målvärde: minska över tid

Nettokostnad gymnasieskola: 
2017: 34,6 mnkr
2021: 32,6 mnkr

Målvärde: minska över tid
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• Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid

Verksamhetens nettokostnad 2017 2018 2019 2020

Förskola inkl öppen förskola
Nettokostnad, kr/invånare 4 537 5 446 4 994 5 125

Referenskostnad, kr/invånare 3 722 4 173 4 271 4 461

Nettokostnadsavvikelse, mnkr 7 11 7 6

Nettokostnadsavvikelse, i % 22 % 31 % 17 % 15 %

Grundskola åk F-9
Nettokostnad, kr/invånare 9 749 9 403 9 237 9 284

Referenskostnad, kr/invånare 7 715 7 818 8 210 8 205

Nettokostnadsavvikelse, mnkr 18 14 9 10

Nettokostnadsavvikelse, i % 26 % 20 % 13 % 13 %

Gymnasieskola
Nettokostnad, kr/invånare 3 864 4 151 4 282 3 623

Referenskostnad, kr/invånare 3 605 3 493 3 445 3 413

Nettokostnadsavvikelse, mnkr 2 6 8 2

Nettokostnadsavvikelse, i % 7 % 19 % 24 % 6 %

Äldreomsorg
Nettokostnad, kr/invånare 17 800 17 236 17 940 17 824

Referenskostnad, kr/invånare 16 066 16 504 17 207 17 079

Nettokostnadsavvikelse, mnkr 16 7 7 7

Nettokostnadsavvikelse, i % 11 % 4 % 4 % 4 %
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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 renhåll-
ningsbolag tillsammans med tre andra kommuner, kommunens 
ägarandel uppgår till 25,0 procent. Utöver det ingår en stiftelse 
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 
23,7 mnkr (föregående år 28,8 mnkr) en minskning med 4,9 mnkr. 
Det genomsnittliga resultatet för de senaste tre åren uppgår till 
21,1 mnkr.  Årets resultat efter finansiella poster i förhållande till 
verksamheternas bruttokostnader uppgår till 2,9 procent jämfört 
med snittet de senaste tre åren på 2,4 procent.

Kommunens och bostadsbolagets resultat är något lägre jämfört 
med 2020, däremot är renhållningsbolaget resultat något högre. 
Kommunen redovisar ett något lägre resultat under 2021 vilket främst 
beror på förändrade redovisningsprinciper för att följa uppdaterad 
redovisningslagstiftning, vilket innebär att kostnader som tidigare 
tillgångsförts för framtagande av översikts- och detaljplaner har 
kostnadsförts under året. Skatter och utjämningsbidrag ökade jämfört 
med föregående år och kan kopplas till den positiva tillväxten i 
Sverige samt utökade generella bidrag kopplat till coronapandemin. 
Nämnderna redovisar överskott, dock något lägre än 2020.

Förändrade resultatet i bostadsbolaget beror framför allt på ökade 
kostnader för brand och översvämningar, men minskade kostnader 
för invändigt underhåll på grund av pandemin. Det förbättrade 
resultatet för renhållningsbolaget är framför allt minskade perso-
nalkostnader och ökade intäkter i affärsområdet avfallshantering.

Intäkts- respektive kostnadsanalys
Kommunkoncernens verksamhetsintäkter uppgick för år 2021 till 
373,4 mnkr (föregående år 352,0 mnkr) och ökar därmed 6,1 procent 
jämfört med föregående år.

Verksamhetens kostnader uppgick till 829,6 mnkr (föregående 
år 787,0 mnkr). Kostnaderna ökar med 5,4 procent jämfört med 
år 2020. Ökningen av intäkter respektive kostnader beror i hög 
utsträckning på kommunen. Se avsnitt nedan. För bolagen ökar 
verksamhetens kostnader i princip inom samtliga bolag. 

Även avskrivningarna ökar år 2021, detta beror i hög utsträck-
ning på kommunens genomförda registervård. 

Skatteintäkter och kommunal utjämning uppgår till 570,7 mnkr 
(föregående år 542,9 mnkr) vilket innebär en ökning med 27,8 mnkr 
eller 5,1 procent jämfört med föregående år. 

Finansnettot uppgår till -10,2 mnkr (föregående år -11,2 mnkr) 
vilket är en förbättring med 9,8 procent jämfört med föregående 
år. De låga räntenivåerna håller fortsatt ned kostnaderna för lånen 
i bolagen. Några orealiserade vinster i värdepapper finns inte. 
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 117,4 mnkr 
(föregående år 72,9 mnkr). Investeringarna har i genomsnitt uppgått 
till 103 mnkr de senaste tre åren. Framöver står koncernen inför 
stora investeringsvolymer. 

Långfristiga skulder uppgår till 902,4 mnkr (föregående år 
903,6 mnkr), en liten minskning jämfört med 2020. Minskningen 
avser Rambo AB vars låneskuld minskat. 

Någon nyupplåning har inte skett under året, däremot har 
omläggning av lån genomförts.  Koncernens självfinansierings-
grad för året uppgick till 88 procent. Koncernens låneskuld per 
invånare är, i jämförelse med kommunerna i Västra Götaland och 
riket, mycket hög. Långfristiga skulder för den skattefinansierade 
verksamheten avser skuld för hyres-/leasingavtal. Läs mer om 
borgensåtagande per invånare i avsnittet om väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer. 
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Resultat per organisation före koncernelimineringar

Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021

Sotenäs kommun 9,9 6,4 18,1 16,0

Sotenäsbostäder AB 6,2 4,6 10,6 7,1

Sotenäs Vatten AB 0,0 0,0 0,0 0,0

   varav över-/underuttag -2,8 -1,3 +2,8 +0,1

Sotenäs RehabCenter AB 0,0 0,0 0,0 0,0

   varav driftbidrag/ägartillskott +2,9 +2,5 +2,8 +2,7

Rambo AB (25 %) 0,2 0,0 0,3 0,6

Aggregerad resultaträkning, kommunkoncernen

Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 347,9 336,9 352,0 373,4

Verksamhetens kostnader -786,4 -775,6 -787,0 -829,6

Avskrivningar -63,4 -63,9 -67,8 -80,6

Verksamhetens nettokostnad -501,9 -502,6 -502,8 -536,8

Skatteintäkter 463,5 477,4 474,5 488,5

Generella statsbidrag och 
utjämning 57,6 45,8 68,4 82,2

Finansiella intäkter 2,3 1,7 0,9 0,6

Finansiella kostnader -10,4 -11,5 -12,2 -10,8

Resultat efter finansiella 
poster 11,1 10,8 28,8 23,7

Extraordinära poster - - - -

Årets resultat 11,1 10,8 28,8 23,7



Risk och kontroll

Likviditet
För kommunkoncernen sker en förstärkning av kassalikviditeten, 
framför allt inom kommunen. Investeringsnivåerna har varit relativt 
låga sett över tid, samt för kommunens del har förstärkning skett 
genom en markant ökning av skatteintäkter.

Soliditet
För kommunkoncernen har soliditeten enligt balansräkningen 
ökat något jämfört med 2020 och uppgår för 2021 till 37,2 procent. 
Snittet i riket uppgår till 40,0 procent 2020. Då kommunkoncernen 
står inför stora investeringar kommande åren, kommer soliditeten 
försvagas. Det kan komma att försvaga den kommunala koncernens 
handlingsfrihet framöver. Det är därför väsentligt att fortsätta 
hålla goda resultatnivåer.

Budgetföljsamhet drift 
För kommunkoncernen varierar budgetavvikelsen framför allt 
för kommunen, med en positiv budgetavvikelse på 10,5 mnkr 
(föregående år 17,1 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 16,0 mnkr (föregående 
år 18,1 mnkr) innebär något lägre resultat jämfört med tidigare 
verksamhetsåret. Årets resultat är dock en avsevärd förbättring 
jämfört med det budgeterade resultatet som uppgick till 5,5 mnkr. I 
resultatet ingår reavinster om 2,1 mnkr (föregående år 14,2 mnkr). 
Genomsnittligt resultat under de tre senaste åren uppgår till 
13,5 mnkr och motsvarar i 2,5 procent i förhållande till skattein-
täkter och kommunal utjämning, för år 2021 motsvarade resultatet 
2,8 procent.

En resultatnivå på 2 procent i förhållande till skatteintäkter 
och kommunal utjämning innebär en självfinansiering av inves-

teringar om cirka 40 mnkr. Ökad investeringstakt innebär att de 
budgeterade resultatnivåerna bör öka i motsvarande takt.  Planen 
för kommande år visar på en budgeterad resultatökning och över 
kommande mandatperiod beräknas ett budgeterat resultat uppgå till 
minst 2 procent i förhållande till skatter och kommunal utjämning.

Intäkts- respektive kostnadsanalys
Intäktsanalys
Verksamheternas intäkter för kommunen uppgår till 176,7 mnkr 
(föregående år 178,0 mnkr), en minskning med 1 procent jämfört 
med föregående år. Av de totala intäkterna inklusive skatteintäkter 
och kommunal utjämning utgör verksamhetens intäkter 24 procent. 

Under 2021 har bidragen ökat (+2,3 procent). Det är framförallt 
EU-bidragen som ökar.  Även de riktade bidragen från Skolverket 
har de senaste åren fortsatt att öka. För 2021 uppgår bidragen till 
15,2 mnkr. Ökningen under året avser statsbidrag för yrkesvux. 
Ersättningen från Migrationsverket fortsätter sjunka och ligger 
nu på 5,3 mnkr (föregående år 8,8 mnkr). Utvecklingen av ersätt-
ningen från Migrationsverket framåt är osäker under rådande 
omständigheter i Ukraina. Ersättningen från Socialstyrelsen har 
minskat och uppgår till 3,3 mnkr (föregående år 6,2 mnkr) det är 
framför allt bidrag till äldreomsorg. Totala bidragen utgör också 
största andelen av verksamhetens intäkter och uppgår till 42 procent 
av dessa år 2021.

Även taxor och avgifter fortsätter att öka jämfört med tidigare 
år. Ökningen jämfört med år 2020 ligger främst inom gästhamnar 
+1,0 mnkr, parkeringsverksamhet +0,8 mnkr och livsmedelstill-
syner +0,5 mnkr.   

Vinst vid försäljning av exploateringsverksamhet och vid försälj-
ning av fastigheter varierar stort mellan åren. För året uppgick 
dessa till 9,3 mnkr (föregående år 14,8 mnkr) en minskning med 
5,5 mnkr jämfört med 2020 års utfall. En förändring av dessa poster 
påverkar resultatet väsentligt. För 2021 budgeterades med ett utfall 
om 7,9 mnkr. För kommande år justeras denna budgetpost ned.

Kostnadsanalys
Verksamheternas kostnader (exklusive avskrivningar) ökar 
med 3 procent jämfört med 2020 och uppgår till 689,9 mnkr för 
2021 (föregående år 669,2 mnkr).  Störst andel av verksamhetens 
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kostnader utgörs av personalkostnader. Dessa uppgår till 67 procent 
av verksamhetens totala kostnader.  Personalkostnaderna ökar med 
3 procent jämfört med föregående år och uppgår till 464,2 mnkr 
(föregående år 452,6 mnkr). För 2021 ingår lönerevisionen för året 
Sjuklönekostnaderna minskar markant. För 2021 uppgår sjuklö-
nekostnader exklusive sociala avgifter till 7,3 mnkr att jämföra 
med 9,5 mnkr år 2020. Antalet anställda ligger kvar på samma 
nivå som för 2020. 

Bidragen minskar väsentligt 2021 med 36 procent, till 18,4 mnkr 
(föregående år 28,6 mnkr). Detta beror på en rättelse av redovis-
ningen 2020 där anläggningsbidrag till föreningar som tidigare år 
redovisats som investeringsutgift, kostnadsfördels med 11,8 mnkr. 

Kostnader för material, tjänster och övriga verksamhetskost-
nader ökar något till 134,2 mnkr (föregående år 122,2 mnkr) beror 
främst på ökade kostnader för konsulttjänster, samt högre kostnader 
för el och snöröjning till följd av den kalla vintern.

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgår till 
733,6 mnkr (föregående år 705,2 mnkr). Ökade verksamhetskost-
nader avser personalkostnader och köpta tjänster (förstudier), 
högre el-kostnad och högre avskrivningar. Årets avskrivningar 
ökar till 43,7 mnkr (föregående år 35,9 mnkr). Ökningen är av 
engångskaraktär och beror på genomförd registervård i anlägg-
ningsreskontran under 2021.  

Skatteintäkter och kommunal utjämning
Skatteintäkter och kommunal utjämning ökar sammantaget kraftigt 
mellan 2020 och 2021 och beror i huvudsak på ökade skatteintäkter.

Skatteintäkterna ökar med 14,0 mnkr (föregående år -3 mnkr) 
vilket främst beror på positiva slutavräkningar, vilket motsvarar en 
ökning med 3 procent. Slutavräkningarna uppgår till +11,9 mnkr 
och beror i huvudsak på att Sveriges tillväxt varit bättre än vad 
tidigare prognoser från Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
förutsåg. Den totala budgetavvikelsen för årets skatteintäkter 
uppgick till +15,6 mnkr.

De generella bidragen exklusive fastighetsavgiften ökade 
med 11,3 mnkr (20,3 mnkr), vilket motsvarar en ökning med 
33 procent. Ökningen 2021 beror på de insatser staten genomfört 
för att kompensera kommunerna för lägre skatteintäkter i samband 
med den pågående pandemin.

År 2021 uppgick bidragen från staten till 11 procent av de totala 
intäkterna, för 2020 var motsvarande andel 9 procent. Denna 
variation och snabba förändring ställer än större krav på nivån 
på de budgeterade resultaten. 

Sedan 2017 har avgiften till kostnadsutjämningen ökat från 
13,2 mnkr till 30,0 mnkr år 2020. Under 2021 har avgiften varit 
oförändrad men prognosen kommande åren är en fortsatt ökning 
av avgiften.

Fastighetsavgiften har stadigt ökat. För 2021 uppgår den till 
37,0 mnkr (34,5 mnkr) och som andel av totala intäkter motsvarar 
det 7 procent. För kommande år förväntas ytterligare ökning ske.  

Över den senaste treårsperioden ökar verksamhetens nettokost-
nader med 7,1 procent. Skatteintäkter samt kommunal utjämning 
ökar med 9,1 procent under samma period.

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 
betydligt under 100 procent så att det utrymme som då finns kvar 
kan användas för eventuell amortering av lån, investeringar och/
eller sparande. 

För 2021 uppgick nettokostnadsandelen inklusive finansnetto 
till 98 procent (föregående år 97 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 2021, inklusive resultatöverfö-
ring från 2020, till 64,1 mnkr. Årets investeringsutgifter uppgick 
till 35,3 mnkr. Några statliga investeringsbidrag har inte erhållits 
under året. Nettoinvesteringarna uppgick därmed till 35,3 mnkr.

Årets självfinansieringsgrad ökar och uppgår till 169,1 procent.
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Kommunal skatteintäkter och utjämning

Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021

Skatteintäkter och kommunal 
utjämning inklusive 
fastighetsavgift 521 523 543 565

Utveckling i mnkr 7 2 20 22

Utveckling i % 1% 0% 4% 4%

Skatteintäkter 463 477 474 489

Utveckling i mnkr 13 14 -3 14

Utveckling i % 3% 3% -1% 3%

Fördelning av verksamhetens kostnader

% 2018 2019 2020 2021

Lämnade bidrag 3% 3% 4% 3%

Köp av verksamhet 10% 11% 9% 10%

Personalkostnader 68% 68% 68% 67%

Lokalhyror och markhyror 2% 2% 2% 2%

Bränsle, energi och vatten 2% 2% 1% 2%

Material, tjänster och övriga 
verksamhets- kostnader 14% 14% 15% 16%



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 investerings-
utgifter samt positivt resultat. 

Kassalikviditeten uppgick vid årets slut till 161,2 procent. Det 
innebär en förstärkning av likvida medel med 11,7 mnkr. Totalt 
uppgår likvida medel på balansdagen till 124,9 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. 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. 

Kommunens soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 
stärks ytterligare under året och uppgår till 42,3 procent (föregå-
ende år 39,3 procent). Sotenäs har över tid haft en god soliditet 
och står sig väl i jämförelse med kommunerna i Västra Götaland 
(föregående år 22,4 procent) och riket (föregående år 28,8 procent). 

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. 

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 2021-12-31 uppgår till 221,1 mnkr (föregående år 
223,6 mnkr) inklusive särskild löneskatt. 

Per den 1 januari 1998 ändrades detta och en löpande inbetal-
ning av pensionskostnaderna görs numera kontinuerligt. Kostnader 
för pensioner som belastar resultatet uppgår till 40,2 mnkr (föregå-
ende år 39,3 mnkr) och därmed en marginell ökning. År 2022 
väntas pensionskostnaden minska något, för att 2023 öka med 
cirka 6 mnkr till följd av det nya pensionsavtalet AKAP-KR, då 
avtalet tas i bruk 1 januari 2023. Därefter väntas kostnaden åter 
sjunka, förutsatt oförändrad redovisningsmodell. Kommunen 
har ett omfattande pensionsåtagande, totalt sett innebär dessa 
åtaganden en hög risk. En detaljerad redovisning över kommunens 
pensionsåtagande finns i  not 20 i block 3.

Kommunalskatt
Skattesatsen till kommunen för 2021 var 21,99 procent. Sotenäs 
kommuns inkomster av skatt, kommunal utjämning och fastig-
hetsavgift uppgick till 570,7 mnkr (föregående år 542,9 mnkr) eller 
76 procent av de totala intäkterna. 

Budgetföljsamhet drift 
Kommunen budgeterade 2021 med ett överskott om 5,5 mnkr.  
Årets utfall om 16,0 mnkr innebar en positiv budgetavvikelse med 
10,5 mnkr. Det innebär vidare att förutsättningarna för kommande 
år förbättras. Planen är att inom kommande mandatperiod 2023 - 
2026 öka de genomsnittliga budgeterade resultatet i förhållande till 
skatter och kommunal utjämning från 1,0 procent till 2,0 procent. 

Nämndernas budgetavvikelse år 2021 uppgick till +5,3 mnkr 
motsvarande 1,0 procent av nettobudgeten. En budgetföljsamhet 
där avvikelsen inte är högre än 1 procent i förhållande till budget 
bedöms som god. 

Budgetavvikelsen inom den gemensamma verksamheten uppgår 
totalt till 5,2 mnkr vilket även det motsvarar 1,0 procent av årets 
nettobudget inom den gemensamma verksamheten. 

Läs mer om årets utfall i driftredovisningen jämfört med budget 
och föregående år i avsnittet Driftredovisning kommunen.
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Kassalikviditet

% 2018 2019 2020 2021

124% 125% 139% 161%

Kommunal utjämning och fastighetsavgift

Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021

Kommunal utjämning exklusive 
fastighetsavgift 27 14 34 45

Utveckling i mnkr -9 -14 20 11

Utveckling i % -24% -50% 150% 33%

Kommunal fastighetsavgift 31 32 35 37

Utveckling i mnkr 2 2 2 3

Utveckling i % 7% 6% 7% 7%

Soliditet

Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021

Soliditet enligt balansräkningen 69% 70% 70% 73%

Soliditet inklusive hela 
pensionsskulden 36% 37% 39% 42%



Prognosavvikelser
En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förut-
sättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under 
året. Prognoserna har varit relativt stabila, men prognosarbetet har 
försvårats av att en betydande registervård genomförts under året, 
där samtliga poster i anläggningsregistret som avser framtagande 
av detalj- och översiktsplaner kostnadsförts i enlighet med lagen 
om kommunal bokföring och redovidning, LKBR. Den löpande 
registervården har inneburit att prognosen för årets nedskriv-
ningar löpande utgjorts av ett grovt estimat som reviderats i takt 
med genomgång och bedömning av poster i anläggningsregistret. 

Under december månad togs därtill ett beslut om att även 
inkludera  kostnader för förstudier och behovsanalyser inför inves-
tering som upparbetats under året, vilka tidigare redovisats över 
investeringsredovisningen. Konsekvensen innebar att utfallet per 
den 31 december blev drygt 5 mnkr lägre än prognostiserat efter 
november månad. 

Känslighetsanalys skattefinansierad verksamhet
Invånarantalet påverkar bland annat skatteintäkter och utjäm-
ningsbidrag. Minskar invånarantalet med 100 personer betyder 
det minskade skatteintäkter med 5,4 mnkr. Sotenäs är mycket 
känslig för förändringar i demografin vilket ger utslag i kostnads-
utjämningssystemet.

Störst påverkan på kommunens intäkter har skatteintäkterna, 
där en minskning med 1 procent innebär 5,1 mnkr lägre intäkter. 
En minskning av kommunal utjämning och generella bidrag med 
1 procent skulle innebära en minskning med 0,3 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 2021 budgete-
rades löneökningarna till 2,5 procent. Varje procentenhets ökning 
av lönesumman medför en ökning av personalkostnaderna med 
cirka 5 mnkr.

Avslutande kommentar
För att uppnå god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha 
god balans mellan löpande intäkter och kostnader. Resultatet för 
kommunkoncernen minskar 4,9 mnkr under 2021 till 23,7 mnkr. 
Det är väsentligt framöver att fortsätta med goda resultat för att 
möta kommande investeringsutgifter. 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 i kommunen uppgick till 2,8 procent (föregående 
år 3,3 procent) i förhållande till skatteintäkter och kommunal 
utjämning, har möjliggjort självfinansiering av årets investeringar. 
Ökningstakten för verksamhetens kostnader exklusive kapital-
kostnader är lägre än ökningen av verksamhetens intäkter samt 
skatteintäkter och kommunal utjämning. Kostnaderna ökar med 
3 procent och intäkterna med 4 procent. Under kommande år 
kommer de generella bidragen kommunen erhöll 2021 i samband 
med pandemin att successivt upphöra och helt försvinna från 
och med 2024. För att klara ett resultat om minst 2 procent av 
skatteintäkter och generella bidrag under åren som kommer, kan 
inte verksamhetens kostnader fortsätta öka i lika hög utsträckning 
framöver. Vidare är det väsentligt att den plan kommunfullmäktige 
beslutat om att verksamheternas kostnader ska minska fortlöper.
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Prognostiserad budgetavvikelse

Belopp i mnkr Sept Okt Nov Dec

Verksamhetens resultat 4,9 10,5 10,6 3,9

Avskrivningar -10,0 -12,5 -15,0 -14,7

Verksamhetens nettokostnad -5,0 -2,0 -4,4 -10,8

Skatteintäkter och kommunal 
utjämning 20,5 20,5 20,5 21,3

Finansnetto 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Avvikelse i prognos 15,5 18,5 16,0 10,5

Pensionsskuldens utveckling

Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021

Ansvarsförbindelse 184,4 180,8 180,0 177,8

Avsatt till pensioner 9,8 10,0 11,0 11,5

Upplupna kostnader 15,4 14,3 15,3 16,4

Löneskatt 50,9 49,8 50,0 50,0

Summa pensionsskuld 260,5 254,9 256,3 255,7



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. 

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 resultatut-
jämningsreserv, vilken maximalt får uppgå till 20,0 mnkr. 

Balanskravsutredningen
Kommunen redovisar 2021 ett positivt resultat om 16,0 mnkr. 
Efter avdrag från realisationsvinster (-2,1 mnkr) samt justering 
för realisationsvinster (- mnkr) uppgår årets resultat efter balans-
kravsjusteringar till 13,9 mnkr. 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Då årets balanskravsresultat är positivt kan en avsättning till den 
kommunala resultatutjämningsreserven göras med maximalt den 
del av balanskravsresultatet som överstiger 1 procent av årets skatter 
och generella bidrag. Kommunfullmäktige har därtill beslutat att 
resultatutjämningsreserven maximalt får uppgå till 20,0 mnkr. 

Mellan åren 2015 – 2020 har kommunen reserverat 20,0 mnkr vilket 
innebär att RUR är fylld och ytterligare avsättning inte är möjlig. 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv
För att Sotenäs kommun ska kunna nyttja medlen som är reser-
verade i  reserven behöver följande två kriterier vara uppfyllda:

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

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

År 2021 uppgick den procentuella förändringen av skatteunderlags-
tillväxten till 4,9 procent, medan  det 10-åriga snittet uppgick till 
4,0 procent. Det innebär att årets skatteintäktsutveckling översteg 
det 10-åriga snittet och kommunen kan inte nyttja medel ur reserven 
för att täcka ett negativt balanskravsresultat. 

Årets balanskravsresultat
Årets balanskravsresultat uppgår därmed till 13,9 mnkr vilket 
är 8,4 mnkr bättre än det budgeterade balanskravsresultatet om 
5,5 mnkr.
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Balanskravsutredning

mnkr 2018 2019 2020 2021

  Årets resultat enligt resultaträkningen 9,9 6,4 18,1 16,0

- Samtliga realisationsvinster -6,3 -2,5 -5,5 -2,1

+ 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 13,9

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -2,5 - -2,5 -

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - -

= Årets balanskravsresultat 5,2 4,0 10,1 13,9

10-årigt snitt för skatte- 
underlagsutveckling år 2021

10-årigt snitt 4,0

Årets utfall 4,9

Utgående balans RUR
mnkr

2018 17,5

2019 17,5

2020 20,0

2021 20,0



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 pågående pandemin har i stor utsträckning påverkat arbetslivet 
och arbetsförutsättningarna för många på arbetsmarknaden och 
inom offentlig sektor. Ett stort omställningsarbete för organisa-
tionen framöver blir att bevara det som varit bra och dra lärdom 
av det som inte fungerat bra för att på så vis skapa arbetsformer 
och förutsättningar som passar verksamheten, medarbetarna - och 
ytterst våra kommuninvånare. 

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 
kommuninvånarna, avseende tillgänglighet, tekniska lösningar med 
mera har ökat och kommer att öka. Detta ställer krav på ständig 
kompetensutveckling av befintligt anställda och rätt kravprofil 
vid rekrytering.

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 arbets-
givare i avsnittet om god ekonomisk hushållning.

Antal anställda
Det totala antalet anställda i kommunen är relativt oförändrat 
under året jämfört föregående år. Dock har en minskning av antalet 
anställda skett mellan åren 2018 och 2021, däremot ökar antalet 
årsarbetare. Här syns tydligt effekten av heltidsresan, det vill säga 
att då medarbetarna ges möjlighet att arbeta heltid behövs inte 
lika många anställda totalt. Under året har en liten ökning skett 
av antalet tillsvidareanställda. Inom kommunens verksamheter 
har även skett en anpassning av förvaltningsorganisationen för 
att ställa om efter krav på effektivisering.

Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgraden har fortsatt öka även under 2021 då den så 
kallade Heltidsresan fortsatt, vilket inneburit att större delen av de 
tillsvidareanställda medarbetarna inom kommunen nu erbjudits 
möjligheten till heltidsarbete. Projektet är nu avslutat och heltid 
ska vara norm vid tillsvidareanställning i kommunen.

Med de insatser som genomförts under projektet innebär det att 
97 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.

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.

40

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

20 19 18 14

196 181 106 83

548 540 647 678

0
100
200
300
400
500
600
700
800

2018 2019 2020 2021

Antal årsarbetare och sysselsättningsgrad
i kommunen

  varav 0-74 %   varav 75-99 %   varav 100 %

55 52 44 45

353 361
311 322

413 420

352 347

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Koncernen 2020 Koncernen 2021 Kommunen 2020 Kommunen 2021

Åldersstruktur i koncern och kommun

<= 29 år 30-49 år >=50 år Kvinnor Män



Heltidsresan inom utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att erbjuda heltid 
för samtliga medarbetare. Störst är utmaningen kring behörig-
hetskrav och att personal med viss behörighet behöver förflytta 
sig mellan olika enheter för att få ihop en heltidstjänst inom sitt 
område. Arbetet med att kunna erbjuda heltid och att uppmuntra 
och möjliggöra för medarbetare att faktiskt arbeta heltid är ett 
ständigt pågående och görs tillsammans med fackliga företrädare.

Kompetensförsörjning
Medelåldern i kommunen är i princip oförändrad mellan åren. 
Åldersstrukturen har en övervikt i åldersgruppen 50 år och äldre 
vilket kan skapa utmaningar i arbetet med kompetensförsörjning. 
För att tillgodose kommande kompetensbehov och pensionsavgångar 
krävs ett långsiktigt kompetensförsörjningsarbete.

Under 2021 har arbete med kompetensförsörjningsplanerna 
fortgått. Planen säkerställer att medarbetarna utifrån behov får 
kompetensutveckling och att framtida behov säkras. Som stöd i 
utvecklingen har omställningsfondens medel använts för finansie-
ring. 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. En ändamålsenlig beman-
ningsstrategi är ett viktigt instrument för att främja kvalitet och 
effektivitet. Genom vakansprövning säkerställs att nyrekrytering 
endast sker i nödvändiga fall och att kompetensväxling sker i de 
fall inriktningen på tjänsten behöver ändras. Utöver detta säker-
ställs att befintliga medarbetares kunskaper och erfarenheter tas 
tillvara i första hand.

Praktik och åtgärdsanställningar
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 utbild-
ningsförvaltningen som i samarbete med arbetsmarknadsenheten 
syftar till att kombinera utbildning och praktik för människor som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. Utbildningsförvaltningen tar 

även emot en rad studenter och praktikanter under sin utbildning. 
AIL - arbetsintegrerat lärande är en modell som använts med 
framgång. Den marina återvinningscentralen har också kunnat 
erbjuda åtgärdsanställningar för personer som tar sitt första steg 
in på arbetsmarknaden.

Pensionsavgångar
Personalomsättningen ökar något från från 6,2 procent 2020 till 
7,8 procent 2021. Den totala personalomsättningen uppgick under 
året till 7,8 procent varav pensionsavgångar stod för 2,2 procent. 
Pensionsavgångar de kommande åren påverkar personalförsörj-
ningen och är en viktig parameter att ta hänsyn till vid verksam-
hetens planering framåt. Vid en förväntad pensionsavgång vid 
68 års ålder är det cirka 35 medarbetare totalt i kommunen som 
kommer att gå i pension årligen de närmsta fyra åren.

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 på nyckeltalet andel medarbetare som kan 
rekommendera Sotenäs kommun som arbetsgivare förbättrats med 
8 procentenheter, till 64 procent år 2020. Ledarskapsindex har höjts 
från 71 till 74 och medarbetarindex som speglar arbetstillfreds-
ställelse från 64 till 72. Samtliga enhetschefer har fortsatt arbeta 
med resultatet tillsammans med medarbetarna kring förbättringar 
utifrån fokusområden som de gemensamt valt ut. Nästa undersök-
ning kommer att genomföras hösten 2022. 

Ledarskapsutveckling
Kommunen har under året genomfört gemensam ledarskapsutveck-
ling för alla chefer i syfte att skapa samsyn och goda förutsättningar 
för en god arbetsmiljö. Detta har genomförts både digitalt och 
fysiskt i mindre grupper. Förbättrade resultat i 2020-års medarbe-
tarundersökning tyder på att satsningen kring ledarskap har gett 
avsedd effekt i verksamheterna.

Under året genomfördes även en rad olika digital arbetsmiljö-
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Anställda och åldersstruktur
Kommunen 2020 2021

Totalt antal anställda personer 1 014 1 011

Antal månadsavlönade tillsvidareanställda 708 714

Antal månadsavlönade visstidsanställda 102 89

Antal årsarbetare 771 774

Andel heltids- & tillsvidareanställda kvinnor 81% 97%

Andel heltids- & tillsvidareanställda män 91% 99%
Total andel heltids- & tillsvidareanställda 83% 97%

Medelålder 49 46

Förväntade pensionsavgångar, tillsvidareanställda 65 år
Koncernen 2022 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen 4 1 1 2

Byggnadsnämnden - - 1 -

Miljönämnden i  
mellersta Bohuslän - - - -

Utbildningsnämnden 6 5 6 5

Omsorgsnämnden 17 10 6 17

Totalt kommunen 27 16 14 24

Sotenäsbostäder AB - 2 1 -

Sotenäs RehabCenter AB - 1 - 1

Rambo AB 8 3 3 1

Totalt koncernen 35 22 18 26



utbildning och arbetsrättsliga utbildningar för att öka kunskapen 
kring arbetsmiljö och hälsa samt personaluppdraget för samtliga 
chefer inom kommunen. Detta format har varit uppskattat och 
något som kommer fortsatt användas framöver.

I samarbete med sju andra kommuner har medarbetare erbju-
dits traineeutbildning för blivande chefer för att på så vis möta 
framtidens behov av välutbildade chefer inom verksamheterna, 
vilket varit väldigt givande.

Övertid
Att bevaka antalet övertidstimmar är en viktig fråga både ur ett 
kostnads- och arbetsmiljöperspektiv. Övertidsersättningen uppgick 
2021 till 3,4 mnkr vilket är en ökning med 1,3 mnkr, eller 62 procent,  
jämfört föregående år. Anledningen kan i många fall härledas till 
pandemin där befintlig personal fått arbeta övertid för att varit 
brist på timvikarier eller inte möjligt att flytta personal mellan 
avdelningar på grund av minimera smittorisker. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i Sotenäs kommun ökade under 2021 till 9,9 procent 
och därmed har sjukfrånvaron ökat de tre senaste åren. Genom-
snittet de senaste fyra åren uppgår till 8,1 procent. Årets ökning är 
tydligt sammankopplad med de restriktioner som Folkhälsomyn-
digheten utfärdat. Den totala sjukfrånvaron är generellt högre 
bland kvinnor än bland män. Mellan de olika åldersgrupperna 

syns inga stora skillnader avseende den totala sjukfrånvaron, men 
i åldersgruppen upp till 29 år avser frånvaron främst korttidsfrån-
varo medans drygt hälften av sjukfrånvaron i åldersgruppen 30 
år och äldre avser långtidsfrånvaro. Jämfört med föregående år är 
det främst långtidsfrånvaron som ökat vilket kan beror på psykisk 
påfrestning, stress och oro kring pandemin samt en del väntan på 
sjukvård på grund av hög belastning.

Fördjupade analyser kommer att genomföras och därefter 
riktade insatser och aktiviteter för att minska sjukfrånvaron och 
öka arbetshälsan. Samtliga chefer följer upp sjukfrånvaron på 
enheten och skapar individuella rehabiliteringsplaner vid behov. 
Under 2022 påbörjas en process inom omsorgsförvaltningen för att 
få stöd från Sunt arbetslivs resursteam i frågor gällande förbättrad 
arbetsmiljö och sänkt sjukfrånvaro.

Sjuklönekostnaderna exklusive sociala avgifter uppgår år 2021 
till 7,3 mnkr vilket är en minskning med 2,2 mnkr (23 procent) 
jämfört med föregående år, och i nivå med utfallet år 2019. Att 
sjuklönekostnaderna minskar samtidigt som sjukfrånvaron ökar 
beror på fördelningen mellan lång- och korttidsfrånvaro där den 
ökade långtidsfrånvaron innebär lägre sjuklönekostnad för arbets-
givaren.

Läs mer om personalfrågor i avsnittet om mål för god ekonomisk 
hushållning och kommunala jämförelser.
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Sjukdagar /anställd Totalt Totalt Totalt Kvinnor Män

Kommunen 2019 2020 2021 2021 2021

Kommunstyrelsen 23 20 22 23 19

Byggnadsnämnden 14 30 40 67 5

Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 19 36 15 4 45

Utbildningsnämnden 18 18 19 19 18

Omsorgsnämnden 17 24 32 34 23

Totalt kommunen 18 22 26 27 20

Sjukfrånvaro totalt Kommunen

% 2018 2019 2020 2021

Total sjukfrånvaro i procent av 
de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid 6,3 7,1 8,8 9,9

Andel av sjukfrånvaron som 
avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av minst 
60 dagar

2,7 3,4 3,4 5,4

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,8 7,3 9,3 10,7

Sjukfrånvaro för män 4,5 6,4 7,0 6,8

Sjukfrånvaro < 30 år 6,3 9,0 11,8 9,6

Sjukfrånvaro 30 - 49 år 5,5 7,1 8,5 9,6

Sjukfrånvaro >49 år 6,9 6,9 8,6 10,3

Sjuklön dag 2-14, (mnkr) 4,7 6,2 8,7 6,2

Sjuklön dag 15-90, (mnkr) 1,1 0,9 0,8 1,1

Summa sjuklön exkl. sociala 
avgifter (mnkr) 5,7 7,0 9,5 7,3



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
Den senaste prognosen för befolkningsutvecklingen i riket visar 
en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare prognoser. I 
synnerhet gäller det grupperna barn och unga som nu beräknas 
minska och befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsamt. Den 
grupp som ökar snabbast de närmsta tio åren är personer över 80 
år. Detta ställer ökade krav på välfärdstjänsterna. 

Den demografiska prognosen för Sotenäs kommunkoncern 
skiljer sig något jämfört med riket. Prognoserna visar på ökning 
i åldersgruppen 80 år och äldre, men för barn och unga förväntas 
ingen ökning. Detta ställer krav på omsorgsverksamheten då perso-
naltillgången får svårt att matcha de ökade vårdbehoven, därför 
behövs en omställning som gör det möjligt att öka effektiviteten 
och kvaliteten.  För att förändra utvecklingen 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 2021 har kännetecknats av att hantera covid-19, 
så som hemarbete, stora vikariebehov, försenade leveranser och 
förändrat besökstryck. Pandemin har haft en negativ påverkan 
på arbetslösheten och antal utförsäkringar ur A-kassan, vilket 
ger effekter avseende ekonomiskt bistånd, missbruk och ökad 
psykisk ohälsa. Förvaltningen har för statliga medel anställt en 
hälsosamordnare som kommer ge operativt och strategiskt stöd i 
arbete kring hälsofrämjande insatser och rehabiliteringsprocesser. 
Vilka långsiktiga effekter pandemin kommer att få är oklart.

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen har ökat 2021 
jämfört med 2020. De kommande åren förväntas en relativt stark 
ekonomi i kommunerna vilket delvis beror på den expansiva finans-
politiken och den konjunkturella återhämtningen. För Sotenäs 
kommun innebär det att skatteintäkterna och inkomstutjämningen 
väntas öka. Däremot kommer den kommunala kostnadsutjämningen 
och regleringsposten försämra förutsättningarna för kommunen 
under åren som kommer. Sammantaget väntas skatteintäkter och 
generella bidrag öka med 2 till 3 procent per år de kommande åren.

För att framöver kunna möta det ökade behovet av investeringar 
som krävs för kommande vårdbehov utifrån demografi, verksam-
hetsförändringar och klimatförändringar kommer resultatnivåer 
om minst 2 procent i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag behövas. 

Pensioner
Prognosen för de kommande fem åren visar att genomsnittlig nivå 
på pensionskostnader uppgår till 42 mnkr årligen. Ansvarsförbin-
delsen sjunker successivt under åren som kommer. Kommunen 

redovisar pensioner enligt den så kallade blandmodellen. Ett nytt 
pensionsavtal har slutits i början av 2022 för kommuner som 
kommer att börja gälla från och med år 2023 (AKAP-KR). Det nya 
avtalet innebär en övergång till ett helt premiebaserat pensionsavtal 
med ökade premiekostnader. Kostnaden för den avgiftsbestämda 
delen kommer i genomsnitt öka med 29 procent år 2023 vilket 
innebär cirka 5,8 mnkr för Sotenäs kommun. Kostnaden för den 
förmånsbestämda delen kommer att trappas av över tid.  

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. Översyn av verksamhetens mål för god 
ekonomisk hushållning har gjorts under 2021 inför budget 2022.  

Investeringar, lån och borgen
Kommunkoncernen har ett stort tryck på investeringsutgifter för 
kommande år. För Sotenäs kommun avser investeringarna främst 
verksamhetsfastigheter och hamnar. Renhållningsbolaget har att 
införa nytt insamlingssystem. VA-bolagets investeringsplaner 
inkluderar långsiktig vattenförsörjning, tillsammans med översyn 
av verk och ledningsnät som är äldre och i behov av stort under-
håll. Därtill behov av långsiktig klimatanpassning och förändrade 
säkerhetskrav. Detta beräknas framöver innebära mycket omfat-
tande investeringar. Bostadsbolaget har påbörjat byggprojektet 
av Ekelidsberget samt planering av Bankeberg. 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 
kommunkoncernen. De stigande räntorna på marknaden under 2022 
har fått genomslag på kommunsektorn i den nya upplåningen, men 
det handlar om en ökning från mycket låga nivåer. Det är viktigt 
att förbereda sig för den succesiva ränteuppgången som är sannolik 
att vänta. 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 2022
Kommunen budgeterar med ett överskott om 6,3 mnkr för 2022. 
Planen för de kommande åren är att det genomsnittliga resultatet ska 
uppgå till minst 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. Målsätt-
ningen möjliggör fortsatt värdesäkring av kommunens tillgångar 
samt självfinansiering av investeringsutgifter.
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87 %
elever i åk 9 med godkänt i alla ämnen

78 %
elever i åk 9 som är nöjd med sin skola

72 %
gymnasieelever med examen inom 3 år

Block 2, ”Kvalitetsredovisning”, redovisar Sotenäs kommuns verksamhet 

under året utifrån jämförelser med andra. Dels jämförs Sotenäs med fyra 

grannkommuner i norra Bohuslän, dels med 260 kommuner inom kvalitets-

projektet Kommunens kvalitet i korthet.
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Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen uppgick till 87 % och är bland de bästa i Sverige!
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Jämförelser inom norra Bohuslän
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 2021 jämfört med 
2020. Lysekil är också den enda av kommunerna som haft en negativ 
befolkningsutveckling jämfört med år 2012. Övriga kommuner har 
ökat varav Sotenäs med 1 procent, Munkedal 4 procent, Tanum 
6 procent, och Strömstad 8 procent.

Sotenäs har lägst andel invånare 0-19 år inom kommungruppen 
(15,6 procent) medan Strömstad har flest (22,7 procent) vilket 
närmar sig nivån för riket (23,2 procent). Sotenäs och Lysekil har 
högst andel invånare 85 år och äldre  (4,0 procent) medan Strömstad 
har lägst andel med 2,8 procent. I riket uppgår andelen invånare 
85 år och äldre till 2,6 procent.

Finansiella jämförelser
Kommunalskatt
Den genomsnittliga kommunala skattesatsen (ovägt medel) uppgår 
år 2021 till 21,68 kr. Medianvärdet uppgår till 21,91 vilket också 
motsvaras av Strömstads skattesats. Sotenäs ligger något höge 
med 21,99 kr. Munkedal är en av kommunerna med den högsta 
utdebiteringen i landet (plats 288) år 2021. 

Resultat
Samtliga kommuner visar stora överskott i boksluten för 2021. I 
Sotenäs kommun påverkas den största delen av budgetavvikelsen 
av ökade skatteintäkter jämfört med budget då skatteintäkterna 
avviker med hela +15,6 mnkr. 

Sotenäs har lägst överskott för året med 16,0 mnkr, vilket påver-
kats negativt av registervård i anläggningsregistret med -15,3 mnkr 
(föregående år gjordes motsvarande rensning med -16,0 mnkr). 
Poster som är av engångskaraktär. Utan dessa hade Sotenäs resultat 
varit i nivå med Munkedals och Lysekils år 2021. 

För att kunna jämföra årets resultat med andra är det även 
relevant att titta på årets nettokostnader i relation till skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Se det undre diagrammet.

Nettokostnad i % av skatteintäkter och bidrag
För att långsiktigt nå och bibehålla en ekonomisk balans krävs 
kontroll över kostnadsutvecklingen och att kostnaderna inte ökar 
snabbare än intäkterna. 

Sotenäs nettokostnad i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag uppgår år 2021 till 97,6 procent, vilket är i nivå med 
Lysekils 97,5 procent och något högre än Munkedals 95,4 procent.

Kommunala jämförelser
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Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Nyckeltalet visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som finansierats med eget kapital, respektive skulder. Ju 
högre soliditet desto starkare finansiell ställning. Soliditeten skiljer 
sig väsentligt åt mellan kommunerna, men samtliga kommuner 
ökar i soliditet jämfört med föregående år.

Sotenäs tillhör de kommuner i Västra Götaland som har högst 
soliditet med 42 procent inklusive samtliga pensionsåtaganden 
(+16 procentenheter jämfört med år 2012). 

Lysekils soliditet är lägst i kommungruppen och uppgår till 
5 procent, Tanums soliditet uppgår till 17 procent, Munkedals 
soliditet uppgår till 27 procent, och Strömstads soliditet uppgår 
år 2021 till 32 procent. 

I grafen nedan visas soliditeten inklusive samtliga pensions-
förpliktelser.

Personal
Sjukfrånvaro 
Högst sjukfrånvaro har Lysekils kommun med 10,6 procent 
(+1,1 procentenheter jämfört med 2020), följt av Sotenäs med 
9,9 procent (+1,0 procentenheter jämfört med 2020). 

Samtliga kommuner ser 2021 en koppling till coronapandemin 
där anvisningen varit att stanna hemma vid minsta symptom. 

En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en god arbets-
miljö och bra arbetsförutsättningar för medarbetare att vara delak-
tiga i utvecklingen av verksamheten. Inom Sotenäs kommun har 
en del yrkesgrupper arbetat på distans vilket gör att medarbetare 
inom dessa enheter trots exempelvis lätta symtom eller vid smitt-
spårning kunnat fortsätta arbeta hemifrån vilket gett en relativt låg 
sjukfrånvaro inom vissa verksamheter. Men av samma anledning 
högre sjukfrånvaro inom andra där medarbetare enligt rekommen-

dationerna varit hemma från arbetet vid symtom.
Sjukfrånvaron är särskilt hög inom omsorgsförvaltningen och 

en utvecklare har projektanställts för att stödja cheferna i arbetet 
med att kartlägga, analysera, förebygga och genomföra rehabilite-
ringsmöten för medarbetare med hög sjukfrånvaro. Under året har 
en riktad insatts erbjudits till medarbetare som är eller riskerar att 
hamna i sjukskrivning genom en hälsosatsning för 30 medarbetare 
inom omsorgen. Satsningen är en pilotomgång i samarbete med 
Sotenäs RehabCenter för att se vilken effekt det kan få på längre sikt.

Sjukfrånvaro per kön
Inom samtliga kommuner är sjukfrånvaron högst bland kvinnor. 
Störst procentuell skillnad mellan män och kvinnor är det i Ström-
stad där det skiljer 4,2 procentenheter, följt av Sotenäs där skillnaden 
mellan män och kvinnors sjukfrånvaro uppgår till 3,9 procent-
enheter. Lägsta skillnaden återfinns i Munkedals kommun med 
2,7 procentenheter.

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 var sjukfrånvaron högre bland män än kvinnor 
både år 2019 och 2020, dock är den högre bland kvinnor år 2021.

Inom utbildningsförvaltningen skiljer det cirka 3 procentenheter 
mellan män och kvinnor. 

Vid en jämförelse mellan olika åldersgrupper är sjukfrånvaron 
mer jämnt fördelad dock något högre i åldersgruppen 50 år och 
äldre.

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 den kommunala förskolan 
har under en tid legat lågt i Sotenäs jämfört med övriga kommuner 
i kommungruppen. 2019 ökade antal barn per årsarbetare från 4,6 
året innan, till 5,2 vilket också utgör snittet för riket. Munkedal 
ligger högre med 5,9 barn per årsarbetare, medan i Strömstad går 
det 4,9 barn per årsarbetare i förskolan. 

Sotenäs har en hög andelen årsarbetare i förskolan med pedago-
gisk högskoleexamen jämfört med övriga i kommungruppen. 
I Sotenäs har 2019 54 procent av årsarbetarna en pedagogisk 
högskoleexamen. Näst högst andel har Lysekil med 44 procent, 
därefter Munkedal med 39 procent, Strömstad med 33 procent 
och Tanum med 32 procent. Uppgifter för år 2020 och 2021 finns 
inte publicerade.

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola 
Andelen barn 1-5 år gamla inskrivna i kommunal eller privat 
förskola uppgick år 2020 till 90,7 procent, vilket är högst i kommun-
gruppen och högre än snittet i riket, vilket uppgick till 85,4 procent.
Sotenäs och Munkedal ligger högst i jämförelsen, 

Sotenäs kommun erbjuder sedan 2017 inte längre "annan 
pedagogisk verksamhet". Efterfrågan på dessa platser minskade 
bland vårdnadshavare samtidigt som det var en generationsväxling 
i personalgruppen och svårigheter fanns att rekrytera ny personal 
till verksamheten. Nya direktiv från Skolverket minskade i sin tur 
förutsättningarna för att fylla barngrupperna i denna verksamhet. 
Idag efterfrågas annan pedagogisk verksamhet mycket sällan och 
då ofta för barn i behov av särskilda behov. Kommunen har idag 
förskola på fyra olika platser i kommunen.

Grundskola
Personaltäthet
Antal elever per lärare (heltidstjänst) i årskurs 1-9 inom kommun-
gruppen har under de senaste åren närmat sig varandra. Flest 
elever per lärare år 2021 hade Tanum (12,3). Högst personaltäthet 
var det i Sotenäs med 10,6 elever per lärare. Strömstad, Lysekil och 
Munkedal visar på 11,1 - 11,5 elever per lärare. Rikssnittet uppgick 
år 2020 till 12,0 elever per lärare.

 Under 2021 hade Sotenäs kommun 10,6 elever per lärare 
(heltidstjänst) vilket var i nivå med åren 2016 - 2018. 

Nettokostnadsavvikelsen för grundskolan i Sotenäs uppgick 
2020 till 13 procent, motsvarande 10 mnkr. Störst påverkan på 
nettokostnaden har personalkostnaden som står för 68 procent 
av bruttokostnaden. 

Godkänt i alla ämnen årskurs 9
Sotenäs och Strömstad har flest andel elever i årskurs 9 (inklusive 
nyanlända elever och elever med okänd bakgrund) som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (87 respektive 84 procent), inom 
kommungruppen. Följt av Lysekil (76 procent) och Tanum (75 
procent). Munkedal har de senaste åren legat lägre än övriga, med 
63 procent av eleverna som når kunskapskraven i årskurs 9 år 2021. 

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. Satsning på läs- och kunskapsutvecklande arbete 
har också kompletterats med ökad fokus på genus och jämställdhet. 
Framförallt med fokus att försöka lyfta pojkarnas resultat.

Kommunala jämförelser
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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. År 2021 blev resultatet än bättre och uppgick i snitt 
till 240 poäng, varav flickor uppgick snittet till 253 poäng och för 
pojkar till 224 poäng.

Strömstad ligger bäst till i kommungruppen med 241 poäng, tätt 
följt av Sotenäs (240 poäng), Lysekil (230 poäng), Tanum (219 poäng) 
och Munkedal (215 poäng). Samtliga kommuners resultat har 
förbättrats jämfört med föregående år. Genomsnittet i riket år 
2021 uppgick till 233 poäng.

Gymnasieskola
Andel elever som slutför gymnasiet inom fyra år 
Den relativt höga spridningen som synts inom kommungruppen 
avseende andel gymnasieelever som inom fyra år efter påbörjade 
studier har en examen eller studiebevis, syns inte längre i resultatet 
år 2021. 

I Sotenäs och Lysekil uppgår andelen till 79 procent, varav 
kvinnor 83 procent och män 76 procent. Strömstad har högsta andelen 
om 80 procent, medan Tanum och Munkedal placeras i botten 
med 77 procent av eleverna som slutför gymnasiet inom fyra år. 
Genomsnittet för riket uppgick till 78 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 

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 
näst bäst i riket! I Munkedal och Tanum var väntetiden år 2021 
åtta dagar i genomsnitt, medan det tog mer än dubbelt så lång tid 
i Lysekil och Strömstad med 18 respektive 21 dagar. Medelvärdet 
i riket uppgick till 15 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. 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd
Andelen ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd 
ett år efter avslutat försörjningsstöd uppgår i Sotenäs kommun 
till 77 procent år 2021. Bäst i kommungruppen är Strömstad där 
andelen uppgår till 94 procent. 

Andelen personer/hushåll som återaktualiseras med försörj-
ningsstöd är svårt att styra och handlar i stor utsträckning om 
faktorer i omvärlden. Situationen på arbetsmarknaden och föränd-
ringar inom socialförsäkringsområdet har stor inverkan för den 
enskildes egen försörjning. I Sotenäs kommun bedrivs ett målmed-
vetet arbete för att vuxna personer ska erhålla en varaktig egenför-
sörjning utifrån de individuella förutsättningarna.

Kommunala jämförelser
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Kommunala jämförelser

Äldreomsorg
Sotenäs har näst störst andel av befolkningen som är 80 år och äldre 
år 2021 (8,0 procent), efter Lysekil (8,3 procent). Genomsnitt inom 
kommunerna i Västra Götaland uppgår till 6,4 procent och i riket 
5,4 procent. Sotenäs och Lysekil har högst andel av befolkningen 
85 år och äldre inom kommungruppen (båda 4,0 procent) medan 
andelen i riket uppgår till 2,6 procent.

Personalkontinuitet inom hemtjänsten 
Skillnaderna mellan kommunerna i antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar har de senaste åren minskat. 
Sotenäs ligger sedan år 2016 sämst till i norra Bohuslän, där brukare 
i genomsnitt möter 21 olika personal år 2021, jämfört med Ström-
stad 17, Lysekil och Munkedal 16, och Tanum 15. Medelvärdet i 
riket uppgick till 16 personer. I Sotenäs pågår ett arbete för att öka 
personalkontinuiteten genom planering med fokus på kontinuitet 
samt en omorganisering mot mindre grupper.

Brukarbedömning av kvaliteten inom hemtjänst
I de nationella jämförelser som görs av hur brukarna upplever kvali-
teten 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. Strömstad och Munkedal 
placerar sig bland de 25 procent bästa kommunerna i Sverige. 

Bäst resultat får Sotenäs på frågorna som rör besvär av ensamhet, 
ängslan, oro eller ångest, trygghet, bemötande och förtroende för 
personalen samt hur personalen utför sina arbetsuppgifter.  Sämst 
restultat genererar frågorna som rör rörlighet inomhus, möjlighet 
att påverka tider, samt information om förändringar. 65 procent av 
deltagarna i undersökningen har själva svarat på frågorna. Under-
sökningen har inte genomförts år 2021.

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. 

Lysekil har kortast väntetid inom kommungruppen år 2021 
med 19 dagar, följt av Sotenäs (27 dagar) och Tanum (34 dagar). 
Munkedal och Strömstad har sämre utfall, där väntetiden 2021 varit 
43 respektive 57 dagar. Medelvärdet i riket uppgick till 44 dagar.

Sotenäs kommun hade 2021 kortare väntetid än föregående 
år, ett resultat av ett förbättrat flöde utifrån en framtagen rutin 
för in- och utflyttning på särskilt boende. Antalet som har blivit 
beviljade särskilt boende har inte betydligt överstigit antalet platser 
som finns att tillgå, varför någon längre kö inte har behövt uppstå.

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. 27 procent av deltagarna i undersökningen 
har själva svarat på frågorna. Undersökningen har inte genomförts 
år 2021.
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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 och kvalitet i grundskolan, gymnasieelevers närvaro 
samt aktiviteter för barn och unga på biblioteket.  

Väntetiden på beslut om försörjningsstöd är kort. Brukarbedöm-
ningar inom särskilt boende och LSS-verksamhet visar på mycket 
goda resultat, samtidigt som kostnaden för funktionsnedsättning 
samt individ- och familjeomsorg är låg i Sotenäs. 

Utvecklingsområden
Kostnaden per elev i grundskolan var fortfarande år 2020 bland 
de 25 procent högsta i riket. Antalet deltagartillfällen i idrottsför-
eningar är relativt lågt.

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende är ett relativt nytt 
nyckeltal, där kommunen placerar sig lågt, även personalkonti-
nuiteten inom hemtjänsten är bland de lägsta i Sverige.

Andelen som börjat arbeta eller studera vid avslutat deltagande 
i arbetsmarknadsenheten och andelen elever inom SFI som klarat 
minst två kurser minskade kraftigt 2019 och ligger sedan dess 
kvar på en låg nivå. 

Antal kg insamlat hushållsavfall per person i kommunen är 
fortsatt hög. Nyckeltalet justeras i invånarantalet för andel fritidshus, 
gästnätter samt in- och utpendling, utifrån schablon.

Barn och unga
Inom grundskolans kvalitetsmått placerar sig Sotenäs generellt 
mycket bra bland deltagande kommuner, däremot är kostnaden 
per elev i grundskolan fortsatt hög. Kostnaden har dock minskat 
under de senaste åren och ligger år 2020 nära gränsvärdet till de 
50 procent mellersta i Sverige. 

Andelen gymnasieelever som tagit examen inom fyra år har 
ökat 2021 och är i paritet med medelvärdet bland kommunerna.

Stöd och omsorg
Brukarbedömningen inom individ- och familjeomsorg har förbätt-
rats något under 2021 jämfört med året innan. 

Även resultatet av brukarbedömning inom LSS har ökat och 
är nu bland de 25 procent bästa i riket. Kostnaden för funktions-
nedsättning ligger samtidigt kvar på en låg nivå.

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 har ökat och 
uppgick till 21  personer 2021. Medelvärdet i riket 2021 uppgick 
till 16.

Samhälle och miljö
Delaktighetsindex visar en samlad bild av hur väl kommunen 
möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Här 
placerar sig Sotenäs väl i jämförelse med andra.

Andel personer som börjat arbeta eller studera efter deltagande 
i arbetsmarknadsverksamheten är låg, liksom andel elever på SFI 
som klarat minst två kurser av nybörjare två år tidigare.

Antal insamlat kg kommunalt avfall har legat högt i Sotenäs 
över tid. 2020 uppgår det till 676 kg, jämfört med medelvärdet för 
riket som uppgår till 517 kg. Antal fritidshus, gästnätter samt in- 
och utpendling påverkar utfallet och justeras i jämförelsen enligt 
schablonberäkning. 

Måltidssvinnet inom grund- och gymnasieskolan är ett nytt 
nyckeltal i jämförelsen, där senaste utfallet är högt jämfört med 
andra.

Andel ekologiska livsmedel har ökat successivt under de senaste 
åren. 2020 uppgick andelen i Sotenäs till 24 procent jämfört med 
29 procent som avser medelvärdet i riket. 

Via Jämföraren i Kolada kan du ta del av de senaste KKiK- 
jämförelserna mellan Sotenäs och övriga kommuner i Sverige.

50

KVALITETSREDOVISNING
Kommunens kvalitet i korthet

https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16675&tab_id=74586


Kommunens kvalitet i korthet

51

KVALITETSREDOVISNING

Barn och unga 2018 2019 2020 2021

Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal 4,6 5,3 - - ↓
Kostnad förskola, tkr/inskrivet barn 179 161 159 ↑
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 % 96 80 - -

↓

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, andel i % 95 91 93 94 ↑
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel i % 82 87 96 92 ↓
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel i % 84 86 96 93 ↓
Elever i åk. 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel i % - - 79 78 ↓
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel i % 93 91 95 96 ↑
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, tkr/elev 127 123 126 ↓
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel i % 75 66 70 74 ↑
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel i % 6 4 5 5 ↓
Kostnad gymnasieskola hemkommun, tkr/elev 138 151 139 ↑
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/ 1000 invånare 0-18 år 37 41 51 - ↑
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år 16 21 18 - ↓

Stöd och omsorg 2018 2019 2020 2021

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel i % - 73 72 77 ↑
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel i % 76 85 78 77 ↓
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 2 2 2 2 →

Kostnad individ- och familjeomsorg, tkr/invånare 3 4 4 →

Brukarbedömning gruppbostad LSS - brukaren trivs alltid hemma, andel i % - 80 - 100 ↑
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel i % - - 73 94 ↑
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, tkr/invånare 7 6 6 →
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde 37 33 41 27

↑

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende, äldreomsorg (andel av maxpoäng), % - 40 0 20 ↑
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel i % 88 92 91 - ↓
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel i % 94 91 93 - ↑
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 20 17 17 21 ↓
Kostnad äldreomsorg, tkr/invånare 80+ 252 264 270 ↓

Samhälle och miljö 2018 2019 2020 2021

Delaktighetsindex, (andel av maxpoäng) i % - 79 61 74 ↑
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller 
studera, andel i % 31 22 19 -

↓

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel i % 43 34 33 - ↑
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 65 - 70 - ↑
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för 
nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar - 26 23 -

↓

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel i % - - 24 -

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) 654 627 676 - ↓
Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande - 81 78 - ↑
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel i % 20 22 24 - ↑



 16 mnkr
årets resultat för kommunen

 35 mnkr
årets bruttoinvesteringar i kommunen

 73 %
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 investeringsredovisning och 

driftredovisning. 
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Vy från standpromenaden i Kungshamn som rustats upp för 
1 mnkr under året. Årets investeringar uppgick till 35 mnkr.
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Resultaträkning Kommunkoncernen Kommunen Budget 
kommunen

Belopp i mnkr Not 2020 2021 2020 2021 2021

Verksamhetens intäkter 2 352,0 373,4 178,0 176,7 -

Verksamhetens kostnader 3, 24 -787,0 -829,6 -669,2 -689,9 -511,2

Avskrivningar 4 -67,8 -80,6 -35,9 -43,7 -28,8

Verksamhetens nettokostnader -502,8 -536,8 -527,1 -556,9 -540,0

Skatteintäkter 5 474,5 488,5 474,5 488,5 472,9

Generella statsbidrag och utjämning 6 68,4 82,2 68,4 82,2 70,4

Verksamhetens resultat 40,1 33,9 15,7 13,8 3,3

Finansiella intäkter 7 0,9 0,6 2,9 2,6 2,8

Finansiella kostnader 8 -12,2 -10,8 -0,5 -0,4 -0,5

Resultat efter finansiella poster 32,4 23,7 18,1 16,0 5,5

Extraordinära poster - - - - -

Årets resultat 28,8 23,7 18,1 16,0 5,5

Kassaflödesanalys Kommunkoncernen Kommunen

Belopp i mnkr Not 2020 2021 2020 2021

Den löpande verksamheten

Årets resultat 28,8 23,7 18,1 16,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster 9 72,0 87,5 37,7 54,0

Poster som redovisas i annan sektion 9 8,5 -7,3 8,5 -8,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 109,3 103,9 64,3 62,0

Kapitalbindning

Förändring av förråd/exploateringsfastigheter 0,7 -0,4 0,7 -0,4

Förändring kortfristiga fordringar -2,3 -10,9 -4,4 -13,9

Förändring långfristiga skulder 3,6 1,9 -0,7 -2,2

Förändring kortfristiga skulder 9,7 0,1 16,8 -12,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 121,0 94,7 76,7 33,5

Investeringar

Investering i immateriella & materiella tillgångar -67,5 -95,6 -28,7 -25,2

Försäljning av immateriella & materiella tillgångar 7,9 2,8 7,5 2,5

Placeringar i/försäljning av värdepapper 0,0 - 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -59,6 -92,8 -21,2 -22,7

Finansiering

Nyupptagna lån/amortering, koncernbolag - - - -

Nyupptagna lån/amortering, kreditinstitut -4,9 -1,2 - -

Förändring långfristig leasingskuld -7,8 -0,9 -16,7 -8,8

Förändring kortfristig leasingskuld 8,6 -0,7 8,6 -0,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,1 -2,8 -8,1 -9,6

Bidrag till infrastruktur

Utbetalningar av bidrag till statlig infrastrutur - -3,4 - -3,4

Årets kassaflöde 57,3 -4,3 47,4 -2,2

Kassa och bank (likvida medel) vid årets början 124,1 181,4 79,6 127,1

Kassa och bank (likvida medel) vid årets slut 181,4 177,1 127,0 124,9



Balansräkning

Balansräkning

Kommunkoncernen Kommunen

Belopp i mnkr Not 2020 2021 2020 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 2,0 1,6 2,0 1,6

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 1 352,7 1 306,2 444,3 406,9

   Pågående ny- och ombyggnad 12 39,0 98,0 13,1 24,7

   Maskiner och inventarier 13 60,0 61,6 25,6 25,1

   Övriga materiella anläggningstillgångar - - - -

Finansiella anläggningstillgångar 14 4,4 4,6 29,0 29,0

Summa anläggningstillgångar 1 458,3 1 472,0 514,1 487,3

Bidrag till infrastruktur 15 - 7,4 - 7,4

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 16 12,1 12,5 12,1 12,4

Fordringar 17 98,3 109,1 69,9 83,8

Kortfristiga placeringar - - -

Kassa och bank 18 181,4 177,1 127,1 124,9

Summa omsättningstillgångar 291,8 298,7 209,0 221,1

SUMMA TILLGÅNGAR 1 750,1 1 778,2 723,1 715,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 602,0 636,5 489,8 507,9

Justering av eget kapital 5,7 1,3 - -

Årets resultat 28,8 23,7 18,1 16,0

Summa eget kapital 19 636,6 661,5 507,9 523,9

   varav resultatutjämningsreserv 20,0 20,0 20,0 20,0

   varav övrigt eget kapital 616,6 641,5 487,9 503,9

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 13,6 14,3 13,6 14,3

Uppskjuten skatteskuld 16,9 17,9 - -

Övriga avsättningar 21 2,8 6,1 - -

Summa avsättningar 33,3 38,3 13,6 14,3

Skulder

Långfristiga skulder 22 903,6 902,4 60,0 48,1

Kortfristiga skulder 23 176,6 176,0 141,6 129,4

Summa skulder 1 080,2 1 078,4 201,6 177,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 750,1 1 778,2 723,1 715,8

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter 2,0 2,0 - -

Ansvarsförbindelser

  Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna 20 223,6 221,0 223,6 221,0

  Övriga ansvarsförbindelser 24 10,8 10,5 786,5 786,1

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 236,3 233,5 1 010,2 1 007,1
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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 sedan lagen trädde i kraft. 
Kommunen påbörjade en anpassning av redovisning och rapporter 
till RKR:s rekommendationer i bokslut 2019 och har fortsatt under 
2020 och 2021.

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.

 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, 
kostnadsförs 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 RIPS21. 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 
har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. Koncernföretagen 
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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 genomförts under 2021, där samtliga 
poster i anläggningsregistret som avser framtagande av detalj- och 
översiktsplaner kostnadsförts i enlighet med LKBR.

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 upprättar därefter specificerade 
internbudgetar för sina ansvarsområden i oktober, och kommun-
styrelsen i november.

Investeringsredovisningen
Investeringsredovisningen innehåller kommunens samlade inves-
terings- och exploateringsverksamhet. Enskilda investeringsprojekt 
med ett utfall om 0,5 mnkr eller mer specificeras i investeringsre-
dovisningen 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 5,1 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 själv-

kostnad,
• 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 2020 2021 2020 2021

Försäljningsintäkter 62,3 60,8 15,5 13,8

Taxor och avgifter 87,6 99,3 39,5 42,5

Hyror och arrenden 103,0 107,4 24,9 25,9

Bidrag från staten 41,0 33,6 40,4 32,9

EU-bidrag 5,5 9,1 5,5 9,1

Övriga bidrag 23,3 32,7 23,3 30,2

Försäljning av  
verksamhet och konsulttjänster 6,5 10,1 9,9 10,1

Försäljning av 
exploateringsfastigheter 9,2 7,0 9,2 7,0

Försäljning av 
anläggningstillgångar 5,7 2,6 5,6 2,3

Övriga verksamhetsintäkter 7,8 10,7 4,2 2,8

Summa verksamhetens intäkter 352,0 373,4 178,0 176,7

Not 3  Verksamhetens kostnader
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Personalkostnader 434,9 350,7 411,4 325,1

Sociala avgifter enligt lag och avtal 48,3 145,5 41,2 139,1

Lämnade bidrag *25,8 19,2 *28,6 21,9

Köp av huvudverksamhet 84,0 87,1 60,2 64,8

Lokalhyror och markhyror 15,9 16,3 14,9 14,9

Bränsle, energi och vatten 26,8 33,7 9,5 13,3

Material, tjänster och övriga 
verksamhetskostnader 145,3 168,5 101,4 106,0

Realisationsförluster och 
utrangeringar 0,3 - - -

Anskaffningskostnad sålda 
exploateringsfastigheter 2,0 4,8 2,0 4,8

Bokslutsdispositioner 1,2 1,7 - -

Uppskjuten skattekostnad 0,8 0,7 - -

Bolagsskatt 1,6 1,4 - -

Summa 787,0 829,6 669,2 689,9
*Lämnade bidrag ökar tillfälligt 2020 på grund av genomförd registervård

Not 6  Generella statsbidrag och utjämning
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Inkomstutjämningsbidrag 43,0 55,6 43,0 55,6

Kommunal fastighetsavgift 34,5 37,0 34,5 37,0

Bidrag för LSS-utjämning -7,6 -13,5 -7,6 -13,5

Kostnadsutjämningsbidrag -30,0 -30,1 -30,0 -30,1

Regleringsbidrag 9,3 27,2 9,3 27,2

Övriga bidrag 19,3 6,1 19,3 6,1

Summa generella statsbidrag och 
utjämning 68,4 82,2 68,4 82,2

Not 4  Avskrivningar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Inventarier 5,5 5,2 3,9 3,9

Fastigheter och anläggningar 62,3 75,4 32,0 39,8

Summa 67,8 80,6 35,9 43,7

Not 5  Skatteintäkter
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Preliminär kommunalskatt 483,2 476,6 483,2 476,6

Preliminär slutavräkning 
innevarande år -6,5 10,4 -6,5 10,4

Slutavräkningsdifferens 
föregående år -2,2 1,5 -2,2 1,5

Summa skatteintäkter 474,5 488,5 474,5 488,5
Kommunen har använt sig av SKR:s decemberprognos. 

Not 7  Finansiella intäkter
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Utdelningar på aktier och andelar 0,6 0,4 0,6 0,4

Ränteintäkter 0,4 0,3 0,3 0,2

Borgensavgift Sotenäsbostäder - - 1,9 1,9

Övriga finansiella intäkter -0,1 -0,1 - -

Summa finansiella intäkter 0,9 0,6 2,9 2,6

Not 8  Finansiella kostnader
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Räntekostnader, lån 11,7 10,4 0,0 0,0

Räntekostnader, 
pensionsavsättning 0,3 0,2 0,3 0,2

Borgensavgift till Sotenäs kommun - - - -

Förlust vid försäljning/nedskrivning 
av finansiella anläggningstillgångar - - - -

Övriga finansiella kostnader 0,1 0,2 0,1 0,2

Summa 12,2 10,7 0,5 0,4

Not 9  Ej likviditetspåverkande poster
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Avskrivningar 67,8 79,6 35,9 43,7

Nedskrivningar - - - -

Utrangeringar - - - -

Gjorda avsättningar 2,8 0,7 1,8 0,7

Återförda avsättningar - - - -

Intäksförda ej likvida gåvor - - - -

Upplösning av bidrag till 
infrastruktur - - - 0,0

Orealiserade kursförändringar - - - -

Övriga ej likviditetspåverkande 
poster 1,4 7,2 - 9,6

Summa 72,0 87,5 37,7 54,0

Poster som redovisas i annan sektion

Realisationsresultat samt upp- 
och nedskrivning för materiella 
anläggningstillgångar 8,5 -7,3 8,5 -8,0
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Not 15  Bidrag till statlig infrastruktur
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

GC-väg norr om Bovallstrand - 7,4 - 7,4

Ackumulerad upplösning - -0,0 - -0,0

varav årets upplösning - -0,0 - -0,0

Summa - 7,4 - 7,4

Not 11  Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående anskaffningsvärde 2 297,2 2 333,4 822,1 816,1

Årets inköp 60,0 20,0 17,7 0,8

Försäljningar -4,1 -5,8 -0,6 -0,2

Omklassificering - 5,7 5,7

Utrangeringar -23,1 -19,5 -23,1 -19,5

Överföringar 3,5 - - -

Utgående anskaffningsvärde 2 333,6 2 333,7 816,1 802,8

Ingående ack. avskrivningar -962,0 -1 005,9 -403,0 -421,7

Försäljningar 2,9 3,0 0,6 -

Utrangeringar 10,0 7,7 10,0 7,7

Överföringar - - - -

Årets avskrivningar -56,9 -55,1 -29,3 -23,8

Utgående ack. avskrivningar -1 006,0 -1 050,2 -421,7 -437,8

Ingående ack. nedskrivningar -1,5 -1,4 - 0,1

Försäljningar - - - -

Utrangeringar - - - -

Årets nedskrivningar/
återföringar 0,1 - 0,1 -

Utgående ack. 
nedskrivningar -1,4 -1,4 0,1 0,1

Leasade 
verksamhetsfastigheter 26,5 24,1 49,9 41,8

Utgående redovisat värde 1 352,7 1 306,2 444,3 406,9

Avskrivningstider 
(genomsnittliga i antal år) i.u. i.u. 25,0 36,2
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 2020 2021 2020 2021

Anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 2,8 3,1 2,8 3,1

Inköp 0,2 0,3 0,2 0,3

Försäljningar - - - -

Utrangeringar - - - -

Överföringar - - - -

Utgående anskaffningsvärde 3,1 3,3 3,1 3,3

Avskrivningar
Ingående avskrivningar -0,4 -1,0 -0,4 -1,0

Försäljningar / utrangeringar - - - -

Utrangeringar - - - -

Överföringar - - - -

Årets avskrivningar -0,6 -0,7 -0,6 -0,7

Utgående ack. avskrivningar -1,0 -1,7 -1,0 -1,7

Utgående redovisat värde 2,0 1,6 2,0 1,6

Avskrivningstider (genomsnittliga 
i antal år) 5,0 4,7 5,0 4,7

Not 12  Pågående ny- och ombyggnadsarbeten
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående anskaffningsvärde 53,6 39,1 5,0 13,1

Årets anskaffningar 40,3 91,4 8,2 20,8

Överfört till byggnader, tekniska 
anläggningar, maskiner, inventarier -10,1 -9,2 -0,1 -

Omklassificering -3,7 -5,7 - -5,7

Försäljningar och nedskrivningar -41,1 -17,5 - -3,5

Bokfört värde 39,0 98,2 13,1 24,7

Not 13  Maskiner och inventarier
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående anskaffningsvärde 182,9 195,7 116,4 118,8

Inköp 16,7 10,1 5,7 3,4

Försäljningar -0,8 -1,3 - -

Omklassificering 0,2 - - -

Utrangeringar -3,4 -14,1 -3,4 -14,1

Överföringar 0,1 - 0,1 -

Utgående anskaffningsvärde 195,7 190,5 118,8 108,1

Ingående avskrivningar -131,5 -135,7 -92,5 -93,2

Försäljningar 0,7 1,3 - -

Utrangeringar -2,3 14,1 -2,3 14,1

Överföringar - - - -

Årets avskrivningar -2,6 -8,5 1,6 3,9

Utgående ack. avskrivningar -135,7 -129,0 -93,2 -83,0

Utgående redovisat värde 60,0 61,5 25,6 25,1

Avskrivningstider (genomsnittliga 
i antal år) i.u. i.u i.u. i.u

Not 14  Finansiella anläggningstillgångar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Aktier, stiftelsekapital i 
koncernföretag - - 24,8 24,8

Övriga aktier, andelar  
och värdepapper 4,4 4,6 3,6 3,6

Långfristig utlåning - - 0,6 0,6

Summa 4,4 4,6 29,0 29,0
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Not 20  Pensionsåtaganden och liknande förpliktelser
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Avsättningar för pensioner

Ingående avsättning till pensioner 
inklusive löneskatt 11,8 13,6 11,8 13,6

Nyintjänad pension, varav

  förmånsbestämd ålderspension - 0,1 - 0,1

  särskild avtalspension 1,3 -0,1 1,3 -0,1

  efterlevandepension - - - -

  övrigt - - - -

Årets utbetalningar -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,3 0,2 0,3 0,2

Ändring av försäkringstekniska 
grunder -0,0 0,6 -0,0 0,6

Övrig post 0,5 0,2 0,5 0,2

Minskning av avsättning genom 
tecknande av försäkring/ 
Överföring till stiftelse - - - -

Ökning/minskning av avsättning 
med anledning av värdeförändring 
på stiftelsens tillgångar - - - -

Förändring löneskatt 0,2 0,1 0,2 0,1

Summa avsatt till pensioner 
inklusive löneskatt 13,6 14,3 13,6 14,3

Ansvarsförbindelse för pensioner

Ingående ansvarsförbindelse för 
pensioner värde 224,7 223,6 224,7 223,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning 5,3 3,1 5,3 3,1

Ändring av  
försäkringstekniska grunder -0,9 4,2 -0,9 4,2

Nyintjänad pension -0,0 -0,0 -0,0 -0,0

Årets utbetalningar -9,3 -9,9 -9,3 -9,9

Övrig post 4,1 0,6 4,1 0,6

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 -0,2 -0,5 -0,2 -0,5

Utgående ansvarsförbindelse för 
pensioner inklusive löneskatt 223,6 221,0 223,6 221,0

Totala pensionsförpliktelser 237,3 235,3 237,3 235,3

Finansiella placeringar avseende 
pensioner 24,6 25,5 24,6 25,5

Återlånade medel 232,8 232,8 232,8 232,8

Del av förpliktelsen tryggad genom 
försäkring 44,7 44,7 44,7 44,7

Utredningsgrad 99 % 99 % 99 % 99 %

Överskottsfond hos KPA - - - -

Överskottsfond hos Skandia 3,7 3,7 3,7 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 18  Kassa och bank
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Kassa 2,7 4,4 0,0 0,0

Bank 178,6 172,6 127,0 124,8

Bank, förvaltade medel 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa 181,4 177,1 127,1 124,9
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 17  Fordringar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

VA-avgifter 6,8 4,4 - -

Övriga kundfordringar 14,7 11,9 10,6 7,0

Moms 5,1 4,7 4,8 4,7

Övriga kortfristiga fordringar 15,4 5,5 1,3 0,6

Upplupna skatteintäkter 42,0 45,7 41,0 45,7

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 14,4 36,9 12,2 25,8

Summa 98,3 109,1 69,9 83,8

Not 19  Utgående/Ingående eget kapital
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Utgående eget kapital 
balansräkningen föreg. år 606,9 636,6 489,8 507,9

Just. obesk. reserver föreg. år -5,0 -5,8 - -

Ingående eget kapital 602,0 630,7 489,8 507,9

Justering av redovisningsprincip - - - -

Obeskattade reserver 5,7 7,0 - -

Årets resultat 28,8 23,7 18,1 16,0

Utgående eget kapital 636,6 661,5 507,9 523,9
För koncernen har tillförts 78 procent av obeskattade reserver.

Not 16  Förråd m.m.
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Förråd och lager 0,1 0,1 - -

Bostadstomter i exploateringsomr. 8,6 7,3 8,6 7,3

Industritomter 3,4 5,2 3,4 5,2

Summa 12,1 12,5 12,1 12,4
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Notförteckning

Not 22  Långfristiga skulder - intäktsdel
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Förutbetalda intäkter som 
regleras över flera år

Förutbetalda investeringsbidrag, 
ingående värde 15,5 14,7 15,5 14,7

Nya investeringsbidrag under året 0,2 - 0,2 -

Resultatförda investeringsbidrag -1,0 -0,9 -1,0 -0,9

Summa förutbetalda 
investeringsbidrag 14,7 13,8 14,7 13,8

Upplösningstider (genomsnittliga 
i antal år) 29,7 31,7 29,7 31,7

Förutbetalda anslutningsavgifter 
VA, ingående värde 67,2 73,4 - -

Nya anslutningsavgifter under 
året 8,5 6,3 - -

Resultatförda avgifter -2,3 -2,7 - -

Summa förutbetalda 
anslutningsavgifter 73,4 77,0 - -

Återstående antal år (vägt snitt) 31 29 - -

Summa förutbetalda intäkter 88,1 90,8 14,7 13,8

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 21 Övriga avsättningar
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Avsättning för befarade 
skadestånd och slutligt åtagande 
av WWT-slam

Redovisat värde vid årets början 2,8 6,1 - -

Nya avsättningar - - - -

Ianspråktagna avsättningar - - - -

Outnyttjade belopp som återförts - - - -

Förändring av nuvärdet - - - -

Summa 2,8 6,1 - -

Not 22 Långfristiga skulder
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Utnyttjad checkkredit - - - -

Anläggningslån

Lån från kreditinstitut 770,3 769,1 - -

Skuld för statliga investeringsstöd 14,7 13,8 14,7 13,8

Långfristig leasingskuld 21,6 20,7 41,2 32,4

Resultatfond VA-verksamhet 22,6 20,9 - -

Periodiserade VA-anslutningsavg. 73,4 77,0 - -

Olof Hasslöfs fond 0,3 0,3 0,3 0,3

Övriga långfristiga skulder 0,6 0,5 3,7 1,6

Summa 903,6 902,4 60,0 48,1

Långfristiga lån hos kreditinstitut:

Kommuninvest i Sverige AB 770,3 769,1 - -

Summa 770,3 769,1 - -

Lång- och kortfristig upplåning

Genomsnittlig ränta % 1,39 1,35 - -

Genomsnittlig ränta % exklusive 
derivat 0,35 0,26 - -

Genomsnittlig kapitalbindning, år 1,9 1,4 - -

Långfristiga lån som förfaller till 
räntejustering inom:

0-1 år 117,3 202,2 - -

1-2 år 91,0 117,0 - -

2-5 år 147,0 231,8 - -

5-10 år 415,1 218,0 - -

Summa 770,3 769,1 - -

Genomsnittlig räntebindning 
inklusive derivat, i år 4,18 3,34 - -

Genomsnittlig räntebindning 
exklusive derivat, i år 1,25 0,93 - -

Marknadsvärde 
säkringsinstrument - -

Säkrad låneskuld 410,0 410,0 - -

Marknadsvärde derivat -42,4 -21,5 - -
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Not 24  Övriga ansvarsförbindelser
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Borgensåtaganden för:

Sotenäsbostäder AB - - 507,7 507,7

Sotenäs Vatten AB - - 243,0 243,0

Sotenäs RehabCenter AB - - 25,0 25,0

Förlustansvar för bostadslån - - - -

Garantiförbindelse Fastigo 0,1 0,1 - -

Övriga borgensåtaganden 10,7 10,4 10,7 10,4

Summa 10,8 10,5 786,5 786,1

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 25 Uppskattad kostnad för revisionsgranskning
Koncernen Kommunen

Belopp i tkr 2020 2021 2020 2021

Kostnader för räkenskapsrevision

Sakkunnigt biträde 120 125

Förtroendevalda revisorer 20 20

Total kostnad för 
räkenskapsrevision

140 145

Kostnad för övrig revision

Sakkunnigt biträde 308 389

Förtroendevalda revisorer 225 205

Total kostnad för övrig revision 533 594

Total kostnad för revision 673 739

Uppskattad kostnad inkluderar revisionsgranskning för delårsbokslut och 
årsbokslut inklusive årsredovisning. Kostnaden avser både lekmannarevisorer 
och sakkunniga revisorer. 

Notförteckning

Not 23  Kortfristiga skulder
Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

Leverantörsskulder 41,3 49,7 29,2 28,1

Upplupna löner, december / 
retroaktiva löner 5,3 5,8 4,9 5,3

Personalens källskatt, december 8,0 7,1 7,8 6,9

Arbetsgivaravgift , december 9,1 8,2 8,8 8,0

Semesterlöneskuld 30,7 32,8 29,1 30,7

Pensionskostnad individuell del  
inklusive löneskatt 15,3 16,4 15,3 16,4

Upplupen särskild löneskatt 11,7 12,1 11,5 11,8

Förutbetalda skatteintäkter 12,6 - 12,6 -

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 29,1 29,3 13,9 10,0

Övriga kortfristiga skulder 13,6 14,6 8,5 12,3

Summa 176,6 176,0 141,6 129,4



Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Belopp i mnkr Årets 
utgift

Årets 
inkomst

Årets 
netto

Budget 
2021* 

Avvikelse 
2021

Kommunens investeringsverksamhet

Färdigställda projekt

Infrastruktur, skydd inkl fastigheter -5,4 - -5,4 21,2 15,8
  varav GC-väg norr om Bovallstrand -4,0 -4,0

Fritid och kultur inkl fastigheter -2,5 - -2,5 7,1 4,6
  varav strandpromenaden på Sandbogen, Kungshamn -1,1 -1,1

Pedagogisk verksamhet inkl fastigheter -1,2 - -1,2 6,7 5,4

  varav fasad på Hunnebostrands skola -0,8 -0,8

Affärsverksamhet -0,6 - -0,6 0,2 -0,4

Vård och omsorg inkl fastigheter -0,2 - -0,2 12,5 12,3

Övrig verksamhet -4,7 4,4 -0,3 16,4 16,1
  varav inköp av verksamhetsfordon -1,2 -1,2

  varav inköp av mark -2,7

  varav försäljning av mark 4,4 4,4

Summa färdigställda projekt -14,7 4,4 -10,1 64,1 33,1

Pågående projekt

Infrastruktur, skydd inkl fastigheter -6,2 - -6,2
  varav åtgärder murar -2,1 -2,1

Fritid och kultur inkl fastigheter -1,0 - -1,0
  varav hygienvårdsanläggning vid Kleven, Smögen -0,9 -0,9

Pedagogisk verksamhet inkl fastigheter -11,4 - -11,4
  varav flytt av förskola till Smögens skola -4,7 -4,7

  varav invändiga ytskikt Hedalens förskola -1,8 -1,8

  varav takåtgärder på Sotenässkolan -0,9 -0,9

  varav ventilation i Hunnebostrands skola -0,8 -0,8

Vård och omsorg inkl fastigheter -0,2 - -0,2

Övrig verksamhet -0,9 - -0,9

  varav ekonomisystem -0,6 -0,6

Summa pågående projekt -20,8 - -20,8

Summa investeringsverksamhet kommunen -35,3 4,4 -30,9 64,1 33,3
  varav summa exploatering -2,6 -2,6

  varav summa markförsäljning 4,4 4,4

Bruttoinvesteringar kommunen -35,3
Investeringsbidrag kommunen -
Nettoinvesteringar kommunen -35,3
* Budget 2021 anges ovan inklusive resultatöverförd budget från 2020.

De kommunala företagens investeringsverksamhet

Sotenäsbostäder AB -31,6 - -31,6 77,8 46,2

Sotenäs Vatten AB -29,8 6,3 -23,5 25,2 1,6

Sotenäs RehabCenter AB - - - - -

Rambo AB -20,7 - -20,7 26,4 5,7

Summa investeringsverksamhet kommunkoncernen -117,4 10,7 -106,7 193,5 86,8

Bruttoinvesteringar koncernen -117,4

Investeringsbidrag koncernen -

Nettoinvesteringar koncernen -117,4
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Kommunen
Årets investeringar 
Årets investeringsutgifter uppgick till 35,3 mnkr. Inga investerings-
bidrag erhölls under 2021. Nettoinvesteringarna uppgick därmed 
till 35,3 mnkr. Årets budget uppgick till 39,3 mnkr.  Till det har 
beviljats 24,8 mnkr i resultatöverföring från 2020. Totalt anslag 
2021 uppgick därmed till 64,1 mnkr. Årets nettoinvesteringar är 
därmed 33,3 mnkr lägre än årets totala investeringsbudget. 

Årets markförsäljningar uppgår till 4,4 mnkr. Under året har 
mark köpts in för 2,7 mnkr. 

Utgifter under året för pågående investeringar som ännu inte 
färdigställts uppgick till 20,8 mnkr.

Större färdigställda projekt under året

Gång- och cykelväg norr om Bovallstrand
Gång- och cykelvägen norr om Bovallstrand löper utmed sydvästra 
delen av väg 174 mellan Fabriksgatan och Heljerödsgatan. Gång- 
och cykelvägen är 2,5 meter bred och 560 meter lång. Projektet 
genomfördes av Trafikverket med medfinansiering från kommunen.

Strandpromenaden på Sandbogen
En ny strandpromenad vid Sandbogen i Kungshamn har färdigställts 
under årets första del och återinvigdes den 7 maj. Detta istället för 
den betongkaj som varit avstängd under en längre tid. Ett bryggdäck 
i södra ändan tillkom under projektets gång.

Fasad på Hunnebostrands skola
På Hunnebostrands skola har fasaden bytts ut vid gymnastiksalen. 
Väggar har tilläggsisolerats och överallt har satts upp ny beklädnad 
av cementfiberskivor. Byggnaden har också fått nya hängrännor 
och stuprör.

Inköp av verksamhetsfordon
Under året har en traktor/redskapsbärare samt ny saltspridare 
köpts in.

Fastighetsköp
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-14 att förvärva 
Hovenäs 1:337 inom detaljplaneområdet Hovenäs hamn för 
2,6 mnkr. Årets fastighetsinköp uppgick totalt till 2,7 mnkr.

Fastighetsförsäljningar
Under året har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att sälja 
fastigheterna: 

• Hovenäs 1:365 för 1,2 mnkr,
• del av Hovenäs 1:3 för 2,0 mnkr
• del av Vägga 1:2, lott 4, för 0,5 mnkr
• del av Gravarne 3:1 för 0,2 mnkr
• överföra del av Malmön 1:325 till Malmön 1:389 för 0,4 mnkr

Genom delegationsbeslut om har också två fastighetsregleringar 
genomförts mot betalning av 25 tkr respektive 39 tkr.

I och med årets fastighetsförsäljningar finns inte längre någon 
upparbetad försäljningsskuld sedan tidigare år.

Pågående projekt

Åtgärder murar
Arbetet med muren som håller upp Svinemyndevägen i Hunne-
bostrand har varit ett problem sedan rörelser i muren upptäcktes 
2008, dessa åtgärder håller nu på att avslutas. 

Hygienvårdsanläggningen vid Kleven
Hygienvårdsanläggningen vid Kleven på Smögen är i princip 
färdigställd. Det återstår att åtgärda besiktningsanmärkningar 
vilket bedöms kunna ske under början av år 2022.

Flytt av förskola till Smögens skola
Smögens skola har anpassats inför att förskoleverksamhet flyttat in 
i delar av lokalerna. Flertalet tidigare klassrum har byggts om till 
totalt tre förskoleavdelningar. Det återstår att åtgärda besiktnings-
anmärkningar vilket bedöms kunna ske under början av år 2022.

Invändiga ytskikt på Hedalens förskola
På Hedalens förskola pågår invändig målning, golvbeläggning och 
nytt akustikundertak tillsammans med infällda belysningsarma-
turer i LED, samt nytt avdelningskök.

Takåtgärder på Sotenässkolan
Sotenässkolans fem byggnader har samtliga papptak. Efterhand 
som läckage har uppstått har dom lappats och lagats viket lett till 
ett tak av skiftande kvalitet och med stort åldersspann. Under 2021 
har tio olika takytor om cirka 1 500 m2 fått ny pappbeläggning 
och alla tak på skolan har därmed ytskikt som är yngre än fem år.

Ventilationsåtgärder
Ventilationsaggregat på Kvarnberget, Bryggan, Hunnebostrands 
skola samt Hunnebohemmet är utbytta vilket inte bara ger en 
bättre inomhusmiljö utan även sparar energi då verkningsgraden 
på värmeåtervinningen är markant högre. Ett ventilationsaggregat 
på Hunnebohemmet kvarstår att åtgärda men har blivit försenad 
på grund av brist på komponenter.

Ekonomisystem
Införande av nytt ekonomisystem har påbörjats under året och 
beräknas pågå under januari - april 2022. Systemet planeras tas 
i bruk i maj 2022.

Sotenäs Vatten AB
Kommunfullmäktige har tagit ställning till de investeringsprojekt 
som genomförts av Sotenäs Vatten AB. Bruttobudget för VA-verk-
samheten uppgick 2021 till 25,2 mnkr. Främst har genomförts 
reinvesteringar, dessa motsvarar 17,5 mnkr. Omvandlingsområde 
Hästskobacke har pågått under året och planeras färdigt i början 
av 2022. 

Läs om investeringsredovisningens principer i not 1 Redovis-
ningsprinciper.

Investeringsredovisning
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Driftsredovisning kommunen
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 Belopp i mnkr Netto 
2019

Intäkt 
2021

Kostnad 
2021

Netto 
2021

Budget 
2021

Avvikelse 
2021

Avvikelse 
i procent

Driftredovisning per verksamhetsområde

Politisk verksamhet -8,3 0,1 -9,5 -9,4 -10,9 1,5 14%

Infrastruktur, skydd mm. -45,1 55,9 -115,6 -59,6 -46,3 -13,4 -29%

Fritid och kultur -29,5 16,8 -35,0 -18,1 -17,2 -0,9 -5%

Pedagogisk verksamhet -179,4 28,9 -208,9 -180,0 -181,2 1,2 1%

Vård och omsorg -229,8 67,1 -306,0 -238,9 -238,4 -0,5 -0%

Särskilt riktade insatser -2,5 12,9 -17,5 -4,6 -6,2 1,6 26%

Affärsverksamhet 12,6 26,3 -18,9 7,4 14,8 -7,4 -50%

Gemensamma verksamheter 500,0 742,3 -223,0 519,3 490,9 28,4 6%

Årets resultat 18,1 950,3 -934,3 16,0 5,5 10,5 191%
Justeras: Poster som inte är hänförbara till 
”Verksamhetens intäkter”och ”Verksamhetens 
kostnader” i resultaträkningen

509,3 773,6 -244,5 529,1 516,7 12,4

Verksamhetens intäkter och Verksamhetens 
kostnader enligt resultaträkningen -491,2 176,7 -689,9 -513,1 -511,2 -1,9 -0%

Driftredovisning per nämnd

Kommunfullmäktige, beredningar och partistöd -0,8 - -1,0 -1,0 -1,0 0,0 5%

Revisionen -0,7 - 0,0 0,0 -0,1 0,0 -28%

Valnämnden 0,0 0,1 -0,8 -0,7 -0,7 0,0 4%

Överförmyndare -0,8 - -1,0 -1,0 -0,9 -0,2 -18%

Kommunstyrelsen -74,0 173,9 -250,6 -76,8 -78,2 1,4 2%
  varav allmän verksamhet inkl ofördelade medel -59,0 43,7 -107,5 -63,8 -66,1 2,3 3%

  varav teknisk verksamhet -15,0 130,1 -143,1 -13,0 -12,1 -0,9 -7%

Byggnadsnämnden -8,7 12,4 -19,6 -7,2 -9,7 2,5 25%

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,8 10,6 -12,2 -1,5 -1,6 0,1 4%

Utbildningsnämnden -196,8 29,6 -228,1 -198,5 -199,7 1,1 1%

Omsorgsnämnden -226,0 69,8 -306,2 -236,4 -236,8 0,3 0%

Summa nämndsverksamhet -509,7 296,3 -819,6 -523,3 -528,6 5,3 1%

Övrig gemensam verksamhet

Pensions- och personalomkostnader -13,8 - -12,6 -12,6 -15,3 2,7 18%

Förvaltningsgemensamt -0,5 0,9 -6,4 -5,5 -5,1 -0,4 -7%

Driftbidrag -15,6 - -3,3 -3,3 -3,1 -0,2 -7%

Exploateringsverksamhet 7,5 7,2 -4,9 2,3 7,9 -5,6 -71%

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 5,5 2,1 - 2,1 2,1

Interna kapitalkostnader 35,3 - 33,0 33,0 33,0 0,0 0%

Summa skattefinansierad verksamhet -491,2 306,4 -813,8 -507,3 -511,2 3,9 1%

Planenliga avskrivningar -35,9 -43,5 -43,5 -28,8 -14,7 -51%

Summa efter avskrivningar -527,1 306,4 -857,3 -550,8 -540,0 -10,8 -2%

Skatteintäkter 474,5 488,5 - 488,5 472,9 15,6 3%

Kommunal utjämning och fastighetsavgift 68,3 119,8 -43,6 76,1 70,4 5,8 8%

Finansiella intäkter 2,9 2,6 - 2,6 2,8 -0,2 -6%

Finansiella kostnader -0,5 - -0,4 -0,4 -0,5 0,1 24%

Årets resultat 18,1 917,3 -901,3 16,0 5,5 10,5 191%

Driftsredovisning, kommunen



Verksamhetsindelad driftredovisning
Den politiska verksamhetens överskott mot budget avser nämnd-
sekreterare som istället bokförts på gemensam verksamhet. 

Infrastruktur och skydd avser verksamheter inom områdena 
bygglov, näringsliv, turism,  gata och park, miljö och räddnings-
tjänst. Dessa lämnar i bokslutet ett underskott om -13,4 mnkr vilket 
främst beror på en anpassning till rådande redovisningslagstiftning 
där en nedskrivning av anläggningstillgång gjorts med -12,6 mnkr 
för detaljplaner som tidigare tillgångsförts. Därtill har kostnader 
för vinterväghållning dragit över budget med -1,1 mnkr till följd av 
den ovanligt långa vintern. Sommarens parkeringsavgifter bidrar 
positivt med +1,3 mnkr till resultatet, även räddningstjänsten visar 
ett större överskott mot budget om +2,3 mnkr.

 Fritid och kultur avser bland annat bibliotek, kulturskola, 
föreningsstöd, driftbidrag till det kommunala badhuset/frisk-
vårdsanläggningen Tumlaren, badplatser, småbåtshamnar och 
motionsspår. Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse 
med -0,9 mnkr, varav utfallet för badplatser är -0,5 mnkr högre 
än budgeterat och gästhamnsverksamheten -0,2 mnkr högre än 
budgeterat. 

Den pedagogiska verksamheten avser förskola, fritidshem, 
grundskola, särskola, gymnasie- och vuxenutbildning. Verksam-
heten lämnar en positiv budgetavvikelse vilket utgör en procent av 
budgetramen. Avvikelser som håller sig inom spannet +/- 1 procent 
av budgetramen kan anses vara i nivå med budget. Avvikelsen avser 
främst fritidshem +1,1 mnkr, särskola +0,9 mnkr och vuxenutbild-
ning inklusive SFI +1,2 mnkr jämfört med budget. Förskoleverk-
samheten har dragit över budget med -0,7 mnkr.

Vård och omsorg inkluderar vård och omsorg om äldre och 
personer med funktionsnedsättning, samt individ- och familjeom-
sorg. Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om -0,5 mnkr, 
mindre än 1 procent av budgetramen, det vill säga i nivå med 
budget. Största budgetavvikelserna återfinns inom individ- och 
familjeomsorgen med -2,2 mnkr, LSS- och SFB-insatser -2,1 mnkr 
samt äldreomsorg +1,9 mnkr. 

Särskilt riktade insatser avser f lyktingmottagande och 
arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheten bidrar till resultatet med 
+1,6 mnkr varav flyktingmottagande avser +1,4 mnkr.

Affärsverksamhet avser främst industrihamnar, markför-
valtning och tomtexploatering. Årets underskott mot budget 
avser främst tomtexploatering där kommunen budgeterat med 
7,9 mnkr i vinst från försäljning av exploaterad mark, medan utfallet 
uppgick till 2,3 mnkr vilket ger ett underskott med -5,6 mnkr. Övrig 
markförvaltning visar -0,5 mnkr mot budget och industrihamnarna 
-0,8 mnkr mot budget.

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. Skatteintäkter, 
kommunal utjämning och fastighetsavgift utgör 21,3 mnkr av 
överskottet mot budget.

Driftredovisning per nämnd
Nämnderna lämnar ett positivt utfall om +5,3 mnkr i förhållande 
till fullmäktiges beslutade budgetramar. Kommunstyrelsen bidrar  
till avvikelsen med +1,4 mnkr, byggnadsnämnden +2,5 mnkr, miljö-
nämnden +0,1 mnkr, utbildningsnämnden +1,1  mnkr, omsorgs-
nämnden +0,3 mnkr, medan överförmyndarnämnden lämnar ett 
negativt resultat om -0,2 mnkr.

Jämfört med föregående år har nettokostnaden inom 
nämndsverksamheten ökat med 13,6 mnkr eller 2,7 procent av 
nettokostnaden år 2020. Årets löneökningar uppgick till 9,1 mnkr 
och kompensation för generella kostnadsökningar uppgick till 
1,4 mnkr. De interna kapitalkostnaderna har minskat med 8,4 mnkr 
mellan åren. Det innebär att verksamheten volymmässigt ökat med 
11,5 mnkr mellan åren. Nämnderna lämnade ett överskott mot 
budget om +5,3 mnkr år 2021 jämfört med +16,4 mnkr år 2020.

Läs mer om driftredovisning per nämnd på kommande sidor.

Övrig gemensam verksamhet
Årets pensionskostnader blev -2,3 mnkr högre än budgeterat. 
Arbetsgivaravgifterna lämnade dock ett överskott om 5,0 mnkr.

Övriga större förvaltningsgemensamma poster avser den 
centrala lönepotten, där lämnades ett utrymme kvar om +3,3 mnkr, 
och försäkringsavgifter +0,6 mnkr. År 2021 påverkar även -4,3 mnkr 
för årets kostnader avseende detaljplanearbete och förstudier inför 
investeringar, som från och med år 2021 kostnadsförs i driftredo-
visningen enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, 
LKBR. Från och med år 2022 kommer dessa kostnader belasta 
nämnderna. 

Driftbidragen blev 0,2 mnkr högre än budgeterat och avser 
bidrag till Sotenäs RehabCenter AB/Tumlaren (+0,1 mnkr) samt 
FolketsHus-föreningen Hav & Land (-0,3 mnkr).

Årets vinster från fastighetsförsäljningar redovisas inom 
exploateringsverksamheten och vinst vid försäljning av anlägg-
ningstillgångar. Exploateringsverksamheten avviker negativt med 
-5,6 mnkr. Vinster från försäljning av anläggningstillgångar har 
förbättrat resultatet med +2,1 mnkr. Sammantaget uppgår årets 
avvikelse avseende vinster från markförsäljning till -3,5 mnkr.

Avskrivningar
Årets avskrivningar blev -14,7 mnkr högre än budgeterat, varav 
-15,3 mnkr avser nedskrivningar framförallt avseende detalj- och 
översiktsplaner. 

Skatteintäkter och kommunal utjämning 
Skatteintäkterna blev +15,6 mnkr högre än budgeterat, varav slutav-
räkningarna påverkade utfallet med +11,9 mnkr (varav +10,4 mnkr 
avser år 2021 och +1,5 mnkr avser år 2020). Skatteintäkterna ökar 
med 3,0 procent jämfört med föregående år. 

Den kommunala utjämningen inklusive fastighetsavgift ökar 
jämfört med budget med +6,0 mnkr varav inkomstutjämningsbi-
draget där kommunen garanteras 115 procent av medelskattekraften 
i riket (utfall 101,6 procent) bidrar med +6,2 mnkr. 

Årets resultat
Årets resultat uppgick till 16,0 mnkr vilket är 10,5 mnkr bättre 
än budgeterat.
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Kommunfullmäktige, valberedning,   
demokratiberedning och partistöd

Fullmäktige visar ett underskott om +45 tkr (föregående år +46 tkr) 
till följd av lägre arvodeskostnader än budgeterat.

Revision

Kommunrevisionen visade på ett underskott om -30 tkr för 2021. 

Valnämnd

Inga val har hållits under året. Den totala budgetramen uppgick 
för året till 50 tkr.

 
Överförmyndarnämnd

Överförmyndarverksamheten visar ett underskott om -159 tkr (föregå-
ende år +13 tkr) till följd av högre arvodeskostnader än budgeterat.

 Kommunstyrelsen

Årets utfall uppgår till -76,8 mnkr, vilket är +1,4 mnkr (1,8 procent) 
bättre än budget. Hela kommunstyrelsens ofördelade anslag har 
använts. Under året har nämnden fått ett utökat budgetanslag 
med 0,5 mnkr.

Årets intäkter är 11,2 mnkr högre än budgeterat. Intäkterna 
har stigit med 11,8 mnkr (7,3 procent) jämfört med föregående år, 
vilket främst beror på projektbidrag, sjuklöneersättning och ökade 
parkeringsavgifter.

Kostnaderna är 9,9 mnkr högre än budget och har ökat med 
14,6 mnkr (6,2 procent) jämfört med föregående år. Vilket i 
huvudsak beror på ökade konsultkostnader i projekt, samt höga 
kostnader för vinterväghållning och el till följd av den kalla vintern.

Driftsredovisning per nämnd
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 160,1 162,1 173,9

Kostnader -230,8 -236,1 -250,6

Verksamhetsresultat -70,7 -74,0 -76,8

Kommunbidrag 78,7 78,7 78,2

Årets resultat 8,0 4,7 1,4

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter - - -

Kostnader -0,7 -0,8 -1,0

Verksamhetsresultat -0,7 -0,8 -1,0

Kommunbidrag 0,8 0,8 1,0

Årets resultat 0,1 0,0 0,0

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter - - 0,1

Kostnader -0,6 -0,7 -0,8

Verksamhetsresultat -0,6 -0,7 -0,7

Kommunbidrag 0,6 0,7 0,7

Årets resultat 0,0 0,0 -0,0

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 0,2 - -

Kostnader -0,6 -0,0 -0,0

Verksamhetsresultat -0,3 -0,0 -0,0

Kommunbidrag 0,3 0,0 0,0

Årets resultat 0,1 0,0 -0,0

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 0,0 - -

Kostnader -0,9 -0,8 -1,0

Verksamhetsresultat -0,9 -0,8 -1,0

Kommunbidrag 0,8 0,9 0,9

Årets resultat -0,1 0,0 -0,2

Driftsredovisning per nämnd
Här redovisas nämndernas resultat för de senaste tre åren uppdelat per nämnd med en sammanfattande 
analys av årets resultat 2021. Fördjupad information om nämndernas mål, ekonomi och verksamhet under 
2021 presenteras i respektive facknämnds egen bokslutsrapport. Nämnderna visar sammantaget på överskott 
om +5,3 mnkr för 2021. Detta trots att nämndernas budgetanslag inför året minskades med -7,8 mnkr.



Byggnadsnämnden

Årets utfall uppgår till -7,2 mnkr, vilket är +2,5 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 2021 fick nämnden ett 
tillfälligt utökat budgetanslag om 0,3 mnkr för detaljplanearbete 
inför kommande försäljning av ”Parkskolan”.

Intäkterna har ökat med 5,9 mnkr (47 procent) jämfört med 
föregående år vilket dels beror på ökade avgiftsintäkter på grund 
av hög inströmning av ärenden. Denna har dock minskat och 
stabiliserats under andra halvan av 2021 och det är därför inte 
sannolikt att intäkterna kommer att ligga på samma höga nivå 2022.

Personalkostnaderna är i nivå med 2020 års kostnader. Perso-
nalkostnaderna utgör cirka 45 procent av nämndens kostnader.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Årets utfall uppgår till -1,5 mnkr, vilket är ett överskott mot budget 
med  64 tkr. Överskottet beror främst på statliga bidrag. Trots 
bidragen har pandemin begränsat resultatet då det statliga bidraget 
inte täcker hela arbetet med trängseltillsynen.

Intäkterna har ökat med 0,6 mnkr (5 procent) jämfört med 
föregående år, vilket främst beror på högre bemanning än tidigare 
och på statliga bidrag för trängseltillsyn, ersättning för ökade 
sjuklönekostnader och bidrag från Arbetsförmedlingen. 

Kostnaderna har ökat med 0,3 mnkr jämfört med föregående 
år, vilket främst beror på ökade konsultkostnader som delvis täckts 
av minskade personalkostnader och bidrag.  Personalkostnaderna 
har minskat med 0,2 mnkr (2 procent) jämfört med 2020. Perso-
nalkostnaderna utgör 83 procent av nämndens kostnader. 

Utbildningsnämnden

Årets utfall uppgår till -198,5 mnkr, vilket är +1,1 mnkr bättre än 
budgeterat. 

Intäkterna minskade med 1,1 mnkr (3,6 procent) jämfört med 
föregående år, vilket främst berodde på lägre kompensation för 
ökade sjuklönekostnader samt lägre statsbidrag från Migrations-
verket. 

Kostnaderna ökade med 0,6 mnkr (2,5 procent) jämfört med 
föregående år, vilket främst berodde på ökade personalkostnader. 
Sjuklönekostnaderna uppgick till 2,0 mnkr, vilket var 0,5 mnkr 
lägre än föregående år. Årets sjukfrånvaro uppgick till 6,8 procent 
jämfört med 6,6 procent år 2020. Personalkostnaderna utgjorde 
58,5 procent av nämndens kostnader. Personalkostnaderna ökade 
med 4,6 mnkr (3,6 procent) jämfört med år 2020.

Omsorgsnämnden

Årets utfall uppgår till -236,4 mnkr, vilket är 0,3 mnkr bättre än 
budgeterat för perioden. Merkostnader för pandemin uppgick 
under året till 2,7 mnkr. Nämnden har 2021 blivit tilldelad utökat 
budgetanslag från KS ofördelade medel med 1,0 mnkr för att täcka 
delar av dessa merkostnader, resterande del har förvaltningen 
genom åtgärder hanterat inom befintlig ram. 

Årets intäkter är 4,7 mnkr lägre än föregående år vilket främst 
beror på minskade intäkter från Migrationsverket.

Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 5,7 mnkr, 
vilket främst beror på ökade personalkostnader men även kostna-
derna för köp av verksamhet har ökat, främst kopplat till vård av 
vuxna med missbruksproblem, fler placeringar inom socialpsykiatrin 
samt ökade hemtjänsttimmar hos privata utförare. Personalkost-
naderna utgör 60,7 procent av nämndens kostnader. Dessa har 
ökat 2,9 mnkr jämfört med 2020 och är 3,1 mnkr högre än budget. 
Sjuklönekostnaderna uppgår till 3,8 mnkr, vilket är 1,4 mnkr 
lägre än 2020. Årets sjukfrånvaro uppgår till 13,7 procent jämfört 
med 11,8 procent 2020. Att sjukfrånvaron stigit samtidigt som 
sjuklönekostnaderna minskat beror på en högre andel långtids-
sjukfrånvaro 2021.

Driftsredovisning per nämnd
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 4,9 6,5 12,4

Kostnader -11,2 -15,2 -19,6

Verksamhetsresultat -6,2 -8,7 -7,2

Kommunbidrag 7,3 10,0 9,7

Årets resultat 1,0 1,3 2,5

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 9,3 10,0 10,6

Kostnader -11,0 -11,9 -12,2

Verksamhetsresultat -1,7 -1,8 -1,5

Kommunbidrag 1,4 1,7 1,6

Årets resultat -0,3 -0,2 0,1

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 32,0 30,7 29,6

Kostnader -231,4 -227,6 -228,1

Verksamhetsresultat -199,3 -196,8 -198,5

Kommunbidrag 202,1 201,4 199,7

Årets resultat 2,7 4,5 1,1

Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 80,1 80,1 69,8

Kostnader -308,9 -306,2 -306,2

Verksamhetsresultat -228,8 -226,0 -236,4

Kommunbidrag 231,5 231,9 236,8

Årets resultat 2,7 5,9 0,3



24 mnkr
årets resultat för koncernen

117 mnkr
bruttoinvesteringar för koncernen

37 %
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 2021 inte innehaft några lokaler och verksamheten är vilande. 
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Stenäs RehabCenter driver tillsammans med Hållbarhetsrådet 
i Sotenäs kommun projektet "Friluftsliv för ökad hälsa". 



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 +7,1 mnkr (föregående år 
+10,6 mnkr). Intäkterna ökar med +7,4 mnkr detta beror främst 
på försäkringsintäkter för en brand, och hyresintäkterna som 
ökar med 0,7 procent jämfört med 2020. Kostnaderna ökar med 
+12,5 mnkr (+18,9 procent) framför allt beroende ökningen av 
återställningskostnader i samband med översvämningar och en 
brand samt att avskrivningarna ökar.

Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 31,6 mnkr.
  

Ägarförhållande
Sotenäs kommun äger bolaget till 100 procent. 

Verksamheten under året
Under året har bolaget startat två större projekt, ett ombyggnads-
projekt i Hunnebostrand, Bankeberg, där bolaget beräknas bygga 
36 uthyrningsbara lägenheter, samt Ekelidberget i Bovallstrand, 
där bolaget beräknas bygga 24 yteffektiva mindre lägenheter. 

Bolaget har under året drabbats av två oförutsedda händelser. 
Dels en brand på Munkebergsgatan i Bovallstrand som påverkade 
fyra hyreslägenheter, dels översvämning på Mejselgatan i Kungs-
hamn samt Strandvägen på Malmön. Händelserna har inneburit 
högsta prioritet på att lösa de drabbade hyresgästernas behov av 
ersättningsbostad samt omhänderta och återställa skadat material.

Med anledning av covid-19-restriktioner har bolaget fått nedpri-
oritera inre underhåll till förmån för yttre underhåll som kunnat 
genomföras på ett säkrare sätt med bättre distansering

Åren som kommer
Bolaget förväntar sig en normal utveckling under 2022. Påbör-
jade byggprojekt beräknas fortsatt vara igång och Ekelidberget 
beräknas vara klart under hösten 2022 för inflyttning, och Banke-
berg beräknas pågå hela året för att vara klart för inflyttning i 
början av 2023 i enlighet med projektplanen. 
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 88,9 90,9 98,3

Kostnader -70,5 -66,0 -78,4

Rörelseresultat 18,4 24,9 19,8

Finansnetto -11,5 -12,0 -10,7

Resultat efter  
finansiella poster 6,9 12,9 9,1

Bokslutsdispositioner  
och skatt -2,4 -2,3 -2,0

Årets resultat 4,5 10,6 7,1

Låneskuld 496,0 496,0 496,0

Investeringar 18,0 9,9 31,6

Soliditet 17% 19% 19%

Ekelidbergets nybyggnation i Bovallstrand /Sotenäsbostäder AB. Fotograf: Simon Sällström

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 2021 visar på ett överuttag 
om 0,1 mnkr (föregående år 2,8 mnkr).  Det minskar tidigare års 
underuttag, som sammantaget därefter uppgår till -0,9 mnkr. 
VA-fond på 22,6 mnkr har lösts upp med 1,7 mnkr. Låneskulden 
är oförändrad och uppgår till 243 mnkr (föregående år 243 mnkr). 
Investeringsutgifterna har uppgått till 29,8 mnkr. 

De största investeringar för året avser Hästskobacke på Malmön 
12,3 mnkr och Dale vattendämme 6,7 mnkr . Budgeten för året 
var beslutad till 25,2 mnkr.

Ägarförhållande
Sotenäs kommun äger bolaget till 100 procent. Bolaget äger i sin 
tur 29 procent i Västvatten AB. 

Verksamheten under året
I slutet av juli kom ett kraftigt skyfall över Sotenäs vilket resulterade 
i ett flertal översvämningar. Ett forum tillsammans med Sotenäs 
kommun, Sotenäsbostäder och Trafikverket har startats upp för 
att identifiera vilka förbättringsåtgärder som kan göras för att 
minska belastningen vid stora regn och dess påverkan i framtiden. 

Utredningen av Sotenäs avloppsreningsverk har genomförts. 
Sotenäs Vatten AB:s styrelse har valt att gå vidare med alternativet 
som innebär att ett nytt verk ersätter de befintliga. Ärendet är 
skickat till kommunen. 

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. 

För att kunna ha en långsiktig hållbar vattenförsörjning arbetar 
bolaget aktivt med effektiviseringar, framtida kapacitetsbehov och 
kännedom om befintlig status på verk och ledningar.

Andra kommande utmaningar är en eventuell höjning av 
havsnivån som ökar risk för saltvatteninträngning. 

Kommande VA-plan för Sotenäs kommun och antagna ägard-
irektiv samt en mer inarbetad beställarfunktion gentemot Sotenäs 
Vatten innebär en bättre planering och styrning över VA-verk-
samheten. 
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 60,1 58,9 67,3

Kostnader -59,0 -57,7 -66,0

Rörelseresultat 1,1 1,3 1,3

Finansnetto -1,1 -1,3 -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 245,0 243,0 243,0

Investeringar 20,2 20,8 29,8

Fakturerade anläggningsavg. 13,8 8,4 6,3

Soliditet 1 % 1 % 1 %

Lagning av huvudventil som förser Malmön med vatten /Sotenäs Vatten AB Fotograf: Viktoria Olsson

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.

Intäkterna för året 2021 är något högre än för 2020 men det är fortfa-
rande en markant minskning mot 2019 vilket beror på pandemin. 
Även kostnaderna har ökat något jämfört med år 2020. Samman-
taget innebär det att driftbidraget från ägaren år 2021 uppgår till 
2,7 mnkr jämfört med 2,8 mnkr för 2020.

Tillgångarna i bolaget ökar under året med 0,8 mnkr. Skulderna 
är oförändrade år 2021 och uppgår till 25,1 mnkr. 

Soliditeten uppgår till 19 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
Året inleddes med att anläggningen var stängd för allmänheten på 
grund av den fortgående coronapandemin och folkhälsomyndig-
hetens restriktioner. Eftersom anläggningen har sjukgymnast på 
plats och då Tumlaren är en rehabiliteringsanläggning var gym och 
varmvattenträning ändå öppna för ett fåtal kunder med remiss och 
i behov av rehabiliteringsträning. Simundervisningen för Sotenäs 
kommuns skolor upphörde till följd av pandemin men kom sedan 
stegvis igång under hösten. 

För att hålla nere kostnaderna deltidspermitterades personal 
under första halvåret och bolaget kunde söka bidrag från Tillväxt-
verket. Ytterligare sparåtgärder innebar sänkta vattentemperaturer 
i bassängerna. 

Totalt inom alla verksamhetsområden uppgick under året antalet 
besök till 40 590 vilket är en minskning med 17 824 besök eller 31 % 
jämfört med 2020. Minskningen är främst beroende på pandemin.  

Åren som kommer
Bolaget kommer även inledningsvis 2022 vara starkt påverkat 
av pandemin. Skolbadsavtalet mellan bolaget och kommunen är 
reviderat vilket innebär att omfattningen i avtalet är halverats. 
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer från och med 2022 inte 
lägre bidra till köp av varmvattenträning för personer med rehabi-
literingsbehov.
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 8,9 6,3 6,9

Kostnader -11,2 -9,1 -9,5

Rörelseresultat -2,4 -2,8 -2,6

Finansnetto -0,1 -0,1 -0,1

Resultat före ägartillskott -2,4 -2,8 -2,7

Låneskuld 20,8 25,1 25,1

Investeringar 5,0 0,1 0,00

Soliditet 17 % 18 % 19 %

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 efter finansiella poster uppgår till +9,9 mnkr (föregående år 
+6,3 mnkr). Årets resultat uppgår till 2,3 mnkr (föregående år 1,1 mnkr). 
Av de fyra affärsområdena redovisar hushållen ett positivt rörelsere-
sultat på totalt 0,6 mnkr. Sotenäs renhållningskollektiv redovisar ett 
positivt resultat på 1,0 mnkr. Årets investeringar uppgår till 20,7 mnkr 
(föregående år 10,4 mnkr). Investeringarna ligger främst i affärsområde 
"Insamling och Avfallshantering". Låneskulden minskar med 5,0 mnkr. 
Sotenäs kommun har beslutat om kommunal borgen om maximalt 
25,8 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
Under 2021 har Rambo fortsatt arbetat intensivt med lakvatten-
frågan på Sivik. Mätningar har utförts av deponigasläckaget från 
deponierna på Tyft och Hästeskeds avfallsanläggningar samt ett 
pilotprojekt med ett metanoxiderande filter har inletts på Hästesked. 
Under året har anläggningarna Sivik och Hästesked kompletterats 
med bommar till vågsystem och bommar in till Hogenäs anlägg-
ning har monterats. 

Åren som kommer
Från och med 1 januari 2022 ingår ansvaret för returpapper i det 
kommunala ansvaret. Det råder fortsatt stor osäkerhet om vad som 
kommer att hända med insamlingsansvaret samt ersättningen för 
resterande förpackningar. 

Passersystem kommer successivt monteras och färdigställas 
på samtliga ÅVC:er under 2022. Den 1 januari 2023 ska allt vara i 
full drift med regelverk på plats. På anläggningarna ska reglerade 
infarter monterat senast under sommaren 2022. Införandet av nya 
insamlingssystem i Sotenäs kommun kommer gå in i en mer aktiv 
fas då förutsättningarna för införandet blir tydliga i och med att 
framkomlighetsinventeringen färdigställs. Under 2022 kommer 
arbetet med framkomlighetsinventering i Tanums kommun att 
påbörjas. Arbetet med Siviks lakvattenrening kommer fortsätta 
även under 2022.
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Intäkter 168,4 174,7 191,0

Kostnader -165,4 -168,1 181,1

Rörelseresultat 2,9 6,5 10,0

Finansnetto -0,1 -0,3 -0,1

Resultat efter finans. poster 2,8 6,3 9,9

Bokslutsdispositioner  
och skatt -2,7 -5,2 -7,6

Årets resultat 0,0 1,1 2,3

Låneskuld 29,9 25,3 20,3

Investeringar 38,1 10,4 20,7

Soliditet 48 % 54 % 55 %

För att öka trafiksäkerheten är infarten till Hogenäs återvinningcentral förlängd med en extra passage /Rambo AB

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 2021 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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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

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. Vy från Väjern



Revisionsberättelse
Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet 
som bedrivs i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och 
genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som 
bedrivits i kommunens företag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksam-
heten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll och årsredovisning 
till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll 
och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt 
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisions-
reglemente. Granskningen har genomförts med  den inriktning 
och omfattning som behövts för att ge rimlig grund för bedömning 
och ansvarsprövning.

Kommunrevisionen konstaterar att under 2021 har pandemin 
fortsatt att skapa utmaningar för kommunen. Kommunsektorn 
har aldrig tidigare ställts inför situationen att hantera en global 
pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har under 
året på en övergripande nivå granskat hur kommunstyrelsen och 
nämnderna arbetet med krishantering. Den övergripande gransk-
ningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna genom sin 
krishantering samt aktivering av krisledningsorganisation arbetat 
med att hantera de utmaningar och konsekvenser som uppstått med 
anledning av pandemin. Kommunrevisionen avser att fortsatt följa 
hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera 
konsekvenserna av covid-19.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar 
i Sotenäs kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas 

interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovis-

ningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som fullmäktige uppställt.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredo-
visning för 2021.

Kungshamn den 19 april 2022

Elving Claesson
Ordförande

Håkan Axelsson
Vice ordförande

Veikko Larsson

Björn Hartvigsson

Mats Nilsson
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