
 
 

Antagen av Kommunfullmäktige, Datum:2020-11-25 

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

 

VISION 2032 SOTENÄS KOMMUN 
TIO TUSEN ANLEDNINGAR ATT SATSA PÅ SOTENÄS KOMMUN 

 

 

 

 

 
1. Livslångt lärande med 1 000 utbildningsplatser 

2. Kompetensförsörjning för 1 000 arbetstillfällen 

3. En levande kommun med 1 000 nya invånare 

4. Maritimt kluster med 1 000 mkr i investeringar 

5. Fler boendeformer med 1 000 nya bostäder 

6. Besöksnäringen motsvarar 1 000 helårsarbeten 

7. Nyinvesteringar och etableringar på 1 000 Mnkr 

8. Kultur- och fritidsutbud med 1 000 olika aktiviteter 

9. Översiktsplan med 1 000 km ny infrastruktur 

10. 1 000 hållbara initiativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Sotenäsalliansen 

Robert Yngve             Mikael Sternemar   Pär Eriksson             Daniel  Nordström  

Kristdemokraterna      Liberalerna   Centerpartiet             Moderaterna 

 

 
 
 

 
  



 
 

Antagen av Kommunfullmäktige, Datum:2020-11-25 

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

MÅL 1. Livslångt lärande med 1 000 utbildningsplatser 

 

Nuläge 

I Sotenäs kommun finns ett antal små förskolor och skolor i våra samhällen som över 

tid uppvisat mycket goda studieresultat och en hög måluppfyllelse. Vi ser att våra barn 

lyckas och arbetet pågår utifrån inriktningsdirektiven om framtida skolorganisation i 

Sotenäs kommun. Utbildning är nyckeln till kommunens och den enskildes välstånd 

som ska vara tillgänglig för alla under hela livet genom ett livslångt lärande.  

 

Önskat läge 

Sotenäs kommun har en likvärdig utbildning av god kvalitet med förutsättningar för ett 

livslångt lärande som kan erbjuda utbildning från förskola, grundskola, gymnasium till 

högre utbildning inom kommunen. 

 

Delmål 

1.1 Tillgång till förskola och skola 

En tillgänglig förskola och skola i samtliga våra samhällen som erbjuder god kvalitet, 

likvärdighet med förutsättningar för ökad valfrihet, närhet och trygghet för barn och 

unga. 

 

1.2 Lärlingscentrum 

Utveckla en mötesplats för att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv med fokus 

på att starta upp lärlingsutbildningar på gymnasial nivå och öka antalet inom 

vuxenutbildningen. 

 

1.3 Lärcentrum mot högre utbildning 

Skapa ett lärcentrum för gymnasial, eftergymnasial utbildning, distansutbildningar 

inklusive högskoleutbildning riktade mot spetsutbildningar inom teknik, naturvetenskap 

och ekonomi. 

 

1.4 Nod för forskning och utveckling 

Skapa förutsättningar för att etablera en nod för högskoleutbildningen med en tydlig 

profil och spets för forskning, utveckling och utbildning riktat mot det maritima 

området. 

 

1.5 Kompetensplattform 

Lokal kompetensplattform för bättre matchning mellan arbetsmarknadens 

kompetensbehov, tillgången till utbildning och fortbildning för att säkra efterfrågan på 

kvalificerad arbetskraft. 
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MÅL 2. Kompetensförsörjning för 1 000 arbetstillfällen 

Nuläge 

För Sotenäs så innebär ojämn demografi och hög försörjningskvot i kombination med 

en låg arbetslöshet stora utmaningar. Matchningen mellan tillgången på arbetskraft, 

näringslivets kompetensbehov och utbildningsutbud är avgörande för att säkra den 

långsiktiga kompetensförsörjningen. Megatrender driver den glokala utvecklingen och i 

Sotenäs finns ett flertal påverkansfaktorer som är av strategisk karaktär. 
 

Önskat läge 

Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för 

att säkerställa kommunens egna och det lokala näringslivet 

kompetensförsörjningsbehov.  

 

Delmål 

2.1 Rekryteringsstrategi 

Skapa en rekryteringsstrategi för att attrahera, rekrytera, introducera och behålla nya 

medarbetare inom offentlig och privat sektor. Strategin skall även stödja nyetableringar 

i kommunen. 
 

2.2 Inkubatorsverksamhet 

Inkubator för rådgivning, vägledning och information för att starta, driva utveckla ett nytt eller 

befintligt företag samt erbjuda ingångar och förmedla kontakter till regionala och nationella 

rådgivningstjänster. 

 

2.3 Arbetsmarknadsinsatser 

Sysselsättningsbefrämjande arbetsmarknadsinsatser genom kommunala samverkansformer som 

syftar till att stärka den enskilda individens möjligheter att komma ut i egenförsörjning. 

 

 2.4 Kompetensplattform 

Kompetensplattform för att främja tillväxt och ökad sysselsättning i befintliga enmans-, 

mikro- och nystartsföretag (upp till 10 anställda) samt stärka det lokala företagsklimatet 

och skapa fler lönsamma småföretag. 
 

2.5 Näringslivsråd 

Näringslivsråd som arbetar strategiskt tillsammans med kommunens tjänstemän och 

politiker för att fler företag och företagare ska kunna expandera, anställa, investera och 

etablera sig i kommunen. 
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MÅL 3. En levande kommun med 1 000 fler invånare 

 

Nuläge 

Sotenäs kommun erbjuder goda levnadsvillkor med hög livskvalité för äldre som vill 

bosätta sig i Sotenäs. Yngre, utrikesfödda och yrkesverksamma flyttar till storstäder 

eller bosätter sig i andra kommuner där det finns en mer tillgänglig bostads- och 

arbetsmarknad. För attrahera nya affärsverksamheter, arbetstillfällen, arbetskraft och 

helårsboenden i yrkesverksam ålder behöver fler aktörer samverka. 

 

Önskat läge 

Sotenäs kommun arbetar strategiskt och målmedvetet för en mer balanserad 

demografisk befolkningsutveckling där det finns en stark framtidstro att fler unga väljer 

att bo kvar och fler yrkesverksamma bosätter sig i kommunen. 

 

Delmål 

3.1 Kommunal service  

Kommuninvånarna erbjuds en hög kvalité av kommunal service inom skola, vård och 

omsorg samt tillgång till likvärdiga samhälls- och servicefunktioner i samtliga delar av 

kommunen. 
 

3.2 Digital kommunikationsstrategi 

Skapa en digital kommunikationsstrategi för att attrahera, rekrytera och behålla 

presumtiva kommuninvånare med fokus på att visa upp vad Sotenäs har att erbjuda året 

om. 
 

3.3 Kommunutveckling 

Satsa på värdskap genom tandemrekrytering, medflyttarservice, plats-och 

destinationsutveckling för att attrahera dagsturister, delårsboenden, inpendlare och 

besökare att bosätta sig i Sotenäs kommun året om.  
 

3.4 Det goda livet 

En kommun med god folkhälsa som erbjuder trygga uppväxtvillkor för våra barn i 

skolan, ett varierat utbud av fritidsaktiviteter för ungdomar och en hög livskvalité med 

goda levnadsvillkor för våra yrkessamma.  
 

3.5 Kommunal utveckling 

Strategiska kommunövergripande utvecklingsfrågor av våra samhällen sker genom 

samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor där varje samhälle utgör en del av 

en större helhet. 
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MÅL 4. Maritimt kluster med 1 000 M kr i investeringar  

 

Nuläge 

Sotenäs är havets kommun med lång tradition av att arbeta långsiktigt för att bevara 

haven och utnyttja de maritima resurserna på ett hållbart sätt. Strategiska satsningar på 

Symbioscentrum gör kommunen till en ledande aktör inom det maritima klustret. 

Sotenäs arbetar framgångsrikt med flera lyckade projekt i omställningen till en cirkulär 

ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker kommunen det befintliga näringslivet 

och skapar möjligheter för nya hållbara näringar för en hållbar utveckling. 
 

Önskat läge 

Sotenäs kommun har ett maritimt kluster och är en ledande aktör i inom de maritima 

näringarna i Världen och en symbiosutveckling som arbetar för cirkulär ekonomi. 

 

Delmål 

4.1 Rent hav 

Ledande kommunen i Sverige som systematiskt arbetar mot alla slags föroreningar i 

havet i synnerhet och mot nedskräpning, hantering samt återvinning i allmänhet för att 

ta vara på de marina restresurserna.  
 

4.2 Främjande av produktionsökning inom vattenbruket. 

Främja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation genom försöksverksamhet 

inom vattenbruk för en ökad industriell diversifiering och förädling av råvaror för 

mikroföretag i test-/uppstartsskedet 
 

4.3 Fiskenäringen 

Stötta den småskaliga fiskenäringen i kommunen för att säkerställa återväxt av 

yrkesfiskare och stödja tillväxten hos den storskaliga fisk-och livsmedelsindustrins 

arbete för ökad sysselsättning. 
 

4.4 Forskning och utveckling  

Etablera ett center för forskning och utveckling som bidrar till ökad kunskap om olika 

tekniker vilket bidrar till att främja ett friskare hav, hållbart fiske och bevarandet av våra 

kust-och havsområden. 
 

4.5 Symbiosutveckling 

Symbioscentrum ska öka hållbara maritima investeringar och etableringar inom fiske, 

vattenbruk, turism och livsmedelsproduktion för ett mer hållbart nyttjande och förädling 

av maritima och havsnära resurser. 
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MÅL 5. Fler boendeformer med 1 000 nya bostäder 

 

Nuläge 

Bostadsmarknaden i kommunen består av knappt 8000 villor, ca 1500 hyreslägenheter 

samt ca 400 bostadsrättslägenheter. Trycket på bostadsmarknaden med efterfrågan på 

fritidshus, villatomter och hyresrätter är fortsatt högt. Fler bostäder och boendealternativ 

innebär en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, vilket ökar möjligheten till om- och 

inflyttningen i kommunen. 

 

Önskat läge 

I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika 

bostadsalternativ där alla finner ett boende inom sex månader. 
 

Delmål 

5.1 Bostadsförsörjningsplan 

Ett uppdaterat bostadsförsörjningsplan för Sotenäs kommun utarbetas med tydliga 

bostadspolitiska mål och en handlingsplan för perioden 2020-2030 i samband med ÖP. 
 

5.2 Prisvärda bostäder 

Sotenäsbostäder AB bygger varierat utbud av prisvärda hyres-och bostadsrätter för 

ungdomar och barnfamiljer, samt ändamålsenliga boendealternativ för den äldre 

generationen i hela Sotenäs. 
 

5.3 Prisvärda villatomter 

Kommunen ska planera för, exploatera och försälja 200 prisvärda villatomter via den 

kommunala tomtkön. 
 

5.4 Privata intressenter 

Tillgodose tillgången till ett varierat utbud av olika boendeformer i kommunen genom 

att inkludera privata intressenters planer för att exploatera och försälja områden i alla 

delar av Sotenäs. 
 

5.5 Äldrecentrum 

Satsa på Kvarnbergshemmet och Hunnebohemmet som två äldrecentrum i kommunen 

samt utreda möjligheterna för alternativa boendeformer (exempel kooperativ, 

seniorboenden etc) för äldre. 
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MÅL 6. Besöksnäringen motsvarar 1 000 helårsarbeten 

 

Nuläge 

Sotenäs är en ett av Sveriges populäraste turism-och besöksmål. Besöksnäringen 

omsätter idag 1000 m kr, och står för totalt för 330 000 gästnätter vilket motsvarar 10 % 

av kommunens BRP (bruttoregionalprodukt). Idag står besöksnäringen för cirka 700 

heltidstjänster. Turismen är en av Sveriges mest expansiva branscher och i Sotenäs finns 

en stor tillväxtpotential genom att göra stora satsningar utanför sommarperioden för att 

skapa nya säsonger. 

 

Önskat läge 

Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring i världsklass som gör att fler 

människor vill bo, leva, verka och besöka samt uppleva det unika som kommunen har 

att erbjuda året om. 

 

Delmål 

6.1 Digitala marknadsstrategier 

Utveckla en digital strategi och plattform för att marknadsföra Sotenäs besöks-och 

turistnäring med utgångspunkt från vårt historiska kulturarv och tillgången till natur-, 

kultur- och havupplevelser. 
 

6.2 Besökscentrum för destinationsutveckling 

Skapa ett besökscentrum med turistinformation för besöks-och turistnäringen samt en 

mötesplats för att samordna tjänster för att stötta nystarts- och befintliga företag att 

etablera/utveckla sina affärsverksamheter. 

 

6.3 Turistsäsong året om 

Samordning kring destinationsutveckling för att förbättra och underlätta för företag, 

föreningar och organisationer att samverka kring platsutveckling för olika besöksmål 

och arrangemang. 

 

6.4 Fler boendeanläggningar 

Framtagagande av ett stort område för hotellverksamhet samt större områden för olika 

typer av boenden för inom stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt 

förmedlade stugor/lägenheter av kommunen. 

 

6.5 Moderna gästhamnar 

Skapa en långsiktig strategi för att utveckla båtturismen och stärka kommunens 

gästhamnsverksamhet vid varje destination kring information, service och upplevelser i 

hamnarna runt om i kommunen. 
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MÅL 7. Nyinvesteringar och etableringar för 1 000 m kr 

 

Nuläge 

Företagsklimatet har förbättrats och Sotenäs kommun klättrar till plats 190 (2019) i 

Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Kommunen ligger fortsatt 

högt i jämförelse med riket i mätningar av andel småföretagare och nystartsföretag. För 

att skapa ett positivt näringslivsklimat med tillväxt hos befintliga företag med 

tillväxtpotential, och nyetableringar krävs ett mer proaktivt arbetssätt. 

 

Önskat läge 

Sotenäs kommun präglas av ett positivt företagsklimat för företagande och 

företagsamhet med goda förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera, anställa, 

investera och expandera i kommunen. 

 

Delmål 

7.1 Översikts-och detaljplanering 

Översiktsplanen ska underlätta och detaljplaner som möjliggör för såväl storskalig som 

småskaliga investeringar och etableringar i kommunen. 

 

7.2 Industrimark för företagsetableringar 

Öka exponeringen och tillgången av industrimark för småskaliga industriföretag och 

andra företag som vill etablera sig i kommunen genom att fördubbla tillgången till 

småskalig tätortsnära industrimark. 

 

7.3 Handläggningstider 

Kommunens korta handläggningstider för nyetableringar lämnar en garantitid på max 3 

månader för förhandsbesked inom plan-, mark- och bygglov. 

 

7.4 Lotsverksamhet 

Utveckla presumtiva företags möjlighet till ett enkelt och smidigt möte med en 

lotsgrupp inom 14 dagar för att kunna etablera och/eller utveckla verksamheter med 

frågor om tillstånd, lokaler, plan-, mark- och bygglov. 

 

7.5 Attityder till företagande 

Kommunens politiker och tjänstemän har transparens och positiva attityder till 

samarbetet med näringslivet vilket gynnar det lokala företagsklimatet med 

förutsättningar för investeringar/etableringar. 

 

 
 
 

 

 



 
 

Antagen av Kommunfullmäktige, Datum:2020-11-25 

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

MÅL 8. Kultur- och fritidsutbud med 1 000 olika aktiviteter 

 

Nuläge 

Sotenäs har ett fantastiskt kulturarv med en anrik historia inom fiske- sten- och 

turistnäringen. I kommunen finns över 70 ideella kultur-, konst-, idrott-, musik, politik-, 

pensionärs-, samhälls- och intresseföreningar-/organisationer som erbjuder en mängd av 

inom-och utomhusaktiviteter året om. Tillsammans bidrar dessa till att det finns kultur 

& fritidsaktiviteter för alla generationer i hela Sotenäs kommun. 

 

Önskat läge 

I Sotenäs kommun finns ett rikt kultur- och fritidsutbud som erbjuder en stor bredd och 

mångfald av olika aktiviteter för människor i alla åldrar med olika fritidsintressen med 

500 000 mänskliga möten under året.  

 

Delmål 

8.1 Nav för kultur- och fritidsutveckling 

Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand och Idrottens Hus i Kungshamn utgör ett nav 

för att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter i alla kommundelar tillsammans med andra 

ideella föreningar/organisationer. 
 

8.2 Kulturarvet 

Det lokala kulturarvet samordnas genom ett råd som består av representanter för natur-, 

kultur- och samhällsföreningar med ett fokus på bevarandet av det lokala historiska 

kulturarvet i Sotenäs. 

 

8.3 Friluftsliv 

Satsa på att utveckla outdoor trenden för upplevelseaktiviteter kopplat till våra 

kulturområden, friluftsområden, gång-och cykelleder samt involvera det lokala kultur-, 

förenings-och näringslivet. 

 

8.4 Idrottsråd och kulturråd 

Utveckla kommunala funktioner för att främja och utveckla samarbetet mellan idrotts- 

och kulturföreningar att driva gemensamma frågor och aktiviteter, och för att öka 

dialogen med kommunens tjänstemän. 

 

8.5 Kultur- och fritidsstöd 

Kultur-och fritidsstödet till den idéburna sektorn ska bidra till att stötta ideella 

föreningar/organisationers möjligheter att söka bidrag för att utveckla nya kultur-och 

fritidsaktiviteter i samarbete med kommunen. 
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Mål 9. Översiktsplan med 1 000 km ny infrastruktur 

 
Nuläge 

Stor del av vår infrastrukturutbyggnad sker i partnerskap tex va, el och vägar. Att 

åtgärda dessa kräver en interaktion med myndigheter. Stödet kommunen hitintills fått, 

ligger inte i nivå med hållbarhetskraven. Med ca 2000 sjöbodar, 4000 båtplatser och 

kilometerlånga hamnområden har vi ett av Sveriges rikaste kustliv med en efterfrågan 

och stort behov av underhåll. Dessutom gör ökningen av besöksnäringen en ytterligare 

belastning på vår infrastruktur. 

 

Önskat läge 

Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet som 

är tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i 

alla kommunens samhällen. 
 

Delmål 

9.1 Hållbara gång-och cykelleder 

Tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga och tillgängliga gång-och 

cykelleder i hela Sotenäs. 

 

9.2 Sotelänken 

Skapa en hållbar sträcka för framtida kommunikationer i samråd med kommunerna i vår 

region genom en satsning på väg 171 (Gläborg-Hunnebo Lera- Kungshamn). 

 

9.3 Småskalig infrastruktur 

Framtagande av nya kommunala områden med 200 sjöbodar, bryggor, 1000 båtplatser 

för åretsrunt-boende i anslutning till samtliga samhällen i Sotenäs kommun samt 

uppmuntrar privata initiativ. 

 

9.4 Hamnområden 

Fastställa planer för såväl investeringar, bevarande samt underhåll för våra 

hamnområden innehållande befintliga båtplatser, aktiva fiskehamnar och industrihamnar 

samt skapa en hamn för kryssningsfartyg. 

 

9.5 Parkeringsplatser 

Färdigställandet av nya parkeringsmöjligheter för husbilar, bilar, båtar, etc inom 

promenadavstånd till respektive samhälle samt större parkeringsytor utanför tätorter 

med tillgång till goda kommunikationer.  
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MÅL 10. 1 000 hållbara initiativ 

 

Nuläge 

Agenda 2030 är antagen både internationellt, nationellt, regionalt och inte minst lokal. 

Kravet på ett hållbart samhälle är en global fråga i synnerhet och lokal fråga allmänhet. 

Små hållbara kommunala initiativ kan tillsammans göra stor skillnad för att göra 

världen bättre, och för att uppfylla globala målen fram till 2030. Sotenäs kommun har 

länge arbetat med olika initiativ för att skapa en mer hållbar utveckling för kommande 

generationer. 
 

Önskat läge 

Sotenäs kommun arbetar aktivt för att förverkliga FN:s globala hållbarhetsmål genom 

glokala mål med aktiviteter och insatser som bidrar till att främja social-, ekonomisk 

och miljömässig hållbarhet. 

 

Delmål 

10.1 Hållbara energilösningar 

Kommunens fastigheter, anläggningar, fordon mm skall så långt det är ekonomiskt och 

tekniskt möjligt drivas av förnyelsebara energikällor som är ekonomiskt överkomliga, 

tillförlitliga och energieffektiva. 

 

10.2 Klimatsmart produktion och konsumtion 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster med en nollvision för att 

minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 

återvinna avfall. 

 

10.3 Fossilfritt samhälle 

En strävan att kommunen ska vara fossilfritt 2030.Sotenäs ska vara en 

föregångskommun i arbetet att påskynda omställningen att Sotenäs kommuns 

verksamheter ska vara fria från fossila bränslen. 

 

10.4 Offentlig upphandling  

Stäva efter att skapa hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell 

politik och nationella prioriteringar för att göra Sotenäs och Sverige klimatneutralt, helt 

fritt från fossila utsläpp. 

 

10.5 Förnyelsebara energikällor 

Öka möjligheterna till investeringar i energieffektiva och förnyelsebara energikällor för 

sol, vatten och vind för att skapa hållbara industrier, miljövänlig teknik och resurser. 
 

 


