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Kallelse Kommunstyrelsen 
Tid Onsdagen den 2 juni 2021 kl. 08:30 
Plats Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn 
Ordförande Mats Abrahamsson  

 
Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  

Kommunal avtalssamverkan mellan 
räddningstjänsten i Sotenäs kommun och 
räddningstjänsten Storgöteborg angående gemensam 
ledningscentral och ledningssystem 

Dnr 
2021/000417 

Tony Åsberg  
kl 08.30 

3.  
Motion gällande översyn av trafikreglering 
sommartid i Hunnebostrands äldre delar 

Dnr 
2020/000970 

Susanne Jakobsson 
Kl 08.40 

4.  Återremiss parkering badplatser Dnr 
2021/000081 Susanne Jakobsson 

5.  
Uppdrag - Välkomstskyltar och välkomstkalas 
Sotenäs kommun från Motion om att Välkomna 
människor till Sotenäs 

Dnr 
2021/000302 

Succkie Gunnarsson 
Kl 09.00 

6.  
Vattenskoterkörning - uppdrag utredning 
hastighetsbegränsning 

Dnr 
2020/000819 

Ulrica Constin 
Kl 09.10  

7.  Uppdrag – restaurera Sandöslingan och närområdet Dnr 
2020/001200 

Jeanett Andersson 
Staffan Karlander 
Kl 09.25 

8.  
Förfrågan stöd bokutgivning - Sote bonde till 
Saltskärs käring 

Dnr 
2021/000381 

Staffan Karlander 
Ulrika Gellerstedt 
Kl 09.35 

9.  Medfinansiering Kallbadhus, Uleberg 2:212  Dnr 
2021/000351 Staffan Karlander 

10.  Revidering reglemente Kulturpris och Idrotts- och 
fritidspris 

Dnr 
2021/000449 Staffan Karlander 

11.  Marina Återvinningscentralen - ett flaggskepp Dnr 
2021/000411 

Per Svensson 
Kl 10.10 

12.  Uppdrag - Ett renare Sotenäs Dnr 
2017/000037 

Daniel Jarnrot 
Kl 10.20 

13.  Motion - om hörlurar till digitala möten Dnr 
2021/000162 

Anna-Lena Höglund 
Kl 10.30 

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

14.  Motion - Politisk frågestund Dnr 
2020/000875 Anna-Lena Höglund 

15.  Flytta Kommunfullmäktiges sammanträden pga 
Kommunalförbundet Fyrbodals direktionsmöten 

Dnr 
2021/000425 Anna-Lena Höglund 

16.  Utredning om införande av förbud mot passiv 
insamling av pengar i Lokala ordningsföreskrifter 

Dnr 
2020/000687 Anna-Lena Höglund 

17.  Anvisningar för interkontroll 2022 Dnr 
2021/000006 

Petra Hassellöv 
Kl 11.10 

18.  Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022 Dnr 
2021/000001 

Ulrika Gellerstedt 
Kl 11.20 

19.  Skattesats 2022 Dnr 
2021/000001 

Ulrika Gellerstedt 
Kl 11.40 

20.  Budget kommunrevision 2022 Dnr 
2021/000431 

Ulrika Gellerstedt 
Kl 11.50 

21.  Tertialbokslut Kommunstyrelsen jan - april 2021 Dnr 
2021/000004 

Maria Vikingsson 
Eveline Savik 
Kl 13.00 

22.  Sotenäs kommun, tertialuppföljning januari-april 
2021 

Dnr 
2021/000004 

Ulrika Gellerstedt 
Kl 13.20 

23.  Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2020  Dnr 
2021/000334 

Ulrika Gellerstedt 
Kl 13.40 

24.  Sammanställning av räkenskaper för 
donationsfonder 2020 

Dnr 
2021/000429 Ulrika Gellerstedt 

25.  Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 
2020  

Dnr 
2021/000021 Ulrika Gellerstedt 

26.  Redovisning av erhållet partistöd Dnr 
2021/000174 Ulrika Gellerstedt 

27.  Budgetuppföljning, prognos helår 2021 efter mars Dnr 
2021/000004 Ulrika Gellerstedt 

28.  Prognos för helårsutfall, Omsorgsnämnden Dnr 
2021/000396 

Lisbeth Olsson 
Nils Olof Bengtson 
Kl 14.30 

29.  Prognos för helårsutfall, Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 

Dnr 
2021/000396 

Maria Bylund, 
Eveline Savik 
Eva Abrahamsson 
Kl 14.45 

30.  Samråd om översiktsplan, ÖP 2022 Dnr 
2020/000948 

Eveline Savik 
Matti Lagerblad 
Kl 15.00 

31.  Utmanarrätt Lokalvårds- och måltidsenheten i 
Sotenäs kommun 

Dnr 
2020/000937 

Eveline Savik 
Kl 15.15 
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Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

32.  Redovisning av delegationsbeslut Dnr 
2020/000013  

33.  Anmälningsärenden Dnr 
2020/000012  

 
 

Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

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

Dnr 
2020/001133 

Astrid Johansson 
Kl 15.25 

35.  Information om begränsningsförordningen, ej 
handling 

Dnr 
2021/000278 

Erika Hassellöv 
Maria Vikingsson 
Kl 15.35 

36.  Remiss - Begäran om utredning av yttrande från JO 
dnr: 318-2021, handling utsändes separat 

Dnr 
2021/000130 

Erika Hassellöv 
Kl 15.45 

37.  Valärende, ej handling   

38.  Revidering av valdistrikt inför val 2022, 
protokollsutdrag VN utsändes senare 

Dnr 
2019/000800 Ulrica Constin 

 
 
Skickas till:   
Peter Bergman, Tony Åsberg, Susanne Jakobsson, Succkie Gunnarsson, Ulrica Constin, Jeanett 
Andersson, Staffan Karlander, Ulrika Gellerstedt, Per Svensson, Daniel Jarnrot, Lisbeth Olsson, 
Petra Hassellöv, Eveline Savik, Maria Bylund, Matti Lagerblad , Astrid Johansson, 
Erika Hassellöv, Anna-Lena Höglund, Maria Vikingsson 
 
Nils Olof Bengtson, Eva Abrahamsson 
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KSAU § 80 Dnr 2021/000417 

Kommunal avtalssamverkan mellan räddningstjänsten i Sotenäs 
kommun och räddningstjänsten Storgöteborg angående gemensam 
ledningscentral och ledningssystem  

Sammanfattning 

Den statliga räddningstjänstutredningen som presenterades våren 2018 tog bland annat upp en 
bristande förmåga till att leda såväl komplexa som långvariga räddningsinsatser för många mindre 
räddningstjänster. Det är inte tillräckligt att varje kommun bygger sin egen ledningsförmåga. 
Utredningens förslag är att det införs en bestämmelse i LSO (lagen om skydd mot olyckor) som 
ålägger kommuner att samverka i större kluster för att hantera ledningen.  
 
Räddningstjänsterna i Norra Bohuslän (Strömstads kommun, Tanums kommun, Sotenäs kommun) 
uppfyller i dagsläget inte lagstiftarens kommande intentioner med avseende på ledningsförmåga vid 
såväl komplexa som långvariga räddningsinsatser. 
 
I juni 2020 undertecknades en avsiktsförklaring (KS 2020/0431–176) i syfte att senast 2022-01-01 
ansluta sig till Räddningstjänsten storgöteborgs, här kallad RSG, gemensamma ledningscentral och 
ledningssystem. Samarbetet regleras genom två avtal, Avtal om larmning och övergripande ledning 
och Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst. Avtalet om larmning och övergripande ledning 
tillgodoser de förväntningar på kommunal räddningstjänst som avses i SOU (2018:54)  
 
Larmning sker genom anslutning till RSG:s ledningscentral. Övergripande ledning sker genom 
anslutning till det av parterna gemensamt framtagna ledningssystemet – med RSG som 
driftansvarig. RSG ges rätt att larma och fatta beslut för att utöva övergripande ledning av 
utryckningsverksamheten i Norra Bohuslän (Strömstads kommun, Tanums kommun, Sotenäs 
kommun) 

Beslutsunderlag 

Räddningschefens tjänsteutlåtande 2021-05-07 
Avsiktsförklaring KS 2020/628 
Avtal om larmning och övergripande ledning,  upprättad 2021-04-13 
Avtal samverkan vid räddningstjänst, upprättad 2021-04-13 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C ) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget, 
med tillägg av att beslut om undertecknande tas bort då det redan är reglerat i andra dokument och 
att förslaget är kostnadsneutralt ska läggas till. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 80 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att anta avtalen om larmning och övergripande ledning samt samverkan 
vid Räddningstjänst. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Räddningschefen säkerställer fördelningen av beslutanderätter inom 
det gemensamma ledningssystemet och att de fastställs genom Räddningschefens vidaredelegation i 
särskilt upprättat styrdokument. 
 
Förslaget är kostnadsneutralt. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

 

 

 

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

Sida 1 av 4 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-07 KS 2021/417 
 
Kommunstyrelsen 
Peter Bergman 
Räddningschef 

 

Kommunal avtalssamverkan mellan räddningstjänsten i 
Sotenäs kommun och räddningstjänsten Storgöteborg 
angående gemensam ledningscentral och ledningssystem  

Sammanfattning 
Den statliga räddningstjänstutredningen som presenterades våren 2018 tog bland annat 
upp en bristande förmåga till att leda såväl komplexa som långvariga räddningsinsatser 
för många mindre räddningstjänster. Det är inte tillräckligt att varje kommun bygger sin 
egen ledningsförmåga. Utredningens förslag är att det införs en bestämmelse i LSO 
(lagen om skydd mot olyckor) som ålägger kommuner att samverka i större kluster för 
att hantera ledningen. Räddningstjänsterna i Norra Bohuslän (Strömstads kommun, 
Tanums kommun, Sotenäs kommun) uppfyller i dagsläget inte lagstiftarens kommande 
intentioner med avseende på ledningsförmåga vid såväl komplexa som långvariga 
räddningsinsatser. I juni 2020 undertecknades en avsiktsförklaring (KS 2020/0431–176) 
i syfte att senast 2022-01-01 ansluta sig till Räddningstjänsten storgöteborgs, här kallad 
RSG, gemensamma ledningscentral och ledningssystem.  
Samarbetet regleras genom två avtal, Avtal om larmning och övergripande ledning och 
Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst. Avtalet om larmning och övergripande 
ledning tillgodoser de förväntningar på kommunal räddningstjänst som avses i SOU 
(2018:54) 
Larmning sker genom anslutning till RSG:s ledningscentral. Övergripande ledning sker 
genom anslutning till det av parterna gemensamt framtagna ledningssystemet – med 
RSG som driftansvarig. RSG ges rätt att larma och fatta beslut för att utöva 
övergripande ledning av utryckningsverksamheten i Norra Bohuslän (Strömstads 
kommun, Tanums kommun, Sotenäs kommun) 
 

Beskrivning av ärendet 
Möjligheten till att samverka genom avtal regleras i 3 kap 12 § LSO samt även i 9 kap 
37 § Kommunallag (2017:725) (KL). Av 3 kap 7 § LSO framgår vidare att kommunerna 
ska ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för räddningstjänst. 
Av nämnda bestämmelser om avtalssamverkan i LSO och KL framgår att en kommun 
får träffa avtal med en annan kommun om att uppgifter som kommunen har enligt lag 
helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en 
kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Av bestämmelsen framgår även 
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att en kommun, efter överenskommelse, får uppdra åt en anställd i den andra kommunen 
att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. 
 
Räddningstjänsterna i Göteborgsregionen och "Norra Bohuslän" reglerar samarbetet 
genom två avtal, Avtal om larmning och övergripande ledning och Avtal avseende 
samverkan vid räddningstjänst. Avtal avseende samverkan ingås mellan samtliga 
samverkande räddningstjänster och innebär ett ömsesidigt resursutnyttjande i hela det 
geografiska området. Avtal avseende samverkan inkluderar även användning av 
ledningsfunktioner med avseende på rollen som räddningsledare.  
 
Avtal om larmning och övergripande ledning träffas mellan Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg och respektive räddningstjänstorganisation, AVRF, Alingsås och Vårgårda 
Räddningstjänstförbund, BORF, Bohus Räddningstjänstförbund, Öckerö, 
Räddningstjänsten Öckerö, SBRF, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund och 
Räddningstjänsterna i Norra Bohuslän (Strömstads kommun, Tanums kommun, Sotenäs 
kommun) samt Herrljunga kommun. 
 
Samtliga avtal (mellan RSG och respektive räddningstjänst) utgör tillsammans med 
samtliga Räddningstjänsters delegationsordningar den rättsliga regleringen för den 
gemensamma styrningen. Avtalstexten är utformad med utgångspunkt i att RSG 
ansvarar för driften av den övergripande ledningen. 
 
Utöver nämnda avtal ska räddningstjänstorganisationerna upprätta delegationsbeslut, 
beslut om vidaredelegation samt särskilt styrdokument för räddningschefens delegation 
för att säkerställa att behovet gällande fördelningen av beslutanderätter inom det 
gemensamma ledningssystemet blir tillgodosett.  
 
Genom avtalet om larmning och övergripande ledning tillhandahåller RSG larm- och 
ledningstjänster till andra räddningstjänstorganisationer. För det första tillhandahålls 
funktionerna Räddningschef i beredskap (RCB), Stabschef (SC), Ledningscentral (LC), 
Insatschef (IC) och Stabsenhet (SE). För det andra tillhandahåller RSG utövande av 
larmning och övergripande ledning för att bedriva den kontinuerliga 
utryckningsverksamheten genom ett gemensamt ledningssystem.  
Respektive räddningstjänst utser vid behov befattningshavare som ingår i 
ledningssystemet för att medverka till att styrningen utgår från lokala behov.  
Larmning sker genom anslutning till RSG:s Ledningscentral. Övergripande ledning sker 
genom anslutning till det av parterna gemensamt framtagna ledningssystemet – med 
RSG som driftansvarig. RSG ges rätt att larma och fatta beslut för att utöva 
övergripande ledning av utryckningsverksamheten i respektive annan räddningstjänst i 
enlighet med de utgångpunkter (exv. principer och instruktioner) som tagits fram 
gemensamt. 
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Ekonomi  

Avtal om larmning och övergripande ledning 
 
Årlig ersättning för räddningsintervju, larmning och övergripande ledning ska vara 
17,68 SEK per kommuninvånare med år 2019 som basår för beräkningen. Den angivna 
ersättningen ska under avtalstiden vara föremål för justering med hänsyn till 
förändringarna i arbetskostnadsindex enligt nedan.  
Ersättning för räddningsintervju avser den tjänst som RSG för Sotenäs avtalat med SOS 
Alarm AB.  
Ersättning för larmning och ledning avser: 
• Räddningschef i beredskap (RCB),  
• Stabschef (SC),  
• Ledningscentral (LC) med larm- och ledningsoperatörer,  
• Insatschef (IC)  
• Stabsenhet (SE). 
De tekniska stödsystem som behövs för arbetet i ledningscentralen är normerande för 
övriga parter.  
Kostnader för anpassning av teknik som utförs av Sotenäs kommun för inkoppling till 
system i LC ska bäras av Sotenäs kommun. Teknikutveckling som anses ligga inom 
ramen för naturlig utveckling av LC för larm och ledning ska delas mellan Parterna. 
Eventuella lokala anpassningar i befintlig teknik eller metodik i LC bekostas av Sotenäs 
kommun. Lokala anpassningar är endast möjliga om de inte försvårar arbetet i LC. 
Om antalet larm över tid, alternativt annan belastning ökar vid LC vilket medför att 
LC:s personalresurser behöver ökas eller medför annan kostnadsökning eller om 
kostnaden för räddningsintervjun som utförs av SOS Alarm AB ökar, ska ersättningen 
enligt detta Avtal omförhandlas. Om Parterna, vid en sådan omförhandling, inte kan 
enas om ny ersättning är det grund för uppsägning av avtalet. 
 
Indexreglering 
 
Till grund för beräkning av ersättningen ska ligga antal kommuninvånare enligt SCB 
per den 30 juni föregående år. 
Kostnaden per invånare ska under avtalstiden justeras i enlighet med förändringen av 
arbetskostnadsindex. Det index som gäller i avtalet är ”Tidsserie AKI för tjänstemän 
preliminära siffror, SNI 2007 25-30, 33”, per augusti månad.  
 
 
 
Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst. 
 
Vid hjälp vid räddningstjänst ersätts kostnader, för faktisk användningstid, för personal 
och fordon enligt SRVFS 2004:11, med undantag för specialresurser som hanteras i 
särskild ordning. Beträffande personalkostnader är det endast den direkta lönekostnaden 
(inklusive sociala avgifter, personalomkostnader och i förekommande fall 
semestersättning) enligt gällande avtal som ersätts. Uppkomna större kostnader för 
materiel regleras separat enligt överenskommelse i varje enskilt fall.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att anta avtalen om larmning och övergripande ledning 
  samt samverkan vid räddningstjänst. 
 
• Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören undertecknar avtalen. 
 
• Kommunstyrelsen beslutar att räddningschefen säkerställer fördelningen av  
  beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet och att de fastställs genom  
  räddningschefens vidaredelegation i särskilt upprättat styrdokument. 
 
 
   

Bilaga/Bilagor 
Avsiktsförklaring KS 2020/628 
Avtal om larmning och övergripande ledning 
Avtal samverkan vid räddningstjänst 
 

Beslutet skickas till 
Räddningschef 
 
 
 

  
Peter Bergman Maria Vikingsson 
Räddningschef Kommundirektör 

 





 

 

 
 

  
 

 

Avtal om larmning och övergripande ledning 

 

 

Upprättad Giltighetstid 
2021-04-13 Giltig fr o m 
Daniel Gillesén 2021-12-01 
Bitr. avdelningschef Giltig t o m 
Marc Lindberg 
Jurist 

Tillsvidare 

  
  

Parter 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org.nr 222000–0752, Box 5204, 402 24 

Göteborg, och 

Räddningstjänsten i Sotenäs kommun, org.nr 212000–1322, Parkgatan 46, 456 80 

Kungshamn, har vid datum för undertecknade ingått Avtal om larmning och 

övergripande ledning för utryckningsverksamheten genom anslutning till gemensamt 

ledningssystem inklusive ledningscentral med RSG som driftsansvarig. 

Parterna benämns ensamt för ”Part” och gemensamt för ”Parter/Parterna”. 

Avtalstid 

Avtal om larmning och övergripande ledning gäller med start den 1 december 2021 

klockan 12:00 vid undertecknande av båda Parternas respektive behöriga företrädare 

och gäller därefter tillsvidare.  

Uppsägning 

Avtalet kan sägas upp av endera Part med ett (1) års uppsägningstid. Uppsägning ska 

ske skriftligen för att få bindande verkan. 

Uppdateringshistorik 

Följande förändringar/förlängningar är genomförda. 

Datum Förändring i korthet Handläggare 

2019-09-13 Detta avtal är nytt och ersätter avtal 
larmning (giltigt from 2019-01-01). 
Innehållet om larmning i tidigare avtal 
har förts över till detta avtal. 

Marie Caldenby  
Erik Cedergårdh 
 

2021-04-13 Denna version innehåller en ny punkt 
17 i anledning av ändrad lagstiftning på 
räddningstjänstområdet. 

Daniel Gillesén  
Marc Lindberg 
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Avtal om larmning och övergripande ledning 

Avtalsvillkor 

 Bakgrund 
Räddningstjänstorganisationerna i Göteborgsområdet (nedan Räddningstjänsterna) 

verkar i en region som är ständigt föränderlig med en varierande riskbild, vilket ställer 

stora krav på räddningstjänsternas förmåga att samordna och organisera sig för att 

kontinuerligt kunna åstadkomma ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot 

olyckor, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), för människor som bor och 

vistas i regionen. Av grundläggande betydelse är att Räddningstjänsterna vid 

omfattande och komplexa räddningsinsatser snabbt och effektivt samverkar med 

varandra för att möjliggöra samordnade och så effektiva räddningsinsatser som 

möjligt. Mot bakgrund av ett alltmer ökat behov av samverkan har Räddningstjänsterna 

fördjupat ett ömsesidigt förtroendefullt samarbete för att så bra som möjligt nyttja 

varandras förmågor med syfte att värna om det skyddsvärda inom Göteborgsområdet 

som helhet. En gemensam avsiktsförklaring (Gränslös räddningstjänst och gemensam 

operativ ledning i göteborgsregionen, 2017-01-09) avseende samarbete har träffats 

mellan de ingående räddningstjänsterna.  

Kommunen har i uppdrag att enligt 1 kap. 2 § LSO bedriva räddningstjänst. För styrning 

av utryckningsverksamheten ska det finnas en räddningschef (RCH). Av 3 kap 16 § LSO 

framgår: ”I en kommun skall det finnas en räddningschef. Räddningschefen ansvarar för 

att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen är räddningsledare 

men får utse någon annan som uppfyller de behörighetskrav som föreskrivs av regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer att vara räddningsledare.” Avtalet om 

larm och övergripande ledning utgår från räddningschefens ansvar och innebär tillgång 

till en övergripande ledningsfunktionalitet och med det avses en nivå med en eller flera 

befattningshavare där någon (gemensam räddningschef i beredskap) ytterst ansvarar 

för den kontinuerliga styrningen av utryckningsverksamheten enligt 1 kap 2 § LSO (att 

genomföra räddningsinsatser) och 3 kap 16 § LSO (beredskapshantering).  

Räddningstjänsterna i Göteborgsregionen har etablerat ett samarbete med en 

övergripande ledning med gemensam styrning av samtliga ingående parters 

utryckningsverksamhet i syfte att uppnå så god effekt som möjligt vid olyckor. 

 Utgångspunkter för detta avtal 
Av 3 kap 7 § LSO framgår att kommunerna ska ta till vara möjligheterna att nyttja 

varandras resurser för räddningstjänst. Möjligheten till samverkan genom avtal 

regleras i 3 kap 12 § LSO samt även i 9 kap 37 § Kommunallag (2017:725). Av nämnda 

bestämmelser om avtalssamverkan framgår att en kommun får träffa avtal med en 

annan kommun om att uppgifter som kommunen har enligt lag helt eller delvis ska 

utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla 

tjänster åt en annan kommun. Av bestämmelsen framgår även att en kommun, efter 

överenskommelse, får uppdra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på 

kommunens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.  
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Räddningstjänsterna reglerar samarbetet genom två avtal, ett om larmning och 

övergripande ledning och ett samverkansavtal, Samverkan vid räddningstjänst. 

Samverkansavtalet ingås mellan samtliga samverkande räddningstjänster och innebär 

ett ömsesidigt resursutnyttjande i hela det geografiska området. Samverkansavtalet 
inkluderar även användning av ledningsfunktioner avseende rollen som 

räddningsledare och därmed även beslutsfattande på andra kommuners vägnar.  

I detta avtal träffas härmed Avtal om larmning och övergripande ledning mellan 

Räddningstjänsten i Sotenäs kommun (hädanefter Sotenäs) och 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (hädanefter RSG). Genom avtalet 

tillhandahåller RSG larm- och ledningstjänster till Sotenäs. Larmning enligt detta Avtal 

sker genom anslutning till RSG:s Ledningscentral (hädanefter LC). Övergripande 

ledning enligt detta Avtal sker genom anslutning till det av parterna gemensamt 

framtagna ledningssystemet – med RSG som driftansvarig. Enligt detta Avtal ges RSG 

rätt att larma (beslut enligt 1 kap 2 § LSO) och beslutanderätt för att utöva 

övergripande ledning av utryckningsverksamheten (delar av räddningschefens mandat 

enligt 3 kap 16 § LSO) i Sotenäs i enlighet med de utgångpunkter (finns i 

styrdokument) som tagits fram gemensamt. Detta avtal benämns hädanefter för 

”Avtal/Avtalet”.  

Ledningssystemet i Göteborgsregionen består av flera ledningsfunktioner med olika 

beslutsmandat som möjliggör att bedriva övergripande ledning för 

utryckningsverksamheten och genomföra räddningsinsatser. Dessa ledningsfunktioner 

nyttjas i olika roller för att utöva ledning och styrning samt att samverka med andra 

aktörer. Ledningssystemet består också av gemensamma instruktioner och metoder för 

att utöva ledning. Även tekniska system för beslutsstöd ingår i ledningssystemet.  I 

samarbetet mellan Räddningstjänsterna finns också gemensamma normer, syften, 

målsättningar, principer som utgör ledningsdoktrinen och som ligger till grund för de 

utryckningsbestämmelser och instruktioner som fastställs av räddningscheferna i 

Göteborgsregionen.   

Samtliga Avtal (mellan RSG och övriga Parter/andra räddningstjänster) om larmning 

och övergripande ledning och de olika räddningstjänsternas delegationsordningar 

utgör regleringen av ledningssystemet och är en förutsättning för utövandet av ledning. 

Utgångspunkten är att all offentlig makt utövas under lagarna (1 kap 1 § RF).  

Beslutanderätten beskrivs under rubriken Avtalets omfattning. Fördelningen av 

beslutanderätter inom ledningssystemet fastställs genom förbundsdirektörens 

(förvaltningschefens) vidaredelegation och av räddningscheferna i särskilt upprättat 

styrdokument.  

 Benämningar och förkortningar 
Sotenäs, Räddningstjänsten i Sotenäs kommun 

RSG, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

RCH, Räddningschef i Sotenäs. Kan vid semester ersättas av en tillförordnad (Tf ) eller 

ställföreträdande RCH.  

RCB, Räddningschef i beredskap 

CSR, Chef- och stabsresurs 

SC, Stabschef SC 

LC, Ledningscentral (bemannas av LC-ledare och LoLop) 
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LC-ledare, Arbetsledare i Ledningscentralen (i trafikrummet) 

LoLop, Larm- och ledningsoperatör 

IC, Insatschef 

IL, Insatsledare 

SE, Stabsenhet 

StL, Styrkeledare 

RL, Räddningsledare. Befattningshavare som bemannar den ledningsfunktion som 

leder enskild räddningsinsats med mandat enligt LSO. 

SOS Alarm, SOS Alarm Sverige AB 

Indexplan, Plan för grundläggande resurstilldelning för olika typer av händelser.  

Mandat 

Med mandat avses rätten att fatta beslut eller att vidta olika typer av åtgärder. När det 

gäller beslut måste man skilja mellan kommunala delegationsbeslut och beslut av 

räddningschef eller räddningsledare som är direkt grundade på LSO. Vidare kan mandat 

också innebära att agera och fatta s.k. verkställighetsbeslut, dvs. att bestämma och 

genomföra olika åtgärder för att omsätta olika delar av räddningstjänstens uppdrag 

genom vad som ofta benämns faktiskt handlande. Att någon har getts mandat innebär 

att någon har befogenhet, dvs en rätt att agera genom att fatta beslut eller vidta olika 

åtgärder och med dessa mandat följer även skyldigheten att agera när det behövs. 

Mandat innebär alltså såväl skyldigheter som befogenheter.  

Ram 

Med ram avses till vilken grad något får göras eller beslutas om. En given ram 

preciserar vilka befogenheter som utpekade befattningshavare har i en given situation. 

En ram kan därför innebära att man sätter en gräns för något. Innehållet i en ram kan 

beskrivas i olika teman (”sakområden”). Exempel på sådana kan vara, normativa 

utgångspunkter, ekonomi, avsikter och målsättningar med räddningsinsatser, 

resursramar för insatser och beredskap.  

 Principiella utgångspunkter för ledning 
I det följande beskrivs ledning enligt LSO. Vidare beskrivs också de förväntningar som 

finns på en övergripande ledning till följd av den nationella utvecklingen inom området. 

Avtalets innebörd och överföring av beslutanderätt utgår från dessa grunder och 

beskrivningen nedan utgör därför principiella utgångspunkter för ledning inom det 

gemensamma ledningssystemet i Göteborgsregionen.  

4.1 ÖVERGRIPANDE LEDNING OCH ATT INLEDA RÄDDNINGSINSATSER 
Den övergripande ledningen består organisatoriskt av räddningschef i beredskap 

(RCB), stabschefen (SC) och Ledningscentralen (LC). Även andra ledningsfunktioner 

kan ha uppgifter i denna funktionalitet. I det följande beskrivs vad den övergripande 

ledningen har för uppgift (innehåll i ledning) och vad den ska åstadkomma. 
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I ”En effektivare kommunal räddningstjänst” (SOU 2018:54)1 finns beskrivningar om 

och förslag på krav på upprätthållandet av en gemensam övergripande ledning. Vidare 

har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utformat ett PM med MSB:s 

uppfattning beträffande övergripande ledning av räddningstjänsten2. 

Den övergripande ledningen tillgodoser behovet av att utifrån rådande riskbild 

(disposition av resurser för beredskap och förberedande åtgärder för genomförande av 

räddningsinsatser), säkerställa att räddningstjänsten kontinuerligt blir ändamålsenligt 

organiserad enligt 3 kap 16 § LSO.  

I Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället3,, Räddningsverket, 2006 kap 8. 

beskrivs innehållet i ett ledningssystem strukturerat i ett antal beslutsdomäner. 

Systemledning för att bedriva kommunal räddningstjänst (en av beslutsdomänerna) 

beskriver innehållet i övergripande ledning. Innehållet kan sammanfattas enligt 

följande: 

Systemledning syftar till att skapa inriktning och samordning för samtliga pågående 

räddningsinsatser och beredskapsproduktionen inom hela det geografiska 

ansvarsområdet, för att så optimalt som möjligt skapa effekt i syfte att rädda människor 

egendom och miljö, genom att besluta om och säkerställa följande: 

• Tolka och besluta om utryckningsverksamhetens roll och tillämpning av 

uppdraget. 

• Besluta om räddningsinsatsers ramar (avsikt, mål, resurs, tid och geografi). 

• Besluta om beredskapshållning.  

• Samordna mellan räddningsinsatser och beredskap. 

• Organisera och anpassa ledningsarbetet under händelser. 

Det ovanstående innebär att den övergripande ledningen beslutar om tillämpning av 

organisationens, dvs. utryckningsverksamhetens uppdrag och roll, för att tidigt kunna 

ta ställning till om räddningsinsats ska startas, värdera behov av såväl initiala 

resurstilldelningar som förstärkningar, fastställa avsikter, syften och mål för 

räddningsinsatserna, besluta om beredskapshållning och kunna prioritera mellan flera 

samtidiga behov av resursanvändning. Vidare kan det uppstå samtidiga 

räddningsinsatser momentant som leder till behov av att direkt prioritera den tidiga 

resurstilldelningen inklusive disposition av specialresurser (gränssättande förmågor). 

Vid ansträngande situationer är resursanskaffning och försörjning av resurser till 

räddningsinsatser över tid en viktig del av ledningsarbetet för att skapa proaktivitet. 

Vidare ska förmågan att följa upp och säkerställa måluppfyllelse (effekter för att rädda 

människor, egendom och miljö) för räddningsinsatserna över längre tid finnas. 

(forts. på nästa sida) 

  

 
1 SOU (2018:54) ”En effektivare kommunal räddningstjänst”. 
2 MSB;2019-04-03; MSB:s uppfattning  beträffande övergripande ledning av räddningstjänsten (MSB 
2019-04356) 
3 Cedergårdh, E och Winnberg, T, Utformning av ledningsorganisation i Lars Fredholm och Anna-Lena 

Göransson (red.), Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället, Räddningsverket, 2006 
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Förmågan att samverka med andra aktörer är en väsentlig del och även förmågan till 

anpassningar av ledningsarbetet utgör en del av övergripande ledning. En annan del i 

den övergripande ledningen är att ”när det finns behov av ett överordnat befäls beslut 

och kontroll behövs det en gemensam högre chefsfunktion, en gemensam räddningschef i 
beredskap” (SOU 2018:54). Den övergripande ledningen (Systemledning för att bedriva 

kommunal räddningstjänst), ska vid samverkan mellan kommuner vara gemensam i 

syfte att uppnå så god effekt som möjligt vid olyckor (Se PM från MSB 2019-04356) i 

hela området som ingår i samverkan. 

I övergripande ledning ingår att besluta om att inleda räddningsinsatser och med detta 

följer även att besluta om att inte inleda en räddningsinsats (enligt 1 kap 2 § LSO). 

Mandat för beslut om att inleda räddningsinsats utgår från den kommunala nämnden 

och behöver därför framgå i kommunalt delegationsbeslut. Det föreligger vid detta 

Avtals skrivande ett förslag enligt utredningen ”En effektiv kommunal räddningstjänst” 

(SOU 2018:54, s 165) om att i LSO ändra regleringen om att inleda räddningsinsats till 

att vara ett operativt beslut som tillhör räddningstjänstverksamheten och 

räddningschefens ansvar i stället för nämnden. Även om LSO ändras så är Avtalet 

utformat på ett sådant sätt att Avtalet inte ska behöva skrivas om.  

4.2 RÄDDNINGSCHEF (RCH) – RÄDDNINGSCHEF I BEREDSKAP (RCB) 
Med räddningschef (RCH) avses den enskilde befattningshavare som respektive 

kommun (eller kommunalförbund) utsett och som har ett övergripande ansvar för att 

ordinarie utryckningsverksamhet ska vara ändamålsenligt organiserad (3 kap 16 § 

LSO) över tid och som ytterst ansvarar för styrningen av bedrivandet av kommunal 

räddningstjänst (1 kap 2 § LSO).  

Med räddningschef i beredskap (RCB) avses den funktion som ständigt finns tillgänglig 

(i beredskap dvs. geografiskt rörlig och inte ständigt i LC i Gårda) med räddningschefen 

(RCH) som uppdragsgivare i syfte att ett räddningschefsmandat ska finnas tillgängligt 

kontinuerligt. Räddningschef i beredskapsfunktionen (RCB) bemannas av olika 

befattningshavare vid olika tidpunkter enligt schema, men det finns endast en person i 

tjänst som RCB för ledningssystemet som helhet i stunden. Genom att uppdra åt en 

räddningschef i beredskap (RCB) att ombesörja den kontinuerliga hanteringen behöver 

inte ordinarie räddningschef (RCH) ha samma krav på sin tillgänglighet med direkta 

kontaktmöjligheter i tidskritiska situationer.  

Räddningschefen (RCH) som enskild befattningshavare har hela tiden ett övergripande 

ansvar och Avtalet omfattar därmed inte hela RCH:s uppdrag. En räddningschef i 
beredskap (RCB) ombesörjer den delen av räddningschefsuppdraget som innebär en 

ständig tillgänglighet för att kontinuerligt säkerställa att verksamheten bedrivs 

ändamålsenligt gentemot det som pågår i samhället för stunden. I praktiken innebär 

detta att räddningschef i beredskap (RCB) svarar för den kontinuerliga styrningen och 

har normalt ett fokus på de kommande sju dagarna (dvs. det pågående och med en 

framförhållning på ca 7 dagar – benämns ”innevarande vecka”). Den kontinuerliga 

styrningen utförs av räddningschef i beredskap (RCB) med hjälp av SC och LC. Även 

representanter för respektive Part/räddningstjänst samt insatschefen (IC) deltar i 

ledningsarbetet inklusive stabsarbete. Räddningstjänsten (berörd part) kan vid behov 

bemanna särskild Chef- och stabsresurs (CSR) som representant i den övergripande 

ledningen. 

Avtalet reglerar att RSG:s RCB har Sotenäs RCH som uppdragsgivare för den 

kontinuerliga styrningen av utryckningsverksamheten dvs. hanteringen av pågående 

räddningsinsatser och beredskapshållning, inom de ramar som RCH givit i styrande 

dokument eller ger till RCB vid förändringar i risk- och hotbild eller vid olyckor eller 
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andra händelser. Uppdraget omsätts också genom beslutsmandat (styrdokument) till 

övriga ledningsfunktioner.  

I räddningschef i beredskaps (RCB:s) uppdrag ingår att säkerställa att tillräckliga 

förberedelser vidtas då annalkande risk- och hotbilder leder till att det kan vara nära 
förestående att händelser av en viss art inträffar. Kompletterande åtgärder, utöver det 

som finns förberett av respektive Part/räddningstjänst, kan behövas för sådana typer 

av räddningsinsatser som kan uppstå till följd av den specifika risk- och hotbilden som 

är nära förestående. Genom att säkerställa att åtgärder vidtas för dessa förhållandevis 

akut uppkomna behov av förberedelser blir utryckningsverksamheten ändamålsenligt 

organiserad i förhållande till det aktuella behovet i stunden.  

Tillgången till en räddningschef i beredskap (RCB) fråntar inte att räddningschefen 

(RCH) har ett överordnat ansvar vilket bland annat innebär att räddningschefen (RCH) 

behöver skapa förutsättningar för räddningschef i beredskap (RCB) att bedriva ledning 

och uppföljning av räddningsinsatserna. Med detta följer att räddningschefen (RCH) vid 

behov har att besluta om inriktning och följa upp räddningschef i beredskaps (RCB:s) 

agerande. I vissa situationer kan räddningschefen (RCH) behöva justera i de ramar som 

givits i förväg. Vid exempelvis ansträngda situationer över tid behöver ordinarie 

räddningschef (RCH) särskilt följa upp ramar och förutsättningar för ledningssystemets 

funktionalitet. Exempelvis klarar inte den övergripande ledningen framförhållningen 

på ca 7 dygn (se ovan) i dessa situationer och berörda räddningschefer (RCH) behöver 

då i större utsträckning ta ansvar för förberedelser de näst kommande dygnen, vilket 

lämpligen sker i samråd mellan samtliga Parters räddningschefer (RCH) för 

samverkande räddningstjänster. Dessa situationer hanteras vanligtvis via dialog med 

samtliga räddningschefer (RCH) som företräder de Parter/Räddningstjänster som 

ingått Avtal om larm och övergripande ledning. I det fall RCB behöver ha en inriktning 

för hanteringen från samtliga räddningschefer som ingått avtalssamverkan behöver 

dessa komma överens om den gemensamma inriktningen för att samtliga 

räddningstjänsters utryckningsverksamhet ska kunna ledas gemensamt. Vidare kan 

ledningsorganisationen behöva utökas (”skalas upp”) och försörjas med 

ledningspersonal för att säkra funktionaliteten över tid. Avlösning för de som tjänstgör 

i övergripande ledning svarar respektive Part/räddningstjänst för. 

Räddningschef kan vid semester eller annan frånvaro ersättas av en tillförordnad (Tf  

RCH) eller ställföreträdande räddningschef (Stf RCH). 

4.3 RÄDDNINGSCHEF I BEREDSKAP (RCB) – RÄDDNINGSLEDARE (RL) 
I det följande beskrivs bakgrunden till att räddningsledare (RL) agerar på uppdrag av 

RCB. För att sätta in detta i sitt sammanhang beskrivs utgångspunkter från LSO och 

dess proposition (Prop. 2002/03:119). Därav används begreppet räddningschef men 

ska enligt föregående rubrik läsas ”via räddningschef i beredskap (RCB)” beträffande 

tillämpning i ledningssystemet för Göteborgsregionen.   

Räddningschefens (RCH) ansvar att själv vara räddningsledare (RL) eller att ”utse 

räddningsledare” (LSO 3:16), innebär att styrningen av enskilda räddningsinsatser 

utgår från möjligheten att utse räddningsledare. Vid de flesta räddningsinsatser 

innehar annan befattningshavare än räddningschefen (RCH) räddningsledarrollen (RL).  

Vid räddningsinsatser då tillämpningen är att någon annan är utsedd att vara 

räddningsledare finns alltid en möjlighet för räddningschefen (RCH) att återta rollen att 

vara räddningsledare. Denna möjlighet tillämpas i praktiken inte speciellt ofta. Det 

finns heller inget behov av att ta tillbaks rollen fullt ut vid behov av styrning. Det är 

nämligen i denna ordning (”att utse”) som styrningen för pågående räddningsinsatser 

har sin utgångspunkt. Följande skrivning ligger till grund för tolkningen om denna 
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styrningsmöjlighet utan att behöva ta tillbaks RL rollen; ”Räddningschefen kan utse 

annan person att vara räddningsledare, men behåller då det övergripande ansvaret för 

verksamheten. Den utsedde räddningsledaren måste rätta sig efter de instruktioner och 

anvisningar som räddningschefen ger” (Ur prop. 2002/03:119). Avtalet reglerar denna 
styrning genom att ledningssystemets räddningschef i beredskap (RCB) har att utföra 

denna del (pågående styrning av räddningsinsatser) av räddningschefens (RCH:s) 

uppdrag.  

Räddningschefen (RCH) utser räddningsledare (presumtiva RL) i förväg som bemannar 

olika ledningsfunktioner och som vid start av räddningsinsats etableras och träder in i 

rollen som räddningsledare (RL) för enskild räddningsinsats. Den som leder en enskild 

räddningsinsats (RL) arbetar då på uppdrag av räddningschef i beredskap (RCB) och 

inom de ramar som denne ger, i det pågående genomförandet för att åstadkomma 

effekt. 

RCB ska skapa förutsättningar för genomförandet av räddningsinsatserna och följa upp 

dess effekt, vilket sker med hjälp av ledningsfunktionerna i ledningssystemet. Vid 

behov ska RCB inrikta, anpassa och prioritera samt anpassa ramen för de enskilda 

räddningsinsatserna för att så bra effekt som möjligt ska uppnås utifrån ett 

helhetsperspektiv i Göteborgsregionen. 

 Syfte 
Detta Avtal reglerar villkor avseende larmning och övergripande ledning för 

utryckningsverksamheten, genom anslutning till gemensamt ledningssystem inklusive 

ledningscentral med RSG som driftansvarig.  

Syftet med gemensam larmning och övergripande ledning av utryckningsverksamhet är 

att öka effektiviteten vid räddningsinsatser samt att säkerställa att 

räddningstjänstorganisationerna/parterna har en tillfredsställande förmåga att: 

• Hantera omfattande och komplexa räddningsinsatser eller flera samtidigt 

pågående räddningsinsatser.  

• Säkerställa att räddningsinsatserna bedrivs på ett godtagbart sätt och att tillse 

att beredskapen uppfyller rimliga förväntningar så att mål enligt handlings-

program (3 kap 8 § LSO) uppfylls. 

• Kontinuerligt och i tillräcklig grad optimera och prioritera 

utryckningsverksamhetens agerande gentemot samtliga pågående 

olycksförlopp/hjälpbehov och risk- hotbilder för att åstadkomma så god effekt 

som möjligt för människor, egendom och miljö samt övriga skyddsvärden i 

samhället då samtidiga behov inte kan tillgodoses.  

Det gemensamma ledningssystemet med en ansvarig räddningschef i beredskap (RCB) 

möjliggör för räddningschefen (RCH) i Sotenäs att ständigt ha tillgång till en 

funktionalitet som direkt kan företräda räddningschefen (RCH) och ta ansvar för den 

pågående utryckningsverksamheten.  

Avtalet medverkar till att i förväg skapa förutsättningar för att påskynda hanteringen i 

tidskritiska lägen. Resurserna kan genom avtalet disponeras och nyttjas direkt utan att 

formella framställningar behöver ske i ansträngda lägen.  

 Avtalets omfattning 
Genom detta avtal träffas överenskommelse om nyttjande av RSG:s ledningsfunktioner 

och att uppgifter som Sotenäs har enligt lag, i den omfattning som anges i detta avtal 
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ska utföras av RSG enligt 3 kap 12 § 1 st LSO. Avtalet omfattar att Sotenäs ger RSG:s 

anställda, i avtalet utpekade befattningshavare (de som bemannar 

ledningsfunktionerna) rätten att fatta beslut och agera på Sotenäs vägnar enligt 3 kap 

12 § 2 st LSO. Samma möjlighet till avtalssamverkan återfinns numera även i 9 kap 37 § 
Kommunallag (2017:725). 

6.1 NYTTJANDE AV LEDNINGSFUNKTIONER 
Avtalet innefattar nyttjande av ledningsfunktioner enligt följande:  

• RSG tillhandahåller funktionerna Räddningschef i beredskap (RCB), Stabschef 

(SC), Ledningscentral (LC) för övergripande ledning samt Insatschef (IC) och 

Stabsenhet (SE).  

• Sotenäs utser vid behov befattningshavare som ingår i ledningssystemet för att 

medverka till att den övergripande styrningen vägs av gentemot lokala behov. 

Räddningstjänsten kan vid behov bemanna särskild Chef- och stabsresurs 

(CSR). 

• IC tillhandahålls av RSG även i rollen som räddningsledare (RL) och i vissa 

specifika uppgifter i den övergripande ledningen. IC och SE tillhandahålls i den 

mån det är möjligt med avseende på rådande riskbild och pågående 

räddningsinsatser inom RSG:s område.   

• Vidare regleras också att ledningsfunktioner (StL och IL) nyttjas ömsesidigt 

mellan Parterna/räddningstjänsterna i rollen som räddningsledare (RL), se 

även samverkansavtalet; Samverkan vid räddningstjänst.  

• Ledningsfunktionerna enligt punkterna ovan ska också kunna inneha operativa 

roller och utföra uppdrag enligt instruktioner. Detta gäller för samtliga 

räddningstjänstorganisationer som ingått avtal om larmning och övergripande 

ledning och som arbetar i det gemensamma ledningssystemet. Tillämpningen 

avser hela det geografiska området som täcks av samtliga dessa 

räddningstjänstorganisationer.  

6.2 REGLERING AV BESLUTANDERÄTT FÖR GEMENSAMT LEDNINGSYSTEM 
RSG är driftansvarig för ledningssystemet inklusive RCB-funktionen och ska säkerställa 

att den överförda beslutanderätten hanteras av RCB. För att möjliggöra utövande av 

övergripande ledning utformas delegeringarna så att samtliga Parters/räddningschefer 

(RCH) som ingår i avtalssamverkan är uppdragsgivare för RCB och att räddningschefen 

i respektive kommun därigenom kan påverka ramen för genomförandet av uppdraget. 

Genom denna ordning kan räddningschefen (RCH) påverka hanteringen vilket är en 

förutsättning för dennes möjligheter att ta ansvar för verksamheten i den kommun som 

denne är räddningschef i.  

Respektive Parts/räddningstjänsts räddningschef (RCH) ska ha mandat för det som 

berör bedrivandet av utryckningsverksamheten. Utöver det som  regleras genom 

räddningschefens (RCH) ansvar behöver mandatet innefatta att även kunna besluta om 

de delar som avser kommunal delegation i LSO och där det av LSO framgår att det är 

kommunen som har beslutanderätt och inte räddningschefen eller räddningsledaren. 

Förbundsdirektören eller annan förvaltningschefs vidaredelegering (av nämndens 

delegation enligt 7 kap 1 § och 6 § kommunallagen) ska därför tillgodose att 

räddningschefen har mandat att även besluta om de delar som avser kommunal  

delegation i LSO och som berörs av detta avtal. Räddningschefen får på detta sätt även 

delegation att besluta om styrande dokument och möjligheter att följa upp och påverka 

ramarna för räddningschef i beredskap (RCB). Genom denna reglering skapas ett 
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gemensamt ledningssystem med ett anpassningsbart arbetssätt gentemot behovet i 

stunden. 

Fördelning och precisering av beslutanderätten (mandat och ramar) inom 

ledningssystemet anges i särskilt upprättat styrdokument som fastställs av alla 
Parters/räddningstjänsters räddningschefer som ingått Avtal om larm och 

övergripande ledning. 

Arbetsordningen mellan de olika ledningsfunktionerna i ledningssystemet fastställs  

i styrdokument.  

6.3 BESLUTANDERÄTT FÖR LEDNINGSSYSTEMET 
Den kontinuerliga styrningen av räddningsinsatser och beredskapshanteringen sker 

genom räddningschef i beredskaps (RCB:s) försorg med hjälp av ledningsfunktionerna i 

det gemensamma ledningssystemet.  

Enligt Avtalet (och kommunala delegationsbeslut) är räddningschefen (RCH) i Sotenäs 

uppdragsgivare till räddningschef i beredskap (RCB) som leder den pågående 

utryckningsverksamheten för samtliga räddningstjänster som ingått Avtal om larm och 

övergripande ledning.  

Räddningschefen (RCH) kan återta sina mandat helt eller delvis från räddningschef i 

beredskap (RCB).  

Beslutanderätten omfattar de mandat som RSG behöver för att kunna larma och utöva 

övergripande ledning av utryckningsverksamheten enligt LSO i enlighet med avtalet, 

såsom att besluta om:  

• tillämpning av organisationens roll, (exv. utryckningsverksamhetens uppdrag) 

• medverkan i annan myndighets uppdrag enligt 6 kap 7 - 8 §§ LSO, eller annan 

aktörs uppdrag enligt direktiv från respektive Part,  

• att räddningsinsats ska startas eller inte startas, 

• såväl initiala resurstilldelningar som förstärkningar för räddningsinsatser, 

• avsikter, syften och mål för räddningsinsatserna, 

• att begära och bevilja hjälp till och från annan aktör,  

• att företräda gentemot annan aktör (samverka),  

• prioriteringar mellan flera samtidiga behov av resursanvändning,  

• beredskapshållning,  

• förberedande åtgärder vid förhöjd riskbild i området, 

• tillämpning av ingående avtal om uppdrag som utförs av respektive 

Part/räddningstjänst.  

Räddningschefen ansvarar för att i förväg utse räddningsledare (RL).  

Räddningsledare (RL) leder genomförandet av enskild räddningsinsats på uppdrag av 

räddningschef i beredskap (RCB). Vilka funktioner som är räddningsledare vid olika 

tillfällen fastställs av räddningscheferna i styrdokument.  

Genom LSO har räddningsledaren (RL) mandat (skyldigheter och befogenheter) vid 

genomförande av räddningsinsats och även räddningschef i beredskap (RCB) har dessa 

mandat med utgångspunkt i att räddningsledare utgår från räddningschef (RCH) (se 

tidigare text).   
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RCH, RCB, SC, behöriga befattningshavare i LC (styrdokument) och samtliga presumtiva 

räddningsledare hos parterna/räddningstjänsterna har mandat att besluta om att 

inleda räddningsinsats inom hela det geografiska området.  

Räddningschef i beredskap har mandat att organisera och anpassa ledningsarbetet 
under händelser. Räddningschef i beredskap (RCB) kan vid behov även bemanna 

ledningsorganisationen med ytterligare befattningshavare med RCB-kompetens och 

fördela delar av uppdraget för att anpassa ledningsarbetet gentemot behovet i stunden. 

Den övergripande ledningen ska bedriva omvärldsbevakning för att vid behov vidta 

åtgärder vid förhöjd riskbild i området.  

Den övergripande ledningen svarar också för samordning mellan pågående 

räddningsinsatser och beredskapshållningen. 

Den övergripande ledningen ska hantera information enligt styrande dokument.  

6.4 LARMNING OCH LEDNING I INLEDNINGSSKEDE  
Genom detta Avtal ska inkommande 112-samtal till SOS Alarm medlyssnas av larm- och 

ledningsoperatörer i LC. Utifrån händelsevärdering och bedömning av om 

räddningsinsats ska inledas, larmas därefter erforderliga räddningsresurser med stöd 

av styrande dokument och dirigeras utifrån given information. Bedömning enligt ovan 

utförs av larm- och ledningsoperatör i LC.  

 Behandling av personuppgifter  
Vid fullgörande av förpliktelser enligt detta Avtal kommer behandling av 

personuppgifter att ske av och mellan Parterna för särskilt angivna ändamål. Grund för 

behandling av personuppgifter är fullgörande av rättslig förpliktelse samt avtal mellan 

Parterna, enligt artikel 6 i Dataskyddsförordningen. Syftet med behandling av 

personuppgifter är fullgörande av åtagande avseende larmning och ledning av 

räddningsinsatser.  

Respektive Part är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 

Part utför för egen räkning samt som ett led vid larmning och ledning av 

räddningsinsatser.  

Mellan Parterna har träffats ett Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar enligt 

artikel 26 i Dataskyddsförordningen. 

Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar inklusive dess bilagor, kompletterar detta 

Avtal och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor avseende villkor för behandling 

av personuppgifter.  

 Avtalets handlingar och fullständighet 
Avtalet och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor samt Avtal om gemensamt 

personuppgiftsansvar utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som berör 

åtaganden avseende larmning och ledning genom anslutning till RSG:s ledningscentral 

och operativa ledningssystem.  

Om det skulle uppstå en konflikt i informationen mellan avtalens olika delar gäller 

avtalshandlingar i följande ordning med undantag för Avtal om gemensamt 

personuppgiftsansvar som äger företräde framför Avtalet och eventuellt tillhörande 

underavtal och bilagor avseende villkor om behandling av personuppgifter. 

1. Tillägg/ändring till Avtal 

2. Avtal 
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3. Tillägg/ändring till underavtal 

4. Underavtal 

5. Tillägg/ändring till bilagor 

6. Bilagor 

Part är skyldig, att på begäran av motparten, uppta förhandlingar om tillämpning av 

detta Avtal och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor samt att förhandla om 

sådan ändring av desamma under avtalstiden som betingas av väsentligt ändrade 

förhållanden eller av omständigheter utanför någondera Parts kontroll. Exempel på 

detta kan vara ändringar i tvingande lagstiftning.  

Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detta Avtal ersätts 

av innehållet i detta Avtal inklusive dess eventuella underavtal och bilagor. 

 Parternas åtaganden  
För säkerställande av erforderlig kvalitet enligt detta Avtal och överenskomna riktlinjer 

(instruktioner etc.) ska en organisation skapas för förvaltning och utveckling av det 

gemensamma ledningssystemet och övriga förutsättningar för 

utryckningsverksamheten. Parterna är skyldiga att medverka i arbetet. Lämpligen 

utgör samtliga räddningschefer som ingått larm- och ledningsavtal med RSG styrgrupp 

och en eller flera kvalitetsuppföljning- och utvecklingsgrupper skapas, med 

medlemmar från i ledningssystemet samverkande parter.  

Räddningscheferna förväntas initiera en uppföljning och översyn av detta avtal varje 

mandatperiod. 

9.1 GEMENSAMMA ÅTAGANDEN 
Respektive Part/räddningstjänstorganisation ansvarar för att tillse att 

delegationsbeslut fattas av respektive kommun/Räddningstjänst så att alla 

beslutsfattare är behöriga att fatta beslut som behövs för uppfyllandet av detta avtal.  

Tillämpning av mandat preciseras i instruktioner som beslutas av samtliga 

räddningschefer som företräder de Parter/räddningstjänster som ingår i samarbetet 

med larm och övergripande ledningsavtal. Dessa kan komma att ändras över tid.   

Räddningschefen ansvarar för att utse RL och andra befattningshavare i 

ledningsorganisationen vilket innefattar att personerna har behörighetsgivande 

utbildning, är lämpliga samt genomgått introduktion och fortbildning. Uppföljning av 

lämplighet och varaktighet i en persons utnämning åvilar ordinarie RCH. Vilka 

befattningshavare som har blivit utsedda framgår av respektive organisations 

räddningschefsbeslut.  

Respektive organisations räddningschef (RCH) tillser att de som är behöriga personer i 

annan organisation att agera som räddningsledare också blir behöriga i den egna 

kommunen. Räddningschefen ska tillse att ha en ersättare tillgänglig (beredskap ej 

nödvändig) som räddningschef (Tf RCH). 

I det fall RCB behöver ha en inriktning för hanteringen från samtliga räddningschefer 

som ingått avtalssamverkan åtar sig dessa att i möjligaste mån komma överens om den 

gemensamma inriktningen. För de fall överenskommelse inte nås i det enskilda fallet 

ansvarar berörd räddningschef för ledningen av räddningsinsatser och beredskap i sin 

organisation.  
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Respektive part/räddningstjänst åtar sig att upprätthålla de förmågor som framgår av 

handlingsprogrammen och som finns med utgångspunkt i respektive kommuns 

grundläggande riskbild. Om avvikelser uppkommer ska RCB informeras.  

Avtalet är skrivet med utgångspunkten att Sotenäs utöver StL på respektive styrka 
innehar en IL – funktion.  

9.2 RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET STORGÖTEBORGS ÅTAGANDE 
Genom avtalet tillhandahåller RSG larm- och ledningstjänster till andra 

räddningstjänster. För det första tillhandahålls funktionerna Räddningschef i 

beredskap (RCB), Stabschef (SC), Ledningscentral (LC), Insatschef (IC) och Stabsenhet 

(SE). För det andra tillhandahåller RSG utövande av larmning och övergripande 

ledning.  

RSG säkerställer drift och bemanning av funktionen räddningschef i beredskap (RCB) 

som ska ha motsvarande räddningschefsbehörighet. Utöver samtliga räddningschefers 

(RCH) möjlighet att  förändra mandatet för RCB, åtar sig RSG, genom räddningschefens 

(RCH i RSG) försorg, att RCB utför uppdraget i enlighet med förväntningar från övriga 

räddningschefer (RCH) som ingått avtal om larm och övergripande ledning. 

Räddningschefen i RSG är skyldig att säkerställa RCB-funktionaliteten och med detta 

följer att RSG:s räddningschef äger rätt att byta ut befintlig RCB eller själv gå in som 

RCB. 

Utöver ständig bemanning i det gemensamma ledningssystemet ska RCB (som är i 

beredskap) vara ständigt anträffbar via SC/LC.  

IC och SE tillhandahålls av RSG i den mån det är möjligt med avseende på rådande 

riskbild inom RSG:s geografiska område och pågående räddningsinsatser inom RSG:s 

område.   

RSG ska dygnet runt och året runt, larma Sotenäs räddningsresurser och utöva 

övergripande ledning utifrån de instruktioner som angivits och överenskommits.  

RSG ska, i samråd med Sotenäs, ansvara för framtagande och genomförande av 

grundläggande utbildning i larmning och ledning som personalen i Sotenäs 

utryckningsorganisation behöver för att kunna fullgöra åtaganden enligt detta Avtal, 

såväl inför starten av åtaganden som kontinuerligt under hela avtalsperioden.  

RSG ska ansvara för kvalitetsuppföljning och utveckling av samarbetet med SOS Alarm 

samt det gemensamma systemet för larmning (teknik och rutiner).  

RSG ska arbeta kontinuerligt med kvalitetsuppföljning och utveckling och ska vidare 

tillhandahålla personal som ska ingå i de med Sotenäs gemensamt bildade grupper för 
kvalitetsuppföljning- och utveckling av larmning och ledning.  

RCB med hjälp av de övergripande ledningsfunktionerna förväntas optimera 

verksamheten i samtliga avtalsparters områden med ett helhetsperspektiv för hela GR-

området. Samtidigt förväntas RCB väga av dispositionen med utgångspunkt i att det 

inte allvarligt påverkar möjligheten till räddningsinsatser i respektive kommun som 

ingår i det gemensamma ledningssystemet. 

9.3 RÄDDNINGSTJÄNSTEN I SOTENÄS ÅTAGANDE 
Sotenäs ska, i samråd med RSG, ansvara för framtagande och genomförande av 

grundläggande utbildning för berörd ledningspersonal, beträffande Sotenäs 

verksamhet. Utbildningen ska omfatta handlingsprogram, resursförmågor, riskbild, 

geografisk kännedom, organisation och förutsättningar beträffande samverkan med 

andra aktörer. Berörd ledningspersonal ska utbildas kontinuerligt under hela 
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avtalsperioden i den omfattningen som behövs för fullgörande av åtaganden enligt 

detta Avtal.  

Sotenäs ska upprätta och uppdatera underlag för indexplaner/larmplaner samt tillse 

att relevant information för genomförandet av larmning och övergripande ledning av 
Sotenäs utryckningsverksamhet kommer RSG tillhanda. Sotenäs förväntas 

omvärldsbevaka och rapportera in lokala påverkansfaktorer och informera den 

övergripande ledningen vid förändrad riskbild. Förberedelser för 

utryckningsverksamheten med en längre framförhållning (riktvärde; längre än 

veckoperspektivet) utförs av Sotenäs (exv. lokala evenemang).  

Sotenäs förväntas vid behov av utökad kapacitet i ledningsorganisationen (exv. 

stabsarbete, ledningsfunktioner) i möjligaste mån bemanna med ledningspersonal. 

Sotenäs förväntas ha tekniska möjligheter att bemanna funktionen IL för nya 

räddningsinsatser vid en ansträngd situation.  

Sotenäs ska tillhandahålla personal som ska ingå i de med RSG gemensamt bildade 

grupper för kvalitetsuppföljning- och utveckling av larmning och ledning.  

 Ansvar 
10.1 FÖRSÄKRING 
Parterna ansvarar för att inneha adekvat försäkringsskydd för egen verksamhet, 

personal och egendom.  

10.2 UTRUSTNING 
Vardera Parten ansvarar för drift och underhåll av egen utrustning, inklusive inköp och 

försäkring. Eventuell gemensam utrustning regleras i bilaga till detta Avtal och 

samfinansieras såväl avseende inköp som försäkringsskydd, drift och underhåll.  

10.3 ARBETSMILJÖ 
Ansvaret för arbetsmiljön i Räddningscentralen (LC och stabsutrymmen) åligger chefer 

och operativa ledningsfunktioner i RSG enligt RSG:s regelverk. Ansvar för arbetsmiljö 

för egen personal, såväl uttryckande som administrativ, åligger vardera Parten.  

10.4 ARBETSMILJÖANSVAR VID RÄDDNINGSINSATS 
Arbetsmiljöansvar enligt Arbetsmiljölag (1977:1160) kan vara fördelat på olika sätt 

inom de olika räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. När de arbetar på samma 

arbetsställe ska arbetsledningarna samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. 

Samtliga parter är skyldiga att se till att deras verksamhet inte utsätter någon annan för 

risker för ohälsa eller olycksfall. Gemensamma förväntningar på räddningsledaren 

regleras i särskild instruktion. Arbetsledare/befäl för biträdande räddningstjänst ska 

genom sin arbetsmiljöuppgift säkerställa arbetsmiljön för den egna räddningsstyrkan i 

de arbetsuppgifter som tilldelats befälet av räddningsledaren. 

Parterna har genom detta avtal kommit överens om att utse samordningsansvar enligt 

Arbetsmiljölag (1977:1160) vid gemensamt arbete vid räddningsinsats. 

Förutsättningarna för detta regleras i gemensam instruktion. Att det finns en 

samordningsansvarig arbetsgivare gör inte att de andra arbetsgivarna undantas det 

normala ansvaret för de egna arbetstagarnas arbetsmiljö. Samordningsansvaret gäller 

bara samordningen och är inte något totalansvar för alla inblandade organisationers 

skyddsarbete. De andra räddningstjänsterna ska normalt följa de anvisningar som den 

samordningsansvarige ger.  

Det vilar inte enbart på högsta arbetsledare/befäl att ta ansvar för säkra 

arbetsförhållanden. Det åligger personal i samtliga nivåer att söka och värdera 
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information, kontinuerligt genomföra riskbedömningar och kommunicera väsentlig 

information som rör säkerheten för samtliga arbetsgivares personal. 

10.5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING  
Ansvarsbegränsning mellan Parterna beträffande skador hänförliga till 

personuppgiftsbehandling och dataskyddsförordningen framgår i Avtal om gemensamt 

personuppgiftsansvar.  

 Ekonomi 
11.1 RÄTT TILL ERSÄTTNING 
Årlig ersättning för räddningsintervju, larmning och övergripande ledning ska vara 

17,68 SEK per kommuninvånare med år 2019 som basår för beräkningen. Den angivna 

ersättningen ska under avtalstiden vara föremål för justering med hänsyn till 

förändringarna i arbetskostnadsindex enligt nedan.  

Ersättning för räddningsintervju avser den tjänst som RSG för Sotenäs avtalat med SOS 

Alarm AB.  

Ersättning för larmning och ledning avser: 

• Räddningschef i beredskap (RCB),  

• Stabschef (SC),  

• Ledningscentral (LC) med larm- och ledningsoperatörer,  

• Insatschef (IC)  

• Stabsenhet (SE). 

De tekniska stödsystem som behövs för arbetet i ledningscentralen är normerande för 

övriga parter.  

Kostnader för anpassning av teknik som utförs av Sotenäs för inkoppling till system i 

LC ska bäras av Sotenäs. Teknikutveckling som anses ligga inom ramen för naturlig 

utveckling av LC för larm och ledning ska delas mellan Parterna. 

Eventuella lokala anpassningar i befintlig teknik eller metodik i LC bekostas av Sotenäs. 

Lokala anpassningar är endast möjliga om de inte försvårar arbetet i LC. 

Om antalet larm över tid, alternativt annan belastning ökar vid LC vilket medför att LC:s 

personalresurser behöver ökas eller medför annan kostnadsökning eller om kostnaden 

för räddningsintervjun som utförs av SOS Alarm AB ökar, ska ersättningen enligt detta 

Avtal omförhandlas. Om Parterna, vid en sådan omförhandling, inte kan enas om ny 

ersättning är det grund för uppsägning av avtalet.  

11.2 INDEXREGLERING 
Till grund för beräkning av ersättningen ska ligga antal kommuninvånare enligt SCB 

per den 30 juni föregående år. 

Kostnaden per invånare ska under avtalstiden justeras i enlighet med förändringen av 

arbetskostnadsindex. Det index som gäller i avtalet är ”Tidsserie AKI för tjänstemän 

preliminära siffror, SNI 2007 25-30, 33”, per augusti månad.  
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11.3 FAKTURERING 
Ersättning för räddningsintervju, larmning och ledning ska utges till RSG kvartalsvis i 

förskott. Ersättning för tilläggstjänst Fullinformation faktureras separat. Övriga 

kostnader faktureras löpande. 

11.4 BETALNING 
Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande skattelagstiftning. Betalning ska ske inom 

30 dagar mot faktura. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.  

 Övrigt 
12.1 DOKUMENTATION  
Dokumentation från räddningsinsatser upprättas av respektive Part i vars geografiska 

verksamhetsområde insatsen utförs. Respektive part är skyldig att bidra med 

upplysningar som är av vikt för dokumentation och uppföljning. Ansvar för och 

förvaring av allmänna handlingar, såväl offentliga som sekretessbelagda åligger den 

Part där handlingen upprättats, inkommit eller förvaras, enligt 2 kap. 3 § 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105), (TF).   

12.2 SEKRETESS 
Parterna lyder under Offentlighet- och sekretesslag (2009:400), (OSL). 

Ansvar för prövning av utlämnande av allmän handling åligger den Part där handlingen 

upprättats, inkommit eller förvaras, 2 kap. 3 § TF.    

För uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden hänförliga till 

räddningsinsatser och undersökningar av olyckor gäller sekretess enligt 32 kap. 8 § 

OSL. Om sekretess gäller för en uppgift och eller handling gäller sekretessen såväl inom 

respektive Part, i egenskap av myndighet, som mellan Parterna och till andra externa 

aktörer.  

I den mån Part får del av information som omfattas av sekretess eller annan 

kommersiell information från motparten eller dess IT-system, förbinder sig Part att 

inte utnyttja sådan information för egen del eller avslöja den för tredje man, såvida Part 

inte är förpliktigad till det enligt tvingande lag, förordning eller beslut av domstol.  

 Förhinder  
Parterna ska befrias från att fullgöra åtaganden enligt detta Avtal och eventuellt 

tillhörande underavtal och bilagor om fullgörandet helt eller delvis förhindras genom 

omständighet som ligger utanför Partens kontroll, exempelvis (ej uttömmande) en 

arbetsrättslig konflikt. 

Den Part som ser att denne har förhinder och inte kan fullgöra sina åtaganden ska så 

snart möjligt skriftligen underrätta den andra Parten om detta.  

När ett sådant förhinder har upphört och inte längre föreligger ska Parterna återuppta 

sitt arbete och fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal. 

 Överlåtelse av avtalet 
Ingen av Parterna får överlåta Avtalet, delar av Avtalet, eller förpliktelser enligt Avtalet, 

utan den andra Partens skriftliga medgivande. Vad som här anges om överlåtelse av 

avtalet gäller även underavtal samt Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar.  
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 Gällande rätt  
För tolkning och tillämpning av detta avtal, underavtal och Avtal om gemensamt 

personuppgiftsansvar gäller svensk rätt. 

 Tvistelösning 
Tvist med anledning av detta Avtal, underavtal och Avtal om gemensamt 

personuppgiftsansvar ska i första hand avgöras av Parterna i samråd och i andra hand 

avgöras i svensk allmän domstol. 

 Tillägg i anledning av lagändringar efter 2019 m.m. 
RSG har tidigare, under 2019, ingått avtal om larm och ledning med andra kommunala 

räddningstjänster i Västra Götalandsregionen (hädanefter nämnda ”Tidigare avtal”).  

Sedan 2019 har det skett vissa lagändringar. Kommunallagen har tillförts en allmän 

bestämmelse om kommunal avtalssamverkan (9 kap. 37 § kommunallagen) och en 

tidigare bestämmelse i LSO om avtalssamverkan mellan räddningstjänster (3 kap. 12 § 

LSO) har upphört att gälla. Vidare har 3 kap. 8 och 8 a §§ samt 16 och 16 a §§ LSO 

ändrats respektive tillkommit. Parterna bedömer att dessa lagändringar inte påverkar 

tillämpningen av Tidigare avtal. 

Därutöver har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den 20 januari 

2021 remitterat ett förslag till nya föreskrifter om ledning av kommunal 

räddningstjänst (dnr MSB 2020-15102). Parterna bedömer att nya föreskrifter på 

området inte påverkar tillämpningen av Tidigare avtal på något avgörande sätt. 

Parterna är överens om att när flera räddningstjänster utövar ett gemensamt 

ledningssystem ska styrande dokument gälla för alla berörda räddningstjänster. 

Avvikande avtal mellan berörda räddningstjänster bör därför inte förekomma. Parterna 

är även överens om att KL, LSO, föreskrifter från MSB och annan lagstiftning på 

räddningstjänstområdet har företräde framför avtal mellan räddningstjänster. 

Mot denna bakgrund ingås detta avtal med villkor som motsvarar Tidigare avtal, dvs. 

med avtalstext som togs fram innan ovan nämnda lagändringar. Vid svårighet att 

tillämpa Avtalet till följd ny eller ändrad lagstiftning ska parterna skyndsamt och i 

samverkan med övriga berörda räddningstjänster göra nödvändiga ändringar i 

styrdokument för det gemensamma ledningssystemet, se bland annat under punkterna 

2 och 9.1 ovan, eller annars omförhandla detta avtal. 

Beträffande punkten 11 ovan om ersättning antecknas följande. Den årliga ersättningen 

för räddningsintervju, larmning och övergripande ledning med 2019 som basår är 

bestämd till 17,68 SEK per kommuninvånare. För 2021 uppgår denna ersättning, efter 

vederbörliga justeringar enligt avtalet, till 18,54 SEK per kommuninvånare. 

______________________________ 

(undertecknande på nästa sida) 
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I bekräftelse härav, har detta Avtal upprättats i två (2) likalydande exemplar varav 

Parterna har tagit varsitt.  

 

Räddningstjänsten i 
Sotenäs kommun 

Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

…………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………… 

Maria Vikingsson, Kommundirektör 

…………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………… 

Lars Klevensparr, Förbundsdirektör 

 

 

 



 

 

 
 

  
 

Avtal samverkan vid räddningstjänst 

 

 

Upprättad Giltighetstid 
2021-04-13 Giltig fr o m 
Daniel Gillesén 2021-10-05 resp. 2021-12-01 
Bitr. avdelningschef Giltig t o m 
Marc Lindberg 
Jurist 

Tillsvidare 

  
  

Avtal samverkan vid räddningstjänst 

PARTER 
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, 222000–2535 (”AVRF”) 

Tomasgårdsvägen 1, 441 83 Alingsås 

 
Bohus Räddningstjänstförbund, 222000–3194 (”BORF”) 

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv 

 

Räddningstjänsten i Herrljunga kommun, 212000–1520 (”Herrljunga”) 

Box 201, 524 23 Herrljunga 

 

Räddningstjänsten i Strömstads kommun, 212000–1405 (”Strömstad”) 

Ringvägen 112, 452 35 Strömstad 

 

Räddningstjänsten i Sotenäs kommun, 212000–1322 (”Sotenäs”) 

Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 

 

Räddningstjänsten i Tanums kommun, 212000–1348 (”Tanum”) 

Riksvägen 143 B, 457 31 Tanumshede 

 

Räddningstjänsten i Öckerö kommun, 212000–1280 (”Öckerö”) 

Box 1035, 475 80 Öckerö 

 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 222000–0752 (”RSG”) 

Box 5204, 402 24 Göteborg 

 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, 222000–3194 (”SBRF”) 

Gesällgatan 6, 444 32 Stenungssund 

 

Parterna benämns ensamt för ”part” och gemensamt för ”parter” eller ”parterna”. 

 

Detta dokument kallas hädanefter för ”huvudavtalet”. 
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 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 
Parterna tillträder detta avtal vid den tidpunkt som anges nedan och gäller därefter 

tillsvidare med ömsesidig uppsägning om ett (1) år. Uppsägning av avtalet ska ske 

skriftligen för att ha bindande verkan. 

Part Tillträdesdag 

AVRF 2021-10-05 

BORF 2021-10-05 

Herrljunga 2021-10-05 

RSG 2021-10-05 

SBRF 2021-10-05 

Strömstad 2021-12-01 

Sotenäs 2021-12-01 

Tanum 2021-12-01 

Öckerö 2021-10-05 

 

På tillträdesdagen för AVRF, BORF, RSG, Öckerö och SBRF upphör det tidigare avtalet 

om samverkan vid räddningstjänst, som trädde ikraft 2019-10-01, att gälla utan 

föregående uppsägning. 

 UPPDATERINGSHISTORIK 
Följande förändringar/förlängningar är genomförda. 

Datum Förändring i korthet Handläggare 

2019-09-12 Denna version ersätter tidigare avtal och innehåller 
mindre justeringar främst avseende arbetsmiljö, 
regelhänvisningar och tillämpning gällande 
fakturering. 

Johanna Björnfot 
Marie Caldenby  
Erik Cedergårdh 
Daniel Gillesén 

2021-04-13 Denna version är ändrad huvudsakligen beträffande 
antalet parter och att avtalet ersätter tidigare avtal. 

Daniel Gillesén 
Marc Lindberg 

 BAKGRUND  
Räddningstjänstorganisationerna i Västra Götalandsregionen verkar i en miljö som är 

ständigt föränderlig. Över hela ytan finns en varierande riskbild vilket ställer stora krav 

på räddningstjänsternas förmåga att samordna och organisera sig för att kontinuerligt 

kunna leverera ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor, enligt lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), för människor som bor och vistas där. Mot 

bakgrund av ett alltmer ökat behov av samverkan mellan räddningstjänsterna, träffas 

härmed följande avtal om samverkan vid räddningstjänst. 

 AVTALSINNEHÅLL OCH RANGORDNING  
Detta avtal utgör huvudavtalet mellan parterna som reglerar samverkan övergripande. 

Till detta avtal kan underavtal avseende specifika frågor knytas som tilläggsavtal 

löpande under avtalstiden. Underavtal ska vara skriftliga och undertecknade av 

berörda parter för att få bindande verkan. Parternas fullständiga åtaganden gentemot 

varandra avseende samverkan vid räddningstjänst utgörs av detta huvudavtal och 

eventuellt tillkommande underavtal till lika delar.  

För det fall det skulle förekomma innehållsmässiga motstridigheter mellan detta 

huvudavtal och underavtal, gäller huvudavtalet framför underavtalen. För det fall det 
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förekommer motstridigt innehåll i underavtalen gäller företräde till senast 

undertecknat underavtal. 

 AVTALETS HUVUDSAKLIGA SYFTE  
Syftet med detta avtal är att reglera de övergripande formerna för samverkan mellan 

parterna för gränslös räddningstjänst. Gränslös räddningstjänst syftar till att den 

hjälpsökande ska få så snabb hjälp som möjligt vid en olycka, oavsett kommungräns. 

Vidare syftar gränslös räddningstjänst till att de samlade resurserna används oavsett 

organisationstillhörighet, för att uppnå så effektiv räddningstjänst samt så god förmåga 

som möjligt att upprätthålla beredskapsproduktion och ett likvärdigt skydd till 

allmänheten. 

Genom avtalet skapas ett effektivt resursutnyttjande på varandras geografiska 

områden utan formell framställan i stunden enligt LSO. Genom att hjälpa varandra vid 

vanligt förekommande olyckor stärks förmågan att tillsammans hantera större och 

komplexa olyckor.   

Genom detta avtal förbinder sig parterna härmed att i överensstämmelse med 

bestämmelserna i LSO samt i enlighet med vad som i det följande närmare anges, i mån 

av möjlighet, biträda varandra vid räddningstjänst inom respektive parts geografiska 

uppdragsområde.   

 OMFATTNING AV SAMVERKAN 
6.1 SAMARBETET 
Genom detta avtal ska parterna genom samverkan verka för att snabbt och 

resurseffektivt förmås att tillsammans lösa uppgifter vid räddningstjänst samt uppdrag 

inom ramen för IVPA-avtal (i väntan på ambulans). Med räddningstjänst avses de 

räddningsinsatser som parterna ansvarar för enligt LSO. Genom detta avtal ska även 

parterna genom samverkan verka för att upprätthålla beredskapsproduktion vid 

pågående räddningsinsatser. Samverkan vid andra uppdrag kan ske efter dialog mellan 

parterna.  

Genom detta avtal träffas överenskommelse om att uppgifter som respektive part har 

enligt lag, i den omfattning som anges i detta avtal, ska utföras av de andra parterna 

enligt 9 kap. 37 § första stycket kommunallagen (2017:725). Genom Avtalet ges 

parterna rätt att medverka i varandras räddningsinsatser vid räddningstjänst (1 kap. 

2 § LSO). Avtalet inkluderar även användning av ledningsfunktioner med avseende på 

rollen som räddningsledare och därmed även beslutsfattande på andra kommuners 

vägnar. För att möjliggöra ett sådant beslutsfattande när behov uppstår omfattar 

avtalet därför även att respektive part ger anställda rätt att fatta beslut på den andra 

organisationens vägnar enligt 9 kap. 37 § andra stycket kommunallagen.  

Avtalet reglerar att nyttjandet av resurserna kan ske proaktivt och direkt med 

förutbestämda arbetssätt (instruktioner). Avtalet gör att formell begäran om 

medverkande i annan kommuns räddningsinsats inte behöver göras vid varje tillfälle 

och minimerar därmed risken för fördröjning av insatsen.  

I tid närmsta resurs, förstärkande resurser och ledningsenheter larmas enligt 

gemensamma instruktioner. Beredskapsproduktion beslutas av vakthavande befäl 

(tidigare benämnt stabschef) eller vakthavande räddningschef (räddningschef i 

beredskap) enligt gemensamma instruktioner. Enligt detta avtal kan parternas 

ledningsfunktioner nyttjas i hela området.  
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6.2 RÄDDNINGSLEDARE VID RÄDDNINGSINSATS 
Räddningsledarmandat har i normalfallet den som företräder högst organisatorisk nivå 

och i normalfallet befinner sig på skadeplatsen. Respektive parts räddningschef utser 

behörig person i annan organisation att agera som räddningsledare i det egna området. 

6.3 ARBETSMILJÖANSVAR VID RÄDDNINGSINSATS 
Arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) kan vara fördelat på olika sätt 

inom de olika räddningstjänsterna i räddningsregionen. När de arbetar på samma 

arbetsställe ska arbetsledningarna samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. 

Samtliga parter är skyldiga att se till att deras verksamhet inte utsätter någon annan för 

risker för ohälsa eller olycksfall. Gemensamma förväntningar på räddningsledaren 

regleras i särskild instruktion. Arbetsledare/befäl för biträdande räddningstjänst ska 

genom sin arbetsmiljöuppgift säkerställa arbetsmiljön för den egna räddningsstyrkan i 

de arbetsuppgifter som tilldelats befälet av räddningsledaren. 

Parterna har genom detta avtal kommit överens om att utse samordningsansvar enligt 

arbetsmiljölag vid gemensamt arbete vid räddningsinsats. Förutsättningarna för detta 

regleras i gemensam instruktion. Att det finns en samordningsansvarig arbetsgivare 

gör inte att de andra arbetsgivarna undantas det normala ansvaret för de egna 

arbetstagarnas arbetsmiljö. Samordningsansvaret gäller bara samordningen och är inte 

något totalansvar för alla inblandade organisationers skyddsarbete. De andra 

räddningstjänsterna ska normalt följa de anvisningar som den samordningsansvarige 

ger.  

Det vilar inte enbart på högsta arbetsledare/befäl att ta ansvar för säkra 

arbetsförhållanden. Det åligger på personal i samtliga nivåer att söka och värdera 

information, kontinuerligt genomföra riskbedömningar och kommunicera väsentlig 
information som rör säkerheten för samtliga arbetsgivares personal. 

6.4 UPPFÖLJNING AV AVTAL  
Respektive parts räddningschef ansvarar för årlig gemensam uppföljning av avtalet och 

bedömning av behov om justering av samverkan.  

 PARTERNAS GEMENSAMMA ÅTAGANDEN 
Respektive part ansvarar för att tillse att delegationsbeslut fattas så att alla 

beslutsfattare är behöriga att fatta beslut som behövs för uppfyllandet av detta avtal.  

Räddningschef ansvarar för att utse räddningsledare vilket innefattar att personerna 

har behörighetsgivande utbildning, är lämpliga samt genomgått introduktion och 

fortbildning. Uppföljning av lämplighet och varaktighet i en persons utnämning åvilar 

ordinarie räddningschef. Vilka befattningshavare som har blivit utsedda framgår av 

respektive parts räddningschefsbeslut.  

Parterna ska lämna nödvändig information till varandra och i övrigt vara varandra 

behjälpliga, utifrån eget initiativ eller på begäran från endera parten, för att möjliggöra 

uppfyllelse av detta avtal.  

Respektive part/räddningstjänst åtar sig att upprätthålla de förmågor som framgår av 

handlingsprogrammen och som finns med utgångspunkt i respektive kommuns 
grundläggande riskbild.  
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7.1 DOKUMENTATION 
Dokumentation från räddningsinsats och IVPA-uppdrag upprättas av respektive part i 

händelserapport. 

7.2 FORCE MAJEURE 
Part är fri från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga 

skadestånd till motparten om dennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög 

kostnad kan fullgöras på grund av force majeure såsom exempelvis krig eller upplopp, 

arbetsinställelse, blockad, ingrepp av offentlig myndighet som part inte råder över och 

heller inte kunnat förutse. Uppräkningen är inte uttömmande.  

Parterna kan åberopa force majeure. Den part som avser åberopa force majeure som 

befrielsegrund ska, så snart som möjligt, underrätta motparten därom samt minimera 

följden av force majeure. När situation för force majeure har upphört ska parterna åter 

fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. 

 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
Vid fullgörande av förpliktelser enligt detta Avtal kommer behandling av 

personuppgifter att ske av och mellan Parterna för särskilt angivna ändamål. Grund för 

behandling av personuppgifter är för fullgörande av rättslig förpliktelse samt avtal 

mellan Parterna, enligt artikel 6 i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 

2016/679 av den 26 april 2016 (dataskyddsförordningen). Syfte för behandling av 

personuppgifter är för fullgörande av åtagande avseende larmning och ledning av 

räddningsinsatser.   

Respektive Part är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 

Part utför för egen räkning samt som ett led vid larmning och ledning av 

räddningsinsatser.  

Mellan Parterna har träffats ett Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar enligt 

artikel 26 i dataskyddsförordningen.  

Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar inklusive dess bilagor, kompletterar detta 

Avtal och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor avseende villkor för behandling 

av personuppgifter.  

 EKONOMI 
9.1 RÄTT TILL ERSÄTTNING 
Vid hjälp vid räddningstjänst (basresurser, ledningsresurser) enligt detta avtal ersätts 

kostnader för faktisk användningstid. Kostnaden för fordon ersätts enligt SRVFS 

2004:11. Kostnaden för användning av personal beräknas enligt vid var tid gällande 

RiB-avtals ersättning som gäller vid tjänstgöring från och med andra timmen (i RiB 19 § 

5 mom. 2 b). Sociala avgifter, personalomkostnader och i förekommande fall 

semesterersättning tillkommer. Undantag från ovanstående gäller för specialresurser 

som hanteras i särskild ordning. Uppkomna större kostnader för materiel regleras 

separat enligt överenskommelse i varje enskilt fall. Hjälp vid IVPA-uppdrag ersätts 

enligt vid var tid gällande IVPA-avtal för respektive part. Kostnadskalkyl upprättas av 

vardera part.  

9.2 FAKTURERING 
Fakturering av uppkomna kostnader sker halvårsvis, efter avstämning av nyttjade 

resurser. 
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9.3 BETALNING 
Betalning ska ske inom 30 dagar mot faktura. Dröjsmålsränta debiteras enligt 

räntelagen.  

 GÄLLANDE RÄTT 
För tolkning och tillämpning av detta avtal gäller svensk rätt. 

 TVIST 
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras av parterna i samråd. I 

andra hand ska tvist med anledning av detta avtal avgöras i svensk allmän domstol. 
 

_________________________________ 

 

I bekräftelse härav, har detta avtal upprättats i nio (9) likalydande exemplar varav 

parterna har tagit varsitt. 

 

Alingsås och Vårgårda 
Räddningstjänstförbund 

Bohus 
Räddningstjänstförbund 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Linda Ottosson 
Förbundsdirektör 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Susanne Jönsson  
Ordförande Förbundsdirektionen 

Räddningstjänsten i 
Herrljunga kommun 

Räddningstjänsten i 
Strömstads kommun 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Hans Malmquist 
Ordförande Bygg och miljönämnden 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Mats Brocker  
Kommundirektör 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Johan Fors, Räddningschef                                       
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Räddningstjänsten i 
Sotenäs kommun 

Räddningstjänsten i 
Tanums kommun 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Maria Vikingsson, Kommundirektör 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Liselotte Fröjd  
Kommunstyrelsens ordförande 

 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Gunnar Ohlén  
Räddningschef 

Räddningstjänsten i 
Öckerö kommun 

Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

…………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………… 

Malin Tisell 
Förvaltningschef 

…………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………… 

Lars Klevensparr  
Förbundsdirektör 

Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Agneta Pettersson Bell 
Ordförande Förbundsdirektionen 
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KSAU § 85 Dnr 2020/000970 

Motion gällande översyn av trafikreglering sommartid i 
Hunnebostrands äldre delar 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att en utredning bör 
genomföras gällande trafikreglering under sommartid i Hunnebostrands äldre delar som belyser 
olika frågeställningar, bland annat:  

• Hur kan man säkra näringsidkarnas varuleveranser och de boendes parkeringsbehov 
• Hur separerar man på lämpligt sätt oskyddade trafikanter från bilar 
• Kan själva gaturummet göras trevligare i något avseende i syfte att dämpa hastigheterna 
• Hur tillgodoses blåljusverksamhetens behov av framkomlighet 
• Kan utökad enkelriktning alternativt gågata alternativt gångfartsområde vara en lösning 

 
Området som denna motion berör avser hela Södra och Norra Strandgatan samt Hunnebovägen, 
delar från anslutningen till Södra Strandgatan och söderut till korsningen med Lahällevägen.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 § 65 att föreslå att Kommunfullmäktige att bifalla 
motionen med att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra utredningen när detaljplanen för 
Gamla Hunnebo vunnit laga kraft samt anslå 350 tkr i extra anslag. 

Beskrivning av ärendet 

Förslaget grundar sig på att motionärerna anser att tiden är mogen för att på nytt se över 
trafikregleringen så att trafiken flyter bättre och att gångtrafikanterna kan röra sig i området på ett 
säkert sätt. På de gatuavsnitt som motionen avser är det under sommartid lite kaosartat när bilister 
och fotgängare ska samsas och ofta uppstår en irriterad stämning. Motionärerna anser således att 
utredningen bör genomföras så att de första åtgärderna kan vara på plats redan kommande 
sommarsäsong som ett provår.  
 
Förvaltningen ser behovet av en förnyad översyn av trafiksituationen i Hunnebostrand dock bör en 
sådan utredning anstå tills detaljplanen för Gamla Hunnebo som är antagen men överklagad vinner 
laga kraft för att kunna ta avstamp i denna. 
 
Att genomföra en utredning av den omfattningen som föreslås är dock ett omfattande arbete vilket 
kommer att kräva externa resurser för att kunna genomföras vilket det dock inte finns ekonomiskt 
utrymme för i nuvarande och kommande budget. En utredning av denna omfattning bedöms kosta 
350 tkr vilket inte ryms i befintlig budget. 

Beslutsunderlag 

Motion 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-26 § 132 
Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-09 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-04-22 § 65 
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Forts. KSAU § 85 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till motionen, och som tilläggsförslag att en enkel utredning 
ska genomföras av förvaltningen med befintliga resurser, i samråd med Hunnebostrands 
samhällsförening. 
Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Lars-Erik Knutssons (S) förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att en enkel utredning ska genomföras av 
förvaltningen med befintliga resurser, i samråd med Hunnebostrands samhällsförening. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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BN § 65  Dnr BN 2021/289 

Motion gällande översyn av trafikreglering sommartid i 
Hunnebostrands äldre delar 
Förslagsställarna föreslår i en motion att en utredning bör genomföras gällande trafikreglering under 
sommartid i Hunnebostrands äldre delar. Området som denna motion berör avser hela Södra och 
Norra Strandgatan samt Hunnebovägen, delar från anslutningen till Södra Strandgatan och söderut 
till korsningen med Lahällevägen.   
 
Förslaget grundar sig på att motionärerna anser att tiden är mogen för att på nytt se över 
trafikregleringen så att trafiken flyter bättre och att gångtrafikanterna kan röra sig i området på ett 
säkert sätt. På de gatuavsnitt som motionen avser är det under sommartid lite kaosartat när bilister 
och fotgängare ska samsas och ofta uppstår en irriterad stämning. Motionärerna anser således att 
utredningen bör genomföras så att de första åtgärderna kan vara på plats redan kommande 
sommarsäsong som ett provår.  

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen ser behovet av en förnyad översyn av trafiksituationen i Hunnebostrand dock bör en 
sådan utredning anstå tills detaljplanen för Gamla Hunnebo som är antagen men överklagad vinner 
laga kraft för att kunna ta avstamp i denna. 
Att genomföra en utredning av den omfattningen som föreslås är dock ett omfattande arbete vilket 
kommer att kräva externa resurser för att kunna genomföras vilket det dock inte finns ekonomiskt 
utrymme för i nuvarande och kommande budget. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-04-08 § 82 
Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-09 
Motion 2020-10-06 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att bifalla motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag och finner att nämnden antar detta. 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra utredningen när detaljplanen för Gamla Hunnebo vunnit 
laga kraft samt anslår 350 tkr i extra anslag för detta. 

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Motion gällande översyn av trafikreglering sommartid i 
Hunnebostrands äldre delar. 

Sammanfattning 
Förslagsställarna föreslår i en motion att en utredning bör genomföras gällande 
trafikreglering under sommartid i Hunnebostrands äldre delar. Området som denna 
motion berör avser hela Södra och Norra Strandgatan samt Hunnebovägen, delar från 
anslutningen till Södra Strandgatan och söderut till korsningen med Lahällevägen.   
 

Bakgrund 
Förslaget grundar sig på att motionärerna anser att tiden är mogen för att på nytt se över 
trafikregleringen så att trafiken flyter bättre och att gångtrafikanterna kan röra sig i 
området på ett säkert sätt. På de gatuavsnitt som motionen avser är det under sommartid 
lite kaosartat när bilister och fotgängare ska samsas och ofta uppstår en irriterad 
stämning. Motionärerna anser således att utredningen bör genomföras så att de första 
åtgärderna kan vara på plats redan kommande sommarsäsong som ett provår.  
 

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen ser behovet av en förnyad översyn av trafiksituationen i Hunnebostrand 
dock bör en sådan utredning anstå tills detaljplanen för Gamla Hunnebo som är antagen 
men överklagad vinner laga kraft för att kunna ta avstamp i denna. 
Att genomföra en utredning av den omfattningen som föreslås är dock ett omfattande 
arbete vilket kommer att kräva externa resurser för att kunna genomföras vilket det dock 
inte finns ekonomiskt utrymme för i nuvarande och kommande budget. 
 

Ekonomi 
En utredning av denna omfattning bedöms kosta 350 tkr vilket inte ryms i befintlig 
budget. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Att Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med 
att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra utredningen när detaljplanen för 
Gamla Hunnebo vunnit laga kraft samt anslår 350 tkr i extra anslag för detta. 

 
 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se


 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 

 

 
2021-03-09| Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige| Dnr 2021-000289| Sida 2(2) 

 
 

Sotenäs kommun 
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 

Skickas till 
Förslagsställarna 
Samhällbyggnadsförvaltningen 
Diariet 
 

  
 
 
 
Fredrik Torstensson 

 
 
 
Susanne Jakobsson 

Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 
 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se
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   2020-10-06 

 

 

   Sotenäs kommun 
   Kommunfullmäktige 

 

 

 

Motion om översyn av trafikregleringen sommartid i Hunnebostrands äldre 
delar 

Motionen avser hela Södra och Norra Strandgatan samt Hunnebovägen, delen från anslutningen till 
Södra Strandgatan och söderut till korsningen med Lahällevägen. 

Nuvarande trafikreglering har gällt minst ett 20-tal år. Under den perioden har turismen ökat 
markant och med den även antalet fordon. På de gatuavsnitt som motionen avser är det sommartid 
lite kaosartat när bilister och fotgängare ska samsas.  Ofta uppstår en irriterad stämning.  

Tiden är nu mogen att på nytt se över trafikregleringen så att trafiken flyter bättre och att 
gångtrafikanter kan röra sig i området på ett säkert sätt. 

En utredning bör göras som belyser olika frågeställningar, bland annat: 

• Hur kan man säkra näringsidkarnas varuleveranser och de boendes parkeringsbehov? 

• Hur separerar man på lämpligt sätt oskyddade trafikanter från bilar? 

• Kan själva gaturummet göras trevligare i något avseende i syfte att dämpa hastigheterna? 

• Hur tillgodoses blåljusverksamhetens behov av framkomlighet? 

• Kan utökad enkelriktning alternativt gågata alternativt gångfartsområde vara en lösning? 

Vi anser att utredningen bör genomföras så att de första åtgärderna kan vara på plats redan 
kommande sommarsäsong som ett provår.  

Vi föreslår att motionen får framställas och att kommunfullmäktige överlämnar motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

Therése Mancini (S)   Lars-Erik Knutsson (S) 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-05-18 | §§ 22-37 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2021\KSTU 
Protokoll 2021-05-18.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(27)
 

 
 

KSTU § 26  Dnr 2021/81 

 
Återremiss parkering badplatser 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att avgiftsbelägga fler 
parkeringar i kommunens centrumkärnor. Ärendet lyftes upp i Kommunstyrelsens tekniska utskott 
den 26 februari 2021 och Kommunstyrelsens tekniska utskott beslöt om återremiss av den del i 
ärendet gällande parkeringsplatser som är i anslutning till badplatser för vidare handläggning.  
 

Ajournering  

Ajournering begärs. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-04-28 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att ta tillbaka det beslut som togs i Kommunfullmäktige, 2021-03-18 
§ 31, om att avgiftsbelägga aktuella parkeringsplatserna på Tången. Det innebär att 
parkeringsplatserna vid Badgatan samt Delfingatan/Dammgatan hanteras likartat med andra 
parkeringsplatser i anslutning till bad i Sotenäs kommun och skall i detta fall avgiftsbefrias helt till 
dess att samtliga berörda parkeringsplatser har behandlats.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Återremiss parkering badplatser 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att 
avgiftsbelägga fler parkeringar i kommunens centrumkärnor. Ärendet lyftes upp i 
Kommunstyrelsens tekniska utskott den 26 februari 2021 och Kommunstyrelsens 
tekniska utskott beslöt om återremiss av den del i ärendet gällande parkeringsplatser 
som är i anslutning till badplatser för vidare handläggning.  
 

Beskrivning av ärendet  
Kommunstyrelsen tekniska utskott önskar införa en tidsreglering på dessa 
parkeringsplatser som ligger i anslutning till de kommunala badplatserna. 
 

Förvaltningens bedömning  
Våra kommunala badplatser är ett av få nöjen på sommaren i vår kommun som är gratis 
för alla att avgiftsbelägga parkeringarna vid badplatserna skulle ändra på detta vilket 
bedöms påverka våra innevånare negativt. 
Förvaltningen anser att införa tidsbegränsning på tex 4 h på delar av parkeringarna dock 
inte alla platser skulle medföra en större rörlighet. Trafikingenjören kommer att ta 
ärendet för vidare behandling. 
 
Dock så är det i Sotenäs kommun Byggnadsnämnden tillika Trafiknämnd som är 
beslutande nämnd för bland annat lokala trafikföreskrifterna. Byggnadsnämnden har i 
sin tur gett kommunens trafikingenjör delegation för dessa föreskrifter. 
Kommunstyrelsen tekniska utskott kan således inte besluta eller delegera detta 
önskemål till trafikingenjören. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen tekniska utskott tar del av informationen gällande planerna på 
tidsbegränsning. 
 

 
 
 
 

Fredrik Torstensson Susanne Jakobsson 
Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 
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KSAU § 86 Dnr 2021/000302 

Uppdrag - Välkomstskyltar och välkomstkalas Sotenäs kommun från 
Motion om att Välkomna människor till Sotenäs 

Sammanfattning 

Tina Ehn (mp) föreslog i en motion, Dnr KA 2015/136 att Sotenäs kommun utreder möjligheterna 
att sätta upp välkomstskyltar vid infarterna till kommunen. Motionären menade att det är av stor 
vikt att man ska känna sig välkommen till Sotenäs oavsett om man funderar på möjligheten att 
bosätta sig i kommunen eller bara är på ett besök. Att Sotenäs kommun upplevs som en plats dit 
människor vill ta sig, en kommun som lockar till sig nya invånare.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-18 § 10 att bifalla motionen och uppdrog åt 
Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att sätta upp Välkomstskyltar på strategiskt viktiga platser, 
samt att undersöka kostnad och innehåll för ett välkomstbrev och/eller ett välkomstkalas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-22, KS § 210 att inventera befintliga 
Välkomst/Informationsskyltar i kommunen och att beakta Medborgarförslag om informationsplats, 
dnr KA 2017/1084, i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut samt göra utskick av välkomstbrev 
och ordna välkomstkalas. 

Beskrivning av ärendet 

En inventering av välkomstskyltar i kommunen redovisas och ett förslag för välkomstkalas. 

Välkomst/Informationsskyltar 

En inventering av välkomstskyltar genomfördes under sommaren 2018.  
Kort sammanfattning av inventeringen: 

• De välkomstskyltar som är uppsatta vid infarterna till våra postnummerorter (från 2012) är 
idag inaktuella. Framför allt när det gäller annonsörerna, företag som inte längre finns etc. 

• De välkomstskyltar som är uppsatta vid infarterna till respektive ort, sköts av de lokala 
föreningarna och har sin charm och historisk layout.  

• Turistföreningens informationsskyltar med ortsinformation och kartor är inaktuella och/eller 
behov av renovering/borttagande. 

• De skyltar som var skadade och som kommunen ansvarade för har tagits bort/ned under 
2018/2019. Andra ansvariga för skyltar i dåligt skick är vidtalade. 

Det är viktigt att området/platsen där de nya välkomst/informationsskyltarna står ska bidra till att 
förmedla bilden av Sotenäs som välkomnande och attraktiv att besöka, bo och leva i – hela året.  

Välkomstkalas 

Det har varit svårt att få till ett datum under 2018/2019 för ett välkomstkalas där kommundirektör, 
kommunalråd och oppositionsråd kunde delta på välkomstkalaset.  
Under 2020 omöjliggjorde pandemin, Covid-19 att arrangera något välkomstkalas.  
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Forts. KSAU § 86 

Beslutsunderlag 

Skyltinventering sommaren 2018 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-21 § 113 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-22 § 210  
Projektkoordinators tjänsteutlåtande 2021-05-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på nya aktuella 
välkomst/informationsskyltar och att platsen där de ska stå är attraktiva samt redovisa kostnaderna 
för framtagandet och underhåll av dem.   
 
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med välkomstkalas.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att under tiden skicka ut 
välkomstbrev, två gånger per år till nyinflyttade, där kommunledningen välkomnar de nyinflyttade. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-07 KA 2021/302 
 
Tillväxt och utvecklingsavdelningen 
Succkie Gunnarsson 
Projektkoordinator 
Per Svensson 
Avdelningschef 

 

Uppdrag - Välkomstskyltar och välkomstkalas Sotenäs kommun från 
Motion om att Välkomna människor till Sotenäs 

Sammanfattning 
Tina Ehn (mp) föreslog i en motion, Dnr KA 2015/136, (Bilaga 1) att Sotenäs kommun 
utreder möjligheterna att sätta upp välkomstskyltar vid infarterna till kommunen. 
Motionären menar att det är av stor vikt att man ska känna sig välkommen till Sotenäs 
oavsett om man funderar på möjligheten att bosätta sig i kommunen eller bara är på ett 
besök. Att Sotenäs kommun upplevs som en plats dit människor vill ta sig, en kommun 
som lockar till sig nya invånare.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-18 § 10 att bifalla motionen och uppdrog åt 
Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att sätta upp Välkomstskyltar på strategiskt 
viktiga platser, samt att undersöka kostnad och innehåll för ett välkomstbrev och/eller 
ett välkomstkalas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-22, KS § 210 att inventera befintliga 
Välkomst/Informationsskyltar i kommunen och att beakta Medborgarförslag om 
informationsplats, dnr KA 2017/1084 (Bilaga 2), i enlighet med Kommunfullmäktiges 
beslut samt göra utskick av välkomstbrev och ordna välkomstkalas. 

Beskrivning av ärendet 
En inventering av välkomstskyltar i kommunen redovisas och ett förslag för 
välkomstkalas. 

Välkomst/Informationsskyltar 
En inventering av välkomstskyltar har gjorts under sommaren 2018, se bilaga 3. 
Kort sammanfattning av inventeringen: 

• De välkomstskyltar som är uppsatta vid infarterna till våra postnummerorter 
(från 2012) är idag inaktuella. Framför allt när det gäller annonsörerna, företag 
som inte längre finns etc. 
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• De välkomstskyltar som är uppsatta vid infarterna till respektive ort, sköts av de 
lokala föreningarna och har sin charm och historisk layout.  

• Turistföreningens informationsskyltar med ortsinformation och kartor är 
inaktuella och/eller behov av renovering/borttagande. 

• De skyltar som var skadade och som kommunen ansvarade för har tagits 
bort/ned under 2018/2019. Andra ansvariga för skyltar i dåligt skick är 
vidtalade. 

Det är viktigt att området/platsen där de nya välkomst/informationsskyltarna står ska 
bidra till att förmedla bilden av Sotenäs som välkomnande och attraktiv att besöka, bo 
och leva i – hela året.  
 
Det föreslås att en grupp med representanter, förvaltningsöverskridande, börjar utreda 
de två befintliga/naturliga platserna vid infarten till Sotenäset. Brygge, infarten från norr 
och Stranderängsbro, infarten från söder. Uppdraget blir att ta fram skissförslag, 
kostnader samt underhåll av platserna och skyltarna. 

Välkomstkalas 
Det har varit svårt att få till ett datum under 2018/2019 för ett välkomstkalas där 
kommundirektör, kommunalråd och oppositionsråd kunde delta på välkomstkalaset.  
Under 2020 omöjliggjorde pandemin, covid-19, att arrangera något välkomstkalas.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Kostnader för framtagandet av nya skyltar samt underhåll av platserna (Brygge och 
Stranderängsbro).  
 
 
Kostnad för välkomstbrev/vykort, tillika inbjudan till ett välkomstkalas, ca 20 000 kr/år.  
Kostnader för välkomstkalas, ca 2 x 10 000 kr/år? 
Medel tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel.  

Organisation och personal 

Arbetet med skyltar görs i en förvaltningsöverskridande grupp.  
Med repr från Drift o projekt, planavdelningen, besöksnäringsutvecklare, m fl  
 
Planering och genomförande av välkomstkalas.  

Medborgarperspektiv 

En ökad satsning på värdskapet bidrar till att Sotenäs kommun upplevs som en plats där 
människor vill leva, bo verka i samt besöka. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en 
förvaltningsövergripande grupp för att ta fram förslag på nya aktuella 
välkomst/informationsskyltar och att platsen där de ska stå är attraktiva samt redovisa 
kostnaderna för framtagandet och underhåll av dem.   

 

Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med välkomstkalas pga pågående pandemi. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att under tiden skicka ut 
välkomstbrev, två gånger per år till nyinflyttade, där kommunledningen välkomnar de 
nyinflyttade. 
 
 

Bilaga/Bilagor 
• Bilaga 1: Dnr KA 2015/136, Motion om att "Välkomna människor till Sotenäs" 
• Bilaga 2: KA 2017/1084   
• Bilaga 3: Skyltinventering sommaren 2018 

 

Beslutet skickas till 
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Jenny Borg, kommunikatör 
Fredrik Handfast, näringslivsstrateg 
Per Svensson, avdelningschef 
Succkie Gunnarsson, projektkoordinator 
 
 
 

  
  
  

   Succkie Gunnarsson           Per Svensson 
   Projektkoordinator           Avdelningschef, Tillväxt och utveckling
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KF § 113 KA 2017/1084

Medborgarförslag om informationsplats
Jan Mattsson, Hunnebostrand, föreslår i ett medborgarförslag att en informationstavla om 
Hunnebostrand sätts upp i anslutning till busshållplatsen i Ulebergshamn.

Kommunfullmäktige har bifallit en motion från Tina Ehn (MP) 2016-02-18 § 10, dnr KA 2015/136 
och uppdragit åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att sätta upp välkomstskyltar på 
strategiskt viktiga platser.

Yrkande

Peter Hemlin (M) föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat med att ärendet är under 
beredning inom kommunkansliet efter en beviljad motion av Tina Ehn (MP), samt att 
förslagsställarens synpunkter hänskjuts till beredningen av motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Peter Hemlins (M) förslag och finner att kommunfullmäktige
antar detta.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget kan anses besvarat med att ärendet är under 
beredning inom kommunkansliet efter en beviljad motion av Tina Ehn (MP).

Kommunfullmäktige beslutar att förslagsställarens synpunkter hänskjuts till beredningen av 
motionen, (dnr KA 2015/136).

Skickas till

Förslagsställaren
Näringslivsutvecklare
Projektkoordinator
Chef TUA
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KSAU § 87 Dnr 2020/000819 

Vattenskoterkörning - uppdrag utredning hastighetsbegränsning 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav 2020-10-28 § 159 kommundirektören i uppdrag att bland annat utreda 
påverkan av att utöka de fartbegränsade områdena kring utsatta hamn- och kanalinlopp för att 
besluta om en ansökan för detta bör göras till Länsstyrelsen. Detta med anledning av att minska 
problemen med vattenskoterkörning som kan upplevas som farlig och störande på många platser i 
kommunen.     

Beskrivning av ärendet 

Uppdraget grundade sig på att vattenskoterkörning ofta upplevs som farlig och störande. En 
utredning gjordes under hösten 2020 av kommunkansliet och presenterades för Kommunstyrelsen 
med förslag på åtgärder att ta till för att förbättra säkerheten i våra utsatta områden såsom 
vältrafikerade hamninlopp och vissa badplatser. 
 
En av åtgärderna som föreslogs till Kommunstyrelsen var att utreda påverkan av att utöka de 
fartbegränsade områdena kring utsatta hamn- och kanalinlopp för att besluta om en ansökan bör 
göras till Länsstyrelsen som är den myndighet som beslutar om fartbegränsningar i farleder och 
hamnområden genom olika förordningar.  
 
Utredningen som har gjorts i detta aktuella uppdrag har utgått från de begränsningar som idag redan 
i kommunens hamnar bland annat. Förslag på vilka utökningar av dessa gränsdragningar som är 
lämpliga att göra har diskuterats med chef för drift- och projekt samt hamningenjör. Utgångsläget 
var att hitta områden som är mest utsatta för vattenskoterkörning i höga hastigheter och därmed är 
högriskområden varpå följande områden har identifierats (där hastigheten idag inte är begränsad): 

• områden där båttrafiken är mest koncentrerad, exempelvis vid hamninlopp 
• populära badplatser 

 
Utefter detta har kartor tagits fram där dessa områden har identifierats finnas geografiskt i vårt 
område: 

• Smögen, Vallevik - innanför en punkt sydliga delen av utlopp smyghålet till sydligaste 
punkten Holländarberget (karta 1 Smögen Kungshamn) 

• Smögen - Kungshamn, hamninloppen – innanför punkt sydostlig del av Klevudden via 
Byttelocket till sydlig del av Guleskärskajen (karta 1 Smögen Kungshamn) 

• Hunnebostrand och Ulebergshamn – innanför nordligast punkt Ödby Ö norrut via 
Björkholmen, Knivsholmen, Inre Huö, Flatholmen, Persholmen, Ängen, Stensholmen till 
Gramskär (karta 2 Hunnebostrand Ulebergshamn och karta 3 Bovallstrand) 

• Bovallstrand – innanför norra delen Gullviksberget till sydliga delen Svenneby 
Mellangårds naturreservat (karta 2 Hunnebostrand Ulebergshamn) 
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Forts. KSAU § 87 

Under utredningen diskuterades även om behov av begränsad hastighet föreligger under hela året 
eller endast under en viss period. Det framkom att det finns endast belägg för att hastighetsbegränsa 
dessa områden under perioden 1 juni till 31 augusti. Detta med tanke på att trafiken till havs ökar 
markant under den här tiden på året samt att den vattenskoterkörning som pågår andra tider på året 
inte uppfattas som särskilt omfattande och därav i behov att begränsas. 
 
Förslaget mynnade därför ut i att hastigheten ska föreslås sättas till 5 knop i dessa områden under 
perioden 1 juni till och med 31 augusti årligen. 
 
Området utanför Bohus Malmöns hamn, alltså hela Malmö bukt väster och söder om Store Holme, 
har en permanent hastighetsbegränsning om 5 knop. 

Förslaget på krav på förarbevis 
2020-12-07 sände regeringen ut en remiss av promemoria förarbevis för vattenskoter till ett flertal 
instanser, bland annat Kustbevakningen, några av landets länsstyrelser, Sjöfartsverket och 
Polismyndigheten, med begäran om remissvar senast 2021-02-04. Enligt remissen ska kravet att ha 
förarbevis träda ikraft den 2021-07-1 och att de bestämmelser som rör utbildningsanordnarna ska 
träda ikraft 2021-05-15. Dock har rådande pandemi gjort att detta har fått skjutas på framtiden. 
Enligt pressmeddelande daterat 2021-04-29 lägger regeringen fram förslaget om obligatoriskt 
förarbevis för vattenskoter i en proposition. Utbildningen för att ta ett förarbevis kan påbörjas från 
och med 2021-07-01 och krav på förarbevis föreslås träda i kraft 2022-05-01.    

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2021-04-26 
Karta 1 Smögen Kungshamn – förslag 2021-03-28 
Karta 2 Hunnebostrand Ulebergshamn – förslag 2021-03-28 
Karta 3 Bovallstrand – förslag 2021-03-28 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att områden ska anges med tydliga geografiska benämningar och att 
man undersöker om området i Bovallstrand ingår i Tanums kommun. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 87 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att revidera beslutet med att områden ska anges med 
tydliga geografiska benämningar och att det undersöks om området i Bovallstrand ingår i Tanums 
kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att till Länsstyrelsen ansöka om tillfällig 
hastighetsbegränsning om 5 knop under period 1 juni till 31 augusti för följande områden: 
 

• Smögen, Vallevik – Nordost om punkt sydliga delen av utlopp Smyghålet till sydligaste 
punkten Holländarberget  

• Smögen - Kungshamn, hamninloppen – Nordväst om punkt sydostlig del av Klevudden 
via Byttelocket till sydlig del av Guleskärskajen  

• Hunnebostrand och Ulebergshamn – Öster om nordligast punkt Ödby Ö norrut via 
Björkholmen, Knivsholmen, Inre Huö, öster om Flatholmen, Persholmen, sydost om Ängen, 
söder om Stensholmen sydväst om Gramskär  

• Bovallstrand – Ostnordost om punkt norra delen Gullviksberget till punkt sydliga delen 
Svenneby Mellangårds naturreservat  

 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-20 KA 2020/000819 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrica Constin, ulrica.constin@sotenas.se 
Nämndsekreterare 
 

Vattenskoterkörning - uppdrag utredning hastighetsbegränsning 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2020-10-28 § 159 kommundirektören i uppdrag att bland annat 
utreda påverkan av att utöka de fartbegränsade områdena kring utsatta hamn- och 
kanalinlopp för att besluta om en ansökan för detta bör göras till Länsstyrelsen. Detta med 
anledning av att minska problemen med vattenskoterkörning som kan upplevas som farlig 
och störande på många platser i kommunen.     

Beskrivning av ärendet 
Uppdraget grundade sig på att vattenskoterkörning ofta upplevs som farlig och störande. 
En utredning gjordes under hösten 2020 av kommunkansliet och presenterades för 
Kommunstyrelsen med förslag på åtgärder att ta till för att förbättra säkerheten i våra 
utsatta områden såsom vältrafikerade hamninlopp och vissa badplatser. 
 
En av åtgärderna som föreslogs till Kommunstyrelsen var att utreda påverkan av att utöka 
de fartbegränsade områdena kring utsatta hamn- och kanalinlopp för att besluta om en 
ansökan bör göras till Länsstyrelsen som är den myndighet som beslutar om 
fartbegränsningar i farleder och hamnområden genom olika förordningar.  
 
Utredningen som har gjorts i detta aktuella uppdrag har utgått från de begränsningar som 
idag redan i kommunens hamnar bland annat. Förslag på vilka utökningar av dessa 
gränsdragningar som är lämpliga att göra har diskuterats med chef för drift- och projekt 
samt hamningenjör. Utgångsläget var att hitta områden som är mest utsatta för 
vattenskoterkörning i höga hastigheter och därmed är högriskområden varpå följande 
områden har identifierats (där hastigheten idag inte är begränsad): 

• områden där båttrafiken är mest koncentrerad, exempelvis vid hamninlopp 
• populära badplatser 

 
Utefter detta har kartor tagits fram där dessa områden har identifierats finnas geografiskt i 
vårt område: 

• Smögen, Vallevik - innanför en punkt sydliga delen av utlopp smyghålet till 
sydligaste punkten Holländarberget (karta 1 Smögen Kungshamn) 

• Smögen - Kungshamn, hamninloppen – innanför punkt sydostlig del av 
Klevudden via Byttelocket till sydlig del av Guleskärskajen (karta 1 Smögen 
Kungshamn) 



 

 

 

 

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

• Hunnebostrand och Ulebergshamn – innanför nordligast punkt Ödby Ö norrut 
via Björkholmen, Knivsholmen, Inre Huö, Flatholmen, Persholmen, Ängen, 
Stensholmen till Gramskär (karta 2 Hunnebostrand Ulebergshamn och karta 3 
Bovallstrand) 

• Bovallstrand – innanför norra delen Gullviksberget till sydliga delen Svenneby 
Mellangårds naturreservat (karta 2 Hunnebostrand Ulebergshamn) 

 
Området utanför Bohus Malmöns hamn, alltså hela Malmö bukt väster och söder om Store 
Holme, har en permanent hastighetsbegränsning om 5 knop. 
Dialog har förts 2021-05-19 med hamnchef på Tanums Hamnar AB med anledning av att 
norra delen av Bottnefjorden ligger i Tanums kommun och därför ska eventuella skyltar 
hanteras och bekostas av dom. Han ställer sig positiv till en ansökan enligt detta förslag. 
 
Under utredningen diskuterades även om behov av begränsad hastighet föreligger under 
hela året eller endast under en viss period. Det framkom att det finns endast belägg för att 
hastighetsbegränsa dessa områden under perioden 1 juni till 31 augusti. Detta med tanke på 
att trafiken till havs ökar markant under den här tiden på året samt att den 
vattenskoterkörning som pågår andra tider på året inte uppfattas som särskilt omfattande 
och därav i behov att begränsas. 
 
Förslaget mynnade därför ut i att hastigheten ska föreslås sättas till 5 knop i dessa områden 
under perioden 1 juni till och med 31 augusti årligen. 

Förslaget på krav på förarbevis 

2020-12-07 sände regeringen ut en remiss av promemoria förarbevis för vattenskoter till ett 
flertal instanser, bland annat Kustbevakningen, några av landets länsstyrelser, 
Sjöfartsverket och Polismyndigheten, med begäran om remissvar senast 2021-02-04. 
Enligt remissen ska kravet att ha förarbevis träda ikraft den 2021-07-1 och att de 
bestämmelser som rör utbildningsanordnarna ska träda ikraft 2021-05-15. Dock har 
rådande pandemi gjort att detta har fått skjutas på framtiden. Enligt pressmeddelande 
daterat 2021-04-29 lägger regeringen fram förslaget om obligatoriskt förarbevis för 
vattenskoter i en proposition. Utbildningen för att ta ett förarbevis kan påbörjas från och 
med 2021-07-01 och krav på förarbevis föreslås träda i kraft 2022-05-01.    

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Ingen påverkan då förslaget kan hanteras av befintlig personal och budget. 

Organisation och personal  

Bör kunna hanteras inom befintlig personalorganisation. 

Medborgarperspektiv 

 Ökar säkerheten för medborgare. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att till Länsstyrelsen ansökan om 
tillfällig hastighetsbegränsning om 5 knop under period 1 juni till 31 augusti för följande 
områden: 
• Smögen, Vallevik – Nordost om punkt sydliga delen av utlopp Smyghålet till 

sydligaste punkten Holländarberget  
• Smögen - Kungshamn, hamninloppen – Nordväst om punkt sydostlig del av 

Klevudden via Byttelocket till sydlig del av Guleskärskajen  
• Hunnebostrand och Ulebergshamn – Öster om nordligast punkt Ödby Ö norrut via 

Björkholmen, Knivsholmen, Inre Huö, öster om Flatholmen, Persholmen, sydost om 
Ängen, söder om Stensholmen sydväst om Gramskär  

• Bovallstrand – Ostnordost om punkt norra delen Gullviksberget till punkt sydliga 
delen Svenneby Mellangårds naturreservat    

Bilaga/Bilagor 
Karta 1 Smögen Kungshamn – förslag 2021-03-28 
Karta 2 Hunnebostrand Ulebergshamn – förslag 2021-03-28 
Karta 3 Bovallstrand – förslag 2021-03-28 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
Nämndsekreterare 
Drift- och projektchef 
 
 

  
Ulrica Constin  
Nämndsekreterare  
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KSAU § 88 Dnr 2020/001200 

Uppdrag – restaurera Sandöslingan och närområdet 

Sammanfattning 

En utredning innehållande åtgärder och kostnadsförslag för restaurering av motionsspåret på Sandö 
på Smögen har tagits fram i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige 2020-11-26 § 125. 

Beskrivning av ärendet 

Sandöslingan har en beläggning av grus och går även över bergspartier. Underlaget och avrinningen 
gör att vid regn försvinner stora delar av materialet bort. För att åtgärda detta behöver spåret dränera 
och på flera ställen kommer man behöva bygga stödmur och kantstöd för att få materialet att stanna 
kvar. Spåret är även i behov av ett nytt gruslager på stora delar av sträckningen. 

Ekonomi 

Beräknad kostnad för de föreslagna åtgärderna uppgår till ca 350 tkr. I denna summa ingår; 
markarbete, schaktning, dränering och material. Verksamheten har inga möjligheter att inom årets 
befintliga budget finasiera dessa åtgärder utan en tillfällig ramökning. 

Beslutsunderlag 

Chef för Arbetsmarknadsenhetens tjänsteutlåtande 2021-05-05 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att investeringsmedel ska avsättas för 
uppdraget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra föreslagna åtgärder. 
 
Totalt avsätts 350 tkr i investeringsmedel för år 2022. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 89 Dnr 2021/000381  

Förfrågan stöd bokutgivning - Sote bonde till Saltskärs käring 

Sammanfattning 

Syföreningen Ljus, Ulebergshamn, har arbetat med att ta fram en bok om övärlden utanför 
Ulebergshamn. Föreningen önskar stöd för att finansiera en utgivning av boken. 
Syftet med boken är att göra övärlden utanför Ulebergshamn med omnejd, Bovallstrand 
och Hunnebostrand, känd för en större publik. Vi har idag en växande skara människor 
som flyttar hit, som fast- eller fritidsboende, och som vill veta mera om denna spännande 
arkipelag. Men de har också tänkt på alla ortsbor, sedan generationer tillbaka, och alla 
återvändare som har stränderna, skären och havets skiftningar i sina hjärtan. 
För att få bredd i materialet har de anlitat skribenter och experter inom olika områden. Alla med 
anknytning till trakten. 
 
Materialet har ett kulturhistoriskt värde och innehållet är av god kvalitet. Det är av vikt att 
stödja föreningar som seriöst tar sig an uppgiften att forska och dokumentera historiska 
platser och dess utveckling. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2021-04-07 § 18 
Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2021-03-22 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att kommunen går i borgen för ett 
banklån och att förfrågan i övrigt hanteras av Utbildningsnämnden inom ramen för kulturstöd. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att att kommunen går i borgen för ett banklån, och att förfrågan i övrigt 
hanteras av Utbildningsnämnden inom ramen för kulturstöd. 
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Kommunstyrelsen 
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UN § 28 Dnr 2021/000040  

Förfrågan stöd bokutgivning - Sote bonde till Saltskärs käring 

Sammanfattning 

Syföreningen Ljus, Ulebergshamn, har arbetat med att ta fram en bok om övärlden utanför 
Ulebergshamn. Föreningen önskar stöd för att finansiera en utgivning av boken. 
Syftet med boken är att göra övärlden utanför Ulebergshamn med omnejd, Bovallstrand 
och Hunnebostrand, känd för en större publik. Vi har idag en växande skara människor 
som flyttar hit, som fast- eller fritidsboende, och som vill veta mera om denna spännande 
arkipelag. Men de har också tänkt på alla ortsbor, sedan generationer tillbaka, och alla 
återvändare som har stränderna, skären och havets skiftningar i sina hjärtan. 
För att få bredd i materialet har de anlitat skribenter och experter inom olika områden. Alla med 
anknytning till trakten. 
Materialet har ett kulturhistoriskt värde och innehållet är av god kvalitet. Det är av vikt att 
stödja föreningar som seriöst tar sig an uppgiften att forska och dokumentera historiska 
platser och dess utveckling. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2021-04-07 § 18 
Tjänsteutlåtande bokutgivning Sote Bonde 2021-03-22 
 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att tryckkostnaden av 2 000 exemplar av boken 
”Sote bonde till Saltskärskäring” finansieras genom ett lån till föreningen över 3 år. Eventuellt 
överskott skall tillfalla föreningen för framtida utgivningar av liknande publikationer. 
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Kommunstyrelsen 
 



 

 

 

 

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

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 

 2021-03-22 UN 2021/000040 
 
Utbildningsförvaltningen 
Staffan Karlander, staffan.karlander@sotenas.se 
Kultur och Fritidschef 
 

Förfrågan stöd bokutgivning - Sote bonde till Saltskärs käring 

Sammanfattning 

Syföreningen Ljus, Ulebergshamn, har arbetat med att ta fram en bok om övärlden utanför 
Ulebergshamn. Föreningen önskar stöd för att finansiera en utgivning av boken.    

Beskrivning av ärendet 

Syföreningen Ljus, Ulebergshamn, har arbetat med att ta fram en bok om övärlden utanför 
Ulebergshamn. 
Syftet med boken är att göra övärlden utanför Ulebergshamn med omnejd, Bovallstrand 
och Hunnebostrand, känd för en större publik. Vi har idag en växande skara människor 
som flyttar hit, som fast- eller fritidsboende, och som vill veta mera om denna spännande 
arkipelag. Men vi har också tänkt på alla ortsbor, sedan generationer tillbaka, och alla 
återvändare som har stränderna, skären och havets skiftningar i sina hjärtan. För att få 
bredd i materialet har vi anlitat skribenter och experter inom olika områden. Alla med 
anknytning till trakten. 
Materialet har ett kulturhistoriskt värde och innehållet är av god kvalitet. Det är av vikt att 
stödja föreningar som seriöst tar sig an uppgiften att forska och dokumentera historiska 
platser och dess utveckling 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Förslag på upplägg: 
Kostnader 
Tryckkostnader                                                                                                       150 000kr 
Omkostnader: Ränta, administration              (Tillfaller kommunen)               15 000kr 
 
Summa kostnader                                                                                                  165 000kr 
 
Inkomster 
Försäljning av 2 000 böcker á 277kr                                                                    540 150 kr 
50 exemplar reserveras för gåvor   
 
Överskott     375 150 kr 
 
Överskottet skall tillfalla föreningen för framtida utgivning av liknande publikationer. 



 

 

 

 

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

 
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Kultur o Fritid ansvarar för att ge ut och administrera 2000 st av boken ”Sote bonde till 
Saltskärskäring” Kostnaden finansieras genom ett lån från kommunen över 3 år. 
Överskottet skall tillfalla föreningen för framtida utgivningar av liknande publikationer   

Beslutet skickas till 

Syföreningen Ljus, Ulebergshamn 
Ekonomi avd 
 
 

  
Staffan Karlander  
Kultur och Fritidschef  
 
 



Från: Staffan Karlander 
Skickat: den 3 mars 2021 08:12 
Till: Un 
Ämne: VB: Presentation av Sote bonde till Saltskärs käring  
Bifogade filer: Ö-boken medarbetareword.docx 
 
Hej 
Hej kan du diarieföra denna. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Staffan Karlander 
Kultur o Fritidschef 
Utbildningsförvaltningen 
 
Sotenäs kommun 
456 80 Kungshamn | Vxl. 0523-66 40 00 | Tfn. 0523-66 47 92| Mob. 0766 973 322 | 
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sotenas.se%2F&amp;data=0
4%7C01%7CUn%40sotenas.se%7C1dbd011852674c42d77308d8de13a81a%7C33a28581027d4a36bc93c
9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637503523289223798%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjA
wMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=fRw9eGpeIE7mZRaITc
Sus2%2FXM8VOfkQAqIXZVC9Bl9c%3D&amp;reserved=0 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Jarl Johansson <jarl@helirama.se> 
Skickat: den 2 mars 2021 14:34 
Till: Staffan Karlander <Staffan.Karlander@sotenas.se> 
Kopia: Dan Bothen <dan.bothen@telia.com>; Marianne Hellman <marhell.58@gmail.com>; Elisabeth 
Fröidh <elisabeth.froidh@gmail.com> 
Ämne: Presentation av Sote bonde till Saltskärs käring 
 
 
 
Hej Staffan, 
 
Vi har haft styrelse möte i Syföreningen Ljus i lördags och vi ser gärna den möjlighet att få ett lån beviljat 
motsvarande kostnaden för layout/tryckkostnad som uppgår till ca 150 000 kr via Sotenäs kommun. 
 
Har du möjligheter att återkoppla vilka uppgifter du behöver ha för att få till ett godkännande? 
 
Har du frågor så slå mig en signal. 
Mvh 
Jarl 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Jarl Johansson 
Skickat: den 24 februari 2021 21:44 
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Till: Staffan Karlander <Staffan.Karlander@sotenas.se> 
Ämne: Presentation av Sote bonde till Saltskärs käring 
 
 
 
Hej Staffan, 
 
Stort tack till det beviljade stödet "Anläggningsstöd" för Syföreningen Ljus! 
 
Jag har en fråga om boken Sote bonde till Saltkärs käring, kan jag slå dig en signal i morgon eller om du 
hinner före mig? 
 
Mvh 
Jarl 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Kerstin Wallin <kerstinw875@gmail.com> 
Skickat: den 24 februari 2021 19:01 
Till: Jarl Johansson <jarl@helirama.se> 
Ämne: Presentation 
 
Skickar en resumé över bokens innehåll varav det mesta är klart. Några småsaker under arbete. 
 
Mvh 
Kerstin 
 
________________________________ 
 Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar 
dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet. Läs gärna hela vår information 
om behandling av personuppgifter på vår 
hemsida.<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsotenas.se%2Fkommun
politik%2Farendenochhandlingar%2Fdinapersonuppgifter.4.6ae93e401634e3e174d3af01.html&amp;dat
a=04%7C01%7CUn%40sotenas.se%7C1dbd011852674c42d77308d8de13a81a%7C33a28581027d4a36bc
93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637503523289223798%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wL
jAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=kYmWXmdNe5xKNa
wXOJWpl6IUnkHANBZh52cv8GNsEG0%3D&amp;reserved=0> 
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Från Sote bonde till Saltskärs käring – är titeln på den bok som vi arbetar med och 
hoppas kunna lämna in för tryckning våren 2021. 
Syftet med boken är att göra övärlden utanför Ulebergshamn med omnejd, Bovallstrand och 
Hunnebostrand, känd för en större publik. Vi har idag en växande skara människor som flyttar hit, 
som fast- eller fritidsboende, och som vill veta mera om denna spännande arkipelag. Men vi har 
också tänkt på alla ortsbor, sedan generationer tillbaka, och alla återvändare som har stränderna, 
skären och havets skiftningar i sina hjärtan. För att få bredd i materialet har vi anlitat skribenter och 
experter inom olika områden. Alla med anknytning till trakten. 
 
Följande kapitel ligger nu klara: 
 
Författaren och dramatikern Annika Thor bidrar med en essä om badlivet ute på öarna och deras 
egenart. Annika nämner i sin text ett trettiotal öar som hon beskriver, deras egenart och möjligheter. 
Badlivet för stora och små i vår underbara arkipelag. 
 
 
Biologen och författaren Stefan Edman skriver ett kapitel om livet under ytan och ett om 
skärgårdens flora (alltså två kapitel). Vi får stifta bekantskap med räkans kärleksliv och makrillens 
vilda framfart. Om havets mångfald och de olika arternas inbördes behov av varandra. Detsamma 
gäller floran – från saltlaven som smeksamt kilar sig ner under havsytan till Ramsvikslandets svarta 
druvor – björnbärssnåren. 
 
 
Projektledaren på Nordens Ark,  Christer Larsson, ger en unik inblick i fågellivet från kajplats till 
skären längst ut i havsbandet. Vi får lära oss om våra vanligaste fåglar men också om de mest 
sällsynta och exklusiva arterna som gästar vår kust när det är som mest ogästvänligt och i lönndom. 
Ett hemligt liv… 
 
Skulptören Pål Svensson berättar om det material han arbetar med – graniten. Dess historia och 
skapandets möjligheter. Om hur inlandsisen och den därpå följande landhöjningen banade vägen för  
en stenindustri som gjorde oss berömda ute i vida världen. Och om konstlivets utveckling och 
bergens lockelse.   
 
 
Journalisten Kerstin Wallin gör en odyssé in i fyrarnas, båkarnas och vardarnas värld. Hon börjar 
med fyren i Ulebergshamn och tar oss vidare över Ulebergs töser till Saltskärs käring och Klövskär 
för att sluta vid en anspråkslös strand i Östorm. Temat är kvinnlig styrka. 
 
Kerstin skriver även om Sotekanalen. Dess tillkomst och om hur Sotekanalen och Ramsvikslandet 
blev de stora turistattraktioner de i dag är. Ett vittne från kanalens invigning 1935 är med på denna 
resa. Erik Andersson, som då var sju år och vars pappa var sprängbas vid byggandet av kanalen. 
 
Vidare om en tur med samhällets sista fiskebåt Vikefjord och Ove och Lennart Bergman som 
berättar om sitt räkfiske upp mot Kosterfjorden och ett över femtioårigt liv som fiskare. Om olika 
fångster, bla bleka som under en tid gick på export till fransmännen och deras patéer. 
 
 
 



 

 

Arkitekten, konstnären och kajakinstruktören Pehr G. Hansson låter oss följa med i text och bild  
sin grönlandskajak i olika väder. Hisnande fartfyllda färder i stark kuling men också turer i lugnare 
vatten. Som ICA-turen till Bovallstrand.  
 
 
Forskarna Henrik Alexandersson och Ulf Nyrén reder ut begreppet ”Den hemlighetsfulla Soten”. 
Vad är Soten? Var går gränserna? Eller finns det kanske inte några? Frågorna är många liksom 
svaren vilket läsarna kommer att upptäcka.  
 
————— 
Under arbete (klart 1 mars),  kortare essäer om: 
Hummer, om jakten på havets guld och tillagning  – Kerstin Wallin.  
Vargen som blev dopfunt – Pål Svensson 
De fyra naturreservaten – Kerstin Wallin 
Kubbongar, tag upp en kobbunge och du har evolutionen i din hand – Kerstin Wallin 
Förord – Kerstin Wallin 
 
 
 Och, ett kapitel om vikten av att segla. Fotografen Göran Garrellick 
 
 
Detta om texterna men, Från Sote bonde till Saltskärs käring bygger framför allt på bilder. Fotograf 
är Göran Garellick med ett mångårigt seglar- och fotointresse. 
 
Vi som arbetar med denna bok är: 
Göran Garellick, fotoansvarig 
Kerstin Wallin, textansvarig  
samt en referensgrupp som väl känner traktens miljö till lands och havs 
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KSAU § 90 Dnr 2021/000351 

Medfinansiering Kallbadhus, Uleberg 2:212  

Sammanfattning 

Föreningen Kallbadhuset Hunnebostrand, har inkommit med förfrågan om en möjlig kommunal 
medfinansiering av föreningens ansökan om projektbidrag hos ”Leader Bohuskust och gränsbygd”.   

Beskrivning av ärendet 

Föreningen planerar för en byggnation av ett kallbadhus i Hunnebostrand. 
Kommunen har givet ett positivt förhandsbesked på arrende KA20/448 KSTU §66, samt ett beslut 
om strandskyddsdispens Dnr  MIMB 2020-972 MIMB §31. 
Kallbadhuset skall vara tillgängligt för allmänheten, som ges möjlighet att bada som medlemmar i 
den ideella föreningen eller mot betalning som direkt besökande badgäster. Föreningen tror att 
denna satsning skulle kunna vara en del i att få delårsboende att förlänga säsongen.  
Föreningens ansökan om medel hos Leader Bohuskust och gränsbygd kräver en offentlig 
medfinansiering på 30%. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Den totala projektansökan är på 1 800 000kr och den offentliga medfinansieringen som föreningen 
söker har ett värde på 600 000 kr. 
420 000kr i värde för efterskänkt arrende i 20 år inkl. 4 båtplatser. 
80 000 kr i värde av material (bearbetade stenar som ligger vid byggplatsen) 
100 000 kr i kommunal insats för redovisade arbetstimmar. 
När kallbadhuset står klart kan nuvarande bastuverksamhet i Badhuset avvecklas med minskade 
driftkostnader som följd. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2021-04-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar medfinansiera föreningens bidragsansökan till ”Leader Bohuskust och 
gränsbygd”, till ett värde av 600 000kr. 
 
420 000kr i värde av efterskänkt arrende i 20 år inkl. 4 båtplatser. 
80 000 kr i värde av material (bearbetade stenar som ligger vid byggplatsen) 
100 000 kr i kommunal insats för redovisade arbetstimmar.   

Protokollsanteckning 

Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggning av ärendet pga jäv. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-04-28 KA 2021/000351 
 
KA 
Staffan Karlander, staffan.karlander@sotenas.se 
 
 

Medfinansiering Kallbadhus, Uleberg 2:212  
 

Sammanfattning 
Föreningen Kallbadhuset Hunnebostrand, har inkommit med förfrågan om en möjlig 
kommunal medfinansiering av föreningens ansökan om projektbidrag hos ”Leader 
Bohuskust och gränsbygd”. 
   

Beskrivning av ärendet 
Föreningen planerar för en byggnation av ett kallbadhus i Hunnebostrand. 
Kommunen har givet ett positivt förhandsbesked på arrende KA20/448 KSTU §66, samt 
ett beslut om strandskyddsdispens Dnr  MIMB 2020-972 MIMB §31. 
Kallbadhuset skall vara tillgängligt för allmänheten, som ges möjlighet att bada som 
medlemmar i den ideella föreningen eller mot betalning som direkt besökande badgäster. 
Föreningen tror att denna satsning skulle kunna vara en del i att få delårsboende att 
förlänga säsongen.  
Föreningens ansökan om medel hos Leader Bohuskust och gränsbygd kräver en offentlig 
medfinansiering på 30%. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Den totala projektansökan är på 1 800 000kr och den offentliga medfinansieringen som 
föreningen söker har ett värde på 600 000 kr. 
 
420 000kr i värde för efterskänkt arrende i 20 år inkl. 4 båtplatser. 
80 000 kr i värde av material (bearbetade stenar som ligger vid byggplatsen) 
100 000 kr i kommunal insats för redovisade arbetstimmar. 
 
När kallbadhuset står klart kan nuvarande bastuverksamhet i Badhuset avvecklas med 
minskade driftkostnader som följd. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar medfinansiera föreningens bidragsansökan till ”Leader 
Bohuskust och gränsbygd”. till ett värde av 600 000kr  
 
420 000kr i värde av efterskänkt arrende i 20 år inkl. 4 båtplatser. 
80 000 kr i värde av material (bearbetade stenar som ligger vid byggplatsen) 
100 000 kr i kommunal insats för redovisade arbetstimmar. 
   

Bilaga/Bilagor 

Beslutet skickas till 
Föreningen Kallbadhuset Hunnebostrand 
 

  
Staffan Karlander  
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2021-02-23 

 

 

 

 

 

Projekt Kallbadhus på Sotenäset i Hunnebostrand 
 

Beskrivning av projektet 

Målet är att få till stånd en ny besöksanledning och mötesplats i form av ett åretruntöppet 
kallbadhus, till gagn för folkhälsan och tillgängligt för alla. Föreningen ska äga och driva kallbadhuset. 
Kopplat till kallbadhuset planeras dessutom utegym och kajakplattform men dessa ingår inte i detta 
projekt. 

Kallbadhuset kommer att utrustas med en dam- och en herravdelning för entré, ombyte, 
hygienutrymmen med duschar och toaletter. Varje avdelning kommer att vara anpassade för 
personer med funktionsnedsättning. Mot havet byggs dessutom en plattform med badtrappa för 
vardera avdelningen. Vidare kommer det att finnas en gemensam bastu. 

Vilken är målgrupperna? 

Målgrupperna är, förutom föreningens medlemmar, både helårs- och delårsboende/besökande 
oavsett etnicitet, ålder eller kön. Även personer med funktionsnedsättning är en viktig målgrupp. 

Vad är syftet med projektet? 

Syftet är att göra kallbadhuset till en ny mötesplats för alla i målgruppen, en plats för hälsobringande 
bad och nätverksbildande året runt. Kallbad har blivit mycket populärt de senaste åren och studier 
har visat på hälsobefrämjande effekter. 

Syftet är också att öka det turistiska underlaget under årets kallare delar genom att skapa ytterligare 
en besöksanledning. Sotenäs kommun och speciellt Hunnebostrand blir också attraktivare att bo 
permanent i, då man kan bada bekvämt året runt. Anläggningen kommer att vara öppen och 
tillgänglig hela året. Samarbete med hotellnäringen kommer också att prioriteras (varma bäddar – 
kalla bad). 
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Vilket behov finns det av projektet? 

Det finns ingen motsvarande anläggning i Sotenäs kommun och det finns behov av fler 
besöksanledningar under årets kallare delar. Observera att ett kallbadhus inte är att jämföra med 
enbart en bastu även om bastun är en del av kallbadhusets funktioner. Vi har nu efter ett knappt år 
som förening över 500 betalande medlemmar, vilket tyder på ett mycket stort intresse för projektet. 
Behovet av ett kallbadhus är således mycket stort. 

Det finns även ett behov av en sådan här anläggning för personer med funktionsnedsättning. Ett 
kallbadhus skulle på ett mycket bra sätt komplettera den ramp för personer med funtionshinder, 
som nyligen anlagts av kommunen strax intill den tänkta placeringen av kallbadhuset. 

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet? 

Föreningens styrelse och dess medlemmar har stor projekterfarenhet. Ett flertal personer har drivit 
både stora som små projekt tidigare. Det finns även stor kunskap om byggledning. 

Vilka föreningar samarbetar projektet med? 

Hunnebostrands Samhällsförening som paraplyförening för övrigt lokalt föreningsliv. 
Kajakgruppen. 
Sotenäs kommun med dess ”Råd för hållbarhet och hälsa” samt ”Kommunala tillgänglighetsrådet”. 
Hotellnäringen. 
Lokala företagare. 
PRO. 
SPF. 
Lokala idrottsföreningar. 

Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? 

Projektet omfattar följande aktiviteter: 

1. Framtagande av informationsmaterial och genomförande av informationsaktiviteter. 
2. Studiebesök vid minst tre olika anläggningar för kunskapsuppbyggnad och inspiration. 
3. Ansökan om samtliga relevanta tillstånd och annat nödvändigt underlag. 
4. Framtagande av bygglovshandlingar inklusive arkitektonisk utformning av byggnaden. 
5. Kartläggning av möjliga lösningar för uppvärmning, kontroll vid inpassering etc. 
6. Erforderlig pålning till fast botten. 
7. Genomförande av byggentreprenaden. 
8. Invigning och öppning av anläggningen. 

Är projektet nytänkande? 

Det är den enda anläggningen i Sotenäs kommun och gör Hästedalens badplats mer komplett och 
fullt användbar för alla, året om. Kallbadhuset är en ny mötesplats och en ny turistisk attraktion. 

Vilket mål ska ni ha nått vid projektets slut? 

Kallbadhuset färdigställt och verksamheten i full drift. 
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Tidplan 

Projektets preliminära tidplan är start halvårsskiftet 2021 och avslut halvårsskiftet 2022. 

 
Beräknad investeringsutgift, tkr inkl moms (preliminär budget) 

Myndighetstillstånd, projektering 100  
Markberedning och pålning 200  
Byggnation inkl bryggor, trappor, anslutning el och va 2200  
Inredning, aggregat 200  
Administration, projektledning mm 150  
TOTALT 2950  

 

Finansiering, tkr 

Bidrag från Ekebostiftelsen 50 
Övriga bidrag från stiftelser, fonder 300 
Privata gåvor och insatser 300 
Egen insats, kontant eller lån 500 
Offentlig medfinansiering 600 
Leader 1200 
TOTALT 2950 

 

Årlig driftskostnad  

Konsumtionsavgifter (el, vatten, renhållning) 70  
Personal 20  
Skötsel, underhåll 50  
Förbrukningsmaterial 30  
Försäkring 15  
Räntor, avskrivning 20  
TOTAL ÅRSKOSTNAD 205  

Driftskostnad ska täckas av intäkter från medlemskort och avgifter från besökande 

Hunnebostrands Kallbadhusförening 

  

Thord Svanberg 
Ordförande i styrelsen 
 
Bilaga 

Ritning över kallbadhuset. 
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UNAU § 31 Dnr 2020/000105  

Revidering reglemente Idrotts- och fritidspris 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under flera år delat ut Idrotts- och fritidsspris till personer eller föreningar 

inom som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrotts- och 

fritidsverksamhet, som aktiv eller ledare. 

Förvaltningen fick i uppdrag att titta över gällande reglemente enligt beslut i UN 2020-12-03 §98. 

 

Utbildningsnämnden gav Utbildningsnämndens arbetsutskott i uppdrag 2021-04-20 § 29, att 

fastställa ett nytt förslag och därefter föreslå Kommunfullmäktige att godkänna revideringen av 

reglemente för Idrotts- och idrottspriset. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande - revidering Idrotts- och fritidspris 

Förslag reglemente Idrotts- och fritidspris 2021-05-04 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att anta revideringen av 

reglemente för Idrotts- och fritidspris. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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UN § 29 Dnr 2020/000105  

Revidering reglemente Idrotts- och fritidspris 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under flera år delat ut Idrotts- och fritidsspris till personer eller föreningar 
inom som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrotts- och 
fritidsverksamhet, som aktiv eller ledare.  
 
Förvaltningen fick i uppdrag att titta över gällande reglemente enligt beslut i UN 2020-12-03 § 98. 
Utbildningsnämnden återremitterade ärendet 2021-03-02 § 18 för förtydligande av reglementet 
avseende nomineringstid, förslagsställare med anledning av möjliga jävssituationer, krav på 
motiveringstext, avisering med mera och bad om att nytt förslag på reglemente presenteras på 
sammanträdet 2021-04-20. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Revidering reglemente - Kultur- och fritidschef 2021-04-13 
Förslag Reglemente gällande Sotenäs Kommuns Kulturpris och Idrotts-och Fritidspris 2021-02-23 
Protokollsutdrag UN 2021-03-02 § 18 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden återremitterar ärendet för justering av reglementet avseende språklig 
formulering. 
Utbildningsnämnden uppdrar åt Utbildningsnämndens arbetsutskott att fastställa ett nytt förslag och 
därefter föreslå Kommunfullmäktige att godkänna revideringen av reglemente för kulturpriset. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kultur- och fritidschef 
 



 

 

 

 

Sotenäs kommun 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 

 2021-05-06 UN 2020/000105 

 

Utbildningsförvaltningen 

Staffan Karlander, staffan.karlander@sotenas.se 

Kultur- och Fritidschef 

 

Revidering reglemente Idrotts- och fritidspris 

 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under flera år delat ut Idrotts- och fritidsspris till personer eller 

föreningar inom som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom 

idrotts- och fritidsverksamhet, som aktiv eller ledare. 

Förvaltningen fick i uppdrag att titta över gällande reglemente enligt beslut i UN  

20201203 §98      

 

Utbildningsnämnden gav Utbildningsnämndens arbetsutskott i uppdrag att fastställa ett 

nytt förslag och därefter föreslå Kommunfullmäktige att godkänna revideringen av 

reglemente för Idrotts- och idrottspriset (2021-04-20 § 29). 

   

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har sett över gällande reglemente och tagit fram förslag till reviderat 

reglemente för Idrott-/ och fritidspris. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Idrotts- och fritidspriset uppgår till 10 000kr 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen 

av reglemente för Idrotts- och fritidspris    
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Bilaga/Bilagor 

Förslag Reglemente kulturpris och idrotts- och fritidspris - 2021-05-04 

Beslutet skickas till 

Kultur o fritidschef 

 

 

  

Staffan Karlander  

Kultur- och Fritidschef  

 

 





 
 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll §§ 26 – 37 | 2021-05-17 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 1(1)
 

 
 

UNAU § 32 Dnr 2020/000104  

Revidering reglemente Kulturpris 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under flera år delat ut kulturpris till personer eller föreningar inom som visat 

framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom kulturområdet. 

Förvaltningen fick i uppdrag att titta över gällande reglemente enligt beslut i UN 2020-12-03 § 98. 

 

Utbildningsnämnden gav Utbildningsnämndens arbetsutskott i uppdrag att fastställa ett nytt förslag 

och därefter föreslå Kommunfullmäktige att godkänna revideringen av reglemente för Kulturpris 

(2021-04-20 § 30). 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande - revidering Kulturpris 

Förslag reglemente Kulturpris 2021-05-04 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att anta revideringen av 

reglemente för kulturpris. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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UN § 30 Dnr 2020/000104  

Revidering reglemente Kulturpris 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under flera år delat ut kulturpris till personer eller föreningar inom som visat 
framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom kulturområdet. 
 
Förvaltningen fick i uppdrag att titta över gällande reglemente enligt beslut i UN 2020-12-03 § 98. 
Utbildningsnämnden återremitterade ärendet 2021-03-02 § 17 för förtydligande av reglementet 
avseende nomineringstid, förslagsställare med anledning av möjliga jävssituationer, krav på 
motiveringstext, avisering med mera och bad om att nytt förslag på reglemente presenteras på 
sammanträdet 2021-04-20. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Revidering reglemente - Kultur- och fritidschef 2021-04-13 
Förslag Reglemente gällande Sotenäs Kommuns Kulturpris och Idrotts-och Fritidspris 2021-02-23 
Protokollsutdrag UN 2021-03-02 § 17 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden återremitterar ärendet för justering av reglementet avseende språklig 
formulering. 
Utbildningsnämnden uppdrar åt Utbildningsnämndens arbetsutskott att fastställa ett nytt förslag och 
därefter föreslå Kommunfullmäktige att godkänna revideringen av reglemente för kulturpriset. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kultur- och fritidschef 
 
 



 

 

 

 

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

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 

 2021-05-06 UN 2020/000104 

 

Utbildningsförvaltningen 

Staffan Karlander, staffan.karlander@sotenas.se 

Kultur- och Fritidschef 

 

Revidering reglemente Kulturpris 

 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under flera år delat ut Idrotts- och fritidsspris till personer eller 

föreningar inom som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom 

idrotts- och fritidsverksamhet, som aktiv eller ledare. 

Förvaltningen fick i uppdrag att titta över gällande reglemente enligt beslut i UN  

20201203 §98      

 

Utbildningsnämnden gav Utbildningsnämndens arbetsutskott i uppdrag att fastställa ett 

nytt förslag och därefter föreslå Kommunfullmäktige att godkänna revideringen av 

reglemente för Idrotts- och idrottspriset (2021-04-20 § 30). 

   

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har sett över gällande reglemente och tagit fram förslag till reviderat 

reglemente för Idrott-/ och fritidspris. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Idrotts- och fritidspriset uppgår till 10 000kr 

 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen 

av reglemente för Kulturpris.     



 

 

 

 

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

 

 

 

 

Bilaga/Bilagor 

Förslag Reglemente kulturpris och idrotts- och fritidspris - 2021-05-04 

Beslutet skickas till 

Kultur o fritidschef 

 

 

  

Staffan Karlander  

Kultur- och Fritidschef  
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Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

Reglemente för Sotenäs Kommuns  

Kulturpris och Idrotts-och Fritidspris 

 

 Sotenäs kommuns kulturpris och idrotts-och fritidspris utdelas till person eller 

grupp av personer, för insatser inom det kulturella området och idrotts- och 

fritidsverksamhet i Sotenäs kommun   

 

 Prisen kan tilldelas person eller grupp av personer, som är eller har varit bosatta 

i Sotenäs kommun eller vars verksamhet har samhörighet med kommunen. 

 

 Pristagare utses av Utbildningsnämnden, och förslag skall ställas till 

kultur- och fritidsavdelningen. Utmärkelsen utdelas vid Sotenäs kommuns sista 

kommunfullmäktige eller annat publikt evenemang i kommunal regi nära 

kalenderårets slut, eller vid annan lämplig tidpunkt. 

 

 Kultur- och fritidsavdelningen skall i god tid före förslagstidens utgång genom 

annons, på kommunens hemsida och i dess sociala medier informera 

allmänheten om att förslag på pristagare kan inlämnas till kultur- och 

fritidsavdelningen. 

 

 Förslag på pristagare skall följas av en motivering. 

 

 Förslagtiden är mellan 1 augusti och 31 oktober. 

Förslag som inkommit efter förslagstidens utgång beaktas ej. 

 

 Utmärkelsen kan endast erhållas en gång om inte synnerliga starka skäl till annat 

föreligger. 

 

 Pristagarna erhåller 10 000kr samt ett diplom. Utbildningsnämnden äger rätt att 

dela upp prissumman på flera pristagare. 

 

 

 Nämnden skall till protokollet kortfattat motivera sitt beslut. 

 

 Anställda inom utbildningsförvaltningen och ledamöter i Utbildningsnämnden 

kan inte utses till pristagare. 

 

 Vid de fall ledamot eller ersättare har inkommit med eget förslag, får denne ej 

deltaga vid handläggning och beslut av pristagare.  
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

 

Kulturpris 

 

 Kulturpriset utdelas till person eller grupp av personer, för insatser inom 

kulturella områden såsom teater, musik, litteratur, dans, film, foto, musei- och 

utställningsverksamhet, bildkonst, konsthantverk eller inom annat kulturellt 

område, såsom bildningsverksamhet, byggnadsminnesvård, hembygdsvård, 

naturvård och liknande. 

 

 

 

 

Idrotts-/ fritidspris 

 

 Idrotts-och fritidspriset är avsett att vara en uppmuntran för person eller grupp 

av personer, som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade 

insatser inom idrotts- och fritidsverksamhet, som aktiv eller ledare. 
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KSAU § 108 Dnr 2021/000411 

Marina Återvinningscentralen - ett flaggskepp 

Sammanfattning 

Våra hav drabbas hårt av marint avfall och det påverkar ekosystem runt om i världen. Mängderna 
plast som produceras fortsätter att öka och därmed ökar även nedskräpningen av våra hav och 
vattendrag. Sotenäs kommuns Marina Återvinningscentral vill bli ett världsledande flaggskepp 
inom innovation och kunskap för marint avfall som jobbar med hela kedjan, från design och 
insamling och återvinning till nya, cirkulära produkter.  

Bakgrund  

Den Marina återvinningscentralen är redan idag den enda i sitt slag i Sverige och har tagits upp som 
en föregångare i Europa. Inom EU har det tagits fram huvudfokusområden (missions) där ett av 
dem är Mission Starfish 2030: Återställ våra hav och vattendrag. I kontakt med Vinnova och EU-
representanten inom området, Darko Manakovski, blev vi uppmanade att se på möjligheter att 
Sotenäs Kommuns Marina Återvinningscentral kunde ta rollen som flaggskepp för marint avfall 
inom Europa.  

Beskrivning av ärendet 

”Målsättningen är att bli en föregångare inom ett av EUs 5 prioriterade områden: Återställ våra hav 
och vattendrag” 
 
Det finns en stor potential att utveckla båda den Marina återvinningscentralen och testbädden för 
marint avfall till att bli ett internationellt flaggskepp inom området marint avfall. Genom att 
samverka med fler parter och forskning kopplat till satsningen vill vi tillsammans utveckla hela 
kedjan från design och insamling och återvinning till nya, cirkulära produkter. Vi ser potential i att 
sprida sorteringskonceptet vidare till fler länder för att öka insamlingen globalt och därmed bidra till 
bättre havsmiljöer. 
 
Genom att aktivt arbeta med förebyggande åtgärder tillsammans med så väl forskare som offentliga 
aktörer, yrkesfiskare och privatpersoner kommer vi arbeta mot framtida nedskräpning. Genom 
fortsatt utveckling ser vi att testbädden kan bli en internationell kunskapsbank och 
testanläggning/labb för havsplast för de olika marina återvinningscentralerna runt om i världen. 
Detta gör vi för att öka värdet på marint avfall och incentivera till mer insamling, innovation och 
försäljning av råvaran och nya produkter för att rena våra hav.  
 
Kommer att vara externt finansierat. Till att börja med används befintlig personal på 
Symbioscentrum och Marina Återvinningscentralen. 

Beslutsunderlag 

Näringslivs- och utvecklingschef tjänsteutlåtande 2021-05-06 
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Forts. KSAU § 108 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att Sotenäs Symbioscentrum och Marina 
Återvinningscentralen arbetar för att bli ett flaggskepp inom marint avfall i Europa. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Näringsliv-o utvecklingschef 

Telefon: 0523-66 XX XX 
E-post: per.svensson@sotenas.se 
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Marina Återvinningscentralen - ett flaggskepp 
 

Sammanfattning 
Våra hav drabbas hårt av marint avfall och det påverkar ekosystem runt om i världen. 
Mängderna plast som produceras fortsätter att öka och därmed ökar även 
nedskräpningen av våra hav och vattendrag. Sotenäs kommuns Marina 
Återvinningscentral vill bli ett världsledande flaggskepp inom innovation och kunskap 
för marint avfall som jobbar med hela kedjan, från design och insamling och återvinning 
till nya, cirkulära produkter.  
  
 

Bakgrund  
Den Marina återvinningscentralen är redan idag den enda i sitt slag i Sverige och har 
tagits upp som en föregångare i Europa. Inom EU har det tagits fram 
huvudfokusområden (missions) där ett av dem är Mission Starfish 2030: Återställ våra 
hav och vattendrag. I kontakt med Vinnova och EU-representanten inom området, 
Darko Manakovski, blev vi uppmanade att se på möjligheter att Sotenäs Kommuns 
Marina Återvinningscentral kunde ta rollen som flaggskepp för marint avfall inom 
Europa.  

Beskrivning av ärendet 
”Målsättningen är att bli en föregångare inom ett av EUs 5 prioriterade områden: 
Återställ våra hav och vattendrag” 
 
Det finns en stor potential att utveckla båda den Marina återvinningscentralen och 
testbädden för marint avfall till att bli ett internationellt flaggskepp inom området marint 
avfall. Genom att samverka med fler parter och forskning kopplat till satsningen vill vi 
tillsammans utveckla hela kedjan från design och insamling och återvinning till nya, 
cirkulära produkter. Vi ser potential i att sprida sorteringskonceptet vidare till fler länder 
för att öka insamlingen globalt och därmed bidra till bättre havsmiljöer. 
 
Genom att aktivt arbeta med förebyggande åtgärder tillsammans med så väl forskare 
som offentliga aktörer, yrkesfiskare och privatpersoner kommer vi arbeta mot framtida 
nedskräpning. Genom fortsatt utveckling ser vi att testbädden kan bli en internationell 
kunskapsbank och testanläggning/labb för havsplast för de olika marina 
återvinningscentralerna runt om i världen. Detta gör vi för att öka värdet på marint 
avfall och incentivera till mer insamling, innovation och försäljning av råvaran och nya 
produkter för att rena våra hav.  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Näringsliv-o utvecklingschef 

Telefon: 0523-66 XX XX 
E-post: per.svensson@sotenas.se 
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Koppling till vision, programförklaring och mål  
Är kopplade till de globala miljömålen Agenda 2030 och kommunens vision. 
 
 

Konsekvensbeskrivning av ärendet   

Ekonomi  

Kommer att vara externt finansierat. 

Organisation och personal  

Till att börja med befintlig personal på Symbioscentrum och Marina 
Återvinningscentralen. 

Medborgarperspektiv  

Genom att bli ett flaggskepp skapar vi en attraktion för kommunen, nationellt och 
internationellt. Detta kan även bidra till ungas lärande om betydelsen om ett cirkulärt 
system och vikten av ett rent hav. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att Sotenäs Symbioscentrum och Marina 
Återvinningscentralen arbetar för att bli ett flaggskepp inom marint avfall i Europa. 
 

 

Skickas till 
Chef för Näringsliv och Utveckling 
 
 
 
 

  
Per Svensson Maria Vikingsson  
Chef för Näringsliv och Utveckling 

 
Kommundirektör 

 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-05-18 | §§ 22-37 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2021\KSTU 
Protokoll 2021-05-18.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(27)
 

 
 

KSTU § 31  Dnr 2017/37 

 
Ett renare Sotenäs 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har bifallit en motion gällande utredning om en renare kommun. 

Bakgrund 

Motionen bifölls i KF 2016-09-22 §93 ärende KA2016/185.  
Utredning KA 2017/37  

Nulägesanalys 

I utredningen belyses att kommunen jobbar på olika plan med åtgärder, information och skötsel för 
att hålla kommunen ren. 
 
Skolorna gör varje år insatser med att städa i sina närområden, information om nedskräpning finns 
på många siter, idrottsföreningar städa i sina närområden, frivilliga städar stränder/kobbar och 
kommunen städar stränder/kobbar/skär och centrumplatser. 
 
Strandstädningen som är en viktig åtgärd kräver externa resurser som hela tiden måste säkerställas 
att de finns. Kommunen klarar inte att driva denna med egna medel. 
 
Tanum sköter sin renhållning via en övergripandekanal som sedan fördelar uppgifter på olika 
verksamheter. "Samarbete med så många som möjligt är en förutsättning för att få utfört så mycket 
som möjligt"(Tanums hemsida).  
 
Håll Sverige Rents vision är att ingen skräpar ner. Allt dom gör syftar till att ta Sverige närmare 
visionen Städa Sveriges vision är att först och främst släng inte skräp i naturen. Du kan sen samla 
skräp, sortera det och lämna till återvinningen. 

Beslutsunderlag 

Avdelningschef Drift och Projekt samt Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2021-02-17 
 

Tilläggsyrkande 

Jan-Olof Larsson (S) yrkar att Kommundirektören skall återkomma med handlingsplan för att få ett 
renare Sotenäs och vilka resurser som krävs för detta. 
 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S) tilläggsyrkande och 
finner att utskottet antar detta. 
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Forts. KSTU § 31  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommundirektören i uppdrag att hålla ihop arbetet för ett renare 
Sotenäs inom ramen för kommunens och nämndernas samlade hållbarhetsarbete. 
 
Kommunstyrelsen beslutar också att ge Kommundirektören i uppdrag att återkomma med 
handlingsplan för att få ett renare Sotenäs och vilka resurser som krävs för detta. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Daniel Jarnrot 

Telefon: 0523-66 46 82 
E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se 

 
2021-02-17 | Tjänsteutlåtande | Dnr 2017/37 | Sida 1(3) 

 
 

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

Ett renare Sotenäs 

Sammanfattning 
Sotenäs kommun har bifallit en motion gällande utredning om en renare kommun. 

Bakgrund 
Motionen bifalles i KF 2016-09-22 §93 ärende KA2016/185.  
Utredning KA 2017/37  

Nu lägesanalys 
I utredningen belyses att kommunen jobbar på olika plan med åtgärder, information och 
skötsel för att hålla kommunen ren. 
 
Skolorna gör varje år insatser med att städa i sina närområden, information om 
nedskräpning finns på många siter, idrottsföreningar städa i sina närområden, frivilliga 
städar stränder/kobbar och kommunen städar stränder/kobbar/skär och centrumplatser. 
 
Strandstädningen som är en viktig åtgärd kräver externa resurser som hela tiden måste 
säkerställas att de finns. Kommunen klarar inte att driva denna med egna medel. 
 
Tanum sköter sin renhållning via en övergripandekanal som sedan fördelar uppgifter på 
olika verksamheter. "Samarbete med så många som möjligt är en förutsättning för att få 
utfört så mycket som möjligt"(Tanums hemsida).  
 
Håll Sverige Rents vision är att ingen skräpar ner. Allt dom gör syftar till att ta Sverige 
närmare visionen Städa Sveriges vision är att först och främst släng inte skräp i naturen. 
Du kan sen samla skräp, sortera det och lämna till återvinningen. 

 

Analys och förslag 

Koppling till vision, programförklaring och mål  
Vision 
Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och 
framtidstro. 
 
Inriktningsmål 
Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Daniel Jarnrot 

Telefon: 0523-66 46 82 
E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se 
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Medborgarperspektiv  
Ett renare samhälle skulle ge ett bättre intryck och kanske skapa mera krafter till 
personer att medverka till att hålla rent. Turistnäringen skulle också påverkas positivt 
genom ett renare/trevligare samhälle.  
 

Personal och organisation 

Ekonomi  
Kommunens lägger årligen 1,9 miljoner kronor på offentlig renhållning till detta 
kommer strandstädning som just nu finansieras genom bidrag från Naturvårdsverket. 

Slutsats  
Det jobbas från flera fronter med att hålla kommunen i ett vårdat och rent skick. 
Kommunen lägger mycket resurser på att städa/hålla rent i samhällena och på våra 
kobbar och skär.  
Alla små delar bidrar till en helhet men om alla små delar jobbar mot olika mål så kan 
det bli ett totalt dåligt resultat.  
Om alla små enheter har förståelse och kunskap av vad deras insatser bidrar med i det 
stora så kan motivationen för insatsen bli större. 
 
Det finns sedan ett tag en hållbarhetsstrateg i kommunen som skull kunna vara en 
möjlig övergripande person som skulle kunna sprida, styra och samverka kommunens 
övergripande mål ner/till övriga verksamheter. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommundirektören att hålla ihop arbetet för 
ett renare Sotenäs inom ramen för kommunens och nämndernas samlade 
hållbarhetsarbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Daniel Jarnrot 
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Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1 Utredning 
 

Beslutet skickas till 
Samhällbyggnadsförvaltningen 
Diariet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Fredrik Torstensson Daniel Jarnrot 
Avdelningschef Drift och Projekt Hamningenjör 

 
 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Daniel Jarnrot 
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Utredning om ett renare Sotenäs 

Sammanfattning 
Sotenäs kommun har bifallit en motion gällande utredning om en renare kommun. 
Utredningen bör belysa: 
Medvetenheten hos skolelever 
För- och nackdelar med informationskampanj 
Behov av fler sopkärl 
Olika former av samarbeten   
Vår omvärld 

Bakgrund 
Motionen bifalles i KF 2016-09-22 §93 ärende KA2016/185.  
Utredningsuppdraget fick förvaltningen 2017-01-13 KA 2017/37  

Nu lägesanalys 

Skolan 

Skolorna gör varje år insatser med att städa i sina närområden detta sker i samverkan 
med tex Håll Sverige Rent. Detta är en frivillig insats som man anmäler sig till varje år, 
med denna anmälan kan man få informationsmaterial. På deras hemsida finns ytterligare 
videomaterial och annat att använda i utbildningssyfte. Detta är inget som är ett krav 
enligt läroplanen men är något som skolorna tycker är viktigt att upplysa sina elever 
med. 
 
Sotenäs kommun 

Namn  Antal deltagare Anmälningsdatum 

Åsenskolan 133 2020-04-23 

Bovallstrands skola 71 2020-04-27 

Hunnebostrands skola 165 2020-04-26 

Hunnebostrands skola 170 2020-04-27 

Kungahamnsskola 180 2020-02-05 

Valbergets Förskola 48 2020-02-11 
 
 
 
 

https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/1798/deltagare/o/1427?sort=desc&order=Namn
https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/1798/deltagare/o/1427?sort=desc&order=Namn
https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/1798/deltagare/o/1427?sort=asc&order=Antal%20deltagare
https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/1798/deltagare/o/1427?sort=asc&order=Anm%C3%A4lningsdatum
https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/1798/deltagare/o/1427?sort=desc&order=Namn
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Information 

Det finns mycket information att hitta om problemet nedskräpning från olika parter, 
projekt och utredning tex Håll Sverige rent, Städa Sverige, Naturvårdsverket, 
Kommuner och Ren kustlinje. Alla jobbar olika med informationsspridning eller till 
vilka man vill nå med sina olika informationskanaler. 
 
Håll Sverige rent jobbar främst med att utbilda/informera unga genom skola och 
föreningar. Detta sker framförallt genom den årliga kampanjen "Skräpplockardagarna" 
eller som den hete innan 2020 "Vi håller rent". 
Städa Sverige samverkar med föreningslivet. Alla deras miljöprojekt bygger på en och 
samma idé: Ungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, 
kommuner eller andra organisationer. 

Kommunen har information gällande den offentliga renhållning, strandstädning och 
andra åtgärder på olika ställen på sin hemsida. I samband med projektet Ren kustlinje så 
informerade man extra om möjligheten att medverka i tex Håll Sverige rent och Städa 
Sverige. 

Flera/Nya kärl 

Kommunen testar placeringar, kärl och utvärderar detta löpande. Detta resulterar till att 
man försöker att ställa om efter förändringar och ökade krav. Detta är något som 
kommunen gör löpande då skräpet flyttar sig efter att samhället förändras eller att 
mönster förändras.  
 
I projektet Ren kustlinje som var mellan 2016–2018 så medverkade kommunen på flera 
plan med olika insatser. Nya kärl för sortering testades på olika platser och genom detta 
kunde kommunen utesluta vis typ av kärl på vissa platser pga. hantering, utrymme och 
beteende. 
 

Samarbeten 

Håll Sverige rent  
Håll Sverige Rents vision är att ingen skräpar ner. Allt dom gör syftar till att ta Sverige 
närmare visionen, oavsett om det rör sig om tidsbegränsade kampanjer eller långsiktiga 
projekt. Deras grundvärderingar; engagemang, kunskap och tillsammans präglar deras 
arbete, budskap och varumärke.  
 
Övergripande informationsinsatser som "Skräpplockardagen" som är en uppmaning till 
alla att gå ut och städa. Denna sprids via olika digitala plattformar och även via 
kommuner som har event kring detta. Bland det viktigaste vi kan göra är att göra så 
många som möjligt medvetna om vilket problem nedskräpningen är för vår närmiljö. 
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Städa Sverige  
Hur kan den enskilda medborgaren hjälpa till? 
Först och främst släng inte skräp i naturen. Du kan sen samla skräp, sortera det och 
lämna till återvinningen.  
För åtgärder kring det större vägnätet som Trafikverket ansvarar för, krävs utbildning, 
avstängning m.m. som gör det mera komplext att genomföra. Detta innebär att för den 
enskilda så är det svårt att göra en åtgärd där, men i samverkan med tex Städa Sverige 
så finns det möjligheter. 
Så fungerar det i samverkan med Städa Sverige 

1. Planering av föreningsstädningar med vägentreprenörer. 
2. Rekrytering av föreningar 
3. Utbildning av ledare och deltagare. Åldersgräns + 18 år. 
4. Städning. 
5. Rapportering 
 
Samhället/Kommunen  
Kommunen hjälper/samverkar med flera olika samhällsorganisationer för att städa och 
hålla bättre ordning i samhällena. Detta sker genom samhällsföreningar, båtföreningar, 
idrottsföreningar m,m. I en del av dessa samarbeten samverkar även Städa Sverige där 
de som gör en insatts även får en ersättning för detta. Detta sker tyvärr inte inom alla 
delar av kommunen. 
 
Kommunen har en organisation som arbetar med strandstädning och denna är mycket 
viktig för att hålla våra stränder, kobbar och skär rena. Verksamheten är tyvärr beroende 
av medel från tex staten, vilket gör den väldigt osäker. Under perioden 2018–2020 har 
kommunen nu haft en samverkan kring detta med Västkuststiftelsen som huvudman mot 
Naturvårdsverket. Är du ute på kusten kan du använda strandstädarkartan och rapportera 
en strand du städat på eller som behöver städas. 
 

Omvärlden/Tanum 

"Samarbete med så många som möjligt är en förutsättning för att få utfört så mycket 
som möjligt"(Tanums hemsida). Till alla som vill städa finns säckar att hämta, för att 
samla upp skräpet i. Placera dessa vid en farbar väg så hämtar vi. Men ni måste meddela 
oss i förväg om att städning kommer att ske. 
 
Strandstädning 
Detta jobbas med genom AME och upplysning till allmänheten om Strandstädarkartan. 
Digital interaktiv karta där allmänheten kan markera var det finns städbehov, eller 
markera att det är städat och att det finns ihopsamlat skräp att hämta. 
 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Daniel Jarnrot 

Telefon: 0523-66 46 82 
E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se 
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Skolor 
Varje klass som medverkar och gör ett område rent får 1tkr. 
Kontakta oss vi behöver samordna områdena och sprida grupperna så att inte flera 
grupper går på samma område. 
Skräpplockardagen: 
Är också ett bra tillfälle att lära sig mer om nedskräpning, återvinning och konsumtion. 
 
Föreningar 
Till en förening med ungdomar (tonåringar) och ledare finns en möjlighet att belönas 
med 5tkr för städning av en tilldelad strandsträcka. Med möjlighet till ytterligare 
ersättning (5tkr) om föreningen fortsatt städar samma sträcka varannan vecka från 15 
juni till 15 augusti. 

 

Analys och förslag 

Koppling till vision, programförklaring och mål  
Vision 
Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och 
framtidstro. 
 
Inriktningsmål 
Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv 

Medborgarperspektiv  
Ett renare samhälle skulle ge ett bättre intryck och kanske skapa mera krafter till 
personer att medverka till att hålla rent. Turistnäringen skulle också påverkas positivt 
om det blir ännu renare och trevligare i våra samhällen.  
 
För att den enskilde medborgaren ska kunna hitta information för att kunna göra rätt, så 
behöver kommunen bli mera tydlig på kommunens hemsida. Den informationen som 
finns är på många olika ställen och inte lätt att hitta. Det ska vara lätt att kunna göra rätt 
och hjälpa till. 
 
Detta är inte bra om vi vill att allmänheten ska hjälpa till och går att förbättra mycket. 
 
 
 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Daniel Jarnrot 

Telefon: 0523-66 46 82 
E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se 
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Personal och organisation 

Ekonomi  
Kommunens lägger årligen ca 2 miljoner kronor på offentlig renhållning till detta 
kommer strandstädning som just nu finansieras genom Naturvårdsverket. 

Slutsats  
Det jobbas från flera fronter med att hålla kommunen i ett vårdat och rent skick. 
Kommunen lägger mycket resurser på att städa/hålla rent i samhällena och på våra 
kobbar och skär. Delar av resursbehovet är helt beroende av externa resurser och kräver 
därför mycket tid för sökande av möjliga pengar/resurser. Det som fattas är en 
övergripande syn-ledning på hur/vad kommunen ska fokusera på.  
 
Alla små delar bidrar till en större helhet men om alla små delar jobbar åt olika håll så 
kan det bli ett dåligt resultat. Om alla små enheter har förståelse och kunskap av vad 
deras insatser bidrar med i det stora så kan motivationen för insatsen bli större. 
 
Det finns sedan ett tag en hållbarhetsstrateg i kommunen som skull kunna vara en 
möjlig övergripande person som skulle kunna sprida, styra och samverka kommunens 
övergripande mål ner/till övriga verksamheter. Detta skulle kunna ske genom aktiviteter 
i de olika nämnderna inom ramen för kommunens styr- och ledningsmodell och 
hållbarhetsstrategens arbete som redan idag bedrivs på detta sätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Fredrik Torstensson Daniel Jarnrot 
Avdelningschef Drift och Projekt Hamningenjör 
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KF § 93   KA 2016/185 

Motion om ett renare Sotenäs 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår i en motion att en utredning genomförs för att belysa vad 
kommunen kan göra för att få ett renare Sotenäs. Utredningen bör bland annat belysa om och på 
vilket sätt medvetenheten hos skolelever kan ökas, för- och nackdelar med en informationskampanj, 
behov av fler sopkärl, olika former av samarbeten (Rambo, Håll Sverige Rent etc.) och även om det 
pågår motsvarande aktiviteter i vår omvärld.  

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs har framför allt under sommarhalvåret en stor grupp medarbetare som är engagerade i 
städning och renhållning i våra samhällen. Kommunen deltar också i strandstädning och bistår 
föreningar med flera städaktiviteter. 
 
Trots detta ser det skräpigt ut till exempel utefter större vägar och på sina platser i vissa områden. 
Nerskräpning är ganska vanligt förekommande och det finns relativt många människor som inte ser 
problem med att lämna kvar skräp på badplatser eller promenadstråket. 
 
Det är klart att om fler medarbetare ägnade sin arbetsdag åt att städa efter andra så skulle det se 
bättre ut. Går det att hitta kompletterande eller nya åtgärder och insatser är det värdefullt. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker att utredningen genomförs.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2016-05-08 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-06-15 § 45 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 § 138 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

Skickas till 

Motionären 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
  



 

Tekniska avdelningen 
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Motion om ett renare Sotenäs 
Lars-Erik Knutsson (s) föreslår i en motion att en utredning genomförs för att belysa 
vad kommunen kan göra för att få ett renare Sotenäs. 
 
Utredningen bör bl a belysa effekten av informationskampanjer, möjliga 
samarbetspartners samt innehålla en omvärdsanalys. 
 
Sotenäs har framför allt under sommarhalvåret en stor grupp medarbetare som är 
engagerade i städning och renhållning i våra samhällen. Kommunen deltar också i 
strandstädning och bistår föreningar m fl i städaktiviteter. 
 
Trots detta ser det skräpigt ut tex utefter större vägar och på sina platser i vissa 
områden. Nerskräpning är ganska vanligt förekommande och det finns relativt många 
människor som inte ser problem med att lämna kvar skräp på badplatser eller 
promenadstråket. 
 
Det är klart att om fler medarbetare ägnade sin arbetsdag åt att städa efter andra så 
skulle det se bättre ut. Men det finns kanske enklare ”vägar” att gå? 
 
Förvaltningen tillstyrker att utredningen genomförs. Går det att hitta kompletterande 
eller nya åtgärder och insatser är det värdefullt. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

  
Eveline Savik Maria Vikingsson 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
 



   2016-02-24 

 

 

 

 

   Sotenäs kommun 
   Kommunfullmäktige 

 

 

Motion om ett renare Sotenäs 

Den insamling av avfall som sker från hushåll och företag utvecklas ständigt. Källsortering och 
återanvändning hör till vardagen. Under 2016 kommer kommunen att få ta ställning till möjligheten 
att källsortera än mer.  

Jag vill i samband med det passa på att uppmärksamma den nedskräpning som pågår i det lilla 
formatet. Jag syftar på alla hundbajspåsar, cigarettfimpar, snus, papper, ölburkar, tuggummin med 
mera, med mera som vi ogenerat kastar ifrån oss. Även här borde vi göra något under 2016. Jag 
upplever att denna form av nedskräpning ökat under det senaste årtiondet och att det idag utgör ett 
betydande miljöproblem. Dessutom ser det riktigt tråkigt ut för oss som bor här och de som besöker 
oss. 

Jag föreslår att en utredning genomförs om vad kommunen kan göra för att få ett renare Sotenäs.  

Utredningen bör bland annat belysa om och på vilket sätt medvetenheten hos skolelever kan ökas, 
för- och nackdelar med en informationskampanj, behov av fler sopkärl, olika former av samarbeten 
(Rambo, Håll Sverige Rent etc.) och även om det pågår motsvarande aktiviteter i vår omvärld. 

 

Lars-Erik Knutsson (s) 
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KSAU § 91 Dnr 2021/000162 

Motion - om hörlurar till digitala möten 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S) föreslår i en motion att kommunens förtroendevalda får ett personligt headset 
som är kompatibelt med iPad/dator som tillhandahålls under uppdragstiden.   
 
Motionären skriver att det under den pågående pandemin har blivit fler digitala möten i det politiska 
forumet och det kommer säkerligen efter att pandemin lugnat ner sig fortsätta i viss mån med 
digitala möten. För ett bättre och mer isolerat ljud i mötesrummet föreslås att våra förtroendevalda 
får ett headset som är kompatibelt med den teknik de förtroendevalda har, naturligtvis ska dessa 
lämnas tillbaka när man slutar sitt uppdrag precis som annan lånad teknik.  

Beskrivning av ärendet 

På grund av Covid-19 så infördes digitala möten hastigt under år 2020. I rutinen för digitala möten 
finns beskrivet att man ska stänga av sin mikrofon för att inte missljud ska störa mötet. När man vill 
säga något så ska man räcka upp den digitala handen och på så sätt få ordet.  
 
Det finns några personer som har efterfrågat headset till sina ipads och då inköptes trådade headset 
till dessa personer. Det var den typen av headset som IT meddelade oss fanns att tillgå som passar 
en ipad.  
 
En förfrågan har åter ställts till IT om vilka hörlurar som finns.  
IT meddelar att mest prisvärda headsetet till iPads är ett trådat headset för 240 kr/st exkl moms. 
Vidare finns det mer heltäckande lurar som kostar runt 1.000kr/st.  
Bedömningen är att hörlurar inte ska lämnas tillbaka då det är personlig utrustning som används 
mot kroppen. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Kostnaden för att tillhandahålla trådade headset uppgår till ca 70 st x 240, totalt 17 000 kronor. 
Kostnaden för att tillhandahålla lurar med mikrofon uppgår till ca 100 st x 1000, totalt 70 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-03-26 

Yrkande 

Therése Mancini (S) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
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KSAU § 91 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och tillhandahålla trådade headset till de 
förtroendevalda som så önskar.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-03-26 KA 2021/000162 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund, 0523-664519anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Motion - om hörlurar till digitala möten 

Sammanfattning 
Therése Mancini (S) föreslår i en motion att kommunens förtroendevalda får ett personligt 
headset som är kompatibelt med iPad/dator som tillhandahålls under uppdragstiden.   
 
Motionären skriver att det under den pågående pandemin har blivit fler digitala möten i det 
politiska forumet och det kommer säkerligen efter att pandemin lugnat ner sig fortsätta i 
viss mån med digitala möten. För ett bättre och mer isolerat ljud i mötesrummet föreslås att 
våra förtroendevalda får ett headset som är kompatibelt med den teknik de förtroendevalda 
har, naturligtvis ska dessa lämnas tillbaka när man slutar sitt uppdrag precis som annan 
lånad teknik.  

Beskrivning av ärendet 
På grund av Covid-19 så infördes digitala möten hastigt under år 2020. I rutinen för 
digitala möten finns beskrivet att man ska stänga av sin mikrofon för att inte missljud ska 
störa mötet. När man vill säga något så ska man räcka upp den digitala handen och på så 
sätt få ordet.  
 
Det finns några personer som har efterfrågat headset till sina ipads och då inköptes trådade 
headset till dessa personer. Det var den typen av headset som IT meddelade oss fanns att 
tillgå som passar en ipad.  
 
En förfrågan har åter ställts till IT om vilka hörlurar som finns.  
IT meddelar att mest prisvärda headsetet till iPads är ett trådat headset för 240 kr/st exkl 
moms. Vidare finns det mer heltäckande lurar som kostar runt 1.000kr/st.  
Bedömningen är att hörlurar inte ska lämnas tillbaka då det är personlig utrustning som 
används mot kroppen. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Kostnaden för att tillhandahålla trådade headset uppgår till ca 70 st x 240, totalt 17 000 
kronor. 
Kostnaden för att tillhandahålla lurar med mikrofon uppgår till ca 100 st x 1000, totalt 
70 000 kronor. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och tillhandahålla trådade headset till de 
förtroendevalda som så önskar. 
   

 

Beslutet skickas till 
Motionären 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommundirektör 

 
 



	
	
Motion	om	hörlurar	till	digitala	möten	
	
Under	den	pågående	pandemin	har	det	blivit	fler	digitala	mötena	i	det	politiska	forumet	och	det	
kommer	säkerligen	efter	att	pandemin	lugnat	ner	sig	fortsätta	i	viss	mån	med	digitala	möten.	Det	är	
många	saker	att	tänka	på	under	ett	digitalt	möte,	hur	man	ser	ut	i	kameran,	vilken	mottagning	man	
har,	ljudkvalitet	med	mera.	För	ett	bättre	och	mer	isolerat	ljud	i	mötesrummet	föreslår	jag	att	våra	
förtroendevalda	får	ett	headset	som	är	kompatibelt	med	den	teknik	de	förtroendevalda	har,	
naturligtvis	ska	dessa	lämnas	tillbaka	när	man	slutar	sitt	uppdrag	precis	som	annan	lånad	teknik.	
Hörlurar	med	mikrofon	ger	ett	bättre	ljud	jämfört	med	om	man	har	en	inbyggd	högtalare	i	sin	teknik	
och	det	är	ett	mer	säkert	sätt	om	man	sitter	hemma	då	ingen	utanför		kan	höra	det	som	sägs	i	mötet	
eftersom	ljudet	isoleras	till	hörlurarna.	
	
Jag	föreslår	att	
Kommunens	förtroendevalda	får	ett	personligt	headset	som	är	kompatibelt	med	iPad/dator	som	
tillhandahålls	under	uppdragstiden.	
	
Therése	Mancini	(S)	
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KSAU § 92 Dnr 2020/000875 

Motion - Politisk frågestund 

Sammanfattning 

Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) föreslår i en motion att fullmäktige kan inledas 
med en ”politisk frågestund”, en på våren och en på hösten.  
 
Motionärerna föreslår att en sådan frågestund kan vara öppen eller behandla ett i förväg definierat 
ämnesområde, tex skola, omsorg, sjöbodar, strandskydd, etc. Frågestunden ska syfta till att ta upp 
de olika partiernas ståndpunkter kring en eller flera aktuella och principiella frågor. Partierna ska 
representeras av respektive gruppledare och/eller ordförande. Frågestunden bör ledas av en extern 
neutral moderator. Moderatorn föreslås ha ett antal förberedda frågeställningar för politiska 
kommentarer. Dessutom ska moderatorn förmedla den närvarande ”allmänhetens” frågor till 
politikerna. En sådan frågestund kommer att locka fler medborgare till kommunfullmäktiges 
sammanträden samt vitalisera den politiska debatten.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 114 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Kommunallagen är det inte tillåtet att låta utomstående personer att yttra sig på fullmäktiges 
sammanträden. Kommunallagen är styrande för hur fullmäktiges sammanträden ska genomföras. 
De personer som genom allmänna val är utsedda till förtroendevalda i fullmäktige under 
mandatperioden är endast de som får yttra sig vid Kommunfullmäktiges sammanträde. Därutöver 
får kommundirektör, ordförande i nämnder och revisionen yttra sig.  
 
Däremot så är det möjligt att lägga till en punkt ”politisk frågestund” före kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
Efter årsskiftet hålls fullmäktige på dagtid och börjar sina möten kl 09.30. Denna tid gör det svårare 
för de som är i arbetsför ålder att lyssna till fullmäktiges möten i realtid. Däremot är 
webbsändningen tillgänglig under dygnets alla timmar på kommunens hemsida. 
 
Det kan vara svårt för den som arbetar att i realtid följa en politisk debatt kl 09.30 som första punkt 
på dagordningen. Den skulle dock gå att följa i efterhand.  
 
Motionärerna föreslår att debatten ska ledas av en extern neutral moderator.  
Det är möjligt att hyra in tjänsten via olika förmedlare, då det kan vara svårt att hitta en neutral 
person som inte är politiskt aktiv i närområdet.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
En utomstående moderator ska enligt förslaget nyttjas, och tjänsten bör upphandlas och kostnaden 
arbetas in i budget.  
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Forts. KSAU § 92 

Regelverk  
I Kommunallagen 5 kap 72 § står att det ska anges i arbetsordningen om vem som får delta i 
överläggningarna.  
 
I kommunfullmäktiges arbetsordning anges vilka som får yttra sig;  
 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla 
ordföranden och vice ordföranden i styrelserna, nämnderna och fullmäktigeberedningarna, 
revisorerna samt anställda i kommunen för att lämna sak-upplysningar vid sammanträdena. 
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.  
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får delta i överläggningarna.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-04-16 
Motion 2020-09-08 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår avslag till motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-04-16 KA 2020/000875 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund, 0523-664519anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Motion - Politisk frågestund 

Sammanfattning 
Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) föreslår i en motion att fullmäktige kan 
inledas med en ”politisk frågestund”, en på våren och en på hösten.  
 
Motionärerna föreslår att en sådan frågestund kan vara öppen eller behandla ett i förväg 
definierat ämnesområde, tex skola, omsorg, sjöbodar, strandskydd, etc. Frågestunden ska 
syfta till att ta upp de olika partiernas ståndpunkter kring en eller flera aktuella och 
principiella frågor. Partierna ska representeras av respektive gruppledare och/eller 
ordförande. Frågestunden bör ledas av en extern neutral moderator. Moderatorn föreslås ha 
ett antal förberedda frågeställningar för politiska kommentarer. Dessutom ska moderatorn 
förmedla den närvarande ”allmänhetens” frågor till politikerna. En sådan frågestund 
kommer att locka fler medborgare till kommunfullmäktiges sammanträden samt vitalisera 
den politiska debatten.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 114 att överlämna motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Kommunallagen är det inte tillåtet att låta utomstående personer att yttra sig på 
fullmäktiges sammanträden. Kommunallagen är styrande för hur fullmäktiges 
sammanträden ska genomföras. De personer som genom allmänna val är utsedda till 
förtroendevalda i fullmäktige under mandatperioden är endast de som får yttra sig vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde. Därutöver får kommundirektör, ordförande i nämnder 
och revisionen yttra sig.  
 
Däremot så är det möjligt att lägga till en punkt ”politisk frågestund” före 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Efter årsskiftet hålls fullmäktige på dagtid och börjar sina möten kl 09.30. Denna tid gör 
det svårare för de som är i arbetsför ålder att lyssna till fullmäktiges möten i realtid. 
Däremot är webbsändningen tillgänglig under dygnets alla timmar på kommunens 
hemsida. 
 
Det kan vara svårt för den som arbetar att i realtid följa en politisk debatt kl 09.30 som 
första punkt på dagordningen. Den skulle dock gå att följa i efterhand.  
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Motionärerna föreslår att debatten ska ledas av en extern neutral moderator.  
Det är möjligt att hyra in tjänsten via olika förmedlare, då det kan vara svårt att hitta en 
neutral person som inte är politiskt aktiv i närområdet.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

En utomstående moderator ska enligt förslaget nyttjas, och tjänsten bör upphandlas och 
kostnaden arbetas in i budget.  

Regelverk  

I Kommunallagen 5 kap 72 § står att det ska anges i arbetsordningen om vem som får delta 
i överläggningarna.  
 
I kommunfullmäktiges arbetsordning anges vilka som får yttra sig;  
 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs 
kalla ordföranden och vice ordföranden i styrelserna, nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda i kommunen för att lämna sak-
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.  
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får delta i överläggningarna.  
 

Organisation och personal  

- 

Barnperspektiv 

Olika debattämnen kan påverka ur ett barnperspektiv, tex en debatt om skolor. 

Medborgarperspektiv 

Det är positivt att pröva olika metoder för att vitalisera fullmäktiges sammanträden.  

Jämställdhetsperspektiv 

Frågan berör både kvinnor och män lika. 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 
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Bilaga/Bilagor 
Motion 2020-09-08 

 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommundirektör 

 
 



Motion 
 

 

 

MOTION POLITISK FRÅGESTUND 
 
 
I många sammanhang efterfrågas en bättre politisk debatt. En sådan 
debatt bör enligt vår mening i första hand ske i samband med 
kommunfullmäktigemöte alternativt i särskilt sammankallade 
medborgarmöten. 
 
Inom ramen för kommunfullmäktige kan dess sammanträde inledas 
med en ”politisk frågestund”. En sådan frågestund kan vara öppen 
eller behandla ett i förväg definierat ämnesområde, t ex skola, omsorg, 
sjöbodar, strandskydd, etc. Frågestunden ska syfta till att ta upp de 
olika partiernas ståndpunkter kring en eller flera aktuella och 
principiella frågor. Partierna ska representeras av respektive 
gruppledare och/eller ordförande. Frågestunden bör ledas av en extern 
neutral moderator. Moderatorn föreslås ha ett antal förberedda 
frågeställningar för politiska kommentarer. Dessutom ska moderatorn 
förmedla den närvarande ”allmänhetens” frågor till politikerna. 
 
Vårt förslag är att ha en frågestund på våren och en på hösten. 
 
Det är vår uppfattning att en sådan frågestund kommer att locka fler 
medborgare till kommunfullmäktiges sammanträden samt vitalisera 
den politiska debatten.  
 
Liberalerna i Sotenäs 
20200908 
Michael Sandberg (L)  
Mikael Sternemar (L) 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 48(48)
 

 
 

KSAU § 110 Dnr 2021/000425 

Flytta Kommunfullmäktiges sammanträden pga Kommunalförbundet 
Fyrbodals direktionsmöten 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har flyttat sina sammanträden till dagtid från och med årsskiftet 2021.  
 
Detta har fått till följd att Kommunfullmäktiges sammanträden krockar med Kommunalförbundet 
Fyrbodals direktions sammanträden under följande datum; 
2021-06-17, 2021-09-23, 2021-12-09. 
 
Det förslås därför att septembermötet flyttas till onsdag 22 september och att decembermötet flyttas 
till 8 december (vilket innebär att KSAU 8/12 flyttas till 15/12) 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-03-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar  
 

• att inte flytta junimötet,  
• att septembermötet flyttas till onsdag 22 september, och  
• att decembermötet flyttas till 8 december (vilket innebär att KSAU flyttas till 15/12). 

 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Tjänsteutlåtande 

 Datum 
2021-05-11 

Dnr 
KA 2021/000425 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 
Anna-Lena Höglund, 0523-664519 
anna-lena.hoglund@sotenas.se 
 

Flytta Kommunfullmäktiges sammanträden pga 
Kommunalförbundet Fyrbodals direktionsmöten 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har flyttat sina sammanträden till dagtid från och med årsskiftet 
2021.  
 
Detta har fått till följd att Kommunfullmäktiges sammanträden krockar med 
Kommunalförbundet Fyrbodals direktions sammanträden under följande datum; 
2021-06-17, 2021-09-23, 2021-12-09. 
 
Det förslås därför att septembermötet flyttas till onsdag 22 september och att 
decembermötet flyttas till 8 december (vilket innebär att KSAU 8/12 flyttas till 15/12) 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 

• att inte flytta junimötet,  
• att septembermötet flyttas till onsdag 22 september, och  
• att decembermötet flyttas till 8 december (vilket innebär att KSAU flyttas till 

15/12). 
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Utredning om införande av förbud mot passiv insamling av 
pengar i Lokala ordningsföreskrifter 
 

Sammanfattning 
Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslog i en motion att Sotenäs 
kommun undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, 
ICA Tärnan, ICA Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop 
Hunnebostrand. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 18 att bifalla motionen och ett förslag 
tagits fram med en revidering av lokala ordningsföreskrifter där förbud mot passiv 
insamling av pengainsamling inarbetas. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 § 138  att återremittera ärendet för att 
uppdatera kartmaterialet.  

Beskrivning av ärendet 
Tiggeri eller ”passiv insamling av pengar” kan regleras i kommunens Lokala 
ordningsföreskrifter.  
 
Lokala ordningsföreskrifter kan instiftas som en förstärkning av Ordningslagen. 
Föreskrifterna reglerar lokala förutsättningar för en offentlig plats som inte regleras 
tillräckligt i ordningslagen. En lokal ordningsföreskrift får inte stå i kontrast mot en 
nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela kommunen eller endast i en del av den.  
 
Sotenäs kommun uppdaterade Lokala ordningsföreskrifter 2017-02-16 § 15 och då togs 
§ 12 bort som handlar om ”insamling av pengar”. 
 
Sveriges kommuner och landsting SKL har en rekommendation hur ”insamling av 
pengar” kan utformas i Cirkulär 1995:41 enligt följande;  
 
Insamling av pengar 12 §  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs 
inte tillstånd. 

Andra kommuner 

Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift 
har vunnit laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 
kommuner följt Vellinge och antagit samma lydelse.  
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Insamling av pengar 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på 
offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av Bilaga D 
i relaterade dokument nedan. 
 
Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom 
kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med 
offentlig plats enligt denna lag avses 

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 

allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om 

de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 

allmän trafik. 
 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller 
tillståndsplikt (§12) avseende insamling av pengar. 
 
Munkedal står nu i begrepp att åter pröva tiggeriförbud på centrala platser i kommunen, 
ärendet är återremitterat från Kommunfullmäktige 2020-10-26 med motiveringen att 
ärendet behöver kompletteras med samtliga bilagor. Ärendet utgick ur KS dagordning i 
Munkedal 2021-01-08 och 2021-02-08 och togs åter upp på KS 2021-04-12 då förslaget 
sändes vidare till KF 2021-04-26.  

Regelverk  

Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m. 
8 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de 
ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla 
den allmänna ordningen på offentlig plats. 
 

Definitioner 

Allmän plats  

Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt 
behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. 
En allmän plats kan vara en gata, ett torg eller en park.  

Offentlig plats  

Med offentlig plats avses enligt 1 kap 2 § ordningslagen (1993:1617)  
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1. allmänna vägar,  
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 

allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,  
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om 

de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt  
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 

allmän trafik.  
En kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, 
badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden ska 
jämställas med offentliga platser under förutsättning att områdena är tillgängliga för 
allmänheten. Om ett område eller utrymme är tillgängligt för allmänheten endast under 
vissa tider, är det offentlig plats under dessa. 
 

Utredning 
Det är möjligt att införa förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, 
ICA Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop 
Hunnebostrand. 
 
Förslaget kan införas med hänvisning till den lokala ordningsstadgan enligt 1 kap 2 § 
ordningslagen (1993:1617). 
 
Insamling av pengar 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på 
offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av bilagda 
kartbilagor. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att införa följande i den lokala ordningsstadgan i punkt 
12;  
 
Insamling av pengar  
 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på 
offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av bilagda 
kartbilagor. 
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Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen Västra Götaland och Polismyndigheten. 
 
 
Bilagor 
Förslag till revidering av Allmänna Lokala ordningsföreskrifter, daterad 2021-04-08 
Kartbilagor 
KS protokoll 2020-09-09 § 138 
KF protokoll 2020-03-12 § 18 
Motion 
 

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sotenäs kommun 
 
Beslutade av kommunfullmäktige den 2017-02-16 § 15 
 
Sotenäs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 
 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 §  
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 
3 kap. ordningslagen (1993:1617). 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Sotenäs kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 21 § och 
22 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användningen av pyrotekniska varor.  
 
2 §  
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 
1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 21 och 
22 §§ är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel. 
 
3 §  
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 
kap. 2 § andra stycket ordningslagen, nedanstående områden jämställas med offentlig 
plats:  
        

a) Följande begravningsplatser:   
 Kyrkogården Sandbogen 
 Vägga kyrkogård 
 Hovenäsets kyrkogård 
 Tossene gamla och nya kyrkogård 
 Askums g.a kyrkogård 
 Bovallstrands kyrkogård 
 Malmöns kyrkogård 
 Sandö kyrkogård 
 Hunnebostrands kyrkogård 
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b) Följande badplatser: 
 Malmön – Kattesand, Pärlane och Badhuset 
 Hunnebostrand – Sankt Görans Ö och Hästedalen 
 Kungshamn – Fisketången, Stenbogen och Ramnerer 
 Bovallstrand –Badholmarna 
 Smögen – Sandö, Vallevik och herr- och dambadet vid Makrillviken 
 Väjerns badplats Hammarudden 
 Hovenäsets badplats Reso 
 Röds badplats 

 
c) Följande idrottsplatser: 

 Idrottsplatsen Kungshamnsvallen 
 Idrottsplatsen Hunnebostrand 
 Idrottsplatsen Bovallstrand 
 Idrottsplats Smögen 

 
4 §  
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 22 
§ första stycket och 23 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.  
 
 
Lastning av varor m.m. 

5 §  
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brand-
släckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras.  
 
 
Schaktning, grävning m.m. 

6 §  

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker 
på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 
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Störande buller 

7 §  

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
Containrar 

8 §  

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens 
namn, adress och telefonnummer. Tillstånd för uppställning krävs av polismyndigheten. 
 
Markiser, flaggor och skyltar 

9 §  

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,50 meter och längre än 2 meter från husvägg eller den del över en 
körbana som ligger inom 0,5 meter från körbanekant på lägre höjd än 4,60 meter. 
 
Tillstånd för trottoarpratare, markiser, banderoller, parasoller, klädställningar o dyl 
måste sökas hos Polismyndigheten. All otillåtet nyttjande av offentlig platsmark anmäls 
till Polismyndigheten för åtgärd. 
 
Affischering 

10 § 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig 
plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
 
Högtalarutsändning 

11 §  

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten. 
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Insamling av pengar  

12 §  

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs 
inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av bilagda 
kartbilagor. 
 

Förtäring av alkohol 

132 §  

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden annat än i samband 
med tillåten servering:  
 
Smögen: Smögenbryggan som definieras som området mellan Smögens Fiskauktion 
och Smöghålet. Till detta räknas angränsande trappor och gränder som används som 
allmänna gångvägar och begränsas norrut av gatorna Vikingagatan, Evert Taubes väg 
och Jakobhällsvägen.   
 
Kungshamn: Parkeringen vid gästhamnen till och med Bäckevikstorget och 
Hamngatans sträckning däremellan. 
 
Hunnebostrand: Gästhamnen från och med parkeringsplatsen i sydväst, vid 
hamnkontoret, till och med parkeringen vid Köpmansgatan. Området begränsas av 
Södra och Norra Strandgatorna 
 
Samtliga områden finns beskrivna i bilagda kartor. 
 
Ambulerande försäljning 

143 §  
Ambulerande försäljning får inte ske på Smögenbryggan. 

 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i 
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd 
enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. 
 
Camping 

154 §  
Camping får inte ske på offentliga platser. 
 
  

Formaterat: Rubrik 2
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Hundar 

165 § 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17,18 och 19 §§. 
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för 
polishund i tjänst. 
 
176 §  
Hundar ska hållas kopplade på begravningsplatser och badplatser vilka är angivna i § 3 i 
dessa förskrifter. 
 
 
187 §  
Under tiden f r om 1 maj t o m 30 sept får hundar inte vistas på i § 3 i dessa föreskrifter 
angivna badplatser  
 
198 §  
Föroreningar efter hundar skall plockas upp på offentliga platser i de centrala delarna av 
tätorterna Kungshamn, Smögen, Hovenäset, Väjern, Hunnebostrand, Ulebergshamn, 
Bovallstrand och Malmön inom de områden som markerats på bilagorna 1-8 samt på de 
i §3 i dessa föreskrifter angivna begravningsplatser, badplatser och idrottsplatser. 
 
Växtlighet från tomt 

2019 §  
Innehavare av fastighet skall förhindra ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns såsom 
buskar, häckar och träd. Om inget annat framgår av följande skrivningar skall fri höjd för 
växtlighet vara 2,50 m över gång- och cykelbana och 4,60 m över körbana. Växtligheten får 
inte inkräkta på gångbanans eller körbanans bredd.  
 
På tomt, med egen utfart mot gata, får höjd på växtligheten högst vara 0,80 m över 
körbanan på en sträcka av 2,50 m på vardera sidan om utfarten och åt vardera hållet utmed 
fastighetens gräns.  
 
På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får höjd på växtligheten vara högst 0,80 m räknat 
från körbanornas närmsta kant och skärningspunkt och 10 m åt vardera hållet. 
 
Adressnummerskyltar 

210 §  
Ägare av fastighet som av byggnadsnämnden tilldelats adressnummer är skyldig att 
anskaffa, uppsätta och bekosta adressnummerskylt. 
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Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  

221 §  
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom markerat område i 
Hovenäset, Smögen, Malmön och Hunnebostrand enligt bilaga.   
 
232 §  
Inom kommunens övriga områden är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd 
använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt 
valborgsmässoafton mellan klockan 16:00 och 03:00 påföljande dag. 
 
Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor 
närmare än 200 meter från närmaste del av byggnad tillhörande Kvarnbergshemmet, 
Hunnebohemmet och Bankeberg.  
 
 
Luftvapen, fjädervapen mm 

243 §   
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt pil- eller slangbågar får inte användas på 
offentlig eller därmed jämställd plats. Undantag kan medges genom tillstånd av 
polismyndigheten för idrottsutövning som innefattar dessa skjutvapen  
 
Avgift för att använda offentlig plats 

254 §  
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats 
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

265 §  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 §, 13 § första och andra styckena, 14 §,  16–23 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
_______________ 
 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2017 
 
 



Nya ICA Bovallstrand, förslag 2021-04-08
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© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.
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Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.
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© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.
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KS § 138 Dnr 2020/000687 

Utredning om införande av förbud mot passiv insamling av pengar i 
Lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 

Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslog i en motion att Sotenäs kommun 
undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, ICA 
Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop Hunnebostrand. Motionärerna 
menade att människor i Sotenäs kommun inte ska behöva tigga sig till försörjning och att tiggeri 
under de senaste åren har blivit synligt vid levande stråk, vanligtvis utanför systembolaget och 
lokala mataffärer i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 18 att bifalla motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Tiggeri eller ”insamling av pengar” kan regleras i kommunens Lokala ordningsföreskrifter.  
 
Lokala ordningsföreskrifter kan instiftas som en förstärkning av Ordningslagen. Föreskrifterna 
reglerar lokala förutsättningar för en offentlig plats som inte regleras tillräckligt i ordningslagen. En 
lokal ordningsföreskrift får inte stå i kontrast mot en nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela 
kommunen eller endast i en del av den.  
 
Sveriges kommuner och landsting SKL har en rekommendation hur ”insamling av pengar” kan 
utformas i Cirkulär 1995:41 enligt följande;  
 
Insamling av pengar 12 §  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När 
insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Andra kommuner 

Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift har vunnit 
laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 kommuner följt Vellinge och 
antagit samma lydelse.  
 
Insamling av pengar 
11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av Bilaga D i 
relaterade dokument nedan. 
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Forts. KS § 138 

 
Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses 

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. 

 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller tillståndsplikt 
(§12) avseende insamling av pengar. 

Regelverk  

Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m. 
8 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. 

Slutsats 

Vellinge kommun och Munkedals kommun har valt två olika vägar för att reglera ”insamling av 
pengar”. I Vellinge är det förbjudet på vissa platser medan det i Munkedal är en tillståndspliktig 
verksamhet. 
Sammanfattningsvis är det möjligt att reglera formerna för ”insamling av pengar”. 

Beslutsunderlag 

SKL Cirkulär 1995:41 
Gällande Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 
Förslag på revidering av Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 2020-06-26 
Kartbilaga 2020-08-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 157 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår att ärendet återremitteras för att 
uppdatera kartmaterialet.  
Olof Börjesson (C) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att förslaget ska avslås. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återemitteras och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att uppdatera kartmaterialet.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Protokollsanteckning 

Yngve Johansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning; 
 
Miljöpartiet reserverade sig i kommunfullmäktige den 2020-03-12 mot att utreda ett förbud att 
tigga, som ju är ett sätt att be om hjälp. 
Mp anser inte att ett förbud är det som medför att människor som tigger får en bättre situation. 
Att människor tigger för försörjning har sannolikt olika orsaker och är på flera vis tragiskt och 
problematiskt, och något som berör oss. Det är därför viktigt att i de politiska samarbeten vi ingår i 
driva frågor om människors situation och rättigheter och hitta vägar framåt för lösningar. 
Som förslaget presenteras på kartmaterialet följer inte gränserna de övriga ordningsreglerna utan är 
betydligt utökade. 
Ifrågasättas kan också på vilket sätt kommunen ska kunna reglera privata näringsidkares mark. 
Miljöpartiet stödjer inte förslaget om att införa förbud mot passiv insamling av pengar i de lokala 
ordningsföreskrifterna. 
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KF § 18 Dnr 2019/001402 

Motion om passivt tiggeri 

Sammanfattning  

Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslår i en motion att Sotenäs kommun 
undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, ICA 
Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop Hunnebostrand. 
 
Motionärerna menar att människor i Sotenäs kommun inte ska behöva tigga sig till försörjning och 
att tiggeri under de senaste åren har blivit synligt vid levande stråk, vanligtvis utanför 
systembolaget och lokala mataffärer i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Tiggeri eller ”insamling av pengar” kan regleras i kommunens Lokala ordningsföreskrifter.  
 
Lokala ordningsföreskrifter kan instiftas som en förstärkning av Ordningslagen. Föreskrifterna 
reglerar lokala förutsättningar för en offentlig plats som inte regleras tillräckligt i ordningslagen. En 
lokal ordningsföreskrift får inte stå i kontrast mot en nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela 
kommunen eller endast i en del av den.  
 
Sotenäs kommun uppdaterade Lokala ordningsföreskrifter 2017-02-16 § 15 och då togs § 12 bort 
som handlar om ”insamling av pengar”. 
 
Sveriges kommuner och landsting SKL har en rekommendation hur ”insamling av pengar” kan 
utformas i Cirkulär 1995:41 enligt följande;  
Insamling av pengar 12 §  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När 
insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Andra kommuner 
Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift har vunnit 
laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 kommuner följt Vellinge och 
antagit samma lydelse.  
 
Insamling av pengar 
11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden (som framgår av Bilaga D i 
relaterade dokument nedan.) 
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Forts. KF § 18 

Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses; 

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. 

 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller tillståndsplikt 
(§12) avseende insamling av pengar. 

Regelverk  
Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m. 
8 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. 

Slutsats 

Vellinge kommun och Munkedals kommun har valt två olika vägar för att reglera ”insamling av 
pengar”. I Vellinge är det förbjudet på vissa platser medan det i Munkedal är en tillståndspliktig 
verksamhet. 
Sammanfattningsvis är det möjligt att reglera formerna för ”insamling av pengar”. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-11-26 
SKL Cirkulär 1995:41 
Gällande Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 
Motion Passivt tiggeri 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 6 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-26 § 13 

Yrkande 

Annica Erlandsson (S), Britt Lindgren (C), Yngve Johansson (MP), Ewa Ryberg (V), Vivianne 
Gustafsson (S), Gerardo Alas (S), Therese Mancini (S) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås. 
Mats Abrahamsson (M), Mathias Bruno (M), Sebastian Andersson (SD), Kajsa Åkesson (M) och 
Rosita Holmström (M) föreslår bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens och Annica Erlandssons (S) med fleras 
avslagsförslag mot Mats Abrahamssons (M) med fleras bifallsförslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar Annica Erlandssons (S) med fleras avslagsförslag. 
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Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordföranden fastställer följande omröstningsproposition fastställs; Den som vill att motionen ska 
avslås röstar JA, den som vill bifalla motionen röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 14 JA-röster och 16 NEJ-röster och 1 avstår. Se bilaga.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar motionen ska bifallas.  
 

Reservation 

Stig-Arne Helmersson (C) och Britt Lindgren (C) reserverar sig mot beslutet. 
Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L), Vivianne Gustafsson (S), Ewa Ryberg (V) och Yngve 
Johansson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet.  
 
Ewa Ryberg (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande; Vi anser att det är fruktansvärt 
inhumant med bestämmelser som förbjuder och i förlängningen gör det brottsligt för människor i 
nöd att be om hjälp. Att förbjuda tiggeri som symptom på fattigdom är lika stolligt som att 
utförsäkra sjuka och tro att de skall bli friska. Självklart vill vi i Vänsterpartiet inte se ett samhälle 
där människor tvingas tigga för att klara sig. Vi har och kommer alltid arbeta för välfärdssamhällen 
där människor vid behov får stöd och hjälp oavsett bakgrund och härkomst. Det är sociala reformer 
och insatser för att stötta människor som leder till vägen ut ur fattigdom. Både här i Sverige och i 
Europa. Fattigdom bekämpas med en rättvis fördelningspolitik och minskade samhällsklyftor, inte 
med förbud. Därför reserverar sig Vänsterpartiet mot beslutet att bifalla motionen om att undersöka 
möjligheten till ett tiggeriförbud. 
 
Yngve Johansson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande; Miljöpartiet de gröna 
reserverar sig mot beslutet om att utreda ett förbud mot tiggeri i Sotenäs kommun. Vi anser att det 
strider mot de mänskliga rättigheterna och att det inte går att förbjuda fattigdom. 
 
Vivianne Gustafsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande; Socialdemokraterna i 
Sotenäs reserverar sig mot en utredning av passivt tiggeriförbud i Sotenäs kommun. Vi anser att 
fattigdom kan man inte förbjuda eller ta bort genom ett förbud. Vi måste bekämpa det med 
rättighetsperspektiv och sociala insatser. Vi ifrågasätter att Sotenäs kommun avsätter så mycket tid 
och skattemedel åt att utreda frågan. Vi anser att det främsta problemet med passivt tiggeri är 
människors fattigdom och vi anser inte att motionens intentioner löser det problemet. 
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Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande; Reservation mot KF:s beslut om utredning av Tiggeriförbud Liberalerna i Sotenäs är 
negativa till införandet av Tiggeriförbud i Sotenäs. Där med ser vi ingen anledning till att utreda 
denna fråga. Vi återkommer med mer utvecklade ståndpunkter i frågan när den återkommer till KF. 
 

 

Skickas till 

Motionärerna 
Administrativ chef 
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Forts. KF § 18 Omröstningsbilaga 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
1 Mats Abrahamsson  M  X  
2 Ragnhild Selstam M  X  
3 Roland Mattsson M   X  
4 Nils Olof Bengtson M  X  
5 Göran Hahne M  X  
6 Eva Abrahamsson M  X  
7 Ronald Hagbert M  X  
8 Rosita Holmström M  X  
9 Kajsa Åkesson M  X  
10 Lars Kinnmalm M  X  
11 Mathias Bruno  M  X  
12 Mikael Andersson -   X 
13 Stig-Arne Helmersson C X   
14 Britt Lindgren  C X   
15 Mikael Sternemar L X   
16 Michael Sandberg  L X   
17 Robert Yngve KD  X  
18 Therese Mancini  S X   
19 Lars-Erik Knutsson S X   
20 Annica Erlandsson S X   
21 Geraldo Alas S X   
22 Birgitta Albertsson S X   
23 Jan Ulvemark S X   
24 Vivianne Gustafsson S X   
25 Kent Östergren S X   
26 Ewa Ryberg V X   
27 Yngve Johansson  MP X   
28 Pål Ohlzon SD  X  
29 Sebastian Andersson SD  X  
30 Cecilia Simonsson SD  X  
     
31 Helene Stranne, ordförande  M  X  

Summa (31)  14 16 1 

 
  



 

 

2019-11-04 

Motion Sverigedemokraterna Sotenäs 

Förbud av passivt tiggeri 

 

I Sotenäs kommun ska människor inte behöva tigga sig till försörjning. Under de senaste åren 
har tiggeriet blivit synligt vid levande stråk. Vanligtvis utanför systembolaget och våra lokala 
mataffärer i kommunen. 

 

I dagsläget är det främst medborgare från Rumänien och Bulgarien som använder sig av tiggeri. 
Det finns uppgifter om att tiggeriet är organiserat och att kriminella exploaterar utsatta 
människor. 

Då de lever i skåpbilar medför det även att olovlig bosättning och hygien utförs på privat eller 
allmän mark. 

 

Därför föreslår Sverigedemokraterna Sotenäs 

Att: Sotenäs kommun undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA 
Ankaret, ICA Tärnan, ICA Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop 
Hunnebostrand. 

 

Veronica Johansson (SD) 

Torbjörn Johansson (SD) 
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KSAU § 93 Dnr 2021/000006 

Internkontroll 2022 - anvisningar  

Sammanfattning 

Varje nämnd ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Syftet med 
internkontrollplanen är, enligt reglementet för intern kontroll, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.  

Beskrivning av ärendet  

Varje år anvisas en eller flera kontrollpunkter som samtliga nämnder ska ha med i sin 
internkontrollplan.   
Förvaltningen har tagit fram ett urval av föreslag till möjliga kontrollområden. Kommunstyrelsen 
prioriterar vilka områden som antas som nämndernas anvisade områden år 2022.  
 
För år 2022 har följande urval tagits fram:  
 

1. Kreditering av kundfakturor  
Risk att rutin inte upprättas och/eller efterlevs. Att beslut inte följer delegationsordningen (4). 
Konsekvensen kan bli kännbar (3). Totalvärde: 12 
Kontroll av att rutin upprättats och implementerats, i enlighet med uppdaterad delegationsordning.  
 

2. Hantering av fakturor för representation, kurs- och konferens  
Risk att dokumentationen avseende fakturor för representation, kurs och konferens inte uppfyller 
gällande krav (4). Konsekvensen kan bli lindrig (2). Totalvärde: 8  
Kontroll av att inköp sker enligt styrdokument samt att redovisning sker enligt bokföringslag och 
skatteregler.  
 

3. Processen kring delegationsbeslut  
Risk att delegater inte känner till vilka regler som gäller för delegering av beslut. Risk att fattade 
delegationsbeslut inte anmäls till nämnden (3). Konsekvensen kan bli kännbar (3). Totalvärde: 9  
Kontroll via enkätundersökning.  
 

4. Rehabiliteringsplan  
Risk att brister förekommer vid upprättande av rehabiliteringsplaner (3). Konsekvensen kan bli 
kännbar (3). Totalvärde: 9 
Kontroll av att rehabiliteringsplaner upprättas vid behov.  
 

5. Beslutade klimatlöften  
Risk att arbetet med klimatlöften inte efterlevs för ett hållbart samhälle (3). Konsekvens kan bli 
kännbar (3). Totalvärde: 9  
Kontroll via genomgång av klimatlöften med berörda verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Controllers tjänsteutlåtande 2021-04-16 
Internkontroll 2022 - anvisningar  
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Forts. KSAU § 93 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S) och  Olof Börjesson (C) föreslår följande områden; 
Kreditering av kundfakturor , Processen kring delegationsbeslut, Beslutade klimatlöften. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att följande granskningsområden ska ingå i nämndernas 
internkontrollplaner för år 2022:  
 
• Kreditering av kundfakturor  
• Processen kring delegationsbeslut  
• Beslutade klimatlöften  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Controller 

Telefon: 0523-66 45 64 
E-post: petra.hassellov@sotenas.se 
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Internkontroll 2022 - anvisningar 
 

Bakgrund  
Varje nämnd ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglementet för intern kontroll, att säkerställa 
att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. 
 

Beskrivning av ärendet 
Varje år anvisas en eller flera kontrollpunkter som samtliga nämnder ska ha med i sin 
internkontrollplan.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett urval av föreslag till möjliga kontrollområden. 
Kommunstyrelsen prioriterar vilka områden som antas som nämndernas anvisade 
områden år 2022. 
 
För år 2022 har följande urval tagits fram: 
 
Kreditering av kundfakturor 
Risk att rutin inte upprättas och/eller efterlevs. Att beslut inte följer 
delegationsordningen (4). Konsekvensen kan bli kännbar (3). Totalvärde: 12 
 
Kontroll av att rutin upprättats och implementerats, i enlighet med uppdaterad 

delegationsordning. 

 
Hantering av fakturor för representation, kurs- och konferens 
Risk att dokumentationen avseende fakturor för representation, kurs och konferens inte 
uppfyller gällande krav (4). Konsekvensen kan bli lindrig (2). Totalvärde: 8 
 
Kontroll av att inköp sker enligt styrdokument samt att redovisning sker enligt 

bokföringslag och skatteregler. 

 
Processen kring delegationsbeslut 
Risk att delegater inte känner till vilka regler som gäller för delegering av beslut. Risk 
att fattade delegationsbeslut inte anmäls till nämnden (3). Konsekvensen kan bli 
kännbar (3). Totalvärde: 9 
 
Kontroll via enkätundersökning. 

 
Rehabiliteringsplan 
Risk att brister förekommer vid upprättande av rehabiliteringsplaner (3). Konsekvensen 
kan bli kännbar (3). Totalvärde: 9 
 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Controller 

Telefon: 0523-66 45 64 
E-post: petra.hassellov@sotenas.se 
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Kontroll av att rehabiliteringsplaner upprättas vid behov. 

 
Beslutade klimatlöften 
Risk att arbetet med klimatlöften inte efterlevs för ett hållbart samhälle (3). Konsekvens 
kan bli kännbar (3). Totalvärde: 9 
 
Kontroll via genomgång av klimatlöften med berörda verksamheter. 

 

Regelverk  

Reglemente för intern kontroll med tillhörande anvisning för intern kontroll. 
Kommunallag (2017:725) 

Medborgarperspektiv  

Genom arbete med intern kontroll säkerställs, i rimlig grad, att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt, den finansiella rapporteringen och information 
om verksamheten är tillförlitlig, samt att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och 
avtal etc. efterlevs. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att följande granskningsområden ska ingå i nämndernas 
internkontrollplaner för år 2022: 
-  
-  
 

Bilaga/Bilagor 
• Internkontroll 2022 – anvisningar  

 
 

Skickas till 
Nämnderna 
Ekonomiavdelningen 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 

 



 
 

 Anvisning för intern kontroll 2022 | Petra Hassellöv | 2021-04-30 | KA 2021/6 | Sid 1/3 
 
 
 

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

Internkontroll 2022 – anvisningar  

 
Bakgrund 

Syftet med internkontrollplanen är, enligt Reglemente för intern kontroll, antaget av kommun-
fullmäktige 2011-06-16, att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfreds-
ställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
följande mål uppnås: 
 
 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m. 

 
Enligt 8 § ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. 
 
Internkontrollplan ska minst innehålla: 
 
 Genomförd riskbedömning (riskanalys) 
 Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp 
 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 
 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 
 När uppföljningen ska rapporteras till nämnden 

 

Förvaltningarna kan med fördel utföra kontroller för varandra.  
 
Internkontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. 
Det är viktigt att nämndernas internkontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade 
kontroller. Dessa kan med fördel beröra målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
 
Varje år lyfts en eller flera kontrollpunkter upp som samtliga nämnder ska ha med i sin 
internkontrollplan.  
 
 
Riskanalys och granskningsområden 

Framtagande av internkontrollplan ska föregås av en riskanalys som utifrån väsentlighet (värde 
1 - 4) och risk (värde 1 - 4) visar varför aktuellt urval av kontroller är gjorda. Riskanalysen för 
nämndspecifika kontroller ska ingå i internkontrollplanen som ska lämnas till kommunstyrelsen.  
 
Inför internkontrollplan 2021 ska samtliga nämnder genomföra en risk- och konsekvensanalys 
på följande områden:  
 x 
 x 

 
Beskrivning av utvalda kontrollområden 

………. 
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Samtliga nämnder anvisas att i sin internkontrollplan 2022 inkludera 

 x 
 x 
 Nämndspecifika kontrollområden 

 
 
Tidplan för internkontroll 2022 

Facknämnderna ska senast i oktober 2021 anta sin internkontrollplan för år 2022. 
Kommunstyrelsen ska senast i november 2021 anta sin internkontrollplan för år 2022. 
 
Facknämnderna behandlar under oktober 2022 återrapportering av 2022 års internkontroll. 
Kommunstyrelsen behandlar under november 2022 återrapportering av 2022 års internkontroll 
för egen del, samt sammanställd återrapportering för nämnder och bolag. 
 
Återrapporteringen lämnas även till kommunens revisorer. 
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I tabellen anges de områden som föreslås för kommunstyrelsens arbetsutskott att prioritera 

bland, vid val av kontrollområden som anvisas till samtliga nämnder i planer för år 2022: 

 

 
Gransknings-

område 
 

 
 

Risk- och väsentlighets-
bedömning 

 

Kontrollmoment 
 

Kontroll-
ansvarig 

 

 
Kontrollmetod och 

frekvens 
 

 
Kreditering av 
kundfakturor 
 
Återkommer från 
2020 

 
Risk att rutin inte 
upprättas och/eller 
efterlevs. Att beslut inte 
följer delegationsordningen 
(4) Konsekvensen kan bli 
kännbar (3) 
 
Totalvärde: 12 
 

 
Kontroll av att rutin 
upprättats och 
implementerats, i 
enlighet med 
uppdaterad delegations-
ordning  

 
Controller/ 
utvecklare 

 
Intervjufrågor, kontroll 
av att rutin upprättats.  
 
Stickprovskontroll av att 
beslut om kreditering 
följer gällande 
delegationsordning. 

 
Hantering av 
fakturor för 
representation, 
kurs- och 
konferens 

 
Risk att dokumentationen 
avseende fakturor för 
representation, kurs och 
konferens inte uppfyller 
gällande krav (4) 
Konsekvensen kan bli 
lindrig (2) 
 
Totalvärde: 8 
 

 
Kontroll av att inköp 
sker enligt styr-
dokument samt att 
redovisning sker enligt 
bokföringslag och 
skatteregler 
 

 
Controller 

 
Stickprovskontroll av 
fakturor januari – maj 
2021 

 
Processen kring 
delegationsbeslut 

 
Risk att delegater inte 
känner till vilka regler som 
gäller för delegering av 
beslut. Risk att fattade 
delegationsbeslut inte 
anmäls till nämnden (3) 
Konsekvensen kan bli 
kännbar (3)  
 
Totalvärde: 9 
 

 
Kontroll via 
enkätundersökning 

 
Administrativ 
chef 

 
Enkätundersökning till 
berörda chefer och 
medarbetare   

 
Rehabiliteringsplan 
 
Återkommer från 
2020 

 
Risk att brister 
förekommer vid 
upprättande av 
rehabiliteringsplaner (3) 
Konsekvensen kan bli 
kännbar (3) 
 
Totalvärde: 9 
 

 
Kontroll av att 
rehabiliterings-planer 
upprättas vid behov. 

 
Personalchef 

 
Samtliga ärenden under 
perioden dec 2020 – 
maj 2021 kontrolleras 
mot gällande rutin. 

 
Beslutade 
klimatlöften 
 
Klimatlöften 2022? 

 
Risk att arbetet med 
klimatlöften inte efterlevs 
för ett hållbart samhälle 
(3) Konsekvens kan bli 
kännbar (3) 
 
Totalvärde: 9 
 

 
Kontroll via genomgång 
av klimatlöften med 
berörda verksamheter 

 
Miljöstrateg 

 
Uppföljning av 
klimatlöften genom 
intervjuer/samtal med 
ansvariga. 
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KSAU § 94 Dnr 2021/000001 

Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier 
gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om 
dessa förutsättningar.  
 
Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 060 personer. 
Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och 
intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt. 
 
Under 2020 har ett antal uppdaterade prognoser kommit, i samband med den pågående 
coronapandemin. Det innebär för Sotenäs del ett något förbättrat läge inför 2021 och 2022. Dessa 
bidrag kommer därefter att minska. Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) senaste prognos (april 2021) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Utmaningen inför kommande budget- och planår är att öka de budgeterade resultatnivåerna för att 
möta de ökade investeringsutgifterna samt att anpassa verksamhetens kostnader efter minskade 
intäkter.  
 
För 2022 ökar skatter och bidrag 23,1 mnkr. Ökningen jämfört med tidigare beror på tillskott i 
reglerings posten samt ökade skatteintäkter. Dessa tillskott minskar dock kraftigt de kommande 
åren fram till 2024. För budget 2021 uppgår denna till 26,9 mnkr och för budget 2022 till 21,0 
mnkr. För budget 2024 sänks den till 12,2 mnkr. Det finansiella resultatmålet beräknas vara uppfyllt 
över mandatperioden med hänsyn taget till utfall 2019 och 2020 samt budget 2021 och 2022. 
 
Det riktade bidraget för äldreomsorgssatsning på 5,6 mnkr har precis som för 2021 tillförs 
omsorgsnämnden. Inför budget 2022 har beslut tagits om att borgensavgifter tas ut av samtliga 
helägda kommunala bolag. Därtill ändras redovisning av exploteringsverksamhet, vilket påverkar 
driftsredovisningen då detaljplaner och översiktsplan ska kostnadsföras löpande. Utöver det sker 
särskilda satsningar inom omsorg och kommunstyrelsen. Samt att delar av Utbildningsnämndens 
minskning av budgetram skjuts fram till 2023.  
 
Då ny vision 2032 är antagen har en stor översyn genomförts avseende kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. I mål- och resursplan är verksamhetsmål samt 
indikatorer uppdaterade. För respektive mål framgår vilken nämnd eller bolag som ska ta sig an 
målet. I planen anges kommunens långsiktiga finansiella mål och för innevarande års budget 
definieras kortsiktiga mål. Där resultatmål för 2022 sätts till 1,9 procent.  

Bakgrund  

Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och 
genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2022. 
Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett 
förslag till budget för 2022.  
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Forts. KSAU § 94 

 
För budget 2022 sker ett antal tillfälliga utökningar av nämndernas budgetanslag.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-18 
Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022 daterad 2021-05-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2022 enligt nedan vilket innebär följande förändringar 
gentemot 2021 års budgetramar: 
 
Kommunfullmäktiges, anslag fastställs till 1006 tkr 
 
Revisionens anslag fastställs till 737 tkr 
 
Valnämndens anslag fastställs till 769 tkr 
 
Överförmyndarverksamhetens anslag fastställs till 978 tkr 
 
Kommunstyrelsens anslag fastställs till 81 745 tkr inklusive ofördelade medel på 7 608 tkr. 
 
Omsorgsnämndens anslag fastställs till 232 387 tkr.  
 
Utbildningsnämndens anslag fastställs till 195 479 tkr 
 
Byggnadsnämndens anslag fastställs till 9 279 tkr 
 
Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställs till 1 935 tkr 
 
Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd ska anta internbudget inom given 
ram senast under oktober 2020. Internbudget ska delges kommunstyrelsen för kännedom, senast 
november 2020. Eventuell omdisposition av internbudgeten under verksamhetsåret ska anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 
Investeringsanslagen upptas till 85,9 mnkr för 2022 inklusive ombyggnad Hunnebohemmet och 
skredförebyggande åtgärder Hunnebostrand.  
 
Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 
år 2022, med totalt 30,0 mnkr 
 
Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022. 
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Forts. KSAU § 94 

 
Ansvariga nämnder får i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor, så att budgeterade intäkter 
uppnås. 
 
Borgensavgift fastställs för respektive bolag till: 
Sotenäsbostäder AB  0,32 % 
Sotenäs Vatten AB 0,02 % 
Sotenäs RehabCenter AB 0,65 % 
 
I övrigt godkänna budgethandlingen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 

 

 
2021-05-18 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr 2021/000001 | Sida 1(3) 

 
 

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

Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022 
 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas 
presidier gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår 
och diskuterat om dessa förutsättningar.  
 
Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på        
9 060 personer. Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad 
förändring av KPI och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. 
Lönekostnadsökningar täcks centralt. 
 
Under 2020 har ett antal uppdaterade prognoser kommit, i samband med den pågående 
coronapandemin. Det innebär för Sotenäs del ett något förbättrat läge inför 2021 och 
2022. Dessa bidrag kommer därefter att minska. Budgetförutsättningarna baseras på 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) senaste prognos (april 2021) för utveckling av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag. Utmaningen inför kommande budget- och planår är 
att öka de budgeterade resultatnivåerna för att möta de ökade investeringsutgifterna 
samt att anpassa verksamhetens kostnader efter minskade intäkter.  
 
För 2022 ökar skatter och bidrag 23,1 mnkr. Ökningen jämfört med tidigare beror på 
tillskott i reglerings posten samt ökade skatteintäkter. Dessa tillskott minskar dock 
kraftigt de kommande åren fram till 2024. För budget 2021 uppgår denna till 26,9 mnkr 
och för budget 2022 till 21,0 mnkr. För budget 2024 sänks den till 12,2 mnkr. Det 
finansiella resultatmålet beräknas vara uppfyllt över mandatperioden med hänsyn taget 
till utfall 2019 och 2020 samt budget 2021 och 2022. 
 
Det riktade bidraget för äldreomsorgssatsning på 5,6 mnkr har precis som för 2021 
tillförs omsorgsnämnden. Inför budget 2022 har beslut tagits om att borgensavgifter tas 
ut av samtliga helägda kommunala bolag. Därtill ändras redovisning av 
exploteringsverksamhet, vilket påverkar driftsredovisningen då detaljplaner och 
översiktsplan ska kostnadsföras löpande. Utöver det sker särskilda satsningar inom 
omsorg och kommunstyrelsen. Samt att delar av Utbildningsnämndens minskning av 
budgetram skjuts fram till 2023.  
 
Då ny vision 2032 är antagen har en stor översyn genomförts avseende 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. I mål- och 
resursplan är verksamhetsmål samt indikatorer uppdaterade. För respektive mål framgår 
vilken nämnd eller bolag som ska ta sig an målet. I planen anges kommunens 
långsiktiga finansiella mål och för innevarande års budget definieras kortsiktiga mål. 
Där resultatmål för 2022 sätts till 1,9 procent.  
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Bakgrund  
Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och 
genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 
2022. Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och 
arbetat fram ett förslag till budget för 2022.  
 
För budget 2022 sker ett antal tillfälliga utökningar av nämndernas budgetanslag.  
 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  

Inför budget 2022 sker en ökning av tilldelade anslag. Viktigt att  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2022 enligt nedan vilket innebär följande 
förändringar gentemot 2021 års budgetramar: 
 
Kommunfullmäktiges, anslag fastställs till 1006 tkr 
 
Revisionens anslag fastställs till 737 tkr 
 
Valnämndens anslag fastställs till 769 tkr 
 
Överförmyndarverksamhetens anslag fastställs till 978 tkr 
 
Kommunstyrelsens anslag fastställs till 81 745 tkr inklusive ofördelade medel på 7 608 
tkr. 
 
Omsorgsnämndens anslag fastställs till 232 387 tkr.  
 
Utbildningsnämndens anslag fastställs till 195 479 tkr 
 
Byggnadsnämndens anslag fastställs till 9 279 tkr 
 
Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställs till 1 935 tkr 
 
Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd ska anta internbudget 
inom given ram senast under oktober 2020. Internbudget ska delges kommunstyrelsen 
för kännedom, senast november 2020. Eventuell omdisposition av internbudgeten under 
verksamhetsåret ska anmälas till kommunstyrelsen. 
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Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 

 

 
2021-05-18 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr 2021/000001 | Sida 3(3) 

 
 

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

Investeringsanslagen upptas till 85,9 mnkr för 2022 inklusive ombyggnad 
Hunnebohemmet och skredförebyggande åtgärder Hunnebostrand.  
 
Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens 
skulder under år 2022, med totalt 30,0 mnkr 
 
Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022. 
 
Ansvariga nämnder får i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor, så att 
budgeterade intäkter uppnås. 
 
Borgensavgift fastställs för respektive bolag till: 
Sotenäsbostäder AB  0,32 % 
Sotenäs Vatten AB 0,02 % 
Sotenäs RehabCenter AB 0,65 % 
 
I övrigt godkänna budgethandlingen. 
 

Bilaga/Bilagor 
• Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022 daterad 2021-05-18 

Skickas till 
Nämnderna  
Ekonomiavdelningen 
Sotenäsbostäder AB 
Sotenäs Vatten AB 
Sotenäs RehabCenter AB 
 
 
 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommunchef 

 



 
 
 

Mål- och resursplan 
2022 – 2025,  
budget 2022 
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Sammanfattning  
Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 060 

personer. Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI 
och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt. 

 
Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste prognos 

(april 2021) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Utmaningen inför kommande 
budget- och planår är möta minskade statsbidrag. För 2022 ökar skatteintäkter men de generella 
bidragen, kommunen erhöll för covid-19 pandemin, sjunker något. Dessa bidrag uppgår ändå till 
relativt höga nivåer. Inför 2023 och 2024 sjunker dessa med ca 10,0 mnkr. Sammantaget för 2022 
ökar skatteintäkter och kommunal utjämning med 4,3 procent motsvarande 23,1 mnkr. 

 
Med utfall 2019 och 2020 samt budget 2021 och 2022 innebär det att kommunfullmäktiges 

finansiella resultatmål är uppfyllt över mandatperioden. Nämndernas besparingar på 36,5 mnkr 
över åren 2019 - 2022 kvarstår i planen, förutom för Utbildningsnämnden där 1,7 mnkr förskjuts 
till 2023. Förutom uppräkning av lön- och prisindex ökar nämndernas nettoramar med 6,8 
mnkr.  Med anledning av förändrad redovisning av exploateringsverksamhet, uppdaterad Vision, 
tillfälliga utökningar på Omsorgsnämnden samt Kommunstyrelsen. I budget 2023 finns ofördelad 
besparing på -2,0 mnkr. För kommande år är det nödvändigt att fortsätta minskningen av 
verksamheternas nettokostnader för att möte kommunfullmäktiges resultatmål på 2 procent och 
anpassning till lägre generella bidrag.  

 
Mål för god ekonomisk hushållning anger kommunens långsiktiga finansiella mål. I inne-

varande års budget definieras kortsiktiga mål. Där resultatmål för 2022 sätts till 1,9 procent. För 
verksamhetens mål för god ekonomisk hushållning har en stor översyn genomförts detta med 
anledning av uppdaterad vision. Målen för verksamheten är uppdaterade och kompletterade med 
indikatorer enligt styrmodell. 

 
 
 



 
 

Datum: 2021-05-18 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 4 av 68 

  

Förvaltningsberättelse 
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 Vision och programförklaring 
 
Vision 2032 

Ny vision är framtagen och denna antogs av kommunfullmäktige i november 2020. Visionen 
bygger på tio långsiktiga visionsmålbilder. Till varje av dessa kopplas fokusområden för perioden 
fram till år 2032. 

Visionen tillsammans med programförklaringen ligger till grund för fullmäktiges verksamhets-
mål för god ekonomisk hushållning. Dessa bryts ner av nämnderna i form av styrande 
verksamhetsmål.  

Inför budget 2022 har därför skett en revidering av fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning. Revideringen har effekt på både drifts- och investeringsbudgeten. 
 

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 M KR I INVESTERINGAR. 

5. FLER BOENDEFORMER MED 1 000 NYA BOSTÄDER. 

6. BESÖKSNÄRINGEN MOTSVARAR 1 000 HELÅRSARBETEN. 

7. NYINVESTERINGAR OCH ETABLERINGAR PÅ 1 000 M KR. 

8. KULTUR-OCH FRITIDSUTBUD MED 1 000 OLIKA AKTIVITETER 

9. ÖVERSIKTSPLAN MED 1 000 KM NY INFRASTRUKTUR 

10. 1 000 HÅLLBARA INITIATIV 

 

Se visionen i sin helhet på sotenas.se – visioner och framtidsidéer  

  

https://sotenas.se/kommunpolitik/politikochdemokrati/visionerochframtidsideer.4.342b798515b7e79110d634cc.html
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Programförklaring för mandatperioden 2019–2022  

Hela Sotenäs skall leva. Sotenäs skall vara ett hållbart och levande samhälle där fler människor 
från olika generationer kan bo, leva, arbeta och besöka kommunen året om. En förutsättning för 
detta är en fortsatt ansvarsfull styrning av kommunens ekonomi.  

 
Detta skall uppnås under mandatperioden 2019–2022 

 
Skola, utbildning, kultur och fritid  

Vi har förskolor och skolor, som erbjuder trygghet, valfrihet och närhet.  
Vi är en av landets främsta skolkommuner, där alla kan lyckas.  
Vi har en gemensam pedagogisk vision och verksamhetsidé inom skolan.  
Vi har en bredd och mångfald av olika kultur- och fritidsaktiviteter under hela året.  
 

Vård och omsorg  

Vi erbjuder en trygg och respektfull omvårdnad med individen i fokus.  
Vi värnar den enskildes möjlighet till valfrihet avseende både utförare och insatser.  
I Sotenäs kommun utgör de ideella insatserna en viktig del av omsorgen. 
 

Hållbarhet och utveckling  

Sotenäs kommun har en hållbar och säker livsmiljö.  
Vi är Sverigeledande på symbios och cirkulär ekonomi med maritim inriktning.  
Vår kommun är lyhörd och lösningsorienterad för näringslivets behov av service och infra-

struktur.  
Kommunens infrastruktur är ändamålsenlig och hållbar.  
Besöksnäringen är ekonomiskt lönsam för kommunen.  
 

Samhällsbyggnad  

Kommunen har rimliga handläggningstider i alla tillståndsärenden.  
Sotenäs är en trygg och säker kommun att bo, leva, arbeta och vistas i.  
Det finns ett varierat utbud av bostadsalternativ för alla åldrar och i alla kommundelar. 
Vägarna möjliggör snabba och säkra pendlingsresor och godstransporter.  

Det är möjligt att cykla säkert mellan de olika kommundelarna 
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Översikt över verksamhetens utveckling 
 
 
 
 

Belopp i mnkr 
Utfall Budget Budget Plan Plan Plan 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Folkmängd 9 100 9 060 9 060 9 060 9 060 9 060 

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

Verksamhetens netto-kostnader exkl. 

avskrivning 
491,1 511,3 528,8 536,1 543,6 560,5 

Avskrivningar 35,9 28,8 28,9 28,9 32,4 32,4 

Årets resultat 18,1 5,5 10,7 12,5 12,2 11,4 

Soliditet 70% 71% 73% 73% 74% 74% 

Soliditet inklusive totala 

pensionsförpliktelser 
39% 41% 43% 46% 47% 49% 

Nettoinvesteringar 34 39,3 90,5 92,4 48,6 44,8 

Självfinansieringsgrad 157% 87% 44% 45% 92% 98% 

Långfristig låneskuld - - - - 2,9 1,9 

Antal årsarbetare inklusive 

visstidsanställda 
740 756 746 712 700 700 

              
Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital       
Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar        
Självfinansieringsgrad definieras som årets resultat + årets avskrivningar / 

nettoinvesteringar       
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Nämnder/företag Verksamhet 
Privata 
utförare 

Avtals-
samverkan 

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 
avtalssamverkan 
avseende Lön och IT 
tillsammans med 
Munkedal och 
Lysekils kommuner. 
Ersättningen 2020 
uppgår till 3 % av 
nämndens budget. 

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 2020 
står för 2,1 % av 
nämndens 
kostnader. 

 

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

Ersättning till 
privata utförare 
avseende 
hemtjänst och 
köpta platser 
inom individ- och 
familjeomsorg 
2020 står för 7,7 
% av nämndens 
kostnader. 
 

 

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

Sotenäs RehabCenter AB är en bad och rehab-
anläggning 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 
(Rambo) 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. 

  

 
 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämndorganisation samt i tre 
helägda bolag och en stiftelse: Sotenäs Vatten AB (100 %), Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs 
RehabCenter AB (100 %) och Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun. Stiftelsen är i dagsläget 
vilande och avsikten är att upplösa stiftelsen. Till det kommer delägt bolag Regional 
avfallshantering AB (25 %), bolaget ägs med lika stora andelar tillsammans med Munkedals, 
Lysekils och Tanums kommuner. Utöver det finns samverkansföretaget Kommuninvest 
Ekonomisk förening (0,2 %).  

Kommunen anlitar privata utförare inom följande väsentliga områden: LOV hemtjänst, 
skolskjutsar och HVB-hem. 
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning 
Planeringsförutsättningar   

Samhällsekonomin 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skrev i ekonomirapporten, oktober 2020, att kommuner 
och regioner skulle inför 2020 vara inställda på ett år med ansträngd ekonomi till följd av 
försvagad konjunktur i kombination med högt demografiskt tryck. Till det kom coronapandemin.  

I ekonomirapporten från maj 2021 att trots omfattande restriktioner och vågor av hög 
smittspridning befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under 
2021 ser prognosen för svensk BNP-tillväxt att uppgå till drygt 3 procent. I takt med sjunkande 
smitta och minskad vårdbelastning kommer restriktioner att kunna mildras därmed förväntas 
medföra extra skjuts till konjunkturen. Framförallt för de inhemska tjänstenäringarna. Däremot 
kommer det att ta tid innan pandemin är över. Mycket av det globala vaccinationsarbetet kommer 
troligtvis att kvarstå även 2022, speciellt i de fattigare delarna av världen.  

Både 2021 och 2022 beräknas en hög BNP-tillväxt. Tillväxten förutsätts i hög grad drivas av 
hushållens konsumtion. Det bidrar en starkare återhämtning av arbetade timmar. Däremot 
kommer det dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin. Trots en snabb 
konjunkturuppgång beräknas andelen arbetslösa i flera år överstiga nivån som gällde före 
pandemin.  

Svenska offentliga finanser är fortsatt starka, detta trots lågkonjunktur och mycket omfattande 
finanspolitiska satsningar. Som andelen av BNP var den svenska offentliga bruttoskulden 2019 
betydligt lägre än i många andra länder. Utvecklingen under pandemin har inneburit större 
skulduppgång i omvärlden jämfört med i Sverige. För 2020 ökade offentlig sektors konsoliderade 
bruttoskuld (Maastricht-skulden) för första gången på fem år. Ökningen på 5 procentenheter av 
BNP innebar att skuldkvoten landade på 39,9 procent. Prognosen för 2024 är att 
Maastrichtskulden går under 35 procent. Genomsnittlig skuldnivå i EU uppgår till cirka 90 
procent av BNP. Få EU-länder har så låg skuldkvot som Sverige. 

Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 
 

Kommunsektorn 2020 

Inför 2020 såg de samhällsekonomiska förutsättningarna svåra ut, allt pekade mot att såväl 
kostnader som intäkter skulle utvecklas svagt. Inför 2020 ökades också regleringsposten något. 
Men bokslut 2020 visar på rekordhöga resultat för kommunsektorn, ca + 35 miljarder.  

När pandemin slog till påverkade det både verksamheter och gav ekonomiska konsekvenser 
både avseende kostnader och intäkter. En av effekterna var att verksamheter fick stängas och 
andra verksamheter hade minskad efterfrågan. Med bland annat färre nya brukare inom 
äldreomsorgen, minskat nyttjande av skolbarnsomsorg (effekt av högsjukfrånvaro bland barnen i 
kombination med att många föräldrar arbetade hemifrån). Lägre omfattning av verksamhet är en 
förklaring till de goda resultaten. Omsorgsverksamheten drabbades av höga merkostnader, vilka 
till stor del täcktes av statsbidrag. Samtidigt kompenserades kommunsektorn med statsbidrag för 
hela sjuklönekostnaden för perioden april - juli och delvis under perioden augusti – november. 
Därtill ökade de generella bidragen markant. Där statsbidraget tog höjd för en utveckling av 
skatteintäkter som inte alls blev så låg som befarades under våren 2020.  

Sammantaget ökade de generella statsbidragen med 3,5 miljarder inför 2020 och därtill tillkom 
under 2020 ca 19 miljarder.  
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Av kommunsektorns positiva resultat 2020 avser ca 30 miljarder beroende på verksamhetens 
resultat och de finansiella posterna bidrog med ca 5 miljarder. Under åren 2011 – 2019 har rea- 
och exploateringsvinster samt engångsutbetalningar från AFA försäkring utgjort den största delen 
till sektorns goda resultat. Om dessa poster reducerar kommunsektorns resultat under perioden 
2011 – 2019 skulle resultaten minskas med över 90 procent. Under 2020 hade 16 kommuner 
negativt resultat.  

Investeringarna i kommunsektorn är fortsatt höga. I genomsnitt har investeringsvolymen ökat 
med ca 4 procent per år under 2000 - talet. För 2020 uppgick investeringar (exkl. kommunala 
bolag) till drygt 75 miljarder. I och med de goda resultaten har självfinansieringsgraden ökat. 
SKR bedömer att fram till 2024 kommer investeringsutgifterna att vara fortsatt höga. Som en 
konsekvens av det ökar de långfristiga skulderna med ca 80 miljarder fram till 2024.  

Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 
 

Kommunsektorn 2021 och kalkyl 2022 – 2024 

Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 
 

Skatteunderlaget beräknas vara relativt stark under 2021 – 2024 vilket gör att 
intäktsutvecklingen är förhållandevis god. Skatteintäkterna beräknas, vid oförändrad skattesats, 
att öka med ca 36 miljarder under dessa år. Pandemirelaterade statsbidragen kommer att ersättas 
i ungefärligt samma omfattning för 2021 som för 2020. Därefter sker en nedtrappning 2022 och 
2023 på 8 miljarder kronor. Riktade tillskott som ersättning av merkostnader inom omsorg samt 
sjuklöner försvinner 2020. Viss ersättning av sjuklöner finns dock kvar under början av 2021. 
Tidigare aviserade riktade bidrag inom omsorg, vuxenutbildning och skolan finns dock kvar. 

Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser goda ut de närmsta åren. SKR påtalar vikten av 
att ha i åtanke att de kommer att finnas stora eftersatta behov inom ett antal områden de 
kommande åren. Detta efter att pandemin avtagit. Resultaten för 2021 beräknas ändå uppgå till 
ca 3,5 procent i förhållande till skatt och kommunal utjämning. 

För åren 2022 – 2024 beräknas kostnaderna för kommunsektorn att öka i takt med den 
demografiska utvecklingen. Utmaningar framåt är befarad ökning av ekonomiskt bistånd. Trots 
att någon tydlig ökning av månadsstatistiken under våren 2021 inte påvisats än. Talar mycket för 
en ökning, detta då arbetslösheten förväntas öka till 8,6 procent 2021. SKR beskriver och risk för 
ökat missbruk och psykisk ohälsa samt ökat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i 
samband med isolering, hemarbete, stress och ekonomisk oro. Orosanmälningar till socialtjänsten 
rörande barn och unga ökade med 5 procent under 2020 jämfört med 2019. 

För 2022 beräknas resultaten sjukna till 3 procent i förhållande till skatter och kommunal 
utjämning för 2023 beräknas resultaten att bli strax över 2 procent. För 2024 måste ca 8 miljarder 
kronor tillskjutas för att nå ett resultat på 2 procent i förhållande till skatter och kommunal 
utjämning om inga effektiviseringar eller andra åtgärder vidtas. Detta då skatteunderlagstillväxten 
förväntas sjunka samt att personalomkostnadspålägget förväntas öka. Tillskottet på bidrag 
motsvarar en skattehöjning på 30 öre.  

Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 
 

Statlig styrning 

En viktig del i kommunens budgetarbete är hur kommunerna påverkas av den statliga 
styrningen. SKR har på initiativ av Välfärdskommissionen listat vilka delar av den statliga 
styrnings som skulle kunna medföra effektivare och bättre välfärd för invånarna. Detta genom 
lagar och förordningar och riktade statsbidrag. 
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Därtill visar Statskontorets rapporter och analys att statens styrning över den kommunala 
sektorn blivit mer komplex och detaljerad.  

 
Riktade bidrag 

Trots mycket kritik minskas inte antalet riktade statsbidrag. Statskontorets rapport 2020 visade 
att den statliga styrningen ökat betydligt de senaste åren och är idag mycket omfattande och 
detaljerad. Styrningen sträcker sig, enligt Statskontoret, långt in i kommunernas verksamhet och 
påverkar både vads om görs och hur det ska göras. Utgångspunkten måste vara att kommuner, 
inom ramen för lag, regler och ekonomiskt utrymme, själva vill åstadkomma det bästa möjliga.  

De riktade statsbidragen inom äldreomsorgen är exempel på detta. Månadsdata 2021 visar på 
att antalet brukare inom äldreomsorgen fortsätter att minska, både inom särskilt boende och 
hemtjänst. Detta samtidigt som stora statliga tillskott har tillförts äldreomsorgen. För 2019 fanns 
två statsbidrag på ca 900 miljoner kronor. Nu finns elva bidrag på 14,2 miljarder kronor. Bidragen 
har olika komplexitet, som exempel på relativt okomplicerade bidrag kan nämnas 
investeringsstöd till äldrebostäder. 

Däremot är den enskilda satsningen på 4 miljarder kronor – vilken annonserades som riktade 
medel till äldreomsorg och som vidare kom utan krav på hur de kan användas. Trots detta har 
Socialstyrelsen infört villkor på att medel som ej går till äldreomsorg ska återbetalas. Villkoren 
från Socialstyrelsen bidrar till stor osäkerhet för kommunerna. Detta kan försämra 
produktiviteten och riskerar att de kommuner som drabbats hårdast av pandemin är samma 
kommuner som i och med att de har färre brukare, får svårast att ökas sina kostnader och riskerar 
att få krav på återbetalning.  

Satsningen äldreomsorgslyftet på 4,3 miljarder tillkom i syfte att minska timanställningar och 
för att höja den medicinska kompetensen. Det är problematiskt för kommuner att förhålla sig till 
detta bidrag, inte bara utifrån rekryteringsläget på arbetsmarknaden, utan också utifrån att 
bidraget endast gäller 2021. 

Totalt fanns 183 riktade statsbidrag under 2020. Många riktade bidrag utformas så att de 
”skyddar” vissa verksamheter ekonomiskt. De kan därigenom motverka nödvändig utveckling 
och effektivisering av en verksamhet. Medan en annan verksamhet istället måste utsättas för större 
besparingar för att kommunen fördelningen fullt ut men måste klara en ekonomi i balans. 
Kommuner står inför att hantera en situation med minskade ekonomiska ramar och stora 
rekryteringssvårigheter. Den stora mängden riktade bidrag kräver också administration, där 
trycket också ökar i takt med ökade riktade bidrag. Sammantaget riskerar de riktade bidragen att 
driva upp kostnaderna på en nivå som kommuner/regioner inte kan finansiera när bidragen 
upphör. Bidragen är oftast tillfälliga vilket medför kortsiktighet i kommunens/regionens 
planeringsförutsättningar. 

Därtill skapar bidragen, inte allt för sällan, förväntningar hos kommuninvånarna men där 
bidraget knappt räcker till arbetstiden som det tar att söka bidraget. Som exempel lyfter SKR fram 
införande av bidrag för att skapa ”nattis” på 77 miljoner. Där Orsa kommun fick mindre än 10 tkr 
och Upplands Väsby kommun erhöll 160 tkr.  

 
Långsiktighet  

Det gäller för kommunsektorn att, trots ett gott resultat, ändå se till att inte dra på sig 
kostnadsökningar som kvarstår året därpå när de riktade statsbidragen är borta. När väl pandemin 
är över väntas ekonomiska utmaningar att hantera - då krävs långsiktig planering och en förändrad 
och mer stödjande statlig styrning. Om kommuner och regioner ska våga dra på sig mer 
långsiktiga kostnader för exempelvis fler anställda måste de också få besked om en mer långsiktig 
finansiering. Det duger inte att ge bidrag under ett enskilt år och reglera detta i detalj. Det riskerar 
att sätta kommuner och regioner i en ekonomisk situation som de själva inte kan hantera på sikt. 
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Aktuella kommunalekonomiska frågor 

Regeringens förslag avseende en delegation för kommunal ekonomi i balans är nu på remiss. I 
förslaget ingår att delegationen erhåller en miljard till sitt förfogande, under åren 2021 – 2024. 
Detta för att stärka ekonomiskt svaga kommuner och regioners situation. SKR har ställt sig 
positiv. Däremot anser SKR att urvalskriterierna bör slopas då de inte är tillräckligt träffsäkra. 
Vidare föreslår SKR att i stället bör kommuner/regioner ansöka om stöd samt att delegationen bör 
särskilt bör uppmärksamma långvarig befolkningsminskning och svag ekonomisk ställning.  

Riskdagen gjorde i december 2020 ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en 
utredning som ser över hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet med fokus på 
utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet. SKR har påtalat, i flera remissvar, en sådan 
översyn. Detta exempelvis avseende LSS-utjämningen vilken är påverkbar och sannolikt 
kostnadsdrivande. 

Utredning pågår avseende regelverket om ekonomisk förvaltning i kommunallagens 11 kapitel. 
Utredningen ska lämna förslag till bättre förutsättningar för kommuner och regioner att möta 
kommande utmaningar och samtidigt säkra en långsiktigt hållbar utveckling för den kommunala 
verksamheten. Med syfte att ge ett tydligare ramverk för ekonomistyrning, för kommuner och 
regioner att själva utifrån sina förutsättningar utforma sin ekonomistyrning. Betänkande ska 
överlämnas till regeringen i september 2021. 

Livslängdsantagande för anställda i kommunal sektor har förändrats, särskilt för män. Högre 
livslängd innebär att pensionsskulden ökar, eftersom pensionsförmånen är livsvarig. 
Pensionsskulden beräknas öka med ca 23 miljarder kronor. 

Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 

 
Sotenäs 

 
Det kommunala skatteunderlaget 

• Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas uppgå till 566,4 mnkr 2022, en ökning 
med 23,5 mnkr (4,3 procent) jämfört med utfall 2020. Väsentligaste förklaringarna till 
ökningen är ökade skatteintäkter.  

• Tillväxt i skatteunderlaget ökar nu efter nedgången 2020, men är inte uppe i de nivåer 
som för åren 2017 - 2019. Genomsnittlig ökningstakt de kommande fyra åren beräknas 
uppgå till 2 procent. 

• Kommunens avgift till kostnadsutjämning uppgår till 32,1 mnkr för 2022 och fortsätter 
därmed att öka något. För kommande år sker en ökning med ca 5 procent per år. 
Inkomstutjämningsbidraget uppgår till 56,9 mnkr. För 2023 sker en viss nedgång, 
därefter beräknas en ökning för de kommande åren. LSS-avgiften ökade markant till 
2021. För 2022 uppgår avgiften till 15,1 mnkr.  

• Fastighetsavgiften uppgår till 38,5 mnkr för 2022.  
 
Riktade bidrag äldreomsorg mm 

Äldreomsorgssatsning/äldreomsorgslyft. Regeringen har aviserat 4 mdkr till kommuner i 
permanent äldreomsorgssatsning och 3,4 mdkr till kommuner i tillfälligt äldreomsorgslyft i form 
av riktade statsbidrag. De riktade statsbidragen uppgår för Sotenäs kommun till 5,6 mnkr för 
äldreomsorgssatsningen och 4,7 mnkr för äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgslyftet avser endast 
2021. I budgetförslaget ingår att omsorgsnämnden söker bidrag. Omsorgsnämnden hanterar även 
eventuella krav på återredovisning.  
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Utöver dessa satsningar finns övriga riktade bidrag gentemot omsorgsverksamhet men 
framförallt riktat till utbildningsförvaltningen. Dessa bidrag hanteras, precis som tidigare, av 
respektive förvaltning. 
 
Pensionskostnader 

Pensionskostnaderna fortsätter att öka. Detta beror på att de anställdas pensioner belastar 
kommunsektorns resultat dubbelt under en lång period, i och med att kostnaderna avser både för 
tidigare anställda och för dagens anställda. De senaste åren har löneökningar har också medfört 
att fler personer intjänat rättighet till förmånsbestämd ålderspension (FÅP) enligt kollektivavtal. 
Detta med ökade pensionskostnader som följd.  

RIPS-kommittén beslutade under våren 2021 om att höja livslängsantaganden, framförallt för 
män. Ny beräkning från Skandia (maj 2021) med uppdaterade livslängdsantagande visar inte på 
någon större förändring för Sotenäs del, jämfört med tidigare prognoser.  

Kostnaden för pensioner beräknas för 2022 uppgå till 40,3 mnkr. En kostnadsökning på 3,0 
mnkr, vilket ligger i paritet med samma nivå som tidigare års beräkningar. För 2023 och 2024 
beräknas i dagsläget inte med ytterligare höjning. Däremot visar beräkningen behov av ökning 
med 1,0 mnkr för 2025. 

Förändrade livslängdsantaganden befarades också påverka ansvarsförbindelsen, dvs 
pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen. Men inte heller här påverkas Sotenäs. 
Ansvarsförbindelsen sjunker succesivt för 2022 och de kommande åren.  

 
Befolkningsutveckling 

Befolkningsutveckling samt befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling har stor 
betydelse för kommunens kommande planering av verksamheten och framtida kostnads-
beräkning. Verksamheter för barn och unga samt äldre kostar mycket. Befolkningen ökade något 
2020 till 9 100 invånare. Ökningen i befolkningen mellan 2019 och 2020 sker i huvudsak i 
åldersgruppen 65 – 79 år.  

SCB har presenterat statistik för första kvartalet 2021 som visar att Sotenäs befolkningen sjunker 
med -35 invånare jämfört med årsskiftet 2020 och uppgår till 9 065. Detta pga. negativt flyttnetto 
samt fortsatt negativt födelsenetto. Första kvartalet 2021 föddes 14 barn i Sotenäs. 

För kommande år används prognos framtagen av SCB.  
 

Folkmängd, utfall 2016 – 2020 samt prognos 2032 samt förändring mellan 2020 och 
2032 

       
Förändring 2020 - 

2032 

Åldersgrupp 2016 2017 2018 2019 2020 2032 Antal % 

                

0 - 19 år 1 519 1 522 1 494 1 500 1 459 1 388 -71 -5% 

20 - 64 år 4 668 4 630 4 581 4 556 4 549 4 263 -286 -6% 

65 + 2 878 2 921 2 955 3 005 3 092 3 575 483 16% 

  varav 65 - 79 år 2 116 2 205 2 245 2 306 2 391 2 255 -136 -6% 

  varav 80 + 762 716 710 699 701 1 320 619 88% 

Totalt 9 065 9 073 9 030 9 061 9 100 9 226 126   

 

Källa: SCB, För åren 2021 – 2032 befolkningsprognos från SCB 

Åldersfördelningen bland invånarna styr vilken kommunal service som efterfrågas. Inför 2032 
sker enligt prognosen en minskning i de yngre åldersgrupperna. De i arbetsför ålder fortsätter att 
sjunka. Däremot sker en ökning i åldersgrupperna 65 + och framförallt i åldersgruppen 80 +. Som 



 
 

Datum: 2021-05-18 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 16 av 68 

beräknas öka med över 600 personer fram till 2032 med nuvarande prognos. Något som noga 
måste följas under kommande år, för planering av eventuellt medföljande behov inom ordinärt 
boende.  

Befolkningen karaktäriseras av att andelen personer över 65 år och äldre är mycket hög. Andelen 
av befolkningen som är 65 år och äldre uppgår 2020 till 34 procent för 2032 beräknas enligt 
prognosen att andelen uppgår till 39 procent. För 2020 Medelåldern hos kommuninvånarna 
uppgår till 49,8 år. En viss ökning jämfört med de två föregående åren. Det placerar Sotenäs på 
bland de kommuner i riket med och kommunen med högst medelålder i Västra Götalands 
Regionen. 

 
Företagsetablering – landbaserad laxodling 

Under 2020 har Sotenäs arbetat med en etablering av cirkulär industripark som kommer att 
bedriva Europas största landbaserade laxodling. Med därtill hörande kringindustrier som till 
exempel slakteri och foderfabrik. Byggnadsytan beräknas bli 500 000 – 600 000 kvadratmeter 
fullt utbyggd och producera 100 000 ton lax årligen. I själva industriparken beräknas ca 2000 
personer komma att arbeta och ungefär lika många i kringindustrin.  

Ett arrendeavtal är upprättat mellan kommunen och företaget. Avtalet sträcker sig över 50 år. 
Etableringen kommer, om tillstånd ges, att påverka hela kommunkoncernen på många olika sätt. 
Med ökade skatteintäkter och arrendeintäkter, men också med förhoppning av ökat antal invånare 
och en jämnare åldersfördelning. Detta innebär också ökade krav på tillgången till bostäder, 
renhållning samt vattenförsörjning vilket direkt påverkar de kommunala bolagen.  

Får inte företaget godkänt miljötillstånd kommer etableringen inte att realiseras. Företaget 
hoppas få svar under 2021 för att därefter komma igång med byggnadsarbeten. Anläggningen 
beräknas vara i full produktion 2026. 

 
Vision 3032 

Kommunfullmäktige beslutade under slutet av 2020 om en ny Vision för Sotenäs kommun. 
Vision 2032 som bygger på 10 000 anledningar att satsa på Sotenäs kommun. Visionen visar 
målbilden för kommunen fram till 2032. I visionen ingår fokusområden per målbild för 
kommande år. I samband med uppdaterad vision ses kommunfullmäktiges verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning över. Det innebär uppdaterade verksamhetsmål för budget 2022 samt 
viss påverkan på driftskostnader och investeringsutgifter.  

 
Personal- och kompetensförsörjning 

Under kommande år märks en betydande personalavgång i kommunens organisation. Detta 
kommer sig dels av pågående generationsväxling men också på grund av ökad konkurrens om 
personal. För Sotenäs del uppnår 113 personer 67 års ålder mellan åren 2021 – 2027. 

 
Skatter och generella bidrag 

Skattesatsen för kommunen har sedan 2015 legat på 21,99 procent för beskattning av 
löneinkomster, pensioner och sociala ersättningar. Ökning av skatteunderlag och därmed skatte-
intäkter är i huvudsak kopplade till de allmänna löneökningarna i samhället. Kommunens egna 
skatteunderlag har ökat stadigt de senaste åren och uppgick 2020 till 104,5 procent av 
riksgenomsnittet.  För kommande år beräknas en minskning. Skatteprognos som ligger till grund 
för budgeten daterad 2021-04-29. 
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Ökningstakt skatteintäkter mellan åren 2015 – 2026 
 

  Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 % 9% 3% 6% 3% 3% -1% 0% 5% 4% 2% 3% 3% 

Utveckling mnkr 411,8 424,8 450,8 463,5 477,4 474,5 472,9 497,2 515,8 524,9 541,7 559,1 

Ökning mnkr 32,9 13,0 26,0 12,7 13,9 -2,9 -1,5 24,3 18,6 9,1 16,8 17,4 
 

Ovanstående tabell visar förändringen av skatteintäkter mellan åren för perioden 2015 – 2026. 
För 2021 minskas skatteintäkterna detta beroende på effekterna av pågående coronapandemin. 
Det innebär att ökningstakten av skatteintäkter, i genomsnitt, för mandatperioden 2019 - 2022 
endast uppgår till 2 procent. För perioden 2022 – 2026 är den genomsnittliga ökningstakten 3 
procent.  

 
Välfärdsmiljarder är benämningen på de 10 miljarder kronor som regeringen tillfört kommuner 

och landsting i syfte att skapa långsiktigare planeringsförutsättningar. Denna post upphör helt 
2021 och utgår därefter endast ifrån invånarantal.  

De ska nya välfärdsmiljarderna från BP 2018 ingår redan sedan tidigare i regleringsposten. 
 
Kommunal utjämning inklusive fastighetsavgift 

Utöver skatteintäkterna tillkommer det kommunala utjämningssystemet. Där den kommunala 
fastighetsavgiften ingår vilken är en viktig inkomstkälla för Sotenäs kommun. Det kommunala 
utjämningssystemet består av bidrag/avgifter för att utjämna för skilda förutsättningar mellan 
landets olika kommuner. Till största del innebär utjämningssystemet för Sotenäs del att 
kommunen betalar avgift till systemet. Se nedan för beskrivning av systemet. 

 
Inkomstutjämning kompenserar för olikheter mellan olika kommuners skattekraft, det vill säga 

i medborgarnas genomsnittsinkomst. Samtidigt skjuter staten till medel så att varje kommun är 
garanterad en inkomstnivå som motsvarar 115 procent av medelskattekraften i Sverige. 
Medelskattekraften i Sotenäs uppgick 2020 till 104,5 procent. Prognosen avseende 
medelskattekraften i förhållande till riket ses en minskning för de kommande åren. Det innebär 
vidare att kommunens bidrag ökar. Detta tack vare att kommunen är garanterad inkomstnivå 
motsvarande 115 procent av medelskattekraften i riket.  

Tabellen visar utveckling av kommunens skattekraft, prognos för förändring av 
inkomstutjämningsbidrag i kronor/invånare, skattekraft i kronor/invånare samt skattekraft i 
procent av rikets. Med nuvarande prognos sjunker kommunens egen skattekraft från 104,5 
procent 2020 till 101,8 procent 2026. Det innebär samtidigt att inkomstutjämningsbidraget ökar 
från 43,0 mnkr 2020 till 63,9 mnkr 2026. 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Inkomstutjämningsbidrag 

kronor per invånare 4 749 6 084 6 281 6 021 6 603 6 833 7 055 

mnkr 43,0 55,6 56,9 54,6 59,8 61,9 63,9 

Skattekraft i procent av rikets 104,5 101,6% 101,8% 102,7% 101,8% 101,8% 101,8% 

 
 
Kostnadsutjämning har till syfte att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader 

mellan kommuner, t.ex. andelen barn och äldre bland kommunens invånare. Systemet har däremot 
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inte till avsikt att utjämna för skillnader som beror på servicenivå, kommunala avgifter eller 
politiska prioriteringar. Systemet är helt ock hållet interkommunalt. 

Kostnadsutjämning består av ett antal delmodeller för olika verksamheter och kostnadsslag. I 
varje delmodell beräknas en standardkostnad i kronor per invånare för respektive kommun eller 
region. De beräknade standardkostnaderna summeras till en strukturkostnad per kommun eller 
region. De kommuner/regioner som har en strukturkostnad som överstiger den genomsnittliga 
strukturkostnaden i landet för ett kostnadsutjämningsbidrag som utgör mellanskillnaden. De 
kommuner/regioner som har en strukturkostnad som understiger den genomsnittliga 
strukturkostnaden får betala en kostnadsutjämningsavgift.  

Eftersom Sotenäs kommun enligt kostnadsutjämningssystemet har en gynnsammare struktur än 
rikssnittet får kommunen betala en kostnadsutjämningsavgift till kostnadsutjämningssystemet. 
Storleken på avgiften har ökat markant de senaste åren, främst beroende på demografiska 
utvecklingen. Sotenäs har en lägre andel av befolkning i de olika åldersgrupperna jämfört med 
riket, i samtliga åldersgrupper förutom befolkningen +65 år.  Nedan framgår ökningstakten 
mellan åren.  

 
Utveckling kostnadsutjämningsavgift mellan åren 2015 – 2026 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Avgift kr/inv. -520 -520 -1 450 -1 652 -3 051 -3 316 -3 301 -3 547 -3 621 -3 707 -3 799 -3 895 

Befolkning antal 9 065 9 065 9 073 9 030 9 061 9 100 9 060 9 060 9 060 9 060 9 060 9 060 

Avgift mnkr -4,7 -4,7 -13,2 -14,9 -27,6 -30 -29,7 -32,1 -32,8 -33,6 -34,4 -35,3 

 

LSS-utjämning ska jämställa kommunernas kostnader för LSS (lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade). Utjämningen avgörs av antalet personer inom kommunen som har 
insatser inom LSS. Avgiften har varierat stort de senaste åren. För 2021 ökade avgiften till 13,4 
mnkr. För budget 2022 och för de kommande åren beräknas den preliminära avgiften uppgå till 
15,1 mnkr.  

 
Kommunal fastighetsavgift infördes 2008 och innebär att kommuninvånare som äger en 

fastighet ska betala en avgift baserad på taxeringsvärde. För kommunens del uppgår avgiften till 
38,5 mnkr för 2022. Någon uppräkning har inte skett för kommande år. En ökning kan dock 
förväntas, sedan 2016 har avgiften ökat i genomsnitt med ca 7 procent per år. 

 
Regleringsposten; den totala nivån på kommunens samtliga utjämningsbidrag jämförs med 

statens anslagna medel för kommunal utjämning. Är anslagna medel högre eller lägre än 
kommunens netto genereras ett bidrag eller avgift till kommunen. Tack vare satsningar i samband 
med Coronapandemin ökar regleringsposten 2020 och 2021 för att därefter succesivt sjunka de 
kommande åren. För 2022 uppgår regleringsposten till 21,0 mnkr inför 2024 beräknas posten till 
12,2 mnkr.  

 
Utveckling av skatter och kommunal utjämning fördelar sig enligt tabell nedan. För 2019 var det 

att ökningstakten 0 procent detsamma gäller för budget 2021. Normalt sett är det denna förändring 
som kan finansiera samma verksamhet som föregående år med uppräknad med index. För budget 
2019 innebar det att det budgeterade resultatet uppgick till -7,5 mnkr. Då budgeterades också med 
att ta RUR i anspråk. Då utfallet för 2019 blev positivt, blev det dock inte aktuellt. From 2022 
och kommande planår beräknas genomsnittlig öknings-takt för skatter och kommunal utjämning 
att uppgå till ca 3 procent.  
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Skatteintäkter och kommunal utjämning - utveckling i procent  
 

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Skatteintäkter 3% 3% -1% 0% 5% 4% 2% 3% 3% 

Kommunal utjämning -24% -50% 150% -2% -3% -7% -31% 11% -6% 

Fastighetsavgift 7% 6% 7% 8% 3% 0% 0% 0% 0% 

Sammantagen ökning 1% 0% 4% 0% 4% 2% 2% 3% 3% 

 
Källa: Skatteverket och SKR 
 

 
Sammanställning skatter och generella bidrag mnkr 

 

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Plan Plan Plan Plan Plan 

(mnkr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Skatteintäkter 466 481 483,2 476 497 516 525 542 559 

Preliminär slutavräkning innevarande år -2 -4 -8,7 -3       
  

Preliminär slutavräkning föregående år   0           
  

Summa skatteintäkter 464 477 474 473 497 516 525 542 559 

            
 

  
  

Inkomstutjämningsbidrag 44 41 42,9 49 57 55 60 62 64 

Kostnadsutjämning  -15 -28 -30,0 -30 -32 -33 -34 -34 -35 

Regleringspost 1 7 9,3 27 21 14 12 10 7 

Övriga statsbidrag ex byggbonus 5 3 19,3 - - - - - - 

LSS-utjämning -9 -10 -7,6 -13 -15 -15 -15 -15 -15 

Fastighetsavgift 31 32 34,5 37 38 38 38 38 38 

Summa generella bidrag 58 46 68,4 70 69 60 62 60 59 

Summa skatter och generella statsbidrag 522 523 533 543 566 575 587 602 618 
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten 

 
Kommunens styrmodell 

Grunden i Sotenäs kommuns målstruktur är kommunfullmäktiges fastställda vision. Visionen 
beskriver ett framtida önskvärt läge. Utifrån antagen vision samt antagen programförklaring 
fastställer kommunfullmäktige finansiella mål och mål för verksamheten för en god ekonomisk 
hushållning. Målen riktar sig mot hela kommunkoncernen, där även de kommunala bolagen 
inkluderas. Underrespektive mål framgår vart målet/indikatorn destinerats.  

Nämnden ansvarar för att kommunfullmäktiges mål för verksamheten arbetas in i nämndens 
målarbete och utifrån dessa fastställer styrande verksamhetsmål för nämnden. Målen är en 
konkretisering av kommunfullmäktiges mål. De styrande verksamhetsmålen är utgångspunkten 
för varje arbetsplats arbete inför de kommande två åren.  

Förvaltningen upprättar handlingsplaner utifrån nämndens styrande verksamhetsmål. 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att handlingsplan för förvaltningen tas fram 
samt att se till att varje avdelning/enhet har en handlingsplan. Enheternas handlingsplan bryts 
därefter ned till planer/aktiviteter på medarbetarnivå. Respektive chef ansvarar för handlingsplan 
för såväl sin enhet som för medarbetarna. Modellen kan beskrivas utifrån nedanstående bild: 

 

 
  
Uppföljning 

Målen för god ekonomisk hushållning följs upp tre gånger per år; april, augusti och december. 
För att avgöra huruvida målen uppnås kopplas ett antal indikatorer vilka, som begreppet antyder, 
indikerar om målen uppnåtts eller om utvecklingen går åt rätt håll. I årsredovisningen görs en 
fullständig uppföljning av samtliga mål för god ekonomisk hushållning med tillhörande 
indikatorer (om ingen eftersläpning i statistik finns). 

Nämndernas styrande verksamhetsmål följs upp i nämndernas tertialrapporter. En del 
indikatorer kopplat till nämndernas mål mäts en gång per år, andra mäts med preliminära siffror 
tertialvis. Detta påverkar måluppföljningens detaljeringsgrad i delårsrapporterna. 
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God ekonomisk hushållning  
Kommuner har sedan 1992 års kommunallag trädde i kraft haft krav på sig att verksamheten ska 

bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Under år 2000 tillkom balanskravet och under 2013 
infördes en möjlighet att använda en resultatutjämningsreserv. Samtliga delar av regelverket ska 
årligen följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse. I avsnittet ingår: 

 
 Mål för god ekonomisk hushållning,  

 Finansiell analys 

 Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv 

 
Bakgrund 

Då god ekonomisk hushållning är en allmänt hållen bestämmelse i kommunallagen fordras att 
varje kommun definierar den närmare innebörden. 

Vad ska då kommunerna göra? 
 Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller 

landstinget. 

 För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning.  

 För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. 

 Kommunen ska också besluta om man vill använda sig av en resultatutjämningsreserv. 

Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i att varje generation 
ska bekosta den kommunala service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med 
ett oförändrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer. För att kunna leva upp 
till detta har kommunen beslutat om tre finansiella mål. Dessa behandlas under detta avsnitt. 
Vidare har kommunen beslutat om fem verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning.  

 
Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning sker i delårsrapport och årsredovisning. 
Kommunstyrelsen utvärderar i förvaltningsberättelsen de mål som kommunfullmäktige fastställt. 
Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. 
För att kommunstyrelsen ska kunna göra denna bedömning har kommunfullmäktige angett en 
lägsta nivå av måluppfyllelse för att god ekonomisk hushållning ska ha uppnåtts. 

 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under 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  
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Mandatperiodens mål för god ekonomisk hushållning 

För att leva upp till god ekonomisk hushållning har Sotenäs kommun beslutat om tre finansiella 
mål och tio verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 

 
Finansiella mål 

 
1. Årets resultat 

Ekonomi i balans utgör miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatnivån bör 
vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande 
generation utan att den ska behöva en högre skatt. Långsiktigt ska resultatet i Sotenäs kommun 
uppgå till 2 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning för en god ekonomisk hushållning. 
 

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

 

 

Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Resultat i förhållande till 

skatteintäkter och 

kommunal utjämning 

3,3 % 

 

1,0 % 

 

1,9 % 

 

2,2 % 

 

2,1 % 

 

1,9 % 

 

 

Årets resultat 18,1 mnkr 5,5 mnkr 10,7 mnkr 12,5 mnkr 12,2 mnkr 11,4 mnkr 

Årets resultat 2020 uppgick till 3,3 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Budgeterat 
resultat för 2021 är beslutat till 1,0 procent. Med budget för 2022 uppgår genomsnittligt resultat 
över mandatperioden 2019 - 2022 till 10,2 mnkr (bokslut 2019 och 2020 samt budget 2021 och 
2022) vilket motsvarar 1,9 %. Därmed är KF:s mål för budget 2022 uppfyllt samt även KF:s 
långsiktiga mål för mandatperioden uppfyllt.  

 
För plan-åren 2023 till 2026 budgeteras med genomsnittligt resultat på 2,0 procent av 

skatteintäkter och generella bidrag, vilket motsvarar resultatnivåer på cirka 11,7 mnkr per år.  
 

 
 
 

2.  Investeringsmål 

Höga investeringsnivåer ger en ökad sårbarhet för kommunens ekonomi, dels avseende 
finansieringsbehovet, dels ökade kapitalkostnader. Lånefinansiering samt ökade kapitalkostnader 
innebär ökade finansiella kostnader som tränger undan resurser från verksamheterna. Ett låne-tak 
för kommunkoncernen kopplat till koncernens lånetak hos Kommuninvest, och ett investerings-
nivå för kommunen kopplat till förmåga att investera utan att öka kommunens låneskuld bidrar 
till god ekonomisk hushållning i Sotenäs. 

 
Kommunkoncernen 

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

Investeringsvolymen1 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. 

 
 
 

mnkr 

Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022* 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Nettoinvesteringar inkl. särskilda 

satsningar 

  
90,5 92,4 48,6 44,8 

Självfinansieringsgraden lägst 

uppgå till (%): 

  
44 45 92 98 

 
Sammantaget innebär det att investeringsvolymen för 2022 beräknas uppgå till 85,9 mnkr. 

Kommunen självfinansierar planerade investeringar, enligt gällande budgetplan, för perioden 
2019 – 2022. För de kommande åren innebär dock planen visst behov av lånefinansiering. För att 
undvika det krävs lägre investeringstakt alternativt högre budgeterade resultat. Med nuvarande 
plan kommer kassalikviditeten att sjunka drastiskt.  
 
 

3.  Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid 

I jämförelse mellan kommunens referenskostnad och nettokostnad finns större avvikelser 
framförallt inom grundskola F-9, förskola, gymnasieskola och äldreomsorg. En anpassning av 
minskade nettokostnader innebär att den löpande verksamheten tar mindre i anspråk av 
skatteintäkter och kommunal utjämning, samt att nettokostnaden sannolikt närmar sig referens-
kostnaden, vilket bidrar till en god ekonomisk hushållning i Sotenäs kommun. 

 
 Bokslut 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Nettokostnad äldreomsorg, mnkr 

(Källa: egen statistik) 
151 145 Minska Minska   

Nettokostnad gymnasieskola, 

mnkr 

(Källa: egen statistik) 

38 34 Minska Minska   

Nettokostnad grundskola, mnkr 

(Källa: egen statistik) 
84 81 Minska Minska   

Nettokostnad förskola, mnkr 

(Källa: egen statistik) 
41 40 Minska Minska   

 
 

  

 
1 När budgeten anges utgår beräkningen ifrån bruttoinvesteringar men inklusive resultatöverföring från föregående 
samt eventuella särskilda satsningar/nyinvesteringar. Vid uppföljning målet används nettoinvesteringar inklusive 
försäljningar. 
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning2 
 

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

Att erbjuda goda arbetsförhållanden är en förutsättning för att vara en konkurrenskraftig 
arbetsgivare i framtiden. Goda förutsättningar skapas bland annat genom ett aktivt arbete inom 
samtliga nämnder och bolag för att minska sjukfrånvaron och främja hälsa samt genom ständig 
kompetensutveckling av befintlig personal. För att stärka kommunens attraktivitet och 
medarbetarens möjlighet till självförsörjning ska kommunen verka för heltidsanställning vid 
rekrytering av tillsvidaretjänster. 
 
Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. arbetsmiljöpolicyn, personalpolicyn och de lönepolitiska riktlinjerna. 
 
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden. Sotenäsbostäder AB och Sotenäs Rehab 
Center AB i tillämpliga delar. 
 
Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 

 

 

Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 Källa: 

Andelen medarbetare som skulle 

rekommendera kommunen/ 

bolaget som arbetsgivare 

64 % 70 % 72 % 74 % 76 % Medarbetarenkät 

Sjukfrånvaro, högst 8,9 % 7,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % Hypergene  

Andel heltidsanställda i 

anställningsbeviset 
97 % 98 % 98 % 98 % 98 % Hypergene  

 
 
 
 
 
  

 
2 För att kunna bryta ner verksamhetsmålen ska gällande styrdokument inom området, samt fokusområden kopplade 
till visionen beaktas.  
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5.Sotenäs kommun ska vara en attraktiv skol- och utbildningskommun.  

I Sotenäs kommun har förskolor och skolor över tid uppvisat mycket goda studieresultat och en 
hög måluppfyllelse. Utbildning är nyckeln till kommunens och den enskildes välstånd som ska 
vara tillgänglig för alla under hela livet genom ett livslångt lärande. 
   
Fokusområden 2022 - 2032: 
• En tillgänglig förskola och skola i samtliga våra samhällen som erbjuder god kvalitet, 

likvärdighet med förutsättningar för ökad valfrihet, närhet och trygghet för barn och unga. 
• Utveckla en mötesplats/lärlingscentrum för att stärka samverkan mellan skola och 

arbetsliv med fokus på att starta upp lärlingsutbildningar på gymnasial nivå och öka antalet 
inom vuxenutbildningen. 

• Skapa ett lärcentrum för gymnasial, eftergymnasial utbildning, distansutbildningar 
inklusive högskoleutbildning riktade mot spetsutbildningar inom teknik, naturvetenskap 
och ekonomi. 

• Skapa förutsättningar för att etablera en nod för högskoleutbildningen med en tydlig profil 
och spets för forskning, utveckling och utbildning riktat mot det maritima området. 

• Lokal kompetensplattform för bättre matchning mellan arbetsmarknadens 
kompetensbehov, tillgången till utbildning och fortbildning för att säkra efterfrågan på 
kvalificerad arbetskraft. 

 
Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. tillgänglighetsstrategi. 

 
Ansvarig nämnd/bolag: Utbildningsnämnden 

 
Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 

 
 Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 Källa: 

Andel vårdnadshavare och 

elever som upplever trivsel och 

trygghet i verksamheten 

93 % 95 %    Egen statistik 

Elevers närvaro 

 
X 90 %    Egen statistik 

Åk 1 läsa- räkna- skriva-garanti 

 
i.u. 90 %    Egen statistik 

Åk 3 nationella prov, matte och 

svenska/svenska andra språk 
i.u. 90 %    

Egen statistik 

Åk 6 meritvärde  
226 

poäng 

235 

poäng 
   

Egen statistik 

Åk 9 meritvärde  
212 

poäng 

235 

poäng 
   

Egen statistik 

Genomströmning gymnasiet 

inom tre år 
X 85 %    

Egen statistik 

Andel barn i förskoleverksamhet 

ska öka 
91 % 95 %    

Egen statistik 
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6.Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt 
kompetens för att säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets 
kompetensförsörjningsbehov. 

I Sotenäs bidrar en ojämn demografi, hög försörjningskvot och låg arbetslöshet till utmaningen 
att tillfredsställa det lokala kompetensbehovet. Matchningen mellan tillgången på arbetskraft, 
kommunens och näringslivets kompetensbehov, samt utbildningsutbudet är avgörande för att 
säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. 
 
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Skapa en rekryteringsstrategi för att attrahera, rekrytera, introducera och behålla nya 

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

• Inkubator för rådgivning, vägledning och information för att starta, driva utveckla ett nytt 
eller befintligt företag samt erbjuda ingångar och förmedla kontakter till regionala och 
nationella rådgivningstjänster 

• Sysselsättningsbefrämjande arbetsmarknadsinsatser genom kommunala samverkans-
former som syftar till att stärka den enskilda individens möjligheter att komma ut i 
egenförsörjning 

• 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 

• 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 

 
Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. näringslivsstrategi, personalpolicy 
 
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden. Sotenäsbostäder AB, Sotenäs RehabCenter 
AB, Sotenäs Vatten AB, och Rambo AB i tillämpliga delar. 
 
Tillkommande driftbidrag: ja. 700 tkr näringslivsutveckling (ingår i tillkommande driftmedel 
2022). 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 

 

 

Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 Källa: 

Företagsklimatet enligt ÖJ (öppna 

jämförelser) Insiktsmätning, nöjd 

kund-index 

61 75     Kolada 

Hållbart medarbetarengagemang - 

HME kommunalt anställda 
X 83 %    Egen statistik  

Andel inskrivna personer på 

Arbetsmarknadsenheten som gått 

vidare till studier eller arbete, i % 

20 % 30 %    
Egen statistik / 

KKiK 
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7. 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. 

Sotenäs kommun ligger högt i jämförelse med riket i mätningar av andel småföretagare och 
nystartsföretag. För att skapa ett positivt näringslivsklimat med nyetableringar och tillväxt hos 
befintliga företag använder kommunen ett proaktivt arbetssätt. 
  
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Översiktsplanen ska underlätta och detaljplaner som möjliggör för såväl storskalig som 

småskaliga investeringar och etableringar i kommunen. 
• 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. 

• Kommunens korta handläggningstider för nyetableringar lämnar en garantitid på max tre 
månader för förhandsbesked inom plan-, mark- och bygglov. 

• Utveckla presumtiva företags möjlighet till ett enkelt och smidigt möte med en lotsgrupp 
inom 14 dagar för att kunna etablera och/eller utveckla verksamheter med frågor om 
tillstånd, lokaler, plan-, mark- och bygglov. 

• Kommunens politiker och tjänstemän har transparens och positiva attityder till samarbetet 
med näringslivet vilket gynnar det lokala företagsklimatet med förutsättningar för 
investeringar och/eller etableringar. 
 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. översiktsplaner, näringslivsstrategi 
 
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 
 
Tillkommande driftbidrag: ja. X,x mnkr för detaljplanering av mark. 700 tkr 
näringslivsutveckling (ingår i tillkommande driftmedel 2022). 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 

 

 

Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 Källa: 

Placering i Svensk Näringslivs 

ranking av företagsklimatet 
260 160 135 110 85 

Svensk Näringslivs 

ranking /Kolada 

Tillgänglig detaljplanerad och 

beredd mark för 

företagsetablering. 

X 
35 000 

m2 

6 000 

m2 

6 000 

m2 

6000 

m2 
Egen statistik  
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8. Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill 
bo, leva och besöka kommunen 

Turismen är en av Sveriges mest expansiva branscher och i Sotenäs finns en stor tillväxtpotential 
genom att göra stora satsningar utanför sommarperioden för att skapa nya säsonger. 
 
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Utveckla en digital strategi och plattform för att marknadsföra Sotenäs besöks-och 

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

• Skapa ett besökscentrum med turistinformation för besöks-och turistnäringen samt en 
mötesplats för att samordna tjänster för att stötta nystarts- och befintliga företag att 
etablera/utveckla sina affärsverksamheter. 

• Samordning kring destinationsutveckling för att förbättra och underlätta för företag, 
föreningar och organisationer att samverka kring platsutveckling för olika besöksmål och 
arrangemang. 

• 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. 

• Skapa en långsiktig strategi för att utveckla båtturismen och stärka kommunens gästhamns-

verksamhet vid varje destination kring information, service och upplevelser i hamnarna 
runt om i kommunen. 
 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. besöksnäringsstrategi 
 
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen 
 
Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 
 

 

 

Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 Källa: 

Antal gästnätter i kommunens 

gästhamnar  
X 

+2 % jmf 

2020 
   Kolada 

Antal nya områden för 

husbilsparkeringar 
X 1 1 1 1 Egen statistik  

Antal kommunala parkeringsplatser  X -    
Egen statistik / 

KKiK 

Omsättningshastighet på 

kommunala parkeringsplatser 
X X    Egen statistik 
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9. Sotenäs ska uppfattas som en attraktiv kultur- och fritidskommun. 

Sotenäs har ett fantastiskt kulturarv med en anrik historia inom fiske- sten- och turistnäringen. I 
kommunen finns över 70 ideella kultur-, konst-, idrott-, musik, politik-, pensionärs-, samhälls- 
och intresseföreningar-/organisationer vilka erbjuder en mängd inom- och utomhusaktiviteter 
året om. Tillsammans bidrar dessa till att det finns kultur- och fritidsaktiviteter för alla 
generationer i hela Sotenäs kommun. 
 
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand och Idrottens Hus i Kungshamn utgör ett nav för 

att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter i alla kommundelar tillsammans med andra 
ideella föreningar/organisationer. 

• Det lokala kulturarvet samordnas genom ett råd som består av representanter för natur-, 
kultur- och samhällsföreningar med ett fokus på bevarandet av det lokala historiska 
kulturarvet i Sotenäs. 

• Satsning på att utveckla friluftslivet för upplevelseaktiviteter kopplat till våra 
kulturområden, friluftsområden, gång-och cykelleder samt involvera det lokala kultur-, 
förenings-och näringslivet. 

• Utveckla kommunala funktioner så som idrotts- och kulturråd för att främja och utveckla 
samarbetet mellan idrotts- och kulturföreningar att driva gemensamma frågor och 
aktiviteter, och för att öka dialogen med kommunens tjänstemän. 

• Kultur-och fritidsstödet till den idéburna sektorn ska bidra till att stötta ideella föreningar 
och organisationers möjligheter att söka bidrag för att utveckla nya kultur-och 
fritidsaktiviteter i samarbete med kommunen. 
 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. tillgänglighetsstrategi. 
 
Ansvarig nämnd/bolag: Utbildningsnämnden. Sotenäs RehabCenter AB i tillämpliga delar. 
 
Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 
Tillkommande investeringsanslag: nej.   

 
 

 

Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 Källa: 

Öka variationen för att nå ett rikt 

förenings- och kulturliv 
X X X X X X 

Antal alternativa och tillgängliga 

mötesplatser 
X X X X X x 
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10.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. 

Sotenäs kommun erbjuder idag goda levnadsvillkor med hög livskvalitet för äldre som vill bosätta 
sig i kommunen. För att attrahera nya affärsverksamheter, arbetstillfällen, arbetskraft och 
helårsboenden i yrkesverksam ålder behöver fler aktörer samverka. Kommunen kan exempelvis 
bidra genom arbete med lotsgrupper och marknadsföringsstrategi. 
 
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Kommuninvånarna erbjuds en hög kvalitet av kommunal service inom skola, vård och 

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

• Skapa en digital kommunikationsstrategi för att attrahera, rekrytera och behålla 
presumtiva kommuninvånare med fokus på att visa upp vad Sotenäs har att erbjuda året 
om. 

• Satsa på värdskap genom tandemrekrytering, medflyttarservice, plats- och destinations-
utveckling för att attrahera dagsturister, delårsboenden, inpendlare och besökare att bosätta 
sig i Sotenäs kommun året om. 

• 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. 

• Strategiska kommunövergripande utvecklingsfrågor av våra samhällen sker genom sam-
verkan mellan offentlig, privat och ideell sektor där varje samhälle utgör en del av en större 
helhet 

 
Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. översiktsplaner, bostadsförsörjningsprogram, näringslivsstrategi. 

 
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen 
 
Tillkommande driftbidrag: ja. 700 tkr näringslivsutveckling (ingår i tillkommande driftmedel 
2022). 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 

 

 

Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 Källa: 

Försörjningskvot uppgår  

maximalt till 
1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 Regionfakta 

Antal invånare per 31/12 

 
9 100 9 133 9 149 9 165 9 181 SCB 
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11. I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika bostads-
alternativ där alla finner ett boende. 

Trycket på bostadsmarknaden med efterfrågan på fritidshus, villatomter och hyresrätter är högt. 
Fler bostäder och boendealternativ innebär en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, vilket ökar 
möjligheten till om- och inflyttningen i kommunen. Hyresrätter bör erbjudas marknaden både 
genom det kommunala bostadsbolaget Sotenäsbostäder AB och privata aktörer.  
 
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Ett uppdaterat bostadsförsörjningsplan för Sotenäs kommun utarbetas med tydliga 

bostadspolitiska mål och en handlingsplan för perioden 2020 - 2030 i samband med ÖP. 
• Sotenäsbostäder AB bygger varierat utbud av prisvärda hyres-och bostadsrätter för 

ungdomar och barnfamiljer, samt ändamålsenliga boendealternativ för den äldre 
generationen i hela Sotenäs. 

• Kommunen ska planera för, exploatera och försälja 200 prisvärda villatomter via den 
kommunala tomtkön. 

• Tillgodose tillgången till ett varierat utbud av olika boendeformer i kommunen genom att 
inkludera privata intressenters planer för att exploatera och försälja områden i alla delar 
av Sotenäs. 

• Satsa på Kvarnbergshemmet och Hunnebohemmet som två äldrecentrum i kommunen 
samt utreda möjligheterna för alternativa boendeformer (exempel kooperativ, 
seniorboenden etc.) för äldre. 

 
Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. översiktsplaner, VA-strategi, bostadsförsörjningsprogram, äldreomsorgsplan. 
 
Ansvarig nämnd/bolag: Byggnadsnämnden, Omsorgsnämnden. Sotenäsbostäder AB i 
tillämpliga delar. 
 
Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 

 

 

Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 Källa: 

Väntetid i antal dagar från 

ansökningsdatum till första erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende, 

medelvärde 

41 40    
Egens statistik / 

Kolada 

Antal erbjudna egna hem 

(villatomter, radhus, ägarlägenhet, 

bostadsrätt) via Sotenäsbostäder. 

Genomsnitt över tid. 

2 0 20 20 20 

Egen statistik 

Sotenäsbostäder 

AB  

Antal nyproducerade hyresrätter 

via Sotenäsbostäder  
0 20 20 20 20 

Egen statistik 

Sotenäsbostäder 

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

För att möjliggöra för utveckling i alla kommunens samhällen krävs utveckling av infrastrukturen 
i kommunen.  
 
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga och tillgängliga gång-och 

cykelleder i hela Sotenäs. 
• Skapa en hållbar sträcka för framtida kommunikationer i samråd med kommunerna i vår 

region genom en satsning på väg 171 (Gläborg - Hunnebo Lera - Kungshamn). 
• Framtagande av nya kommunala områden med 200 sjöbodar, bryggor, 1000 båtplatser för 

året-runt-boende i anslutning till samtliga samhällen i Sotenäs kommun samt uppmuntrar 
privata initiativ. 

• Fastställa planer för såväl investeringar, bevarande samt underhåll för våra hamnområden 
innehållande befintliga båtplatser, aktiva fiskehamnar och industrihamnar samt skapa en 
hamn för kryssningsfartyg. 

• Färdigställandet av nya parkeringsmöjligheter för husbilar, bilar, båtar, etc inom 
promenadavstånd till respektive samhälle samt större parkeringsytor utanför tätorter med 
tillgång till goda kommunikationer. 

 
Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. översiktsplaner, VA-strategi, bostadsförsörjningsprogram. 
 
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän. 
 
Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 
Tillkommande investeringsanslag: ja. Omfattning beroende av medfinansiering. 
 

 

 

Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 Källa: 

Antal meter nya cykelleder X 500 m 500 m 1 000 m 1 000 m 

 

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

Agenda 2030 är antagen både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Hållbara 
kommunala initiativ bidrar till att uppfylla de globala målen fram till år 2030. Sotenäs kommun 
är havets kommun, med lång tradition av att arbeta långsiktigt för att bevara haven och utnyttja 
de maritima resurserna på ett hållbart sätt. Med havet som utgångspunkt stärker kommunen det 
befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya hållbara näringar för en hållbar 
utveckling.  
 
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Kommunens fastigheter, anläggningar, fordon mm ska så långt det är ekonomiskt och 

tekniskt möjligt drivas av förnyelsebara energikällor som är ekonomiskt överkomliga, 
tillförlitliga och energieffektiva. 

• Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster med en nollvision för att 
minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 
återvinna avfall. 

• En strävan att kommunen ska vara fossilfritt 2030. Sotenäs ska vara en föregångskommun 
i arbetet att påskynda omställningen att Sotenäs kommuns verksamheter ska vara fria från 
fossila bränslen. 

• Stäva efter att skapa hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell 
politik och nationella prioriteringar för att göra Sotenäs och Sverige klimatneutralt, helt fritt 
från fossila utsläpp. 

• Öka möjligheterna till investeringar i energieffektiva och förnyelsebara energikällor för 
sol, vatten och vind för att skapa hållbara industrier, miljövänlig teknik och resurser. 

• Ledande kommunen i Sverige som systematiskt arbetar mot alla slags föroreningar i havet 
i synnerhet och mot nedskräpning, hantering samt återvinning i allmänhet för att ta vara på 
de marina rest-resurserna. 

• Främja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation genom försöksverksamhet 
inom vattenbruk för en ökad industriell diversifiering och förädling av råvaror för 
mikroföretag i test-/uppstartsskedet. 

• Stötta den småskaliga fiskenäringen i kommunen för att säkerställa återväxt av 
yrkesfiskare och stödja tillväxten hos den storskaliga fisk-och livsmedelsindustrins arbete 
för ökad sysselsättning. 

• Etablera ett center för forskning och utveckling som bidrar till ökad kunskap om olika 
tekniker vilket bidrar till att främja ett friskare hav, hållbart fiske och bevarandet av våra 
kust-och havsområden. 

• Symbioscentrum ska öka hållbara maritima investeringar och etableringar inom fiske, 
vattenbruk, turism och livsmedelsproduktion för ett mer hållbart nyttjande och förädling av 
maritima och havsnära resurser. 
 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. hållbarhetsstrategi, digital agenda 

 
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen. Sotenäsbostäder AB, Sotenäs RehabCenter AB, 
Västvatten AB, och Rambo AB i tillämpliga delar. 
 
Tillkommande driftbidrag: ja. 250 tkr cirkulär mat. 600 tkr personalutvecklare, i tjänsten ingår 
arbete med psykisk hälsa och ANDTS-frågor. 100 tkr hållbarhetsarbete. 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 
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 Utfall  

2020 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 Källa: 

Ekologisk andel av totalt 

livsmedelsinköp 
23 % 25 %    KKiK 

Minskad energiförbrukning  
80,0 

kwh/kvm 

123,2 

kwh/kvm 
   Egen statistik 

Antal insamlat ton marint avfall 

 
173 ton 28 ton    Egen statistik 

Antal kg insamlat mat- och 

restavfall per person, max 
i.u. 330 kg    KKiK / Rambo AB 

Andel debiterad mängd vatten 

av producerad mängd vatten, 

minst 

83 % 80 % 80 % 80 % 80 % 
Sotenäs Vatten 

AB 

Antal arbetsträningar, 

arbetsmarknadsinsatser och 

praktikplatser (ej 

lönebidragsanställningar) 

5 6    
Sotenäs 

RehabCenter AB 
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Finansiell analys av budget 2022 – 2025 

För 2022 budgeteras med ett överskott om 10,7 mnkr och därmed uppgår resultatet till 1,9 
procent i förhållande till skatt och kommunal utjämning. Budget 2022 är sista året i 
mandatperioden, bedömning av god ekonomisk hushållning görs även för åren 2019 – 2022. För 
mandatperioden har Kommunfullmäktige beslutat att budgetera med ett genomsnittligt överskott 
om 1,0 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. Med utfall för 2019 och 
2020 samt budgeterade resultat för 2021 och 2022 beräknas genomsnittligt resultat för 
mandatperioden uppgå till 1,9 procent. Därmed är även kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 
god ekonomisk hushållning uppfyllt. 

 
Modell för finansiell analys bygger på analysmodell som utvecklats av Kommun-forskning i 

Västsverige. Modellen utgår från fyra finansiella aspekter; det finansiella resultatet, 
kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. 

 
Resultat  
Kommunens resultat 

För åren 2015 – 2018 uppgick kommunens resultat till sammantaget 63 mnkr. I genomsnitt 
innebar det ett resultat på ca 16 mnkr per år (3,1 procent i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning). Resultatet översteg därmed det långsiktiga finansiella målet som var satt 
till cirka 10,7 mnkr (2 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning). För samtliga av dessa 
år ingick reavinster vid försäljning av fastigheter varför den egentliga verksamheten visar ett lägre 
resultat. 

 
Utveckling av årets resultat 2015 – 2026 (mnkr) 

  

 
 
För verksamhetsår 2022 budgeteras med ett resultat på 10,7 mnkr vilket motsvarar 1,9 procent 

i förhållande till skatt och kommunal utjämning.   
Under mandatperioden 2019 – 2022 budgeteras därmed på ett resultat om 1,9 procent i 

förhållande till skatter och utjämning det innebär genomsnitt 10,2 mnkr/år. Beräkningen bygger 
på utfall 2019 och 2020 samt budget 2021 och budget 2022.  
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Kommunfullmäktiges mål är uppsatt till ett resultat på 1,0 procent i förhållande till skatter och 
utjämning. Det innebär att kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål för god ekonomisk 
hushållning uppfylls både för budget 2022 och för mandatperioden 2019 - 2022.  

I flerårsplanen uppgår resultatnivåerna för åren 2023 och framåt till 2 procent i förhållande till 
skatt och kommunal utjämning. Det är dock inte tillräckligt för att kunna självfinansiera 
kommande investeringar, resultatnivåerna bör ökas ytterligare något för åren 2023 och 2024.   

 
Verksamhetens nettokostnader 

Den del av kommunens verksamheter, som finansieras med skatteintäkter, utjämningsbidrag 
och generella statsbidrag kallas nettokostnader. Nettokostnaderna kan inte i ett längre perspektiv 
tillåtas öka mer än de angivna intäkterna. Mellan 2015 och 2018 ökade nettokostnaderna med  
12 procent medan skatteintäkter och utjämningsbidrag ökade med 10 procent. Mellan 2019 och 
2022 beräknas nettokostnaderna öka med 37,8 mnkr motsvarande 7 procent. Skatteintäkter och 
kommunal utjämning beräknas öka med 8 procent för motsvarande period.  
 
För budget 2022 sker en markant ökning av nettokostnaderna vilket hög grad beror på högre 
kostnader för detaljplaner (på grund av förändrad redovisning), särskilda satsningar på nämnderna 
ex bidrag till fiberförening, införande av teamombud inom omsorg samt ökade kostnader för 
pensioner. Nettokostnadsökningen mellan budget 2021 och budget 2022 beräknas uppgå till 3,3 
procent. Ökning av skatteintäkter och kommunal utjämning uppgår mellan 2021 och 2022 till 4,3 
procent. 
 
Tabell verksamhetens nettokostnader 
 
  Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Verksamhetens nettokostnader 461,1 477,0 507,9 515,3 519,9 527,0 540,1 557,7 

Ökning mnkr -2,3 15,9 30,9 7,4 4,6 7,1 13,1 17,6 

Ökning procent -0,5% 3,4% 6,5% 1,5% 0,9% 1,4% 2,5% 3,3% 

Ökning mnkr 2015 - 2018, 2019 -

2022       54,2       37,8 

Ökning % 2015 - 2018, 2019  -

2022       12%       7% 

 

 

  Budget Plan Plan Plan Plan 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Verksamhetens nettokostnader 557,7 565,0 576,0 592,9 609,5 

Ökning mnkr 17,6 7,3 11,0 16,9 16,6 

Ökning procent 3,3% 1,3% 1,9% 2,9% 2,8% 

Ökning mnkr 2023 - 2026        44,5 

Ökning % 2023 - 2026        8% 

 
 

Nettokostnadernas förhållande till skatte- och utjämningsbidrag bör ligga betydligt under 
100 procent så att det utrymme som finns kvar kan användas för ev. amortering av lån, 
investeringar och/eller sparande. För 2021 har budgeterats med en nettokostnadsandelen på 99,4 
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procent vilket är en något hög nivå, för 2022 och de kommande åren uppgår budgeterade nivåer 
till drygt 98 procent.   
 
Tabell nettokostnadsandel 
 

 
 
 För att framöver nå kommunfullmäktiges långsiktiga mål på 2,0 procent av skatter och bidrag 

krävs att verksamhetens nettokostnader sjunker över perioden. För budget 2023 ligger en 
ofördelad besparingspost på -2,0 mnkr. Framöver är det väsentligt att verksamheterna fortsätter 
med effektiviseringar för att hålla ned nettokostnaderna och skapa utrymme till goda resultat. 
Vilka är nödvändiga för att värdesäkra tillgångarna och att kunna självfinansiera kommunens 
investeringar. 

 
Investeringar 

Enligt det finansiella målet ska investeringarna över tid inte överstiga summan av årets 
avskrivningar och årets resultat. För varje år fastställs vad självfinansieringsgraden minst får vara. 
Avskrivningarna, beräknas till 28,8 mnkr och det budgeterade resultatet uppgår till 10,7 mnkr. 
Det betyder att investeringsutrymmet för reinvesteringar 2022 kan uppgå till 39,5 mnkr. Se tabell 
nedan. 

 

mnkr 
Budget Plan Plan Plan Plan 

2022* 2023 2024 2025 2026 

Resultat 10,7 12,5 12,2 11,4 10,7 

Avskrivningar -28,9 -28,9 -32,4 -32,4 -32,4 

Investeringsutrymme 39,5 41,4 44,6 43,8 43,1 

 
  
För perioden 2020 – 2024 budgeteras även med särskild satsning avseende ombyggnad av 

Hunnebohemmet samt förebyggande insatser skredrisk Hunnebostrand. Ombyggnad av 
Hunnebohemmet finansieras av upparbetat likviditet. Däremot krävs lånefinansiering för övriga 
särskilda satsningar. Men nuvarande plan uppgår lånefinansieringsbehov med 5,7 mnkr och med 
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nuvarande flerårsplan kan amortering ske 2027. Det innebär vidare att kassalikviditeten minskar 
och begränsar det kortsiktiga handlingsutrymmet under åren 2024 – 2026.   

 
 

mnkr Budget 

2022* 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

 2026 

Ombyggnad Hunnebohemmet 45,0 45,0 0 0 0 

Skredåtgärder Hunnebostrand 6,0 6,0 4,0 1,0 0 

Behov av lånefinansiering 0,0 0,0 2,9 1,9 0,9 

      

Sammantaget innebär det att investeringsvolymen för 2022 beräknas uppgå till 86,3 mnkr. 
Kommunen självfinansierar investeringarna utifrån föreslagen budgetplan för perioden 2019 – 
2022. För de kommande åren innebär dock planen att behov av lånefinansiering kommer att 
uppstå. För att undvika det krävs lägre investeringstakt alternativt högre budgeterade resultat.  

 
  Budget Plan Plan Plan Plan 

mnkr 2022 2023 2024 2025 2026 

Nettoinvesteringar                                                                                        

inkl Hunnebohemmet samt skredåtgärder 

Hunnebostrand 

90,5 92,4 48,6 44,8 43,1 

Självfinansieringsgraden lägst uppgå till (%): 44 45 92 98 100 

 
 
Att självfinansiera investeringar innebär att kommunen bevarar finansiellt handlingsutrymme 

inför framtiden. Budgeterad nivå på investeringar innebär vidare att det finansiella målet för god 
ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås för åren 2019 - 2022. 
Däremot innebär investeringsplanen för åren 2024 – 2026 med nuvarande plan behov av viss 
upplåning. 

 
Kapacitet  
Soliditet 

En viktig parameter för att titta på kommunens långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen av 
soliditeten. Soliditet är ett mått på långsiktigt finansiellt handlings-utrymme, den visar hur stor 
del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet desto mindre skuldsatt är 
kommunen. 

Faktorer som påverkar utvecklingen av soliditeten är årligt resultat och värdet på tillgångarna. 
Kommunens soliditet enigt balansräkningen är mycket god och beräknas också förbättras enligt 
föreslagen plan. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden har under perioden 2015 till 
2018 förbättras från 23 procent till 36 procent. Under mandatperioden 2019 – 2022 beräknas 
soliditeten öka till 43 procent. 
 
Soliditet (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Enligt balansräkningen 49 54 57 69 70 70 71 73 73 74 74 74 

Inklusive samtliga 

pensionsåtaganden 23 28 29 36 38 39 41 43 46 47 49 50 

 
Skuldsättning 

Kommunen har sedan årsskiftet 2019 ingen låneskuld till kreditinstitut. I samband med att VA-
verksamheten övergick till Sotenäs Vatten AB skrevs samtliga tillgångar över till bolaget och en 
revers på tillgångarnas värde upprättades mellan kommun och bolaget. Under 2018 skedde 
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inlösen av denna revers. Det innebar att kommunens skuldsättning därmed upphörde. Däremot 
återstår lån i form av långfristig leasingskuld.  

Med nuvarande lagt budget för resultat och investeringsplan innebär det ett visst behov av 
nyupplåning för åren 2024 – 2026. Amortering av lånen är inlagd i budget 2027. 

 
Risk 
Likviditet 

Kassalikviditet är ett mått på kortsiktig betalningsberedskap. En kassalikviditet bör minst uppgå 
till 100 procent av de kortfristiga skulderna, men för kommuner räcker det att den uppgår till 70 
– 80 procent. För 2022 sjunker kassalikviditeten till 80 procent. Fortfarande på tillräcklig nivå. 
Men för de kommande fyra åren därefter beräknas likviditeten vara mycket låg och understiga 
nivåer som tryggar den kortsiktiga betalningsberedskapen. Anledningen till detta är något för låga 
resultat samt föreslagen investeringsplan. 

 
Sotenäs har under ett antal år haft en checkräkningskredit på 20 mnkr.  
 
Tabell kassalikviditet 

Kassalikviditet (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Enligt balansräkningen 95 69 78 124 125 139 124 80 44 43 43 43 

 
Borgensåtagande 

Kommunens borgensåtagande är en viktig del i bedömning ur ett riskperspektiv. Totalt har 
kommunfullmäktige beviljat borgensåtagande med 959,6 mnkr. Av dessa är (per 2020-12-31) 
786,5 mnkr ianspråktaget. Under 2020 utökades borgensåtagandet med ytterligare 100,0 mnkr till 
Sotenäsbostäder. Bostadsbolaget står också för störst andel av förpliktelsen med 643,8 mnkr. 
Därutöver tillkommer borgen för Sotenäs Vatten AB på 280,0 mnkr. För Sotenäs RehabCenter 
AB finns åtagande om ca 225,0 mnkr samt för Rambo AB ett åtagande om 25,8 mnkr.  

Kommunen har också några mindre borgensåtagande i föreningar samt även solidarisk borgen 
för Kommuninvest samtliga förpliktelser. I nuläget överstiger Kommuninvest tillgångar dess 
skulder.  

 
Sammantaget bedöms risken som låg för dessa skulder. 
 

Borgensåtagande  Utnyttjad Beviljad Kvar att nyttja 

Belopp i mnkr    

Sotenäs Vatten AB 243,00 280,00 37,00 
Sotenäs Bostäder AB 507,80 643,80 136,00 
Sotens RehabCenter AB 25,00 25,00 0,00 
Rambo AB 0,00 25,75 25,75 
Föreningar 10,80 10,80 0,00 
Summa borgensåtagande 786,60 959,60 198,75 
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Pensionsåtagande 

Pensionskostnaden för kommunen bedöms öka under perioden. Inför 2021 med cirka 1,5 mnkr 
och ytterligare 3,0 mnkr för 2022 samt med 1,0 mnkr för 2025. Den totala pensionsskulden 
beräknas uppgå till 189 mnkr år 2024. Kommunen redovisar enligt blandmodellen vilket innebär 
att nämnda pensionsskuld redovisas som en ansvarsförbindelse. Förslag på förändring av 
redovisning kan komma 2021, besked om detta har ännu inte kommit. I nedanstående beräkningar 
är hänsyn tagen till nytt beslut om livslängdsantagande. 

 
Pension 

2021 2022 2023 2024 2025 

Kostnader  37,2 40,3 37,3 40,4 42,0 

Ansvarsförbindelse inkl löneskatt 220,1 210,1 203,2 196,7 190,0 

 
Befolkning 

I flerårsplanen 2022 - 2026 beräknades skatte- och bidragsintäkter utifrån ett invånarantal på     
9 060 personer. Förändring av invånarantal innebär förändring av skatteintäkter och bidrag men 
också förändring på verksamhetens kostnader. Det finns inget direkt samband mellan 
skatteintäkter och verksamhetens kostnader vilket innebär att kostnadsnivåer i budget och plan 
måste löpande analyseras för att undvika ekonomisk obalans.  

 
Skattesats 

Sotenäs skattesats låg 2020 på 21,99 kr. Det var 21 öre högre än genomsnittet bland Västra 
Götaland vilket uppgick till 21,79 kr.  

 
Kontroll 
Intern kontroll 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 om intern kontroll för Sotenäs kommun. Beslutet 
omfattade reglemente samt tillämpningsanvisningar. I regelverket framgår att respektive nämnd 
har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom det egna verksamhetsområdet. Samtliga nämnder 
antar årligen internkontrollplaner vilka följs upp i delårsbokslut samt att i november månad varje 
år sker återrapport till kommunstyrelsen om nämndernas sammantagna resultat av 
internkontrollarbetet under verksamhetsåret. Målanalys samt återredovisning av internkontroll-
arbetet är redskap för kontroll av att verksamheten bedrivs i enligt med kommunfullmäktiges 
intentioner. 

 
Avslutande kommentarer 

Budgeten för Sotenäs kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god 
ekonomisk hushållning. Balanskravet är under mandatperioden är uppfyllt. Resultatet för 
perioden 2019 till 2022 innebär att resultatmålet för god ekonomisk hushållning uppfylls. 
Beräknat på utfall 2019 och 2020 samt budget 2021 och 2022. Budgeterat resultat för 2022 uppgår 
till 1,9 procent i förhållande till skatter och kommunal utjämning. 

Resultatnivåerna bör framöver ökas till 2 – 3 procent i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning. Även övriga två finansiella mål för god ekonomisk hushållning är utifrån 
förutsättningarna i den beslutade budgeten möjliga att uppnå. 

Framöver bör god verksamhets- och ekonomistyrning med fokus på en aktiv uppföljning för att 
kunna parera förändringar i budgetförutsättningarna. Viktiga områden att analysera och bevaka 
är skatteintäkter, demografisk utveckling, investeringsvolymer, löneavtal och volymtillväxten 
inom verksamheten. 
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Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv  

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en ekonomi i balans. Ett positivt resultat behövs för 
att säkra det egna kapitalet samt att skapa förutsättningar för att självfinansiera reinvesteringar.  

Mot bakgrund av att Sotenäs kommun, trots egen god finansiell ställning, i kommunkoncernen 
har en relativt hög skuldsättning får resultatutjämningsreserven (RUR) maximalt uppgå till   
20 mnkr. Resultatutjämningsreserven är fyll vilket innebär att ytterligare medel inte kan 
reserveras. För mer information se riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv. 

 
Enligt SKR:s cirkulär från april (21:20) 

framgår att det för åren 2021 - 2024 är 
möjligt att budgetera med RUR år 2021, 
2023 och 2024, då rikets årliga under-
liggande skatteunderlagsutveckling väntas 
bli lägre än den genomsnittliga utvecklingen 
de senaste tio åren 

 
Källa: https://skr.se/download/18.553d35bb1790d89f7f519f4b/1619700522105/21020.pdf   

 
 
 

Budgeterad balanskravsutredning, mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 

Årets budgeterade resultat 5,5 10,7 12,5 12,2 11,4 

– reducering av samtliga realisationsvinster (1) - - - - - 

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (2) - - - - - 

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (3) - - - - - 

+ orealiserade förluster i värdepapper (4) - - - - - 

– justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper (5) - - - - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5,5 10,7 12,5 12,2 11,4 

– reservering av medel till resultatutjämningsreserv (6) - - - - - 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv (7) - - - - - 

Balanskravsresultat 5,5 10,7 12,5 12,2 11,4 

 
 

 

Budgeterad reservering till eller uttag ur RUR, mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingående värde * 20,0 - - - - 

Disponering av RUR - - - - - 

Utgående värde 20,0 - - - - 

 

 2021 2022 2023 2024 

Snitt 10 år 4,1 4,0 4,0 3,9 

Årlig 

ökning 
3,5 4,2 3,0 3,1 

Differens -0,6 0,2 -1,0 -0,8 

https://skr.se/download/18.553d35bb1790d89f7f519f4b/1619700522105/21020.pdf
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Väsentliga personalförhållanden 
Antal årsarbetare i kommunen  

Antal årsarbetare ska följa behoven i 
verksamheten och det är viktigt att man är 
följsam inom verksamheten. För att 

exemplifiera effekten av kommande års ramjusteringar görs här ett antagande om att 70 procent 
av besparingen kommer avse personalkostnader, med en genomsnittlig årskostnad per årsarbetare 
om 590 000 kr, vilket motsvarar följande förändring av antal årsarbetare. 

 
 
Förväntade pensionsavgångar, tillsvidareanställda 65 år 

Statistiken nedan visar de medarbetare 
som fyller 65 år respektive år. Med nya 
pensionsregler på arbetsmarknaden kan 
flera medarbetare välja att arbeta längre 
vilket leder till en förskjutning av skalan. 
En del av pensionsavgångarna kan 
arbetsgivaren välja att inte 
ersättningsrekrytera utifrån nämndernas 

effektviseringskrav samt att verksamheten satsar på digitalisering och automatisering av 
arbetsuppgifter som kan leda till minskat personalbehov. 
 

 
Sysselsättningsgrad hos kvinnor 

Sotenäs kommun har relativt 
grannkommunerna en hög sysselsättningsgrad 
hos kvinnliga medarbetare. Sotenäs kommun 
arbetar sedan 2017 medvetet för ökad 

sysselsättningsgrad inom samtliga förvaltningar. Sotenäs kommun har aktivt arbetat med att 
införa heltid som norm. Under år 2020 erbjuds samtliga tillsvidareanställda inom 
omsorgsförvaltningen heltid med möjlighet till deltid. Under 2021 förväntas heltidsanställning 
vara norm inom hela Sotenäs kommun. Att heltid är en rättighet för alla skapar goda arbetsvillkor 
och kommunen blir en attraktivare arbetsgivare. 

 
 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron ligger i samtliga kommuner 
på en hög nivå. I Sotenäs är andelen år 2019 
7,3 procent. Snittet i riket ligger på 6,7 
procent. Under 2020 har sjukfrånvaron ökat 
och ökningen förväntas fortsätta under hela 
året. SKR ser en risk för att sjukfrånvaron även 
kommer att fortsatt vara på en hög nivå även 
efter att pandemin har avtagit på grund av 
psykisk ohälsa och lång rehabilitering för de 

som drabbats. För att undvika att sjukfrånvaron ska stanna på en hög nivå ska Sotenäs kommun 
fortsatt arbeta aktivt med återgång i arbete, arbetsanpassning, omställningsarbete och rehab-
iliteringsplaner i nära samarbete med Försäkringskassan, vårdcentraler och företagshälsovården. 

 2021 2022 2023 2024 

Totalt kommunen 746 733 712 700 

 2021 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 5 4 2 1 

Byggnadsnämnden 0 0 0 1 

Miljönämnden 0 0 0 0 

Utbildningsnämnden 5 7 5 7 

Omsorgsnämnden 9 13 14 7 

Totalt kommunen 19 24 21 16 
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Kommunala jämförelser 
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Kommunala jämförelser 
I avsnittet redovisas dels finansiella profiler för Sotenäs kommun och koncern jämfört med 

kommunerna i Västra Götaland och Hallands län, dels en finansiell jämförelse mellan 
kommunerna i 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 verksamhets-
utveckling. 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. Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär lika stora och därmed i 
många avseenden lätta att jämföra med varandra. 

 
Finansiella profiler under 2017 – 2019 

Den finansiella analysen syftar till att redovisa var Sotenäs kommun befinner och hur 
kommunen har utvecklats finansiellt under 2017 - 2019 i förhållande till övriga kommuner i 
Västra Götalandsregionen samt Hallands län. Rapporteringen är genomförd av 
KommunForskning i Västsverige (KFi). Finansiella profilen görs genom att mäta åtta finansiella 
nyckeltal i fyra perspektiv vilka är väsentliga när en kommuns ekonomi analyseras. Diagrammet 
har skalan 1–5. Poängskalan är relativ. Kommunerna med de fem starkaste observationerna inom 
varje nyckeltal fick en femma, de elva följande en fyra, de 24 därpå en trea, de elva därefter en 
tvåa och de fem svagaste fick en etta. Poängen har således fördelats enligt en 
normalfördelningskurva. 

Den heldragna linjen visar de olika poäng som den analyserade kommunen har fått för varje 
enskilt nyckeltal resp. för de fyra sammanvägda axlarna. Den streckade ringen i mitten visar trean 
i den analyserade gruppen. Ligger kommunen utanför den streckade ringen har den ett starkare 
värde än genomsnittet i gruppen och omvänt. 

Nedanstående spindeldiagram visar på utvecklingen av Sotenäs finansiella profil mellan åren 
2017 - 2019.  

 
Kommunen 

 

 
 

I jämförelse mellan 2017 och 2019 stärks kommunens finansiella profil inom två av de fyra 
perspektiven dvs för den långsiktiga handlingsberedskapen och inom riskperspektivet. Det beror 
på förbättrad kassalikviditet samt resultat för extra ordinära poster samt på skattefinansieringsgrad 
av investeringar. Övriga nyckeltal är oförändrade undantaget budgetföljsamhet som försvagades 
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under denna period. Sammanfattningsvis förbättras Sotenäs finansiella utveckling, det innebär att 
utgångsläget 2019 är starkare än för 2017. 

Sotenäs har ett stabilt finansiellt läge, trots att låga resultatnivåerna under perioden. Viktigt är 
att för de närmaste åren förbättra resultatnivåerna till minst 2,5 procent i förhållande till 
skatteintäkter och kommunal utjämning detta för att möta kommande investeringar samt framtida 
utmaningar.  

Det är av största vikt att kommunen inte försvagar sitt finansiella utrymme, eftersom de 
närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt 
ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att 
kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Det kan i så 
fall behövas skattehöjningar för att finansiera kommunernas verksamheter framöver. Detta bör 
inte vara aktuellt för Sotenäs, om kommunen bedriver en fortsatt god ekonomistyrning med fokus 
att något förbättra resultatnivå de kommande åren. 

 
Kommunkoncernen 

 

 
 

En marginell förbättring av den finansiella profilen för Sotenäs kommunkoncern mellan 2018 
och 2019.  

 
Källa: Finansiell profil Sotenäs kommun 2017 - 2019, En finansiell jämförelse av kommunerna i Västra Götaland 
och Hallands län, KommunForskning i Västsverige 
 
 
 
Finansiella jämförelser i norra Bohuslän  

Kommunalskatt 

Alla kommunerna i norra Bohuslän har en hög kommunalskatt om man jämför med 
genomsnittet i länet (21,78) och riket (20,72). 
Munkedal är en av kommunerna med den 
högsta utdebiteringen i landet (plats 287) under 
2020.  

 
 
 
 
 



 
 

Datum: 2021-05-18 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 46 av 68 

Resultat 

Samtliga kommuner visar stora överskott i 
boksluten för 2020. Resultaten beror till stor 
del av de extra bidrag som under året erhållits 
från staten med anledning av covid-19. 
Sotenäs har lägst överskott för året med 18,1 
mnkr, vilket påverkats negativt av förändrad 
redovisning av anläggningsbidrag (-
11,8 mnkr) och registervård i anläggnings-
registret (-4,3 mnkr), poster som är av 

engångskaraktär. Utan dessa hade Sotenäs resultat varit i nivå med Munkedals och Tanums. 
 
 
 

Kostnadsutveckling 

För att långsiktigt nå och bibehålla en 
ekonomisk balans krävs att man har kontroll 
över kostnadsutvecklingen och att kostnaderna 
inte ökar snabbare än intäkterna. Sotenäs hade 
en kraftig nettokostnadsutveckling 2015 med 
12,0 procent. Ackumulerat 2016 till 2020 har 
Sotenäs den lägsta nettokostnadsutvecklingen 
bland kommungruppen. För mandatperioden 
2019 - 2022 finns en beslutad plan för att 

minska verksamhetens nettokostnad och ett mål för god ekonomisk hushållning kopplat till detta. 
2020 ökar verksamhetens nettokostnader i Sotenäs med 1,4 procent jämfört med föregående år. 
Skatteintäkter och kommunal utjämning ökade med 3,8 procent, vilket till stor del avser de extra 
statsbidrag med anledning av covid-19. Utan dessa extra bidrag ökar skatter och kommunal 
utjämning endast med 0,5 procent. 
 
 
 

Soliditet 

Kommunernas långsiktiga finansiella styrka, 
soliditeten, skiljer sig väsentligt åt mellan 
kommunerna. I grafen nedan visas soliditeten 
inklusive samtliga pensionsförpliktelser.  

Sotenäs tillhör de kommuner i Västra 
Götaland som har högst soliditet med 
39 procent inklusive samtliga pensions-
åtaganden (+13 procentenheter jämfört med år 
2011). Lysekils soliditet uppgår till 3,5 procent 

(+ 36 procentenheter), Tanums soliditet uppgår till 13 procent (+6 procentenheter). Munkedals 
soliditet uppgår till 23 procent (+38 procentenheter), och Strömstads soliditet 2020 uppgår till 
29 procent (+8 procentenheter jämfört med 2011). Sotenäs, Lysekil och Munkedal har förbättrat 
sin soliditet 2020 jämfört med året innan, medan Strömstad och Tanum som backar något. I 
Sotenäs ökar soliditeten till följd av årets höga resultat. 
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Nettokostnadsavvikelse 

Att jämföra en kommuns kostnader med en annan utan att ta hänsyn till varje kommuns 
strukturella förutsättningar ger en begränsad indikation på om en kommun är ”dyr” eller inte. 
Jämförelsen kan istället göras genom att kommunens faktiska nettokostnader i olika verksamheter 
jämförs med en specifik referenskostnad för respektive kommunen och verksamhet. Strukturella 
skillnader utgörs av faktorer som geografisk struktur, åldersstruktur och invånarnas sociala 
bakgrund.  

Jämförelserna nedan omfattar verksamhetsområdena grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg 
samt individ- och familjeomsorg. Indextalen ger en indikation på om kommunen har högre eller 
lägre kostnader än vad som motiveras av den egna strukturen. Ett positivt värde innebär att 
kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, ett negativt värde visar 
det omvända. Avvikelsen kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan 
ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. 

 
 
 
Grundskola F – 9  

 Referenskostnaden, mätt i kronor per 
invånare, bygger på nettokostnaden för 
grundskola och förskoleklass i riket, andel 6 - 
15-åringar i kommunen, barn med utländsk 
bakgrund samt antaganden om merkostnader 
för små skolor och skolskjuts. Därutöver 
tillkommer del av standardkostnaderna från 
delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och 

befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och 
negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Sotenäs nettokostnadsavvikelse 
ligger betydligt högre än övriga kommuner i norra Bohuslän, och har också gjort så över tid. 2019 
uppgick nettokostnadsavvikelsen i Sotenäs till 13 procent, vilket motsvarar 9 mnkr. 

 
 
 
 
Gymnasieskola 

 Referenskostnaden, mätt i kronor per 
invånare, bygger på nettokostnaden för 
gymnasieskola i riket, andel 16 - 18-åringar i 
kommunen, elevernas programval samt 
antaganden om merkostnader för små skolor, 
skolskjuts och inackorderingsbidrag. Därut-
över tillkommer del av standardkostnaderna 
från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur 

och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat 
och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.  Lysekil och Strömstad har 
egna gymnasieskolor medan Sotenäs och Munkedal köpt i princip samtliga gymnasieplatser från 
andra kommuner. Tanum har köpt merparten av sina gymnasieplatser. 2019 uppgick netto-
kostnadsavvikelsen i Sotenäs till 24 procent, vilket motsvarar 8 mnkr. 
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Äldreomsorg 

 Referenskostnaden bygger på 
nettokostnaden för äldreomsorg i riket, 
åldersstruktur (andel 65 - 79 år, 80 - 89 år och 
90+ år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel 
födda utanför Norden, restider i hemtjänsten 
samt merkostnader för institutionsboende i 
glesbygd. Därutöver tillkommer del av 
standardkostnaderna från delmodellerna löner, 

bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än 
statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 2019 upp-
gick nettokostnadsavvikelsen i Sotenäs till 4 procent, vilket motsvarar 7 mnkr. 

 
 
 
 
Individ- och familjeomsorg 

Referenskostnaden bygger på 
nettokostnaden för individ- och familjeomsorg 
i riket, andel arbetslösa utan ersättning, andel 
lågutbildade 20 - 40-åringar födda i Sverige, 
tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus 
byggda åren 1965-75 samt andel i 
befolkningen med ekonomiskt bistånd längre 
än 6 månader. Uppgifter för ekonomiskt 

bistånd bygger på föregående års utfall. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från 
delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar 
högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt 
förväntat.  Inom individ- och familjeomsorg sjunker nettokostnaden i Sotenäs samtidigt som 
referenskostnaden ökar. Förändringen avser i huvudsak ekonomiskt bistånd och barn- och 
ungdomsvård. 2019 uppgick nettokostnadsavvikelsen i Sotenäs till 20 procent, vilket motsvarar 
5 mnkr. 
 

 
Källa: www.kolada.se

http://www.kolada.se/
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Ekonomisk redovisning 
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Budgetförutsättningar 

Kommunfullmäktige antar mål- och resursplan (MRP) för kommande år i juni månad. Det 
innebär att kommunstyrelsen under maj lämnar förslag till ramar. Kommunstyrelsen har under 
våren haft överläggningar med berörda nämnder. Antagen budget bygger på följande antaganden: 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Befolkning 9 048 9 030 9 030 9 060 9 060 9 060 9 060 9 060 

Skattesats 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 

Löneökningar 2,9 3,0 2,5 2,2 1,9 3,1 3,1 3,1 

Prisutveckling 2,3 2,6 2,4 1,7 2,0 2,1 2,1 2,1 

 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 

Bedömning av skatteintäkter och utjämningsbidrag grundas på senaste prognoser från Sveriges 
Kommuner och Regioner. För budget 2022 används prognos från 29/4-21 (cirkulär 19:40). 
Budget för 2021 används prognos från 1/10 - 20 (cirkulär 20:39).  För 2022 beräknas skatte- och 
bidragsintäkterna sammantaget öka med 23,1 mnkr. Skatteintäkterna ökar med 24,3 mnkr 
motsvarande 5,3 procent.   

De generella bidragen inklusive fastighetsavgift uppgår till 69,2 mnkr och minskar med -1,2 
mnkr jämfört med budget 2021. För budget 2021 ökade de generella bidragen i hög utsträckning 
beroende på satsningar från staten i samband med Coronapandemin. Denna kompensation 
kommer succesivt att minska, framförallt märks det inför budget 2023.  

Skatteintäkter och generella bidrag uppgår sammantaget till 566,7 mnkr. Ökningen på 
23,1 mnkr ska finansiera lön- och prisökningar. Uppräkning av verksamheternas kostnader med 
lön- och prisindex uppgår till cirka 9,1 mnkr. Ökning av verksamhetens nettokostnader beräknas 
uppgå till 4,1 procent och ökning av skatteintäkter och utjämning till 4,3 procent.   

 
Förändring av skatteintäkter och bidrag:         
mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Skatteintäkter 14 -3 -2 24 19 9 17 17 

Inkomstutjämning -3 2 6 8 -2 5 2 2 

Kostnadsutjämning -13 -2 0 -2 -1 -1 -1 -1 

Regleringsbidrag 5 3 18 -6 -7 -2 -3 -3 

Välfärdsmiljarder, generella bidrag -2 16 -19 0 0 0 0 0 

LSS-utjämning -1 2 -6 -2 0 0 0 0 

Fastighetsavgift 2 2 3 1 0 0 0 0 

Summa 1 20 0 23 9 11 15 16 

 
 
Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Totalt finns 20,0 mnkr avsatt i RUR, vilket innebär att reserven därmed uppgår till maximal 
avsättning enligt kommunfullmäktiges beslut. För 2022 budgeteras inte med uttag ur RUR. 

 
 

Löneökningar inklusive sociala avgifter och pensioner 

Lönekostnadsökningarna 2022 beräknas i flerårsplanen till 2,2 procent i enlighet med SKR:s 
senaste prognos. Löneökningarna täcks av en central pott och fördelas ut till respektive nämnd i 
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takt med att avtalen blir klara. Löneutrymmet under 2022 uppgår till 8,2 mnkr. Sociala avgifter 
budgeteras med 39,15 procent för 2022 och för de kommande plan-åren.  För att täcka kommande 
års pensionskostnader ökas budget för pensioner inför 2022 med 3,0 mnkr, samt ytterligare 1,0 
mnkr 2025. Budgetökningen är nivåhöjande även för planåren. 

Prisökningar 

Nämnderna kompenseras generellt för prisökningar motsvarande den beräknade förändringen 
av konsumentprisindex (1,7 %) och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Detta med 
undantag för de taxeintäkter kommunfullmäktige beslutat att indexuppräkning ej ska ske vilket 
motsvarar ca 0,3 mnkr. Uppräkningen sker även för de interna ersättningarna. 

Avskrivningar och internränta 

Avskrivningarna beräknas till 28,9 mnkr och de interna kapitalkostnaderna som ingår i 
nämndernas kommunbidrag beräknas till 33,9 mnkr. Inför kommande nyinvesteringar avseende 
Hunnebohemmet beräknas ökning av avskrivningar med 3,5 mnkr. Ökningen sker from 2024.   

Internräntan för kommande år sätt till 1,0 procent, detta enligt med rekommendationer från SKR. 
 
Verksamhetens nettokostnader 

Totalt uppgår verksamhetens nettokostnader år 2022 till 557,7 mnkr, vilket är en ökning jämfört 
med 2021 års budget med 17,6 mnkr (3,3 %). Ökningen är delvis tillfällig.   

Omsorgsnämnden erhåller en tillfällig utökning beroende på särskilda satsningar under 2022.  
För utbildningsnämnden pausas 1,7 mnkr av den plan nämnden har i uppdrag att minska 
nämndens nettokostnader under 2019 – 2022.  De 1,7 mnkr pausas till budget 2023. För 
kommunstyrelsen tillkommer driftsbidrag för fiber. Bidraget minskas kommunstyrelsen inför 
budget 2023. I kommunstyrelsens verksamhet ingår även avtalssamverkan med Lön och IT. Dessa 
ökas med 0,1 mnkr sammantaget. Kommunstyrelsens ofördelade medel ökar med 2,0 mnkr för 
kommande kostnader i och med framtagande av detaljplaner. Denna förändring är permanent. 
Därtill tillkommer medel för arbete med vision 2032, se uppställning nedan.  

Valnämndens anslag ökas med 0,7 mnkr vilket beror på att det är val till Riksdag, Region och 
Kommun under 2022. Anslaget minskas inför budget 2023. 

 
Vision 2032 

I samband med uppdaterad vision utökas driftbudgeten 2022 med 1 050,0 tkr enligt nedan: 

• 700,0 tkr näringslivsutvecklare 
• 250,0 tkr cirkulär mat 
• 100,0 tkr hälsoarbete 

 
Investeringar  

För att kunna självfinansiera investeringar utgår beräkningen ifrån årligt resultat samt årligt 
avskrivningsutrymme. Budgeterade reinvesteringar för 2022 föreslås uppgå till 39,5 mnkr och 
inklusive särskild satsning med 51,0 mnkr för respektive av åren 2022 och 2023.  

För 2020 och framåt budgeteras med särskild satsning på 100 mnkr för ombyggnad av 
Hunnebohemmet samt ytterligare 17,0 mnkr för skredåtgärder Hunnebostrand.  Detta medför att 
upparbetad likviditet kommer att förbrukas över de kommande tre åren. Samt att behov av viss 
lånefinansiering uppstår under åren 2024 – 2026. 
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  Budget Plan Plan Plan Plan 

mnkr 2022 2023 2024 2025 2026 

Nettoinvesteringar                                                                                        

inkl Hunnebohemmet samt 

skredåtgärder Hunnebostrand 

90,5 92,4 48,6 44,8 90,5 

Självfinansieringsgraden lägst 

uppgå till (%): 
44 45 92 98 44 

 
Upplåning 

Kommunen har för planperioden ingen låneskuld. Investeringar beräknas vara själv-
finansierade under åren 2022 och 2023.  För s.k. särskilda satsningarna finns upparbetad likviditet. 
Tillkommande särskild satsning på skredåtgärder Hunnebostrand innebär att visst behov av 
lånefinansiering beräknas uppstå under åren 2024 – 2026 med ca 5,7 mnkr. Det föreslås därför en 
oförändrad ram för upptagande av nya lån på 30,0 mnkr. Checkräkningskredit uppgår till 
20,0 mnkr. 

Finansnetto 

Kommunens finansnetto beräknas försämras något med ökad finansiell kostnad detta beroende 
på ökad finansiell kostnad för pensioner. De finansiella intäkterna sjunker något detta i samband 
med översyn av borgensavgifter. Borgensavgift tas ut för samtliga helägda bolag. Utöver 
borgensavgift ingår även återbäring från Kommuninvest i de finansiella intäkterna. Finansnettot 
är ändå fortsatt positivt och uppgår till +2,0 mnkr för budget 2022.   

Borgensavgift 
Kommunfullmäktige har beslutat om borgensavgift för kommunens helägda bolag. För 2022 

föreslås budgeteras med följande avgifter: 
• Sotenäsbostäder AB   0,32 %  (1 587 200 kr) 
• Sotenäs Vatten AB  0,02 %  (48 600 kr) 
• Sotenäs RehabCenter AB 0,65 %  (162 500 kr) 

 

Driftbidrag och riskkostnader 

För att fortsatt ge allmänheten möjlighet till bad för en rimlig avgift lämnas ett driftbidrag till 
Tumlaren som för 2022. Driftsbidrag beräknas till 3,0 mnkr. Övriga bidrag har budgeterats med 
0,3 mnkr. Försäkringspremier samt övriga gemensamma kostnader beräknas till 2,0 mnkr. 
 

Exploateringsverksamhet 

År 2021 budgeteras med en vinst vid försäljning av exploateringsfastigheter med 7,9 mnkr, för 
att 2022 minska till 6,0 mnkr och 2023 minska ytterligare till 5,0 mnkr. För budget 2022 beräknas 
driftskostnader för detaljplaner och översiktsplan uppgå till 2,0 mnkr. För 2023 ökas denna budget 
ytterligare för att nivåhöjande uppgå till 2,5 mnkr för de kommande åren i planperioden. 
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Resultatplan  

 
 
 
För att uppnå budgeterat resultat år 2023 ingår ramjusteringar ovan med 2,0 mnkr år 2023 vilka 

ännu inte destinerats och syns därför inte i blocket ”Driftbudget och nämndsredovisning”. 
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Kassaflöde 
 

 Utfall  Utfall Budget Budget Plan Plan Plan 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN               
    Årets resultat 6,4 18,1 5,5 10,7 12,5 12,2 11,4 

    Justering ej likvidpåverkande poster 33,3 37.7 28,8 30,4 29,1 32,4 32,4 

    Övriga likvidpåverkande poster - 0,4 0 0 0 0 0 

    Poster som redovisas i annan sektion enl. spec - 8,5 7,9 0 0 0 0 

Medel från verksamheten före förändring                
av rörelsekapital 39,7 64,3 42,2 41,1 41,4 44,6 43,8 

    Förändring av rörelsekapital -4,8 12,4 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,9 76,7 41,3 40,2 40,5 43,7 42,9 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN               
    Investeringar i immateriella tillgångar -0,3 0 0 0 0 0 0 

    Investering i materiella tillgångar -33,2 -28,7 -44,1 -90,5 -92,4 -48,6 -44,8 

    Försäljning av materiella tillgångar 4,2 7,5 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29,3 -21 -44,1 -90,5 -92,4 -48,6 -44,8 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN               
    Nyupptagna långfristiga lån 3,1 0 0 0 0 2,9 1,9 

    Amortering av långfristig leasingskuld -6,8 -8,1 -8,1 -8,1 -3,8 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3,7 -6,8 -8,1 -8,1 -3,8 2,9 1,9 

Årets kassa flöde 1,9 47,4 -10,9 -58,4 -55,7 -2,0 0,0 

Likvida medel vid årets början 77,6 79,6 127,1 116,2 57,6 1,9 -0,1 

Likvida medel vid årets slut 79,6 127 116,2 57,6 1,9 -0,1 0 

 

 

Känslighetsanalys  
  Budget Plan Plan Plan 

Känslighetsanalys  2022 2023 2024 2025 

Hur påverkas resultatet om:      

- invånarantalet minskar 50 personer per år (9060 invånare år 2022)  - -2,6 -5,4 -8,6 

- lönerna ökar ytterligare 0,1 % per år  -0,4 -0,9 -1,4 -1,9 

- verksamheten ökar volymmässigt 1,0 % per år  -5,5 -11,4 -17,3 -23,7 
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Balansbudget  
 
    Utfall  Budget Plan Plan Plan Plan 

(mnkr)   2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Fastigheter o inventarier   485,1 492,5 503,9 518,7 533,9 548,4 

Särskild satsning 

Hunnebohemmet 
  0 0 44,3 87,2 84,4 81,6 

Särskild satsning 

skredåtgärder 

Hunnebostrand 

  0 0 5,9 11,7 15,5 16,2 

Materiella 

anläggningstillgångar 
  485,1 492,5 554,1 617,6 633,8 646,2 

Finansiella 

anläggningstillgångar 
  29 29 29 29 29 29 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   514,1 521,5 583,1 646,6 662,8 675,2 

Förråd m.m   12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 

Övriga kortfrist.ford.   69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 

Kassa och bank   127 116,1 57,7 2 0 0 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   209 198,1 139,7 84 82 82 

SUMMA TILLGÅNGAR   723,1 719,6 722,8 730,6 744,8 757,2 

Årets resultat   18,1 5,5 10,7 12,5 12,2 11,4 

varav 

resultatutjämningsreserv   20 20 20 20 20 20 

Övrigt eget kapital   489,8 507,9 513,4 524,1 536,6 548,8 

EGET KAPITAL   507,9 513,4 524,1 536,6 548,8 560,2 

AVSÄTTNINGAR   13,6 13,6 15,1 15,1 15,1 15,1 

Långfrist skuld   3,2 3,2 3,2 3,2 6,1 8 

Långfristig leasingskuld   41,2 24,5 7,8 0 0 0 

Förutbetalda 

investeringsbidrag   14,7 13,8 12,9 12 11,1 10,2 

Fonder   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Långfristiga skulder   60 42,4 24,8 16,1 18,1 19,1 

Kortfristig leasingskuld   8,6 17,2 25,8 29,8 29,8 29,8 

Övriga kortfristiga skulder   133 133 133 133 133 133 

Kortfristiga skulder   141,6 150,2 158,8 162,8 162,8 162,8 

SKULDER   201,6 192,6 183,6 178,9 180,9 181,9 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTT-               

NINGAR OCH SKULDER   723,1 719,6 722,8 730,6 744,8 757,2 

Ställda panter och 

ansvarsförbindelser               

Borgensförbindelser    786,5           

Pensionsförpliktelser inkl. 

löneskatt   223,6 220,0 210,1 203,2 196,7 190,0 

 
Ökning sker av anläggningstillgångarna i samband med ökad investeringstakt för åren 2022 och 
2023. Med utgångspunkt från att självfinansiera tillgångarna kommer kassa/bank att succesivt 
sjunka under perioden. Långfristiga lån avser leasingskuld. Sammantaget innebär det en 
förstärkning av soliditeten.   



 
 

Datum: 2021-05-18 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 56 av 68 

Investeringar 
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Investeringsbudget 2022 – 2025  
Enligt det finansiella målet ska nettoinvesteringar över tiden inte överstiga summan av årets 

avskrivningar och årets resultat. Kommunen ska finansiera investeringar med egna medel. För de 
kommande tre åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet på 100 
mnkr samt skredförebyggande insatser i Hunnebostrand. Det totala investeringsutrymmet 
inklusive den särskilda satsningen uppgår under perioden 2022 – 2025 till 276,3 mnkr.   

 
 2021 2022 2023 2024 2025 

Investeringar (mnkr) 39,3  90,5  92,4 48,6 44,8 

Varav reinvesteringar 4) 

 

34,3 39,5 41,4 44,6 43,8 

Varav nyinvestering/särskild satsning 5 

Ombyggnad Hunnebohemmet) 

 

5,0  45,0 45,0 - - 

Varav nyinvestering/särskild satsning 

Skredförebyggande åtgärder 

Hunnebostrand) 

 

-  6,0 6,0 4,0 1,0 

 
Plan för investeringar arbetas fram efter kommunfullmäktiges beslut om ramnivåer. I 

ovanstående ramförslag ingår endast ombyggnad av Hunnebohemmet samt skredförebyggande 
åtgärder Hunnebostrand. Inför höstens arbete med bör uppdatering av investeringar kopplade till 
Vision 2032 även att inkluderas samt investeringar avseende geoteknik, åtgärder betong- och 
stenkajer. 

 
 
Sammanfattande konsekvensanalys 

Allt mer eftersatt underhåll i byggnadsbestånd, gatumiljöer, hamnar och övriga anläggningar 
gör att värdet på dessa sjunker. Detta gör att risken ökar för att akuta åtgärder behöver vidtas. 
Akuta åtgärder utgör inte investeringar utan belastar driftbudgeten, med risk för underskott i 
kommunens resultat. Nu äskade medel för förbättringar och planerat underhåll är en anpassning 
till rådande budgetläge. För att komma till rätta med dessa utmaningar, utan ytterligare medel, 
kan byggnadsbeståndet minskas. Även hamnanläggningar kan avyttras. 
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Drifts- & nämndsredovisning 
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Driftsbudget 
 Bokslut Budget Budget Plan Plan  Plan  

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

       

Kommunfullmäktige och partistöd -0,8 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Valnämnd -0,0 -0,0 -0,8 -0,0 -0,3 -0,0 

Kommunrevisionen -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

Överförmyndare -0,8 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Delsumma -2,3 -2,6 -3,5 -2,8 -3,0 -2,8 

Kommunstyrelsens ofördelade medel 1,9 -3,6 -7,6 -10,1 -5,1 -5,1 

Kommunstyrelsen allmän verksamhet -60,9 -63,0 -65,5 -63,8 -63,8 -63,8 

Kommunstyrelsen teknisk verksamhet -15,0 -10,8 -8,7 -8,4 -8,4 -8,4 

Kommunstyrelsen -74,0 -77,4 -81,7 -82,3 -77,3 -77,3 

Byggnadsnämnden -8,7 -9,6 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,8 -1,6 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 

Utbildningsnämnden -196,8 -196,8 -195,5 -193,8 -193,8 -193,8 

Omsorgsnämnden -226,0 -232,0 -232,4 -232,4 -228,8 -228,8 

Summa nämndsverksamhet -509,7 -519,9 -524,3 -522,5 -514,1 -513,9 

       

Pensions- och personalomkostnader -13,8 -15,3 -18,3 -18,3 -18,3 -19,3 

Förvaltningsgemensamt -0,5 *-14,2 *-22,4 *-27,3 *-47,7 *-63,7 

Driftbidrag -15,6 3,1 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 

Vinst vid försäljning av exploateringsmark 7,5 7,9 6,0 5,0 5,0 5,0 

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 5,5 - - - - - 

Interna kapitalkostnader 35,3 33,4 33,4 33,5 38,0 38,0 

Avskrivningar -35,9 -28,8 -28,8 -28,9 -32,4 -32,4 

Summa verksamhetens nettokostnader -527,1 -540,0 -557,7 -565,0 -576,0 -592,9 

 

* Inklusive aggregerade löne- och prisökningar över planperioden. 

 

I driftsbudgeten har nämndernas ramar justerats enligt de förutsättningar som beskrivits i 
föregående kapitel samt utifrån de förändringar som redan fattade beslut har medfört. 
Specifikation på dessa förändringar framgår enligt tabellen nedan. Budget 2022 inkluderar KPI-
uppräkning, det gör inte planåren. För att uppnå budgeterat resultat år 2023 ingår ramjusteringar 
med 5,0 mnkr år 2023 vilka ännu inte destinerats och syns därför inte i blocket ”Driftbudget och 
nämndsredovisning. 
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 Budget Plan  Plan Plan 

Belopp i mnkr 2022 2023 2024 2025 

Kommunfullmäktige och partistöd +0,0 - - - 

Valnämnden - 2022 Sverige-val, 2024 EU-val +0,7 -0,7 +0,2 -0,2 

Kommunrevisionen - - - - 

Överförmyndare +0,1 - - - 

Kommunstyrelsen  +4,5 +0,5 -5,0 - 

  Varav ofördelade medel inkl. kostnader för planer/exploatering +2,0 +2,5 -5,0 - 

  Varav allmän verksamhet  +3,0 -1,7 - - 

Administration -0,7    

IT-verksamhet -0,5    

Ekonomisystem +0,5    

Personalutvecklare +0,6    

Verksamhetsutvecklare +0,6    

Fiber-/bredbandssatsning, tillfällig utökning +1,7 -1,7   

Avtalssamverkan IT och Lön +0,1    

  Varav teknisk verksamhet -0,5 -0,3 - - 

Parkeringsintäkter ökning -0,5    

Anläggningsverksamhet -0,5    

Taxeintäkter utan KPI-uppräkning, tillfällig kompensation +0,3 -0,3   

Mål för god ekonomisk hushållning +1,1    

Byggnadsnämnden  - - - - 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän – 2 % effektivisering + utökning +0,3 - - - 

Utbildningsnämnden -1,7 -1,7 - - 

Gymnasie-/vuxenutbildning -1,0     

Skolskjuts -0,4    

Övrig verksamhet -0,3    

Omsorgsnämnden -0,5 - -3,6 - 

Korttidsplatser -0,7    

Minskad sjukfrånvaro -0,5    

Bemanning -2,8    

Hälsoutvecklare  +0,4    

Verksamhetsnära teknikstöd +1,0    

Teamombud +2,2    

Summa minskade nämndramar +3,5 -1,9 -8,3 -0,2 
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Nämndsredovisning
Kommunfullmäktige och partistöd 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen, främst mål och 
riktlinjer för verksamheten samt budget, 
skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 
Kommunfullmäktige består under mandat-
perioden 2019 - 2022 av 31 ledamöter. 
Mandatfördelningen är: Moderata samlings-
partiet 12, Socialdemokraterna 8, 
Liberalerna 2, Centerpartiet 3, Vänster-
partiet 1, Miljöpartiet de gröna 1, Sverige-
demokraterna 3, Kristdemokraterna 1. 

Anslaget för kommunalt partistöd i 
Sotenäs uppgår från 2011 till 18 procent av 
basbeloppet gånger antalet mandat i 
kommunfullmäktige. 8 procent av ett bas-
belopp utgår som grundbidrag till i 
kommunfullmäktige representerat parti. 
Återstoden av budgetanslaget fördelas jämnt 
per mandat i kommunfullmäktige. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 

Intäkter - -  

Kostnader -764 -989  

Nettokostnad -764 -989 -1 006 

    

Kommunbidrag 811 989 1 006 

Resultat 46 0 0 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 
 Utökning av ram +10,0 tkr 
 KPI-uppräkning +7,1 tkr 
 Kompensation för arvodesökningar 

tillkommer löpande under året 
 

 Budgetberedningens förslag: 

För kommunfullmäktige föreslås ett 
kommunbidrag om 1 005,8 tkr. 

 

Valnämnden 

Uppdrag 

Valnämndens uppdrag är att vara lokal 
valmyndighet i Sotenäs och ansvara för 
genomförandet av val till riksdagen, region-
fullmäktige och kommunfullmäktige, val till 
Europaparlamentet samt nationella och 
lokala folkomröstningar. Valnämndens 
arbete styrs främst av vad som föreskrivs i 
vallagen. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 

Intäkter - -  

Kostnader -21 -49  

Nettokostnad -21 -49 -769 

    

Kommunbidrag 39 49 769 

Resultat 18 0 0 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Kompensation för val-år 720,0 tkr 

 Kompensation för arvodesökningar 
tillkommer löpande under året. 

 

Budgetberedningens förslag: 

Valnämndens föreslås ett kommunbidrag 
om 769,2 tkr. 
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Kommunrevisionen 

Uppdrag 

Revisorerna ska årligen granska om 
kommunens verksamhet bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt, den ekonomiska 
hushållningen är god, styrningen effektiv, 
redovisningen tillförlitlig, förmögenhets-
förvaltningen säker och om den interna 
kontrollen i övrigt är tillräcklig. Revisorerna 
ska också bedöma och uttala sig om 
resultatet, som det redovisas i delårs-
rapportens och årsredovisningens 
förvaltningsberättelse, är förenligt med av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella 
och verksamhetsmässiga mål.  

De kommunala revisorerna är fem till 
antalet. Kommunrevisionen biträds av ett 
externt revisionsbolag. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2209 2021 2022 

Intäkter - -  

Kostnader -677 -711  

Nettokostnad -677 -711 -719 

    

Kommunbidrag 679 711 719 

Resultat 2 0 0 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 
 KPI-uppräkning 8,2 tkr 
 Kompensation för arvodesökningar 

tillkommer löpande under året 
 
 
Budgetberedningens förslag: 

För revisionen föreslås ett kommunbidrag 
om 719,1 tkr. 

 

Överförmyndare 

Uppdrag 

Överförmyndaren har som sin huvud-
uppgift att kontrollera att förmyndarskap, 
godmanskap och förvaltarskap sköts på ett 
korrekt sätt. Överförmyndaren ansvarar 
direkt under kommunfullmäktige för sina 
uppgifter. Från och med 2011 utförs all 
handläggning av överförmyndarärenden av 
Uddevalla kommun enligt upprättat avtal. 
Uppdraget omfattar utredning av behov av 
godmanskap och förvaltarskap, tillsyn över 
förmyndares, gode mäns och förvaltares 
löpande verksamhet, granskning av års-
redovisningar rörande förvaltad egendom, 
granskning av vissa större förvaltnings-
åtgärder företagna av ställföreträdare mm. 

 

 

Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 

Intäkter - -  

Kostnader -844 -868  

Nettokostnad -844 -868 -978 

    

Kommunbidrag 857 868 978 

Resultat 13 0 0 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 KPI-uppräkning +9,3 tkr 

 
Budgetberedningens förslag: 

Överförmyndarverksamheten föreslås ett 
kommunbidrag om 977,5 tkr 
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Kommunstyrelsen 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndig-
het för hela kommunens verksamhet.  

Kommunstyrelsen ansvarar för allmän 
verksamhet som strategi- och utvecklings-
frågor, personal- och organisationsfrågor, 
översiktlig planering, exploatering, bered-
skapsplanering, räddningstjänst och total-
försvar, besöksnäring, näringslivsfrågor, 
information, konsumentrådgivning, arbets-
marknadsenhet och kollektivtrafik.  

Teknisk verksamheten ansvarar för mark-
försörjning, hamnar, fastighetsförvaltning, 
väghållning, parker, lekplatser, utomhusbad, 
kommunens samlade kost- och städ-
verksamhet samt teknisk försörjning. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 

Intäkter 162 076 163 660  

Kostnader -236 065 -241 840  

Nettokostnad -703 989 -78 180 -81 745 

    

Kommunbidrag 78 699 78 180 81 745 

Resultat 4 710 0 0 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Effektivisering -2 275,0 tkr varav: 
• Administration allmän vht -150 tkr 
• IT-vht allmän vht -500 tkr 
• Omorganisation allmän vht -600 tkr 
• Parkeringstaxor tekn vht -525 tkr 
• Anläggnings-vht tekn vht -500 tkr 

 
 Utökning av ram +6 822 tkr varav: 
• Ekonomisystem allmän vht +500 tkr 
• Personalutvecklare allm vht +600 tkr 
• Verksamhetsutvecklare allm vht +600 tkr 
• Fiberutbyggnad (2022) allm vht+1,670 tkr 
• Taxor ej KPI-uppräknas (2022) +300 tkr 
• Mål för god ek. hushållning +1 050 tkr 
• Avtalssamverkan IT/Lön +51 tkr/+51 tkr 
• Detaljplaner /exploatering +2 000 tkr 

 
 Återföring till ofördelat +1 054,0 tkr 

 KPI- uppräkning -1 215,0 tkr 

 Kompensation för löne-och arvodes-
ökningar tillkommer löpande under året. 

 
Allmänna förutsättningar 
Ekonomi 

Utmaningen som kommunstyrelsen står 
inför är att vara rustade för de stora projekten 
som kommer både vad gäller implemen-
tering av visionen och arbetet med det 
pågående projektet kring företagsetablering 
i kommunen. Framöver står också nämnden 
inför ett stort antal investeringar och utred-
ningar vilket ställer krav på genomförande-
förmåga. 

 
Personal 

Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 
145,0 med en medelålder på 49,1 år. 71 
procent av medarbetarna är kvinnor och 29 
procent är män. För kvinnorna har 89 
årsarbetare 100 procentig sysselsättnings-
grad, för männen är motsvarande 42 års-
arbetare. Fram till år 2027 beräknas 15 
personer att uppnå 67 års ålder. Det mot-
svarar 10 procent av alla anställda inom 
nämnden. Sjukfrånvaron inom kommun-
styrelsen minskade 2020 jämfört med 2019 
och uppgick till 5,9 procent.  
 

Övrigt 

Kommunen saknar naturvårdsstrateg med 
möjlighet att föreslå strategier utifrån det 
underlag som framkommer vid översiktlig 
planering. En sådan funktion hade kunnat 
omfattas av Miljönämnden i mellersta 
Bohusläns ansvarsområde men hittills har de 
samverkande kommunerna valt att inte 
vidga samarbetet till en sådan funktion.  

 
Budgetberedningens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslås ett kommun-
bidrag om 86 344,8 tkr.  
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Byggnadsnämnden 

Uppdrag 

Byggnadsnämnden fullgör kommunens 
uppgifter enligt plan- och bygglagen och 
enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor. Nämnden svarar också för 
kommunens GIS- och mätningstjänster 
inklusive kartor och kartportaler, samt den 
kommunala energi- och klimatrådgivningen. 
Nämnden fullgör också kommunens upp-
gifter om prövning/ dispens och tillsyn/ 
kontroll enligt lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 

Intäkter 6 486,3 6 306,1  

Kostnader -15 225,3 -15 865,6  

Nettokostnad -8 747 -9 559,5 -9 278,9 

    

Kommunbidrag 10 013,2 9 559,5 9 278,9 

Resultat 1 271,2 0 0 
 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Minskning av tillfällig utökning från KS 
ofördelade medel -250,0 tkr 

 KPI-uppräkning -30,6 tkr   

 Kompensation för löne-och 
arvodesökningar tillkommer löpande under 
året. 

Allmänna förutsättningar 
Ekonomi 

Nämndens budget minskas 2022 med 250 
tkr enligt plan då budgeten avser ett tillfälligt 
tillskott nämnden erhöll 2021 för arbete med 
detaljplan vid Parkskolan.  

 
Personal 

Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 
13,85, med en medelålder på 39,5 år. 50 
procent av medarbetarna är kvinnor och 50 
procent män. Från och med den 1 mars 
arbetar alla heltid vilket innebär att antalet 
årsarbetare uppgår till 14. Inga pensions-
avgångar är planerade under de närmaste 
åren. 

Byggnadsnämndens personalstyrka uppgår 
idag till sex bygglovhandläggare, två 
byggnadsinspektörer, en GIS-ingenjör, en 
mätningsingenjör samt fyra planarkitekter. 

En utannonserad tjänst som planarkitekt 
har inte lyckats resulterat i en rekrytering. 
Vakansen täcks upp av konsult. 

  
 

Budgetberedningens förslag: 

Byggnadsnämnden föreslås ett kommun-
bidrag om 9 278,9 r.   
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Miljönämnden  
i mellersta Bohuslän 

Uppdrag 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
(MimB) är gemensam nämnd för Sotenäs, 
Munkedals och Lysekils kommuner. 
Nämnden är placerad i Sotenäs kommun och 
ingår som en del i samhällsbyggnads-
förvaltningen. I miljönämndens verksamhet 
ingår tillsyn och prövning inom områdena 
miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll 
– dessa är alla avgiftsfinansierade. 
Verksamheten utför även miljöövervakning, 
ger information, råd, remiss vilket inte är 
avgiftsfinansierat. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 

Intäkter 10 047,8 10 184,5  

Kostnader -11 872,3 -11 782,9  

Nettokostnad -1 824,5 -1 598,4 -1 935,0 

    

Kommunbidrag 

Sotenäs (531) 

-221,3 204,4 542,4 

Kommunbidrag 

Sotenäs (530) 

-1 603,2 1 394,0 1 392,6 

Kommunbidrag 

Munkedal 

-1 895,0 1 662,1 1 660,4 

Kommunbidrag Lysekil -2 227,0 2 305,5 2 303,2 

Resultat Sotenäs -149,8 0 0 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Effektivisering -2 % av nettoramen vilket 
motsvarar -27,9 tkr för Sotenäs andel 

 Uppräkning med KPV +1,9 % motsvarar 
+26,5 tkr för Sotenäs andel 

 Utökning av verksamhet i Sotenäs 338 tkr 

 Kompensation för löne-och 
arvodesökningar tillkommer löpande under 
året. 

Allmänna förutsättningar 
Ekonomi 

Löner och övriga kostnader räknas upp 
med PKV (prisindex för kommunal 
verksamhet) index för 2022 uppgår till 1,9 
procent. Därtill har nämnden att minska 
kommunbidraget med 2 procent jämfört med 
2021.  

Verksamheten är finansierad både genom 
kommunbidrag från de tre samverkande 
kommunerna samt avgifter från tillsynen 
och externa bidrag.  

 
Personal 

Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 
19, med en medelålder på 42 år. 74 procent 
av medarbetarna är kvinnor och 26 procent 
män. Den genomsnittliga sysselsättnings-
graden uppgår till 100 procent. Av års-
arbetarna är en vikarie och två nystarts-
jobbare. I januari 2022 budgeteras antalet 
årsarbetare till 16, i den gruppen inräknas 
handläggare, enhetschef samt administra-
tion. 

På enheten pågår ett systematiskt arbets-
miljöarbete för att komma till rätta med de 
allt för höga sjuktalen. Arbetet visar tecken 
på att få resultat, inte minst utifrån att 
personalen i medarbetarundersökningen 
uppger att de upplever sin hälsa som god. 

 
 
Budgetberedningens förslag: 

Miljönämnden föreslås ett kommunbidrag 
(ansvar 530) i Sotenäs om 1 392,6 tkr.  
Budget för politiska arvoden i Sotenäs 
tillkommer med 204,4 tkr samt en satsning 
på utökad verksamhet i Sotenäs mot-
svarande 338,0 tkr, vilket ger en total 
(ansvar 531) om 542,4 tkr. Totalt kommun-
bidrag inklusive politiska arvoden föreslås 
uppgå till 1 935,0 mnkr. 
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Utbildningsnämnden 

Uppdrag 

Nämndens uppdrag och ansvarsområden är 
förskola, grundskola, fritidshem, gymnasie-
skola, vuxenutbildning, särskola, kultur-
skola samt kultur- och fritidsverksamhet. 
 

Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 

Intäkter 30 715 27 129  

Kostnader -227 553 -223 931  

Nettokostnad -196 837 -196 802 -195 479 

    

Kommunbidrag 201 384 196 802 195 479 

Resultat 4 546 0 0 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Effektivisering -1 700,0 tkr varav: 

• Gymn.- och vuxenutbildning -1 000 tkr 
• Skolskjutsar -400 tkr 
• Övrig verksamhet -300 tkr 

 
 Återfört till KS ofördelat -804,0 tkr 

 KPI-uppräkning 1 203,0 tkr   

 Kompensation för löne-och 
arvodesökningar tillkommer löpande under 
året. 

Allmänna förutsättningar 
Ekonomi  

Utbildningsnämndens budgetanpassningar 
under perioden 2019 - 2022 innebär att 
budgetramen 2022 ska minska med 3,4 mnkr 
i jämförelse med budgetramen för 2021.  Av 
dessa skjuts dock 1,7 mnkr av besparingarna 
till år 2023.  

 
Personal 

Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 
246,6 med en medelålder på 50,1 år. 81,5 
procent av medarbetarna är kvinnor och 18,5 
procent män. Av dessa 246,6 årsarbetare så 
har 31,4 en tidsbegränsad anställning. 
Andelen tidsbegränsade anställningar kan 
förklaras med att det är medarbetare som 
saknar formell lärarbehörighet eller att det är 
tjänster som är kopplade tillspecifikt stöd-
behov. I januari 2022 budgeteras antalet 
årsarbetare till 241,6. 

 
Övrigt 

Under perioden 2021 - 2027 är pensions-
avgången 32 medarbetare inom skola och 
barnomsorgsarbete.   

I samband med Skolinspektionens tillsyn 
2019 - 2020 så identifierades två 
utvecklingsområden hos huvudmannen. Det 
ena området var ökad likvärdig skola och det 
andra området var analyser av studieresultat.       

Att klara godkänt resultat i skolan är en 
stark faktor för god hälsa senare i livet. En 
fjärdedel av varje årskull går inte ut gym-
nasiet i Västra Götaland idag. Samtidigt är 
det en viktig förutsättning att ha gymnasie-
kompetens för att kunna leva ett själv-
ständigt liv. Elever med hög frånvaro måste 
uppmärksammas tidigt och ges det stöd de 
behöver för att närvara i skolan.  

 
Budgetberedningens förslag: 

Utbildningsnämnden föreslås ett kommun-
bidrag om 195 478,7 tkr. 
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Omsorgsnämnden 

Uppdrag 

Omsorgsnämnden ansvarar för vård och 
omsorg om äldre och funktionshindrade, 
individ- och familjeomsorg samt ensam-
kommande barn och ungdomar. De 
viktigaste lagområdena är SOL, LSS och 
HSL. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 

Intäkter 80 124 72 104  

Kostnader -306 162 -304 073  

Nettokostnad -226 038 -231 969 -232 387 

    

Kommunbidrag 231 934 231 969 232 387 

Resultat 5 896 0 0 

 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Effektivisering -4 000,0 tkr varav: 

• Minska antalet korttidsplatser -700 tkr 
• Administrativ organisation -500 tkr 
• Sänka sjukfrånvaron -500 tkr 
• Effektivisera personalresurser -500 tkr 
• Socialpsykiatri -1 100 tkr 
• Sjuksköterskeenheten -700 tkr 

 
 Tillfällig ramhöjning +3 550,0 tkr 

2022 – 2023 varav: 

• Utvecklare Hälso- och sjukvård, 350 tkr 
• Teamombud i samtliga verksamheter,  

2 200 tkr 
• Verksamhetsnära teknikstöd, 1 000 tkr 

 
 KPI-uppräkning 868,9 tkr  

 Kompensation för löne-och 
arvodesökningar tillkommer löpande under 
året. 

Allmänna förutsättningar 

Ekonomi 

Omsorgsnämndens ram minskar med 4,0 
mnkr som kommer verkställas inför 2022.  

Under 2021 har äldreomsorgssatsningen 
införts med en ökning av riktade stats-
bidrag till äldreomsorgen. Omsorgs-
nämndens äldreomsorg tilldelas hela stats-
bidraget på 5,6 mnkr. Omsorgsnämnden har 
sökt statsbidraget och återredovisar under 
2022. 

 

Personal 

Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 
324, med en medelålder på 51,7 år. 

Omsorgsnämnden arbetar intensivt med att 
bli en heltidsorganisation och andelen hel-
tidsarbetande bedöms öka under kommande 
år. 

Kompetens- och personalförsörjning är en 
av omsorgssektorns stora framtidsutman-
ingar, både nationellt och för Sotenäs 
kommun. Förvaltningen ser redan idag 
utmaningar med att rekrytera tillräckligt 
många och tillräckligt kompetent personal. 

 
Övrigt 

Omsorgsförvaltningen står inför ett 
omställningsarbete där verksamheten 
behöver höja kompetens och kvalitet för att 
kunna möta de alltmer komplexa behov och 
situationer förvaltningen kommer ställas 
inför då mer avancerad vård ska utföras i 
hemmet och i kommunal regi. En del i 
omställningsarbetet är införande av tekniska 
lösningar som frigör personalresurser.  

Förvaltningen ser ett behov av funktioner 
som kan användas till stöd i omställnings-
arbetet och äskar därför 3 550 tkr tillfällig 
ramhöjning i budget. Under 2023 kommer 
satsningarna utvärderas. 
 

Budgetberedningens förslag: 

Omsorgsnämnden föreslås ett kommun-
bidrag om 232 387,4 tkr  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-05-19 §§ 79-110 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 30(48)
 

 
 

KSAU § 95 Dnr 2021/000001 

Skattesats 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställer i juni budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, nivå på 
investeringsbudget och mål för budget 2022 med plan 2023 - 2025.  
 
I november 2021 presenterar nämnder sina styrande verksamhetsmål och internbudget för 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige ska under juni månad fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2022. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2022 är oförändrad och fastställs till 
21,99 procent. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-06 KA 2021/000001 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

Skattesats 2022 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställer i juni budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, nivå på 
investeringsbudget och mål för budget 2022 med plan 2023 - 2025.  
 
I november 2021 presenterar nämnder sina styrande verksamhetsmål och internbudget för 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige ska under juni månad fastställa utdebitering (skattesats) för 
budgetåret 2022. 
   

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2022 är oförändrad och fastställs till 
21,99 procent. 
   

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 

 
 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Budget kommunrevision 2022 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har 2021-05-07 samrått med revisionens ordförande 
angående 2022 års budget. 
 
Enligt kommunallagens 11 kap. 8 § ska kommunfullmäktiges presidiums förslag 
föreläggas kommunfullmäktige senast vid samma tidpunkt som styrelsen upprättar 
förslag till budget.    

Presidiets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer revisionens budget för 2022 till 737 tkr.             
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen 
Kommunrevisionen 

  
Helene Stranne  
Kommunfullmäktiges ordförande  
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KSAU § 96 Dnr 2021/000004 

Tertialbokslut Kommunstyrelsen jan - april 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen visar på en positiv prognos om + 2,3 mnkr. Överskottet beror främst på 
projektintäkter för näringsliv- och symbiosverksamheterna samt minskade kostnader till följd av 
covid-19. 
Helårsprognosen uppgår till +3,0 mnkr och påverkas till stora delar av +1,8 mnkr ofördelade medel 
(under förutsättning att inga nya beslut inkommer). 
 
Investeringsutgifterna uppgår under januari - april till 11,4 mnkr, varav 2,6 mnkr avser 
fastighetsköp. Budgeten för året inklusive resultatöverföring uppgår till 64,1 mnkr. 
 
Måluppfyllelsen för Kommunstyrelsen ser positiv ut.  
 
Jämfört samma period föregående år har sjukfrånvaron minskat med en procentenhet inom 
kommunstyrelsens allmänna verksamhet och främst är det korttidsfrånvaron som minskat. Dock har 
sjukfrånvaron ökat cirka två procentenheter inom Kommunstyrelsens tekniska verksamheter och då 
främst inom måltid- och lokalvårdsenheten.  

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2021-05-12 
Delårsbokslut januari-april 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat tertialbokslut januari-april 2021. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-12 KS 2021/1 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Maria Vikingsson 
Kommundirektör 
 

Tertialbokslut Kommunstyrelsen jan - april 2021 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen visar på en positiv prognos om + 2,3 mnkr. Överskottet beror främst 
på projektintäkter för näringsliv- och symbiosverksamheterna samt minskade kostnader 
till följd av covid-19. 
Helårsprognosen uppgår till +3,0 mnkr och påverkas till stora delar av +1,8 mnkr 
ofördelade medel (under förutsättning att inga nya beslut inkommer). 
 
Investeringsutgifterna uppgår under januari - april till 11,4 mnkr, varav 2,6 mnkr avser 
fastighetsköp. Budgeten för året inklusive resultatöverföring uppgår till 64,1 mnkr. 
 
Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen ser positiv ut.  
 
Jämfört samma period föregående år har sjukfrånvaron minskat med en procentenhet 
inom kommunstyrelsens allmänna verksamhet och främst är det korttidsfrånvaron som 
minskat. Dock har sjukfrånvaron ökat cirka två procentenheter inom Kommunstyrelsens 
tekniska verksamheter och då främst inom måltid- och lokalvårdsenheten.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnat tertialbokslut.   

Bilaga/Bilagor 
Delårsbokslut januari-april 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
 

  
Maria Vikingsson 
Kommundirektör 
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Tertialrapport april 2021 

 

Ordförande och förvaltningschef 
Ordförande KS: Mats Abrahamsson. Förvaltningschef: Maria Vikingsson, Eveline Savik 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Ekonomiavdelningen ansvarar för finansförvaltning, betalningsövervakning, budget och övrig ekonomisk 
planering samt råd och stöd till förvaltningarna. 

Personalavdelningens ansvarsområden är lag och avtal, organisationsutveckling, ledarskap och medarbetar-
skap, personalförsörjning, anställningsvillkor, arbetsmiljö och hälsa och kommunikation. 

Kansliavdelningen ansvarar för ärendehantering, diarieföring och posthantering. Avdelningen samordnar 
beredning av ärenden inför politisk behandling och ansvarar även för servicecenter, reception och växel-
telefoni. 

Näringsliv och utveckling arbetar med näringslivs- och besöksnäringsutveckling. Symbioscentrum ska vara 
en ledande aktör inom maritim utveckling och omställningen till cirkulär ekonomi.  

Arbetsmarknadsenhetens mål är att minska långtidsarbetslöshet och utanförskap och skapa förutsättningar 
för individer till anställning på öppna arbetsmarknaden. 

Räddningstjänsten verkar för en säker och trygg miljö. Vid en olycka ska räddningstjänsten på ett säkert 
och professionellt sätt ingripa. Krisberedskap, säkerhetssamordning, serveringstillstånd för alkohol-
servering och kommunens fordonsflotta ingår även i enhetens ansvar. 

Plan- och exploateringsenheten hanterar kommunens markförsörjning, exploateringar och markupplåtelser. 
Verksamheten finansieras av externa intäkter. 

Drift- och projektenheten hanterar kommunens hamnar, fastighetsförvaltning, väghållning, parker, 
lekplatser och utomhusbad. Verksamheterna finansieras i huvudsak av externa intäkter och till viss del av 
kommunbidrag. 

Lokalvårdsenheten sörjer för att kommunens lokaler är rena och måltidsenheten levererar mat till 
kommunens barn och gamla. Dessa enheter, liksom fastighetsenhetens verksamhetslokaler, finansieras i sin 
helhet av de verksamheter de levererar till. 
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Måluppfyllelse 
Nämndens styrande verksamhetsmål bygger på fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning. Bedömningen av måluppfyllelsen avser årets helårsprognos av måluppfyllelsen. Denna 
baseras på bedömda helårsprognoser för de indikatorer som är kopplade till respektive mål. 

Vision: Det goda kustnära livet som förenar tradition med förnyelse, hållbar 

utveckling och framtidstro 
 

4. KF: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun 
 

4.1 KS: Näringslivsarbetet ska främja tillväxt i befintliga företag och göra kommunen attraktiv för 

etableringar och nyföretagande    

Arbete pågår med en potentiell etablering av ny industri på Guleskär i Kungshamn, utökning av befintliga 
verksamheter, markfrågor, samt övriga allmänna frågeställningar från det lokala näringslivet. Framtagande 
av handlingsplan i syfte att förbättra företagsklimatet pågår. Rapporten Företagsklimatet enligt Svenska 
Näringsliv kommer under hösten 2021. Rapporten Företagsklimat enligt öppna jämförelser har publicerats 
under april månad. 

Markförvaltning 

Kommunstyrelsens ärendebalans i 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 markförvaltningen under 2021 fått en tillfällig förstärkning med två 
visstidsanställda mark- och exploateringsingenjörer. 

Infrastruktur 

Kommunen bedriver ett aktivt arbete för att stärka infrastrukturen i och till kommunen. Sedan åtgärds-
valsstudien för väg 171 beslutades i december 2020 arbetar kommunen vidare, både med denna och andra 
mer övergripande infrastrukturfrågor i förhållande till Fyrbodals kommunförbund, Västra Götalands-
regionen och Trafikverket. Kommunstyrelsen har hittills deltagit i samtliga tre möten som hållits av 
Trafikverket med flera personer i olika roller. Möten med Västra Götalandsregionen har ännu inte varit 
aktuellt. Målet prognostiseras att i hög grad uppfyllas. 
 

 Helår 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, 
ranking 

260  180 100  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, 
NKI 

61 70 70 74  

Antal nyetablerade företag under året 94 32 89 96  
Antal e-tjänster kopplade till 
ansökningar avseende företagande 

0 0 2 2  

Räddningstjänsten erbjuder företagare 
tillgång till utbildningar inom 
brandskydd och HLR 

10 0 5 5  

Antal ej avslutade markärenden som 
initierats av företagare 

115 105 92 92  
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Andel möten och samråd som 
Trafikverket och regionen bjuder in 
till, där kommunen deltar, i % 

100% 100% 100% 100%  

 

4.2 KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar turism och vara en attraktiv plats att besöka året runt   

 
I och med pandemin är intresset att vistas i naturen större än någonsin, vilket tydligt märkts längs med 
vandringsleder och motionsspår samt via den digitala vandringskartan www.sotenas.se/vandra. Arbete med 
att ta fram ett tryckt material för vandring och aktiva naturupplevelser pågår, som en delaktivitet för 
verksamhetsmålet om hållbar turism. Målet prognostiseras att uppnås under året. 
 

 Helår 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Antal besök via den digitala 
vandringskartan 

31 000 3 000 33 000 33 000  

Antal företag som anslutit sig till 
hållbarhetsklivet 

6 3 7 7  

 

5. KF: Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt 
 

5.1. KS Kommunstyrelsen ska skapa planförutsättningar för bostadsbyggande    

I pågående översiktlig planering identifieras områden för framtida användning av mark och vatten och i 
detta ingår bostadsfrågan. I översiktsplaneringen har ett s.k. 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. Förvaltningen arbetar med att ta fram förslag till beslut om 
att starta detaljplanearbete med stöd av resultatet av det s.k. snabbspåret. 

Detaljplanen för Wedels möbler i Kungshamn har antagits och vunnit laga kraft under perioden. 
Handläggning av ett flertal detaljplaner för bostäder pågår, bl.a. Hällebo 2 och Finntorp 2:285 i 
Bovallstrand. Inom den antagna detaljplanen Förålarna på Väjern planeras cirka 15 villatomter samt två 
flerbostadshus i fem våningar med totalt 50–70 bostadslägenheter. Kommunstyrelsen har fattat beslut som 
innebär att byggnation av bostäder kan genomföras. Sotenäsbostäder har lämnat in två ansökningar om 
bygglov. Den ena avser 24 lägenheter inom Finntorp 2:322 (Ekelidsberget i Bovallstrand) till 
byggnadsnämnden. Den andra avser ombyggnation av Bankeberg och avser 37 lägenheter. Möjligheten att 
komma närmare målet att bygga 175 bostäder till år 2023 ökar därmed. 

För att på ett tidigt stadie kunna fånga upp viktiga förvaltningsöverskridande frågor i planarbetet kommer 
det fortsättningsvis när ett planarbete inleds att skapas en projektgrupp. I projektgrupperna ska det ingå en 
mark- och exploateringsingenjör, en ekonom och en bygglovhandläggare. Projektgrupperna kommer att ha 
planarkitekten som projektledare. Målet prognostiseras att delvis uppnås. 
 

 Helår 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Antal nyproducerade bostäder 2019-
2023 

8 0 0 25  
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6. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv 
 

6.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett socialt hållbart samhälle    

På grund av pandemin har gruppinsatser för att rusta deltagare inför att möta arbetsgivarnas behov inte 
kunnat genomföras som planerat och färre fysiska individuella möten har genomförts. Möjligheten till 
samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och Arbetsförmedlingen har påverkats och har enbart 
genomförts digitalt, vilket sannolikt påverkat utfallet hittills. Under hösten förväntas verksamheten återgå 
till ordinarie insatser och en lokal överenskommelse om samverkan mellan de kommunala förvaltningarna 
ska vara klar, vilket förväntas vända trenden positivt. 

Tillsyner hos restauranger görs under året för att kontrollera Folkhälsomyndighetens restriktioner på 
begränsade öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd. 

Information och utbildning 

Kommunstyrelsen har i budget 2021 tillskjutit 0,4 mnkr i budget för en ökad tillgänglighet. Under våren 
har kommunens verksamheter och lokaler inventerats, och uppgifterna registrerats i 
tillgänglighetsdatabasen. Vandringsleder och allmänna platser kommer också att rymmas inom projektet. 
Även företagare kommer under året att kunna erbjudas hjälp med att registrera sina tillgänglighetsuppgifter 
i databasen. Indikatorn Humanas tillgänglighetsranking kommer inte bedömas under året då denna inte 
utförs på grund av pågående pandemi. 

Under perioden har dialogmöten genomförts med rektorer och elevhälsan för att sprida metodmaterialet om 
ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). En utbildningsinsats för allmänheten på temat våga fråga, 
har startats upp. Under året planeras att utbilda två instruktörer i MHFA (Mental Health First Aid / Första 
hjälpen till psykisk hälsa), samt en föreläsning för måltidsenheten kring folkhälsa och social hållbarhet. 
Målet prognostiseras att uppnås under året. 
 

 Helår 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Andel inskrivna personer på 
Arbetsmarknadsenheten som gått 
vidare till studier eller arbete, i % 

20% 2% 20% 20%  

Antal tillsyner hos restauranger med 
hög alkoholförsäljning som främst 
riktas till unga vuxna 

1 0 2 2  

Antal genomförda utbildningstillfällen 
om ett socialt hållbart samhälle 

1 1 3 1  

Antal insatser för att främja psykisk 
hälsa 

 1 3 1  

Antal insatser för att utveckla det 
drogförebyggande arbetet 

3 1 3 1  

Humanas tillgänglighetsranking    100  

 

6.2 KS: Effektivisering av administrativa processer    

Utvecklingen av e-tjänster är en mycket viktig del av kommunens verksamhetsutveckling. E-tjänster ökar 
servicen för medborgarna genom att dygnet runt tillhandahålla möjligheten att fylla i, spara och skicka in 
tydliga och digitala anmälningar/ansökningar. E-tjänster möjliggör även digitala original vilket är en 
förutsättning för en effektiviserad och digitaliserad administration och ärendehantering. 
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Under januari - april har kommunen arbetat med utvecklingen av e-tjänster inom miljö-, ekonomi-, måltid-
senheten och planavdelningen. Under året kommer fokus fortsatt vara inom miljöområdet då behovet av 
digitalisering är stort, samt att dessa e-tjänster bidrar direkt till samhällsnyttan för inte mindre än tre 
kommuner (Sotenäs, Munkedal och Lysekil). Även e-tjänster kopplade till Serverat kommer att vara i fokus 
under 2021. 

Förutsättningarna för att implementera sju under året är goda. E-tjänsteutvecklingen förutsätter dock att 
verksamheterna har tillräckliga resurser att vara aktivt involverade i utvecklingsarbetet samt att SML-IT:s 
e-tjänsteutvecklare även fortsättningsvis bygger dessa tjänster. Målet prognostiseras att uppnås under året. 
 

 Helår 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Antal externa e-tjänster publicerade via 
sotenas.se 

0 3 7 7  

Antal verksamhetssystem kopplade till 
e- arkiv under året 

2 0 2 2  

 

6.3 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en minskad klimatpåverkan    

Energiförbrukning 

Kommunen har tecknat avtal om leveranser av 100 procent förnybar el. Utöver detta producerar kommunen 
70 MWh egen el via kommunens solcellanläggningar. Planering för installation av fler solcellsanläggningar 
pågår liksom fler åtgärder för energieffektiviseringar. 

Nästa byggnation som planeras är Hunnebohemmet. I denna planering ingår hållbarhet och en utökning av 
egenproduktion av sol-el. även vid plangenomföranden eftersträvas hållbara lösningar för en minskad 
klimatpåverkan över tid. 

Pandemin har visat att distansarbete och digitala möten i rimlig omfattning är ett alternativ till pendling och 
tjänsteresor. Digitala möten är nu förstahandsalternativet. Inte minst ur socialt perspektiv är det dock för 
tidigt att bedöma de fulla effekterna av distansarbete och digitala möten. 

Fordonsenheten kommer under året arbeta för att minska kommunens fordonspark samt ställa om mot ett 
fossilfritt 2030. Ytterligare två fordon kommer bytas ut under året till rena el-fordon. Redovisade antal 
inköpta liter bensin och diesel avser perioden januari - mars. 

Livsmedel och engångsartiklar 

Målet för andel ekologiska livsmedel kommer sannolikt att nås under året. Ett verksamhetssystem med 
möjlighet till registrering av matsvinn kommer att kunna införas till en mindre kostnad. Matsvinnet skiljer 
sig åt mellan de olika köken beroende på om det är tillagningskök, mottagningskök, äldreomsorg eller 
annan verksamhet. 

Lokalvården har minskat inköpen av plastpåsar avsedda för kontor och en del toaletter. Alternativa 
lösningar till den fossilbaserade plastpåsen undersöks liksom möjligheten att ersätta engångsprodukter. 

Blomrika utemiljöer 

Ytterligare en ny yta med ängsväxter för att stimulera pollinerare planeras under året. 

Styrdokument och utbildningsinsatser 

Fullmäktige har under året antagit Hållbarhetsstrategi 2030, vilket innebär att det nu finns en styrning och 
prioritering för förvaltningarnas och de kommunala bolagens hållbarhetsarbete utifrån de fyra 
fokusområdena. Klimatlöften och målarbete samordnas kontinuerligt med förvaltningarna och 
Sotenäsbostäder för effektivt genomförande och kommunicering av de konkreta åtgärderna som till 
exempel cirkulära möbler, energieffektivisering, minskad användning av fossil plast och ladd-infrastruktur. 
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En digital miljö- och klimatutbildning för anställda och politiker håller på att tas fram i samarbete med 
kommunerna i norra Bohuslän. 

Under året kommer alla anställa att erbjudas att köpa förmånscyklar som ett led i att uppmuntra att ta cykeln 
istället för bilen både till jobbet även vid kortare ärenden privat vilket ger en minskad klimatpåverkan och 
ökad hälsa för medarbetaren. Målet prognostiseras i hög grad uppnås under året. 
 

 Helår 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Energiförbrukning i kommunala 
byggnader, i kWh/kvm 

80.0 86.0 130.0 125.1  

Antal inköpta liter bensin och diesel 103 250 19 424 100 000 108 300  
Miljöbilar i kommunorganisationen, 
andel (%) 

30% 30% 32% 33%  

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%) 

23% 26% 25% 25%  

Antal gram matsvinn och 
serveringssvinn i genomsnitt/portion 

82 91 70 45  

Antal kg CO2e/ kg inköpta livsmedel  1.6 1.6 1.7  
Antal verksamheter som använder sig 
av cirkulära inventarier från AME 

0 4 15 15  

Antal nyskapade miljöer för pollinerare 2 0 1 1  
Antal utbildningsinsatser för en 
minskad klimatpåverkan 

1 0 1 1  

 

6.4 KS: Kommunstyrelsen ska värna särskilt om den marina miljön    

Årets strandstädning har startat upp men kommer framförallt utföras under sommarmånaderna och tidig 
höst. Extra insatser i form av en ungdomssatsning kommer att starta upp under juni månad. 

Under perioden januari-mars har Marina Återvinningscentralen tagit hand om ca 25 ton marint avfall. 
Lokalen byggs ut för att rymma mer material och kunna öka insamlingen. Cirka 1 ton marint avfall har 
under året malts ner för att omvandlas till nya produkter (testas). I dagsläget finns det inte tillräcklig 
maskinell kapacitet att mala tillräckligt för att på helårsbasis uppfylla målvärdet. Målet prognostiseras att i 
hög grad uppnås under året. 
 

 Helår 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Antal strandstädade timmar inom AME  387 3 300 3 300  
Antal ton insamlat marint avfall 173 25 150 150  
Antal ton omvandlat marint avfall till 
nya produkter 

 1 6 10  
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7. KF: 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 
 

7.1 KS: Kommunstyrelsen ska öka individers möjlighet att ta del av och påverka lokala frågor    

Under året ska två medborgardialoger genomföras inom aktuella områden, varav en har genomförts 
gällande information kring rekrytering. Kommunen är idag redan väldigt aktiv i sociala medier och erbjuder 
via dessa kanaler en möjlighet för individen att ta del av lokala frågor, ställa frågor om aktuella händelser i 
kommunen, eller reagera på information som kommunen valt att dela i dessa forum. Det är idag möjligt att 
skicka e-post till kommunen via kommunens hemsida samt felanmäla via snabblänk på hemsidan. 

Kommunen kommer inte att genomföra någon då dessa nyckeltal inte längre ingår i KKiK:s grundmätning. 
Utfall och prognosvärden för dessa indikatorer inkluderas därför inte nedan. Målet prognostiseras i hög 
grad uppnås under året. 
 

 Helår 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Delaktighetsindex, andel (%) av 
maxpoäng 

61%  65% 67%  

Antal genomförda medborgardialoger 0 1 2 2  
Antal deltagare vid genomförda 
medborgardialoger kring aktuella 
lokala frågor 

 50    

Andel som får svar via e-post inom en 
arbetsdag, i % 

91%   100%  

Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, andel av maxpoäng (%) 

82%   90%  

 

8. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar 

för att rekrytera, behålla och utveckla personal 
 

8.1 KS: Kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla 

personal    

Att ha en låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och bra arbetsförutsättningar för 
medarbetare att vara delaktiga utvecklingen av verksamheten. Inom kommunstyrelsen har en del 
yrkesgrupper kunnat arbeta på distans vilket gör att medarbetare trots exempelvis lätta symtom eller vid 
smittspårning kunnat fortsätta arbeta. Det är dock viktigt att vidta åtgärder för de som arbetar på distans då 
det kan innebära både fysiskt men även psykiskt sämre arbetsförhållanden. Inom de enheter där distans- 
eller utomhusarbete inte är möjligt har sjukfrånvaron legat högre än normalt under årets första månader. 
Individuella rehabiliteringsplaner med aktiviteter tas fram där behov finns för att minska sjukfrånvaron och 
skapa förutsättningar för ökad frisknärvaro på individnivå. 

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 den framtagna personalförsörjningsplanen till grund för prioritering av fördelningen 
av medel. 

För att möta framtiden kompetens-och personalförsörjning behöver kommunen också visa upp 
verksamheten och locka fler att vilja arbeta inom offentlig verksamhet. Inom kommunstyrelseförvaltningen 
har en rad olika möjligheter till praktik använts både språkpraktik, nystartsjobb, studenter med 
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verksamhetsförlagda studier och studentmedarbetare med bra resultat vilket gör att fler praktikplatser 
kommer att erbjudas inom olika delar av verksamheten under året. Målet prognostiseras i hög grad uppnås 
under året. 
 

 Helår 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Sjukfrånvaro total, i % 5.9% 8.4% 6.0% 5.6%  
Andel tillsvidareanställda som har en 
heltidsanställning i anställningsbeviset, 
i % 

98% 98% 98% 98%  

Antal hållbara förmåner för 
medarbetarna införda under året 

0 0 1 1  

Andel av omställningsfonden som 
används för att utveckla personal, i % 

100% 0% 100% 100%  

Antal personer som erbjudits en 
praktikplats 

 4 9   

 

Ekonomisk uppföljning 

Driftsredovisning 

 
Utfall Jan - 

Apr 2020  
Utfall Jan - 

Apr 2021  
Budget Jan 
- Apr 2021  

Återstår 
Jan - Apr 

2021  

 

Verksamhetens intäkter 50.9 51.6 50.9 0.7  
Verksamhetens kostnader  -72.5 -77.4 -79.0 1.6  
Summa Resultaträkning -21.7 -25.7 -28.1 2.3  

Periodens utfall, resultat och helårsprognos 

Periodens utfall uppgår till -25,7 mnkr, vilket är +2,3 mnkr (8,2 procent) bättre än budgeterat för perioden. 
Periodens resultat beror främst på projektintäkter för näringsliv- och symbiosverksamheterna samt 
minskade kostnader till följd av covid-19. 

Nämnden har fått ett utökat budgetanslag under året med +1,4 mnkr totalt, +0,4 mnkr tillgänglighets-
databasen, +0,4 mnkr projektledare heltidsprojektet samt +0,2 mnkr för utbildningsmedel. Denna utökning 
är tillfällig och kommer inte utöka budgetramen för kommande år. 

Helårsprognoser uppgår till +3,0 mnkr och påverkas till stora delar av +1,8 mnkr ofördelade medel (under 
förutsättning att inga nya beslut inkommer), +0,6 mnkr för lägre kostnader på IT, +0,3 mnkr lägre kostnader 
på administrativa verksamheten, +0,2 mnkr överskott på projekt på näringsliv- och symbios samt +0,1 mnkr 
för arbetsmarknadsenheten. 

Intäktsanalys 

Intäkterna har ökat med 0,8 mnkr (1,5 procent) jämfört med samma period föregående år, vilket främst 
beror på riktade driftbidrag som inkommit för projekt samt en ökning som beror på index-uppräkningen. 

Periodens intäkter är +0,7 mnkr högre än budgeterat (1,4 procent), intäkter utöver indexuppräkning är av 
engångskaraktär vilket innebär att det inte påverkar prognosen vid årets slut. 
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Covid-19 har påverkat årets intäkter negativt då flera verksamheter ej kunnat utföras som planerats, 
exempelvis är det en stor minskning av bidrag från migrationsverket samt en begränsad möjlighet till 
fakturering av bland annat markupplåtelse. 

De senaste fem åren har intäkterna minskat men -4,6 mnkr (8,2 procent). 

Kostnadsanalys 

Kostnaderna har ökat med 4,8 mnkr (6,6 procent) jämfört med samma period föregående år, vilket främst 
beror på kostnader av engångskaraktär relaterade till näringsliv- och symbiosverksamheten, konsult-
kostnader samt kostnader för elförbrukning. 

Periodens kostnader är 1,6 mnkr lägre än budgeterat (5,7 procent), vilket beror på lägre personalkostnader 
för de tekniska verksamheterna samt att alla poster från ofördelade medel ej fördelats ut. 

Personalkostnaderna utgör 43,8 procent av nämndens kostnader. Dessa har ökat 1,6 mnkr (4,9 procent) 
jämfört med 2020. Årets personalkostnader är 1,5 mnkr lägre än budgeterat. Sjuklönekostnaderna uppgår 
till 0,7 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än samma period föregående år. Årets sjukfrånvaro uppgår till 9,1 
procent jämfört med 8,1 procent januari - april 2020. Årets sjuklöne-kostnader har kompenserats med 0,3 
mnkr av tillfälliga statsbidrag. Totalt sett har personalkostnaderna under januari till april blivit 1,5 mnkr 
lägre än budgeterat.  

Jämfört med budget är kostnader är kopplade till projekt i näringsliv och symbiosverksamheten höga. El-
kostnaderna har varit höga under året vilket inneburit en ökad kostnad som balanseras av verksamhetens 
lägre kostnader för underhåll och reparation. 

De senaste fem åren har kostnaderna minskat med 22,5 mnkr (22,5 procent). 

 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens ofördelade medel 2021 mnkr 

Totalt budgetanslag 2021 5,2 
Avgår  
Webbsänt kommunfullmäktige (KF, permanent) -0,1 
Detaljplanering inför fastighetsförsäljning (BN, 2021) -0,3 
Markförvaltning (2021) -1,0 
Tillgänglighetsanpassning av fastigheter (2021) -0,4 
Fullmäktige sammanträder dagtid -0,1 
Utredning av VA-verksamhet (2021) -0,4 
Vattenförsörjningsplan (2021) -0,4 
Föreningsstöd pga covid-19 (UN, 2021) -0,3 
Föreningsstöd övriga (UN, 2021) -0,5 
Återstår 1,8 
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 Utfall 
Jan - Apr 

2020 

Utfall 
Jan - Apr 

2021 

Budget Jan 
- Apr 2021 

Återstår 
Jan - Apr 

2021 

 

110 - Kommundirektör -1.9 -1.7 -2.8 1.1  
114 - IT- funktion -1.6 -1.5 -1.8 0.4  
120 - Ekonomichef -3.0 -3.1 -3.0 -0.1  
130 - Personalchef -2.8 -2.4 -2.9 0.5  
160 - Räddningschef -4.8 -4.6 -4.6 0.0  
14X - Kansliavdelning och 
servicecenter 

-2.2 -2.8 -2.9 0.1  

151 - Näringslivs- och utvecklingschef -1.4 -2.1 -2.1 0.0  
152 - Chef arbetsmarknadsenhet och 
integration 

-0.6 -1.5 -1.9 0.4  

Summa KS Allmän verksamhet -18.4 -19.7 -22.2 2.5  
510 - Förvaltningschef SBF -1.0 -0.6 -0.9 0.3  
515 - Chef markförvaltning 3.2 1.1 2.8 -1.7  
580 - Lokalvårdschef -0.2 0.2 0.0 0.2  
590 - Måltidschef 0.0 0.6 0.1 0.6  
542 - Fastighetschef 1.8 -0.1 0.0 -0.1  
540 - Drift- och projektchef -0.9 -1.1 -0.8 -0.3  
541 - Anläggningsverksamhet -6.9 -7.0 -6.9 0.0  
543 - Hamnverksamhet 
(affärsdrivande) 

0.8 0.9 -0.1 1.0  

Summa KS Teknisk verksamhet -3.3 -6.0 -5.9 -0.1  
Summa Kommunstyrelsen -21.7 -25.7 -28.1 2.3  

 

Ekonomisk verksamhetsanalys 

Kommunstyrelsens Allmänna verksamheter 

Ekonomiavdelningen/IT 

Ekonomiavdelningen inklusive IT visar på ett överskott efter fyra månader. På helår beräknas prognosen 
uppgå till +0,7 mnkr. Detta tack vare lägre kostnader för IT än beräknat. Förutsatt att SML-IT håller sin 
budget. Viss personalomsättning pågår inom ekonomiavdelningen pga sjuk- och föräldraledighet samt 
personalomsättning. 

Personalavdelningen 

Personalavdelningens intäkter består av återsökta medel via Försäkringskassan utifrån genomförda 
rehabiliteringsinsatser samt utbetalning från Försäkringskassan baserade på höga sjuklönekostnader. Denna 
typ av intäkt är svårt att prognostisera då personalavdelningen inte i förväg kan veta i vilken utsträckning 
medarbetare ska vara sjukskrivna. Kostnaderna för verksamheten är lägre än förra året vilket främst beror 
på att budget för heltidsinförandet inte har använts de fyra första månaderna i år jämfört mot samma period 
förra året. Under hösten kommer medlen användas för att utvärdera och sammanfatta projektet. 

Kansliavdelning 

Kostnaderna för verksamheten är lägre än budgeterat till följd av covid-19, många anställda i kommunhuset 
arbetar växelvis hemma och därmed minskade förbrukning av kontorsmateriel än budgeterat samt en stor 
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minskning av resekostnader. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av en långtids-
sjukskrivning, tjänsten är inte återbesatt och arbetsuppgifterna har omfördelats. 

Näringsliv och utveckling/Arbetsmarknadsenhet 

Intäkterna är lägre än budgeterat från från Migrationsverket då färre personer är inskrivna i 
etableringsverksamheten, därmed har även kostnaderna för SFI varit lägre under perioden. 
Arbetsförmedlingens reformering har medfört färre åtgärdsanställningar än beräknat och lägre statsbidrag, 
därmed även lägre personalkostnader. Butik Springet har hållits stängd till följd av covid-19 vilket lett till 
lägre intäkter samt högre verksamhetskostnader. Pandemin har även resulterat i högre kostnader för 
reparation/underhåll än budgeterat för att säkra arbetsmiljön. 

Räddningstjänst 

Covid-19 har påverkat verksamheten starkt med både minskade intäkter samt minskade kostnader då antalet 
övnings- och utbildningstillfällen har begränsats. 

Kommunstyrelsens Tekniska verksamheter 
Förvaltningschef Tekniska 

Personalkostnaderna ligger något över budget pga. särskild anpassning med anledning av covid-19. Intäkter 
har inte budgeterats på detta ansvar. Visst utfall avser vidarefakturering av kostnader. 

Delar av budgeterade oförutsedda kostnader kommer under andra och tredje tertialet att finansiera en halv 
administrativ tjänst som växlats till arbete med kvalitetsutveckling och i övrigt, detta förutsatt att vikarie 
kan tillsättas. Underskott till följd av covid-19 avses i första hand att hanteras inom ramen för respektive 
verksamhet.  

Markförvaltning 

Kostnaderna ligger 1,1 mnkr högre än budget vilket till viss del kommer kompenseras från KS ofördelade 
medel enligt beslut i kommunstyrelsen om ökad kapacitet för ärendeavverkning. Härtill kommer 
ombudskostnader för framtagande av avtal med arrendeoption som inte täcks av statliga medel pga. 
brytdatum för ersättning. konsultkostnader begränsas under resterande del av året för att kompensera för 
första tertialets höga kostnader. 

Intäkterna under det första tertialet har ett underskott på -0,6 mnkr.  

Byggnadsnämndens verksamhet är nära knuten till kommunstyrelsens markförvaltning. Organisatoriskt 
ligger dessa verksamheter i samma enhet och förvaltning men budgetansvaret är fördelat mellan 
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Markförvaltningen redovisar ett underskott för första tertialet 
medan byggnadsnämnden redovisar ett överskott. 

Fastighetschef 

Kostnaderna för elförbrukning har överskridit budget under första tertialet till följd av ökat elpris i 
kombination med att mars månad var ovanligt kall. Elpriset har nu åter gått ner och tillsammans med 
energisparåtgärder under året bedöms budgeten att kunna hållas för helåret. 

Drift- och projektchef 

Underskott på intäktssidan kompenseras endast delvis av lägre kostnader. Detta beror enbart på 
eftersläpning i systemen efter ändrade rutiner kring debitering av projektledares tidföring mot projekt och 
driftbudget.  

Anläggningschef 

Av budget för snöröjning och vinterväghållning har hälften av det budgeterade beloppet förbrukats. 
Historiskt brukar kostnaderna vara högre under årets första än sista tertial varför budgetavvikelse inte 
bedöms uppstå vid årets slut. 
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Verksamheten har för helåret tillförts 0,4 mnkr för arbete med tillgänglighetsdatabasen vilket framgår av 
målrapporteringen ovan, projektet är framgångsrikt och kommer att kunna omfatta fler miljöer än vad som 
kunde väntas när det planerades. 

Hamnverksamhet 

Intäkterna överskrider budget vilket ger ett överskott för första tertialet, helårsprognosen råder stor 
osäkerhet till följd av covid-19. Fortsätter gränsen mot Norge att hållas stängd kalkyleras en negativ budget-
avvikelse på gästhamnens intäktssida med ca 15 procent. Detta kan jämföras med föregående år då 
intäkterna i gästhamnen låg 20 procent eller -1,1 mnkr under budget pga. pandemin. En något mer positiv 
prognos kan motiveras av vaccinationsprognoserna. 

Lokalvårdsenhet 

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat och det beror dels på lägre kostnader för vikarier vid 
sjukfrånvaro samt att vissa områden varit stängda och därmed har färre lokalvårdstimmar lagts ner under 
perioden januari till april. Covid-19 har påverkat med ökade kostnader för städmaterial. 

Städområdet har utökats med två nya ställen, Trålens arbetscenter och Valbergets förskola. Detta leder till 
ökad interndebitering. Lokalvården utför nu även alla urstäd på äldreboenden vilket leder till ökade intäkter. 

Måltidsenhet 

Covid-19 påverkar verksamheten med dels lägre livsmedelskostnader främst från minskat underlag inom 
skola och förskola på grund av sjukdom och delvis distansundervisning. Dagrehabverksamheten inom 
äldreomsorgen har varit stängd samt att matsalen på Kvarnberget är stängd. Kostnader för förbruknings-
material och kemprodukter är högre än budgeterat till följd av covid-19. Prognosen påverkas till stor del av 
pandemins fortsatta utveckling. 

Investeringsredovisning 

Investeringsutgifterna uppgår under januari - april till 11,4 mnkr, varav 2,6 mnkr avser fastighetsköp. 
Budgeten för året inklusive resultatöverföring uppgår till 64,1 mnkr. 

Projekt inom allmän verksamhet Utfall Jan - 
Apr 2021  

Total budget 
2021  

Återstår helår 
2021  

0002 - KS ofördelat  -0.5 0.5 
0005 - Beslutsstödssystem Hypergene 0.0 -0.4 0.3 
0008 - Inventarier kommunkontor  -0.1 0.1 
0042 - E-Arkiv 0.0 -0.2 0.2 
0043 - Ekonomisystem  -2.0 2.0 
0098 - Digitalisering 0.0 -0.6 0.6 
1202 - Räddningstjänst Fordon  -0.4 0.5 
1204 - Räddningstjänst Övrigt  -0.2 0.2 
1205 – Räddningstjänst Inventarier -0.3 -0.2 -0.1 
1206 – Räddningstjänst Utrustning/Maskiner 0.0 -1.1 1.0 
1207 - Brandskyddsåtgärder Värmekameror  -1.1 1.1 
Summa Kommunstyrelsens allmänna 

verksamhet 
-0.3 -6.8 6.4 

Investering klar av in -och utlarmningsystem samt ny utrustning för radiokommunikation. Investering 
ekonomisystem beräknas gå åt en mindre del under 2021 ca 0,5 mnkr samt investering av systemet 
Hypergene beräknas ännu minde del gå åt under 2021 - ca 0,1 mnkr. 
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Markförvaltningsprojekt Utfall Jan - 
Apr 2021  

Total budget 
2021  

Återstår helår 
2021  

0031 - Strategiska dokument, ÖP -0.5 -1.3 0.8 
0032 - Detaljplaner -0.1 -3.6 3.5 
0127 - Springethamnen  0.1 -0.1 
0128 - Ödegården 1:9 Etapp 3 0.0 1.7 -1.7 
0217 - Hällebo, Etapp 2 0.0 1.1 -1.1 
0233 - Skomakarudden  0.2 -0.2 
0250 - Detaljplan Gamla Smögen -0.1 2.8 -2.8 
0251 - Detaljplan Gamla Hunnebo 0.0 1.4 -1.4 
0281 - Ädp Smögens Hamn  0.3 -0.3 
Summa Markförvaltning -0.7 2.5 -3.2 

Arbetet med översiktsplanen har fortsatt under första tertialet och utfallet avser konsultkostnader som 
genomför arbetet med att ta fram handlingar och plandokument utifrån bedömningar och instruktioner från 
den av kommunen utsedda politiska styrgruppen. Även om möjligheterna att ha workshops och andra möten 
har påverkats av covid-19 har politiker, förvaltning och konsulter kunnat fortsätta arbetet med nya metoder. 
Arbete med detaljplaner för Gamla Smögen och Hällebo har också fortskridit. Hantering av upparbetade 
kostnader kommer att ses över under innevarande år. 

 

Gatu-, park- och badplatsprojekt Utfall Jan - 
Apr 2021  

Total budget 
2021  

Återstår helår 
2021  

0401 - Asfaltering beläggning gator -0.1 -5.6 5.5 
0403 - Upprustning torgen i Bovall och Väjern  -0.8 0.8 
0408 - Gatuarbeten efter VA-Saneringar  -0.5 0.5 
0411 - Ställplatser enl näringsl.strat. genomförd -0.1 -0.6 0.4 
0419 - Förbättring/planerat underhåll parker 0.0 -0.9 0.8 
0420 - Offentlig renhållning 0.0 -0.5 0.5 
0421 - Nyanläggning park Ulebergshamn  -0.1 0.2 
0422 - Saltbingar  -0.4 0.4 
0466 - Fordon Tekniska -0.1 -1.0 1.0 
0473 - Utbyte gatubelysning -0.1 -0.7 0.6 
0476 - Enkelt avhjälpta hinder (Gata) 0.0 -0.1 0.1 
0481 - Åtgärder murar 0.0 -2.1 2.1 
0502 - Förbättring/planerat underhåll badplatser 0.0 -0.3 0.3 
0509 - Förbättring/planerat underhåll lekplatser  -1.7 1.7 
0528 - Belysning motionsspår Kungshamn  -0.6 0.6 
0529 - Byte inventarier idrottshallar  -0.1 0.1 
0402 - Laddstolpar 0.0 -1.0 1.0 
0471 - Gång- och cykelvägar 0.0 -3.5 3.4 
Summa Gata, park och bad -0.6 -20.5 20.0 

Gång- och cykelvägen norr om Bovallstrand färdigställs under det första tertialet. Muren som håller upp 
Svinemyndevägen i Hunnebostrand ska repareras och stadgas upp och i samband med detta kommer även 
Sotenäs Vatten AB genom Västvatten att utföra VA-arbeten i vägen. Kommunen har eventuellt fått ett arv 
från en privatperson med förbehållet att pengarna skall gå till Stenbogens badplats. Arbete med planering 
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och projektering för detta startas upp under hösten. Renoveringsarbeten på torget i Hunnebostrand kommer 
att påbörjas under försommaren. Det kan bli aktuellt med ytterligare industrietableringar på Guleskär, om 
detta blir av kan det komma att behövas vissa modifieringar kring Bäckevikstorget. 

 

Hamnprojekt Utfall Jan - 
Apr 2021  

Total budget 
2021  

Återstår helår 
2021  

0220 - Geoteknik gamla Hunnebo -0.1 -0.7 0.6 
0019 - Förbättring småbåtshamnar/bryggor -0.7 -3.9 3.1 
0029 - Åtgärder betong-/stenkajer 0.0 -2.7 2.6 
Summa Hamnar -0.8 -7.2 6.4 

Strandpromenaden vid Sandbogen har färdigställts under årets första del och återinvigdes den 7 maj. Den 
geotekniska utredningen för geotekniska åtgärder i Hunnebostrand är förnärvarande ute på samråd. På kajen 
vid Smögens Fiskauktion ska företaget som byggde den nya kajen 2014 påbörja garantiarbeten efter 
sommaren. Sedan tidigare pågår en diskussion med Smögens Fiskauktion om att öka djupet vid kajen till 
sju meter för att klara att ta emot större båtar och i april gav länsstyrelsen sitt medgivande till muddring och 
sprängning på platsen. 

 

Fastighetsprojekt Utfall Jan - 
Apr 2021  

Total budget 
2021  

Återstår helår 
2021  

0307 - Fiberanslutningar fastigheter 0.0 -0.2 0.2 
0315 - Lekplatser på skolor och förskolor  -0.8 0.8 
0302 - Externhyresfinansierade investeringar 0.0 -0.3 0.3 
0303 - Åtgärder myndighetstillsyn lagkrav  -1.8 1.8 
0329 - Hunnebohemmet projektering -0.2 -11.5 11.4 
0339 - Hygienvårdsanläggning kleven -0.7 -1.5 0.8 
0349 - Tillbyggnad brandstation Bohus-Malmön 0.0 -0.4 0.4 
0362 - Utbyggnad skalskydd -0.9 -1.4 0.5 
0369 - Storköksutrustning  -0.5 0.5 
0331 - Åtgärd plan energieffektivisering 0.0 -1.8 1.7 
0370 - Flytt av förskola till smögenskolan -1.9 -3.2 1.3 
0374 - Hotellås Kvarnberget  -1.0 1.0 
0399 - Planerat underhåll -2.2 -8.7 6.5 
Summa Fastighet -5.9 -33.1 27.2 

Planerat underhåll har genomförts med bl.a ny fasad på Hunnebostrand skola och invändiga ytskikt på 
Hedalens förskola. Vid sidan av det ordinarie underhållet kommer energibesparande åtgärder att vidtas. En 
sollcellsanläggning kommer att utföras på Kvarnbergshemmet, nya ventilationsaggregat på Bryggan och 
Hunnebostrands skola samt nya bergvärmepumpar på Hunnebostrands skola och i lådhallen på Smögen. 

 

Övriga investeringsprojekt Utfall Jan - 
Apr 2021  

Total budget 
2021  

Återstår helår 
2021  

0035 - Inventarier måltidsenheten -0.1 -0.9 0.8 
0045 - Inventarier lokalvård  -0.5 0.6 
Summa Övrigt -0.1 -1.4 1.4 
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Uppdatering pågår av lokalvårdsenhetens maskinpark. Direktupphandling pågår och beräknas vara klar för 
inköp i augusti. Nya matvagnar kommer att behöva köpas in under året. 

 

Köp & försäljning av fastigheter Utfall Jan - 
Apr 2021  

Total budget 
2021  

Återstår helår 
2021  

0001 - Fastighetsköp (mark & byggnad) -2.6  -2.6 
0004 - Fastighetsförsäljning (byggnader)  3.5 -3.5 
0006 - Försäljning markreserv / reglering 0.0  0.0 
Summa Inköp & försäljning av fastigheter -2.6 3.5 -6.1 

Utfallet för fastighetsköp avser fastigheten Hovenäs 1:337 inom detaljplanen "Hovenäs hamn". Inför 
budgeterade fastighetsförsäljningar pågår detaljplanering av den sk "Parkskolan". Däremot avvaktar 
förvaltningen säkrare prognoser ifråga om antalet barn och elever innan ytterligare förslag till försäljningar 
föreslås. Utredning om rokader i lokalförsörjningen pågår emellertid parallellt vilket kan medföra att 
förvaltningen återkommer med förslag i dessa delar. 

 

 

Personalrelaterad uppföljning 

Sjukfrånvaro 

 
Grafen visar sjukfrånvaron månad för månad, 2021 (mörk) jämfört med 2020 (ljus) 

 Sjukfrånvaro, 
ack 2020 i % 

varav 
sjukfrånv. > 

59 dagar, ack 
2020 i % 

Sjukfrånvaro 
ack 2021, i % 

varav 
sjukfrånv. tim 

> 59 dagar, 
2021 i % 

Alla kön 8.1% 36.3% 9.1% 61.4% 
Kvinna 8.0% 43.0% 10.7% 65.7% 
Man 8.3% 23.8% 6.2% 48.8% 
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 Sjukfrånvaro, 
ack 2020 i % 

varav 
sjukfrånv. > 

59 dagar, ack 
2020 i % 

Sjukfrånvaro 
ack 2021, i % 

varav 
sjukfrånv. tim 

> 59 dagar, 
2021 i % 

Alla åldrar 8.1% 36.3% 9.1% 61.4% 
<=29 18.9% 47.1% 5.7%  
30-49 7.6% 26.2% 10.3% 64.6% 
50-99 6.9% 41.4% 8.6% 65.0% 
>=100     

Att ha en låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och bra arbetsförutsättningar för 
medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Inom flera av kommunstyrelsens 
verksamheter kan en del yrkesgrupper arbeta på distans vilket gör att medarbetare trots exempelvis lätta 
symtom eller vid smittspårning av covid-19 kunnat fortsätta arbeta vilket gett en relativt låg sjukfrånvaro. 
Jämfört samma period föregående år har sjukfrånvaron minskat med en procentenhet inom 
kommunstyrelsens allmänna verksamhet och främst är det korttidsfrånvaron som minskat. Dock har 
sjukfrånvaron ökat cirka två procentenheter inom Kommunstyrelsens tekniska verksamheter och då främst 
inom måltid- och lokalvårdsenheten. Detta beror till stor del på att personalen inom dessa verksamheter ska 
vara hemma vid minsta symtom. 

Föregående år hade män klart högre sjukfrånvaro än kvinnor men hittills i år är statistiken mer utjämnad 
mellan könen. Det är dock viktigt att vidta åtgärder för de som arbetar på distans då det kan innebära både 
fysiskt men även psykiskt sämre arbetsförhållanden samt ge information, stöd och tydliga riktlinjer och 
rutiner för de medarbetare som behöver vara på plats och arbeta i verksamheterna. Samtliga chefer följer 
upp sjukfrånvaron på enheten och skapar individuella rehabiliteringsplaner vid behov. 

Personalkostnader 

Sjuklönekostnaderna för Kommunstyrelsens allmänna verksamhet är cirka 0,1mnkr lägre under perioden 
än jämfört samma period föregående år. Detta beror på att den korta sjukfrånvaron har minskat med två 
procent och det är den korta sjukfrånvaron som genererar högst sjuklönekostnader för arbetsgivaren. 

Utfall för månadslön för perioden är något lägre än samma period förra året beroende på att medel som 
avsatts för projektledare avseende införande av heltid inte har använts då det inte funnits möjlighet att 
genomdriva projektet fullt ut under pandemin. Projektmedel för heltid kommer att användas under hösten. 
Det har även varit lägre kostnader för facklig verksamhet vilket kan variera under året beroende på vilka 
verksamhetsförändringar eller andra typer av samverkansbehov som finns i organisationen. På 
arbetsmarknadsenheten är det lägre personalkostnader pga. långa handläggningstider hos 
Arbetsförmedlingen för de beslutsunderlag som krävs inför anställning. Förväntas i balans under året. 
Räddningstjänsten har haft lägre kostnader än normalt på grund av färre övningar för deltidsbrandmännen. 

Timlönekostnaderna är högre än förra året då både kanslienheten och ekonomiavdelningen har anställt 
vikarier på grund av sjukfrånvaro. 

Drift- och projektavdelningen avviker inte från budget avseende personalkostnaderna. Inom måltids- och 
lokalvårdsverksamheterna är kostnaderna för månadslön lägre än budgeterat medan timlönekostnaderna 
ligger något över budget. Detta beror på den höga sjukfrånvaron samt anpassningar i Sotenässkolans kök. 

Markförvaltningen har sedan december 2020 haft två mark- och exploateringsingenjörer på 
projektanställningar för att ta hand om den långa ärendekön. Projekttiden avser året 2021 med målet att 
kraftigt reducera MEX-kön. Förslaget finansieras i första hand av medel som genereras av 
ärendehanteringens minskning. Eventuellt underskott finansieras av Kommunstyrelsens ofördelade medel. 
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Kompetensförsörjning 

Både Kommunstyrelsens allmänna och tekniska verksamhet har  reviderat personalförsörjningsplanen och 
tagit fram de gemensamma fokusområden som ska arbetas med under året. Inom allmänna verksamheter 
kommer det de närmaste åren behöva ske en översyn av samtliga administrativa processer. Dels för att 
förenkla för användarna så att kommunen upplevs mer tillgänglig, men också för att effektivisera och 
digitalisera arbetet för att på så vis använda resurserna rätt. Resurser behövs för att driva förändringsarbete 
och utveckla befintliga samt nya processer. För att klara utmaningen krävs både en kompetenshöjning av 
befintlig personal men även en annan kravbild vid nyanställning. Pensionsavgångarna är inte så hög de 
kommande åren. 

Enligt personalförsörjningsplanen inom tekniska verksamheten behövs en grundläggande utbildning av 
verksamhetssystemen i lokalvården och i drift- och projektverksamheten. Utbildningen kan hållas av SML-
IT och innebär därmed ingen kostnad. Under 2021 genomförs utbildningen "PRYL-projekt yrkesbevis för 
lokalvårdare" för att säkerställa lokalvårdares kompetens. 

Inom måltidsenheten kommer alla från och med 1 april som är utbildade kockar och arbetar i tillagningskök 
att ha befattningen kock. Övriga kommer att ha befattningen måltidsbiträde. De som inte har utbildning 
kommer att erbjudas validering. Måltidsenheten kommer att utbilda 1 kock som ska bli yrkesbedömare. 
Yrkesbedömaren kommer sedan att kunna validera personal. 

Inom markförvaltningen finns det en utbildningsplan upprättad inom ramen för bidrag från 
omställningsfonden. 

En omställning bör också ske för att möta medarbetares krav på en framtida arbetsgivare kring flexibilitet, 
utvecklingsmöjligheter och anställningsformer. Inom kommunen sker en rad utvecklingsprojekt samt 
etableringar och beroende av hur omfattande dessa blir kan förvaltningens samtliga delar behöva utöka sin 
personalstyrka för att möta behoven. 

 
  

mailto:info@sotenas.se


 

 
 

 

 
www.sotenas.se  

Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 20 av 22 

Övriga verksamhetsnyckeltal 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
jan-

april 
Antal inskrivna individer hos arbetsmarknadsenheten 158 176 147 100 55 
... varav andel 16 - 24 år 28% 28% 29% 31% 27% 
Antal avslutade individer 73 103 115 65 13 
... varav andel 16-24 år 33% 32% 33% 38% 38% 
Nettokostnad arbetsmarknadsenheten (mnkr) 6,0 5,8 3,7 5,0 1,7 
      
Antal utryckningar, räddningstjänst 327 366 294 297 67 
... varav andel brand i byggnad 6 11 10 9 8 
... varav andel trafikolyckor 26 25 25 12 4 
... varav andel bärhjälp hemtjänsten 25 38 25 7 2 
... varav andel hjärstoppslarm 12 22 18 16 3 
... varav andel självmordsförsök 0 3 1 3 1 
Nettokostnad räddningstjänst (mnkr) 13,1 13,2 13,8 14,0 4,6 
      
Antal mottagna fakturor, kommunen totalt 25 

636 
24 

230 
24 

303 
24 

630 
9 118 

...varav andel e-fakturor 60% 63% 86% 92% 95% 

... varav andel touchless fakturor - - - 13% 19% 
      
Antal inneliggande ärenden inom markförvaltningen - - - 605 672 
      

Arbetsmarknadsenhet  

Det låga antalet inskrivningar beror på minskade anvisningar gällande arbetsträning och praktik från 
Arbetsförmedlingen, vilket förväntas vända under året. De person som varit inskrivna och har avslutats, har 
gått vidare till andra instanser och varit prövningar med instanser via SOL, LSS och VI-projektet som 
arbetar med ungdomar som omfattas av det kommunala aktivtestansvaret. Detta förklarar den låga andelen 
som gått vidare till studier och arbete under perioden. 

Räddningstjänst  

Händelserna är i antal likt tidigare år men brand i byggnad sticker ut. I en av bränderna har en person 
skadats, brandorsaksutredning pågår. 
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Årets verksamhet 
 

Företagsklimat 

I verksamheten pågår arbete för en potentiell etablering av ny industri på Guleskär samt även mindre 
ärenden som utökning av befintliga verksamheter, diverse markfrågor och övriga allmänna frågeställningar 
från lokala näringslivet. En kommunikationsplan för näringslivet är framtaget. 

Hållbarhet 

Symbioscentrum har under första kvartalet deltagit i det Nordiska närverket Nordic Circular Hubs för 
facilitering av symbiosutveckling och även presenterat Sotenäs Symbioscentrum för flertalet intressenter, 
bl.a. Siemens. Förutom pågående projekt har nya projekt beviljats bl.a. SIR – Sustainability, Innovation 
and Resilience, BLÅ MAT, hållbar kunskapsturism. 

Under första kvartalet har Sotenäs Marina Återvinningscentral tagit hand om ca 25 ton marint avfall. Ett 
projekt har påbörjats tillsammans med Naturvårdsverket och Havs-och Vattenmyndigheten för att utveckla 
systemet kring återvinning av fiskeredskap. I testbädden för marint avfall har två nya företag gått med i 
projektet vilket nu innebär att nio företag är anslutna i projektet som testar nya applikationer för materialet 
som samlas in till anläggningen. Projektfinansiären för testbäddsprojektet Vinnova ställde frågan i mars om 
att visa upp arbetet med Marina Återvinningscentralen på världsutställningen i Dubai 2022 och nu pågår 
ett arbete för att skapa en film som visar hela värdekedjan från insamling till nya produkter. 

Vid årets första kommunfullmäktige antogs Hållbarhetsstrategi 2030, vilket innebär att det nu finns en 
styrning och prioritering för förvaltningarnas och de kommunala bolagens hållbarhetsarbete utifrån de fyra 
fokusområdena. Klimatlöften och målarbete samordnas kontinuerligt med förvaltningarna och 
Sotenäsbostäder för effektivt genomförande och kommunicering av de konkreta åtgärderna som till 
exempel cirkulära möbler, energieffektivisering, minskad användning av fossil plast och ladd-infrastruktur. 

Under året kommer en ny upphandling av företagshälsovård att genomföras då det pågående avtalet inte 
kan förlängas mer.  

Digitalisering  

Den 1 januari 2021 infördes ersättningsskanning och detta har inneburit ett helt nytt arbetssätt och en stor 
effektivisering. Under året har även införts digital signering och fortsatt hålls digitala nämndsmöten pga 
covid-19. Vidare arbete med informationssäkerhet, dataskyddsförordning och effektivisering av 
ärendehanteringen fortlöper. Ett nytt telefonisystem är upphandlat och ska tas i bruk i juni. 

Tillgänglighetsdatabas 

Arbete kring tillgänglighetsdatabasen pågår och ett samarbete med näringslivsutvecklaren gällande hur 
kommunen ska kunna engagera företagare inom kommunen är under uppbyggnad. 

Arbetsmarknadsenhet  

2021 tog Arbetsmarknadsenheten över verksamheten för underhåll av Vandringsleder och motionsspår, en 
styrgrupp har skapats med representanter från Näringsliv & Utveckling, Kultur & Fritid och resurser från 
Samhällsbyggnads förvaltningen bjuds in vid behov. Arbetet är under uppbyggnad och har utvecklats 
snabbt och kommer successivt skapa möjlighet till fler anvisningsbara platser inom AME. 

Projektmedel har beviljats för att fortsatt arbeta med att bemanna Marina återvinningscentralen 
/strandstädning under 2021. Det har också skapat möjlighet till projektanställningar riktade specifikt till 
ungdomar mellan 18-24år. Kommande statsbidrag för ungdomsjobb kommer att skapa fler möjligheter till 
kortare anställningar under hösten. 

Säkerhetssamordning/Civilförsvar 

Enligt övningsplanen för krisberedskap ska tre övningar genomföras under 2021. Samtliga övningar 
kommer att genomföras under innevarande år.  
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Fyra möten i det brottsförebyggande arbetet enligt metoden EST kommer att genomföras under året.  

Pandemigruppen har möten veckovis med nuvarande behov beräknas mötesfrekvensen fortsätta i samma 
utsträckning. Prognosen är att utvecklingen av pandemin kommer styra mötesfrekvensen och därmed är det 
svårt att fastställa antalet tillfälle på helår. 

Fordonsenheten 

Kommunen har fått bidrag för infrastruktur för elbilar (laddningsplatser), det kommer sättas upp på 
räddningstjänsten, tekniskas förrådet och Hunnebohemmet, till och börja med. Räddningstjänsten och 
fastigheter kommer få sina första rena el-fordon förhoppningsvis innan semestern. 

Markförvaltning  

Under inledningen av året har ett arbete med att uppnå ärendebalans samt en rimlig arbetsbelastning 
påbörjats. Arbetet kommer att pågå under hela året i och med enhetens projektanställda. 

Måltidsenheten 

Köket på Sotenässkolan har haft förändringar till följd av covid-19. Åk 5 och 6 äter i Folkets hus vilket 
innebär att mat packas i lådor som hämtas upp av skolpersonal. Högstadiet har haft växelvis 
distansundervisning och matlådor har lagats och packats. 

Ny kostpolicy håller på att tas fram och ska på remiss till Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden och 
Hållbarhetsrådet för att slutligen antas i Kommunfullmäktige. 

Lokalvård 

Det finns ett ökat behov av lokalvård, dels eftersom endast lokalvården som under pandemin får genomföra 
så kallade urstäd på kommunens äldreboenden samt för att skolorna och förskolorna som valt att beställa 
storstädning vilket innebär extratid för lokalvårdens verksamhet. 

Covid-19 har påverkat lokalvårdsverksamheten mycket då det kräver andra städmetoder än vanligt och 
åtgången städmaterial har ökat. 

Ett projekt med införande av digitalt städdataverktyg inleddes under 2020. Projektet har under det första 
kvartalet avslutats på grund av att systemet hämmade verksamhetens flexibilitet. Istället för 
städverktyget har lokalvården ett samarbete med fastighetssidan som ska ge lokalvården information om 
lokalernas utformning. Detta leder till att lokalvården kan ha en mer planerad städning gällande tid, resurser 
och material. 
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KSAU § 97 Dnr 2021/000004 

Sotenäs kommun, tertialuppföljning januari-april 2021 

Sammanfattning 

Tertialuppföljningen efter april med helårsprognos 2021 visar på ett positivt resultat om 13,7 mnkr, 
vilket är 8,2 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen har det medräknats intäkter för 
exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning med 3,8 mnkr. 
 
Den egentliga nämndsverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med -0,5 mnkr. Detta är 
en förbättring jämfört med tidigare prognoser under året. I prognoserna har räknats in att staten 
delvis ersätter för sjuklönekostnader för dag 2 - 14, för perioden januari - april.  
 
Den senaste skatteprognosen visar på en förbättring jämfört med budget 2021, främst avseende 
slutavräkning 2021. Staten har genom ett antal riktade insatser kompenserat kommunerna för 
effekter av pandemin. Sammantaget ökar skatteintäkter och kommunal utjämning med 16,9 mnkr 
jämfört med budget 2021. 
 
God ekonomisk hushållning uppfylls inte för verksamhetsår 2021 pga att endast ett av tre finansiella 
mål är helt uppfyllda. Verksamhetsmålen visar på mycket god måluppfyllelse.   
 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden 
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Kommunstyrelsen uppmanar de 
nämnder som uppvisar på ett underskott, att inkomma med åtgärdsplan. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-18 
Tertialrapport januari-april 2021 daterad 2021-05-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport april 2021 samt prognos 2021. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Sotenäs kommun, tertialuppföljning jan-apr 2021 
Tertialuppföljningen efter april med helårsprognos 2021 visar på ett positivt resultat om 
13,7 mnkr, vilket är 8,2 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen har det medräknats 
intäkter för exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning med 3,8 mnkr. 
 
Den egentliga nämndsverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med              
-0,5 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med tidigare prognoser under året. I 
prognoserna har räknats in att staten delvis ersätter för sjuklönekostnader för dag 2 - 14, 
för perioden januari - april.  
 
Den senaste skatteprognosen visar på en förbättring jämfört med budget 2021, främst 
avseende slutavräkning 2021. Staten har genom ett antal riktade insatser kompenserat 
kommunerna för effekter av pandemin. Sammantaget ökar skatteintäkter och kommunal 
utjämning med 16,9 mnkr jämfört med budget 2021. 
 
God ekonomisk hushållning uppfylls inte för verksamhetsår 2021 pga att endast ett av 
tre finansiella mål är helt uppfyllda. Verksamhetsmålen visar på mycket god 
måluppfyllelse.   
 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten 
måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. 
Kommunstyrelsen uppmanar de nämnder som uppvisar på ett underskott, att inkomma 
med åtgärdsplan. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport april 2021 samt prognos 2021. 

Bilaga/Bilagor 

• Tertialrapport januari-april 2021 daterad 2021-05-19 

Skickas till 

Nämnderna 
Kommunrevisionen  
Ekonomiavdelningen 
 
 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommunchef 
Petra Hassellöv 
Controller 
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Sammanfattning  
Tertialrapporten för januari – april 2020 görs för tredje året i rad per tertial, istället för som tidigare, per 

kvartal. Rapporten är indelad i en förenklad förvaltningsberättelse samt en ekonomisk uppföljning. Sammanställd 
redovisning följs upp i delårsrapport per augusti. 

 
Kommunen 

Resultatet för perioden uppgår till +14,9 mnkr och 
har jämfört med budget för perioden en positiv 
avvikelse med 13,1 mnkr. Det innebär vidare att 
resultat i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning för perioden uppgår till 7,9 
procent.  

Prognosen på helår beräknas uppgå till +13,7 
mnkr. Det är en avsevärd förbättring än jämfört med 
helårsbudgeten som uppgår till 5,5 mnkr. Resultat i 
förhållande till skatteintäkter och kommunal 
utjämning beräknas således landa på 2,4 procent 
jämfört med budget 1,0 procent. Skillnaden i 

helårsprognos jämfört med utfall beror i huvudsak på 
rättning av redovisning av bidrag till föreningar, 
vilket påverkar resultatet med ca -9,0 mnkr. 

Investeringarna uppgår för perioden till 11,4 
mnkr (inklusive försäljningsinkomster), helårs-
prognosen ser ut att landa på 64,1 mnkr. Givet att 
prognosen håller kommer självfinansieringsgraden 
för investeringar vara lägre än kommunfullmäktiges 
mål och beräknas uppgå till 80 procent.  

Mål för god ekonomisk hushållning visar att för 
verksamhetsår 2021 har kommunen inte god 
ekonomisk hushållning. Detta då ett av de finansiella 
målen inte är uppfyllt. I övrigt visar verksamhets-
målen på mycket god måluppfyllelse.  

 

Förvaltningsberättelse 
I förvaltningsberättelsen ingår uppföljningen av 
viktiga förhållanden för kommunens resultat och 
ställning, kortfattad beskrivning av händelser av 
väsentlig betydelse och förväntad utveckling, 
uppföljning av god ekonomisk hushållning samt 
balanskravsutredning och väsentliga personal-
förhållanden 
 
Viktiga förhållande för resultat 
och ekonomisk ställning 

Avsnittet syftar till att belysa sådana förhållanden 
som inte redovisas i balansräkningen eller resultat-
räkningen, men som är viktiga för bedömningen av 
den kommunala koncernens och kommunens resultat 
eller ekonomiska ställning 
 
Samhällsekonomin 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skrev i 
senaste ekonomirapporten (maj 2021) att under 2021 
beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och 
prognosen för svensk BNP-tillväxt beräknas uppgå 
till dryga 3 procent. Senast den 5 september 
förväntas hela den vuxna befolkningen i Sverige ha 
erbjudits en första dos skyddande vaccin. I takt med 
sjunkande smitta och minskad vårdbelastning 
kommer restriktioner att kunna mildras och, 
framförallt under hösten, förväntas ge en extra skjuts 

till konjunkturen. Denna utveckling förväntas inte 
minst att gynna de inhemska tjänstenäringarna.  

Både 2021 och 2022 beräknas en hög BNP-
tillväxt. Med en allt starkare återhämtning för 
arbetade timmar. Däremot beräknas det dröja flera år 
innan arbetsmarknaden är återhämtad. Trots en 
relativt snabb svensk konjunkturuppgång beräknas 
andelen arbetslösa i flera år överstiga nivån som 
gällde före pandemin.  

 
Kommuner 

Kommunsektorn visade på rekordhöga resultat 
2020, ett överskott om knappt 30 miljarder. De 
samhällsekonomiska förutsättningarna pekade inför 
2020 på en svag utveckling av intäkter. Därför 
tillfördes också 3,5 miljarder i ökade generella 
bidrag. Men när pandemin slog till innebar det att 
vissa verksamheter fick stängas, andra fick lägre 
efterfrågan. I äldreomsorgen blev antalet brukare 
betydligt färre än vanligt. Nyttjande av skolbarn-
omsorg minskade på grund av hög sjukfrånvaro 
bland barnen kombinerat med att många föräldrar 
arbetade hemma. Detta är också en förklaring till de 
höga resultaten. Omsorgen drabbades av höga mer-
kostnader men som i hög utsträckning 
kompenserades av staten. Även full kompensation 
utgick för sjuklöner under del av år och under slutet 
av året med delvis kompensation. Därtill ökade de 
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generella bidragen med 19 miljarder. Bara under 
2020 kom regeringen att lägga fram tolv 
ändringsbudgetar, utöver de två ordinarie under vår 
och höst. Den osäkra tiden krävde helt enkelt 
flexibilitet och rekordsnabba omställningar. 

Framförallt kommunerna väntas att, likt 2020, få 
ett positivt resultat i år till följd av de tillfälliga 
statsbidragen under pandemin. Men i en oviss tid är 
de exakta ekonomiska konsekvenserna svåra att 
förutspå. 

Osäkerhetsfaktorerna är många och utvecklingen 
i samhället avhängig smittspridning, vaccinations-
takt och restriktioner. Arbetslösheten kommer att 
vara fortsatt hög fram till 2024 och att pandemin 
kommer få en rad långsiktiga konsekvenser för 
kommunsektorn. 

 
Resultatutjämningsreserv 

Kommunfullmäktige har beslutat att Sotenäs får 
avsätta medel i RUR. Reserven får användas för att 
utjämna intäkter över konjunkturcykel. Ett sätt att 
avgöra om RUR får disponeras är att jämföra 
utvecklingen av det årliga underliggande 
skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga 
utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan 
tillämpning får reserven användas om det årliga 
värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet.  

Sotenäs RUR uppgår till 20,0 mnkr vilket också 
är maximal nivå enligt kommunfullmäktiges beslut. 
Med SKRs senaste prognos är det möjligt att utnyttja 
RUR för verksamhetsår 2021 samt för 2023 och 
2024. 

 
Pandemi 

Under 2020 ökade de generella bidragen med 19 
miljarder för att kompensera för befarad lägre 
utveckling av skatteunderlaget. Därtill ersattes för 
sjuklöner, merkostnader inom 
omsorgsverksamheten, kompensation för extra 
livsmedeltillsyn, bidrag för minskad isolering av 
äldre mm. Full kompensation för sjuklöner utgick 
för perioden april till juli. För augusti och september 
utgick delvis ersättning.  

Under 2021 kvarstår de höga generella bidragen 
samt delvis kompensation för sjuklöner (fram till 
juni 2021.)  

Källa: Cirkulär 21:20 Sveriges kommuner och 
regioner 

 

Sotenäs  

Skatteunderlagstillväxt 
För 2020 var skatteunderlagstillväxten den lägsta 

på tio år. För 2021 ses en klar förbättring av 
skatteunderlagstillväxten framförallt beroende på 
ökning av löneinkomster. För Sotenäs syns det också 
tydligt i den senaste skatteprognosen (april 2021). 
Framförallt i en markant förbättring av slut-
avräkningen. Sammantaget, jämfört med budget 
2021, ökar skatteintäkter med 11,3 mnkr. I 
jämförelse med bokslut 2020 ökar intäkterna med 
9,7 mnkr.  

  

 
För 2020 ökade regleringsposten till 26,9 mnkr, 

detta som en del i ökad kompensation för den 
pågående pandemin där skatteintäkterna befarade 
sjunka markant. För 2021 kvarstår denna 
kompensation och uppgår till 27,2 mnkr i senaste 
skatteprognosen. Dessa bidrag kommer succesivt att 
avta och för budget 2023 beräknas posten uppgå till 
14,4 mnkr. Prognosen på helår indikerar ett 
överskott mot budget på cirka 16,8 mnkr.  

Sammantaget ökar skatteintäkter och kommunal 
utjämning med 3,2 procent (17,4 mnkr) 2021 jämfört 
med bokslut 2020. 
 
Övriga ersättningar och riktade 
stadsbidrag 

För sjuklöner har erhållits ca 2,0 mnkr under året 
och kompenserar därmed delvis sjuklönerna för 
perioden januari till april. Omsorgsnämnden har sökt 
ersättning för merkostnader avseende december 
2020, men ej erhållit besked. I övrigt har de riktade 
bidragen ökat inför 2021 både till omsorgsnämnden 
och utbildningsnämnden. Det råder fortfarande 
oklarheter kring eventuell återredovisning kring 
äldreomsorgssatsningen.  

 
 
 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 

Skatteintäkter 474,5 472,9 484,2 

Utjämning  33,9 33,1 39,1 

Fastighetsavgift 34,5 37,2 36,9 

Summa 542,9 543,3 560,2 

mailto:info@sotenas.se


 
 

Datum: 2021-05-24 
 
 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 5 av 34 

Demografi 

 
2020 ökade befolkningen med 39 personer från 

9 030 till 9 100 personer. Detta berodde på hög in-
flyttning till kommunen vilket övervägde både 
utflyttning och det negativa födelsenettot. Antalet 
nyfödda barn under 2020, var mycket lägre och 50 
(2019 motsvarande antal 84). 

SCB har presenterat statistik för första kvartalet 
2021 vilket visar att Sotenäs befolkningen sjunker 
med -35 invånare jämfört med årsskiftet 2020 och 
uppgår till 9 065. Detta pga. negativt flyttnetto samt 
fortsatt negativt födelsenetto. Första kvartalet 2021 
föddes 14 barn i Sotenäs. Vilket skulle indikera på 
lägre födelsetal 2021 jämfört med 2020. 

Befolkningen karaktäriseras av att andelen 
personer 65 år och äldre är mycket hög. Det framgår 
också genom måttet demografiska försörj-
ningskvoten. Vilket beräknas som summan av antal 
personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre 
dividerat med antal personer 20-64 år. Önskvärt är 
ett lågt värde. Sotenäs värde för 2020 uppgick till 
1,00 - för riket var motsvarande värde 0,77 och för 
Västra Götalands Regionen till 0,88.  

Källa: SCB. 
 

Finansiella risker 
Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och 

beskriva eventuella ränte- och valutarisker. 
Kommunen amorterade låneskulden under 2018 och 
därmed är kommunens ränterisk mycket låg för 
kommande år. Kommunen har inga utlandslån och 
löper därmed heller ingen valutarisk. 

 
Kommunens borgensåtaganden 

Borgensåtagande redovisas utanför balans-
räkningen. Kommunens borgensåtagande är en 
viktig del i bedömning ur ett riskperspektiv. Totalt 
har kommunfullmäktige beviljat borgensåtagande 
med 959,6 mnkr. Av dessa är (per 2020-12-31) 786,5 
mnkr ianspråktaget. Under 2020 utökades borgens-
åtagandet med ytterligare 100,0 mnkr till 
Sotenäsbostäder. Bostadsbolaget står också för störst 
andel av förpliktelsen med 643,8 mnkr. Därutöver 

tillkommer borgen för Sotenäs Vatten AB på 280,0 
mnkr. För Sotenäs RehabCenter AB finns åtagande 
om ca 225,0 mnkr samt för Rambo AB ett åtagande 
om 25,8 mnkr.  

Kommunen har också några mindre 
borgensåtagande i föreningar samt även solidarisk 
borgen för Kommuninvest samtliga förpliktelser. I 
nuläget överstiger Kommuninvest tillgångar dess 
skulder.  

Sammantaget bedöms risken som låg för dessa 
skulder. 

 
Pensionsåtagande 

Kommunen redovisar pensionerna enligt den så 
kallade blandmodellen. Blandmodellen innebär att 
den större delen av pensionsskulden redovisas utan-
för balansräkningen bland ansvarsförbindelser. 
Under våren 2021 beslutade RIPS-kommittén om att 
ett förändrad livslängdsantagande. Med en 
förändring framförallt för män. Med högre 
livslängdsantagande medför en ökning av 
pensionsskulden då pensionsförmånen är livsvarig. 

För Sotenäs har en ny pensionsprognos beräknats 
av Skandia, prognosen bygger på de nya 
livslängdsantagandena.  

För Sotenäs del beräknas inte detta antagande 
medföra ökad ansvarsförbindelse på helår 2021 eller 
högre kostnader än jämfört med tidigare prognoser.  

Kommunens skuld per 2021-04-30 uppgick till 
227,6 mnkr inklusive särskild löneskatt för helår 
bedöms ansvarsförbindelsen uppgå till 220,1 mnkr 
(bokslut 2020 223,6 mnkr). 

Efter 1998 ändrades redovisningen och en 
löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs 
numera kontinuerligt. Kostnader för pensioner 
beräknas 2021 belasta årets resultat med 37,2 mnkr 
jämfört med 41,2 mnkr för år 2020. 

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande 
som påverkar och tränger undan verksamhets-
kostnader. Totalt sett innebär dessa åtaganden en 
hög risk. 

 

Ålder 2018 2019 2020 2021-03 

0 – 19 1 494 1 500 1 459  

20 – 64 4 581 4 556 4 549  

65 – 79 2 245 2 306 2 391  

80 + 710 699 701  

Summa 9 030 9 061 9 100 9 065 

BOLAG Beviljat Utnnytt. Kvar  

Sotenäsbostäder AB 643,8 507,8 136,0 

Sotenäs RehabCenter AB 25,0 25,0 0,0 

Sotenäs Vatten AB 280,0 243,0 37,0 

Rambo AB 25,75 0,0 25,75 

Föreningar 10,8 10,8 0 

Summa 959,6 786,6 198,8 
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Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering risk 

Omvärldsrisk 
Befolkning 

Demografisk försörjningskvot  Kommunen  Arbete pågår för ökad inflyttning 
i åldersgruppen arbetsför ålder 
men även att få ungdomar att, 
efter fullföljd utbildning, 
återvända till kommunen.  

Omvärldsrisk 
Riktade statsbidrag 

Under året har ett antal riktade 
statsbidrag tillkommit. Fram-
förallt inom äldreomsorg. Vilket 
är positivt, då dessa bidrag är 
riktade kan komma att upphöra 
med kort tidshorisont. Att 
budgetera och permanent höja 
verksamhetens kostnader är en 
risk för kommande år.   

Kommunen Arbete pågår med 
implementering av dessa 
tillkommande medel.  

Verksamhets-
risk  
Kompetens-
försörjning 

Ökat antal pensionsavgångar 
kommer att ske inom en 
överskådlig framtid samt även 
behov av nyrekrytering. 

Kommunen Samtliga förvaltningar arbetar 
med personalförsörjningsplan. 
För att kunna ersätta kompetenser 
kommunen tappar i samband med 
pensionsavgångar. Men också för 
att kunna rekrytera nya behov 
samt bibehålla och utveckla 
befintlig personal. 
 

Verksamhets-
risk  
Eftersatt underhåll 
av fastigheter 

Minskar värdet på tillgångarna Kommunen, 
kommunstyrelsen.  Genomföra underhållsplaner. 

Finansiell risk 
Ränterisk 

Hög skuldsättning ger 
betydande kostnadseffekter vid 
ökad räntenivå.  

Kommunala 
koncernen 

Bedöms i dagsläget som låg. 
Reporäntan ligger kvar på 0 
procent. Bostadsbolaget har 
räntesäkrat delar av lån genom så 
kallade swappar. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Syftar till att upplysa om händelser av väsentlig 

betydelse för den kommunala koncernen och 
kommunen som har inträffat under räkenskapsåret 
eller efter dess slut. 
 
Företagsetablering 

Under året har Sotenäs arbetat med en etablering 
av cirkulär industripark som kommer att bedriva 
Europas största landbaserade laxodling. Etab-
leringen kommer, om tillstånd ges, att påverka hela 
kommunkoncernen på många olika sätt. Med ökade 
skatteintäkter och arrendeintäkter, men också med 
förhoppning av ökat antal invånare och en jämnare 
åldersfördelning. Detta innebär också ökade krav på 
tillgången till bostäder, renhållning samt vatten-
försörjning vilket direkt påverkar de kommunala 
bolagen. Utan godkänt miljötillstånd kommer 
etableringen inte att realiseras. Företaget hoppas få 
svar under 2021 för att därefter komma igång med 
byggnadsarbeten. Anläggningen beräknas vara i full 
produktion 2026. 

 
Rättstvister 

Under början av året lämnades en JO-anmälan in 
mot kommunen vilken föranlett en utredning där 
kommunen tog hjälp av en opartisk utredare i form 
av revisionsbolaget Ernst Young. JO har ännu inte 
återkommit med utfall i målet. 
 

Hållbarhetsarbete 
Symbioscentrum har under året deltagit i det 

Nordiska närverket Nordic Circular Hubs för facili-
tering av symbiosutveckling. Medel för nya hållbar-
hetsprojekt har beviljats under året, bl.a. SIR – 
Sustainability, Innovation and Resilience, Blå mat, 
och Hållbar kunskapsturism. 

Under första kvartalet har Sotenäs Marina 
Återvinningscentral (MÅC) tagit hand om cirka 25 
ton marint avfall. Ett projekt har påbörjats till-
sammans med Naturvårdsverket och Havs- och 
Vattenmyndigheten för att utveckla systemet kring 
återvinning av fiskeredskap. I testbädden för marint 
avfall har två nya företag gått med i projektet vilket 
innebär att nio företag nu är anslutna i projektet som 
testar nya applikationer för materialet som samlas in 
till anläggningen. Projektfinansiären för testbädds-
projektet, Vinnova, har ställt frågan om att visa upp 
arbetet med MÅC:en på världsutställningen i Dubai 
år 2022.  

Vid årets första kommunfullmäktige antogs 
Hållbarhetsstrategi 2030, vilket innebär att det nu 
finns en styrning och prioritering för kommunens 
och de kommunala bolagens hållbarhetsarbete. 

 
Covid-19 

Årets fyra första månader har i stora delar av 
verksamheten påverkats av pandemin.  

Omsorgsverksamhet 
Vaccinering av brukare är klar och majoriteten av 

medarbetarna inom omsorgsförvaltningen har fått 
första sprutan. Smittläget är gott hos brukarna, men 
fortsatt problematisk inom personalgrupperna. 
Smittläget medför att arbetet med flexibelt 
användande av personalresurser har fått avbrytas då 
flytt av personal mellan enheter inte är möjlig.  

Ökad psykisk ohälsa har upptäckts som en post-
pandemisk effekt, dels hos brukare, dels hos med-
arbetare, vilket har lett till ökade långtidssjuk-
skrivningar. Familjecentralen har under pandemin 
arbetat med digitala lösningar för att nå barn och 
familjer, vilket är ett viktigt steg i att förebygga och 
motverka antalet orosanmälningar. 

Daglig verksamhet inom Bryggan har anpassats 
och begränsats på grund av pandemin. Deltagarna 
får till viss del sina insatser och behov tillgodosedda, 
men begränsas i tid då endast ett begränsat antal del-
tagare kan vistas i verksamheten samtidigt. Hur 
verksamheten kommer planeras framåt och hur del-
tagarnas behov av insatsen tillgodoses är avhängiga 
de riktlinjer som är aktuella angående covid-19. 

 Grundskola 
Under våren har Sotenässkolan årskurs 7 – 9 

försökt minska trängsel och risk för smittspridning 
bland elever och personal genom att bedriva 
undervisning på distans. Skolan har under perioder 
haft en årskurs i skolan med undervisning på plats 
och två årskurser på distans. Andra insatser för att 
minska smittspridning har varit att låta vissa 
högstadieelever få busskort för att på så vis minska 
trängsel på bussarna, samt organisera raster och tider 
och plats för skollunch för att på så många sätt som 
möjligt undvika trängsel. 

Förskola  
Några få avdelningar inom förskolan har drabbats 

av sjukdomsperioder bland personal och efter sam-
råd med Folkhälsomyndigheten har dessa avdel-
ningar 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 smittspridning. 
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Verksamhetens nettokostnader 

 
För perioden 2019 – 2022 har beslutat fattas om 

plan för minskat kommunbidrag på 36,5 mnkr. För 
2021 uppgår sammanlagt besparingskrav till 10,9 
mnkr för nämnderna. Ett omstruktureringsarbete för 
att minska kostnaderna har pågått de senaste åren.   

Nedanstående tabell visar utvecklingen av verk-
samhetens nettokostnader inom de största verksam-
hetsområdena. För samtliga verksamheter ses en 
minskning 2019 undantaget gymnasie- och vuxenut-
bildningen. Uppgifter för år 2020 kan presenteras 
tidigast i augusti 2021. 

 
Utveckling nettokostnadsavvikelse 

 
Nettokostnadsavvikelse indikerar vid positiva 

värden högre kostnadsläge än förväntat och negativa 
värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Från och 
med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett 
nytt sätt pga. förändringar i kostnadsutjämningen. 
Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år.  

För Sotenäs del indikerar nettokostnadsavvikel-
sen på 35,0 mnkr högre kostnader än förväntat.  
Källa: Sveriges kommuner och Regioner. 

 
Förväntad utveckling 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upp-
lysningar om den kommunala koncernens och 
kommunens förväntade utveckling.  

 
Effekter av pandemin 

Ojämlikheter i hälsa har ökat de senaste åren och 
det tenderar att öka ännu mer under pandemin då 
förutsättningarna för att hantera krisen ser olika ut 
för olika människor. Exempelvis förekommer en hög 
arbetslöshet i samhället, i linje med finanskrisen 
2009. Värst drabbade är unga och utlandsfödda, en 
ofta redan utsatt grupp. Pandemins konsekvenser 
kommer vara stora och långsiktiga både för 
människors psykiska, fysiska och sociala hälsa.  

Det är därmed av vikt att redan nu utreda och 
börja förebygga de sociala konsekvenserna som 
redan uppstått eller kan komma att uppstå för att 
minimera risken för ökade kostnader samt ökat 
mänskligt lidande i framtiden.  

 
Investeringar 

Inför kommande år står kommunkoncern inför 
stora investeringsutgifter. VA-bolaget, bostads-
bolaget och kommunen har omfattande investerings-
behov. Det är av största vikt att kunna självfinansiera 
investeringarna i så hög utsträckning som möjligt för 
att inte lämna över skulder till kommande 
generationer. För att göra det behövs högre resultat i 
kommunen men även att amortering påbörjas i de 
kommunala bolagen.  

 
Översiktsplan 

Ett av kommunens viktigaste styrdokument, 
översiktsplan, är under översyn. Hur samhälls-
planeringen ska se kommer att få stor påverkan på 
både verksamheten som drivs i kommunen och för 
kommunens bolag. Arbetet beräknas vara klart under 
2022.  

 
Omstruktureringsarbete 

Fortsatt pågår igångsatt omstruktureringsarbete 
inom kommunens verksamheter för att anpassa verk-
samhetens kostnader till beslutade ramar.  

 
2019-

04 
2020-

04 
2021-

04 
% 

förändr 

Förskola -13,0 -13,3 -14,3 8% 

Fritidshem -1,9 -2,1 -2,8 33% 

Grundskola F-9 -27,5 -25,3 -25,2 -0% 

Gymnasieskola -19,3 -9,4 -11,1 18% 

Vuxenutbildning -2,6 -1,8 -0,9 -50% 

Individ- och 

familjeomsorg -9,0 -8,9 -9,4 6% 

Äldreomsorg -45,1 -52,8 -50,6 -4% 

Nettokostnadsavvikelse 2017 2018 2019 

Förskola, % 22 31 17 

Förskola, mnkr 7 11 7 
Fritidshem, % -14 2 1 
Fritidshem, mnkr -1 0 0 
Grundskola F-9, % 26 20 13 

Grundskola F-9, mnkr 18 14 9 
Gymnasieskola, % 7 19 24 
Gymnasieskola, mnkr 2 6 8 
Individ- och familjeomsorg, % 40 17 20 

Individ- och familjeomsorg, 
mnkr 8 4 5 
Äldreomsorg, % 11 4 4 

Äldreomsorg, mnkr 16 7 7 
Mnkr totalt, exkl LSS 51 43 35 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 

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

god ekonomisk hushållning att: 
• Samtliga finansiella mål uppnås under räkenskapsåret 
• En övervägande del av verksamhetsmålen uppfylls under året, eller under den tid som anges i mål-

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

underliggande måluppfyllelse i nämndernas styrande verksamhetsmål. Bedömningen av måluppfyllelsen efter 
april månad avser årets helårsprognos jämfört med målvärdet. Denna baseras på bedömda helårsprognoser för de 
indikatorer som är kopplade till respektive mål, dels i forma av nyckeltal, dels i form av nämndens styrande 
verksamhetsmål. 

Teckenförklaring 
 Målet kommer helt eller i hög grad uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 90 procent eller mer. 
 Målet kommer delvis uppfyllas. Indikatorn prognostiseras bli 51 – 89 procent uppfylld. 
 Målet kommer inte uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 50 procent eller mindre. 

 
 
Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

1. Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska under mandatperioden 
2019 - 2022 uppgå till 1,0 procent. I budget 2021 sätts resultatmålet till 5,5 mnkr (1,0 procent i 

förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag)   

 

 
 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 
 
Resultatet för perioden jan-april uppgår till 14,9 

mnkr och är därmed avsevärt bättre än budget för 
perioden 1,8 mnkr. Det betyder ett resultat på 7,9 
procent i förhållande till skatter och kommunal 
utjämning. Därmed är målet helt uppfyllt för 
perioden. Prognosen för helåret pekar på ett 
överskott på 13,7 mnkr, i jämförelse med budget, en 
positiv avvikelse med 8,2 mnkr. Utfallet innebär ett 

resultat på 2,4 procent i förhållande till skatter och 
kommunal utjämning. Målet är därmed uppfyllt för 
verksamhetsår 2021. 

Avstämning av det långsiktiga målet innebär att 
resultat i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning uppgår för 2019 - 2022 till 2,2 
procent. (för år 2019 +6,4 mnkr, 2020 +18,1 mnkr, 
2021 +13,7 mnkr och budget 2022 +10,7 mnkr). 
Målet beräknas därmed vara helt uppfyllt för den 
innevarande mandatperioden. 

 
 

 
 
  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
april 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Årets resultat, mnkr 

 

18,1 14,9 13,7 5,5  
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag 

kommun, i % 

3,3% 7,9% 2,4% 1,0%  

mailto:info@sotenas.se


 
 

Datum: 2021-05-24 
 
 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 10 av 34 

2. Årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat     

  
 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 
 
Investeringsvolymen ska inte överstiga summan 

av årets avskrivningar och årets resultat. För 
perioden uppgår investeringar inklusive försälj-
ningsinkomster till 11,4 mnkr och prognosen för 
helåret beräknas uppgå till 54,0 mnkr. Utfallet de 

senaste åren har inte uppgått till dessa volymer, 
vilket innebär att självfinansieringsgraden kan 
komma att öka under året. Självfinansieringsgraden 
på helår beräknas uppgå till 92 procent. 
Investeringsmålet bedöms därmed att kunna 
uppfyllas för verksamhetsåret. 

 

3. Finansiellt krav på förvaltningar, Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. 

3. Finansiellt krav på förvaltningar, Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid    

  
 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 
  
Målet innebär att verksamhetens nettokostnader 

ska minska över tid. År 2021 har det inneburit att 
utbildningsnämndens budgetram minskats med 5,9 
mnkr och omsorgsnämndens budgetram minskats 
med 3,2 mnkr.  

I prognosen inkluderas prisuppräkning för köp av 
varor och tjänster med 2,4 procent jämför med 
föregående år. 2021 års löneökningar ingår dock inte 
i helårsprognosen.  

 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens helårsprognos visar ett 

resultat i nivå med budget, trots att budgetramen 
minskat med 5,9 mnkr. 

Förskolans nettokostnader prognostiseras uppgå 
till 41,2 mnkr vid årets slut, vilket innebär en 
minskning med -0,7 mnkr jämfört med föregående 
år. Förskoleverksamheten prognostiserar ett över-
drag mot budget om -0,6 mnkr, till följd av pågående 
coronapandemi. 

Helårsprognosen för grundskolan inklusive för-
skoleklass uppgår till 76,6 mnkr vilket är en 
minskning med -0,9 mnkr jämfört med föregående 
år. Grundskoleverksamheten prognostiserar ett 
helårsresultat i nivå med budget. 

Gymnasieverksamhetens helårsprognos uppgår 
till 32,6 mnkr vilket är i nivå med nettokostnaden 
föregående år. Gymnasieverksamheten helårs-
prognos visar ett överskott mot budget om +1,0 
mnkr. 

 
Omsorgsnämnden 
Inom äldreomsorgsverksamheten prognostiseras 

en svag ökning av nettokostnaden med +2,0 mnkr 
eller +1,3 procent jämfört med helåret föregående år. 
För område äldreomsorg visar helårsprognosen ett 
underskott på -1,8 mnkr vilket främst beror på höga 
personalkostnader hänförligt till den pågående 
pandemin och dess restriktioner som fortsatt 
försvårar användning utav rörlig tid och effektivt 
resursutnyttjande.   

 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
april 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Självfinansieringsgrad för nettoinvesteringar, i % 

 

157% 212% 92% 92%  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
april 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Nettokostnad förskola, mnkr 

 

-41,9 -14,3 -41,2 Minska  
Nettokostnad grundskola (inkl. förskoleklass), mnkr 

 

-77,5 -25,2 -76,6 Minska  
Nettokostnad gymnasieskola, mnkr 

 

-32,5 -11,1 -32,6 Minska  
Nettokostnad äldreomsorg, mnkr 

 

-152,8 -50,6 -154,8 Minska  
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Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

 
4. KF: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun    

 
* Indikatorn avser Sotenäs RehabCenter AB 

 
 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 
 
Företagsklimat 
Rapporten Företagsklimat enligt öppna jäm-

förelser har publicerats under april månad. 
Rapporten Företagsklimatet enligt Svenskt Närings-
liv kommer under hösten 2021.  

Under året har en kommunikationsplan för 
näringslivet tagits fram, det pågår också ett arbete 
med att ta fram interna handlingsplaner i syfte att 
förbättra företagsklimatet. Arbete pågår med en 
potentiell etablering av ny industri på Guleskär i 
Kungshamn. 
 

Handläggningstider 
I syfte att korta ner handläggningstider har mark-

förvaltningen under 2021 tillfälligt förstärkts med 
två mark- och exploateringsingenjörer. 

 Inströmningen av ärenden till byggnadsnämnden 
avseende lov och andra ärenden har ökat kraftigt 
under årets första del och i synnerhet under mars och 
april. Trots detta har nämnden hittills i huvudsak 
kunnat hålla de lagstadgade tidsfristerna. 
 

Detaljplaner 
Under perioden har tre detaljplaner antagits varav 

två har vunnit laga kraft (Malmön's Pensionat och 
Wedels möbler). Detaljplanen för Gamla Hunnebo-
strand har överklagats. 

Detaljplanen för Malmön's Pensionat har digitali-
serats, vilket också kommer att ske med Wedels-
planen, och under våren har ansökan om planbesked 
driftsatts som e-tjänst. 

Digitala avskrifter av äldre detaljplaner har testats 
under året. Detta innebär att texten kan behandlas 
digitalt genom att exempelvis kopieras in i 
delegationsbeslut eller tjänsteskrivelser istället för 
att handläggaren manuellt ska referera till äldre 
detaljplaner. 
 

Infrastruktur 
Kommunen bedriver ett aktivt arbete för att stärka 

infrastrukturen i och till kommunen. Sedan åtgärds-
valsstudien för väg 171 beslutades i december 2020 
arbetar kommunen vidare, både med denna och 
andra mer övergripande infrastrukturfrågor i för-
hållande till Fyrbodals kommunförbund, Västra 
Götalandsregionen och Trafikverket. 

 
Kompetensförsörjning 
Den enskilt största orsaken till företagens 

svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt 
yrkeserfarenhet, attityd och engagemang. Vuxen-
utbildningen jobbar med att göra kompetens-
kartläggningar och branschanalyser samt att föra en 
dialog med våra olika branschorganisationer för att 
skapa ett utbildningsutbud som matchar företagens 
kompetensbehov och efterfrågan. 

  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

 

61 70 70 74  
 Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 

 

260 i.u 180 100  
Antal inneliggande ärenden initierade av företagare 

 

115 105 92 92  
Andel planenliga lovansökningar från företagare som 

avgjorts inom sex veckor, i %. 

100% 100% 100% 90%  
Antal företagspaket riktade mot lokala företagare * 

 

14 1 18 18  
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5. Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt    

 
** Indikatorn avser Sotenäsbostäder AB 
 
 

Målet prognostiseras delvis uppfyllas under 
året. 

 
Översiktsplan 

I pågående översiktlig planering identifieras 
områden för framtida användning av mark och 
vatten och i detta ingår bostadsfrågan. Översikts-
planearbetet, som förutsätter många diskussioner 
och överväganden, har trots pågående pandemi och 
svårigheter att träffas vid fysiska möten för att 
resonera kring kartmaterial, kunnat bedrivas tack 
vare tekniska lösningar och en bred vilja att inte 
"ställa in" utan "ställa om" bland alla involverade, 
såväl politiker som tjänstepersoner och konsulter. 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. Förvaltningen 
arbetar med att ta fram förslag till beslut om att starta 
detaljplanearbete med stöd av resultatet av det så 
kallade snabbspåret. 

 

Detaljplaner 
Detaljplanen för Wedels möbler har antagits och 

vunnit laga kraft under perioden. Området är beläget 
i Kungshamn, mitt emot kommunhuset, och väntas 
rymma 25 - 30 lägenheter.  

Handläggning av ett flertal detaljplaner för 
bostäder pågår, bland annat Hällebo 2 för villor och 
radhus och Finntorp 2:285 i Bovallstrand med 
utrymme för villor, parhus och/eller radhus. Inom 
den tidigare antagna detaljplanen  

Förålarna på Väjern planeras cirka 15 villatomter 
samt två flerbostadshus i fem våningar med totalt 50 
– 70 bostadslägenheter. Kommunstyrelsen har fattat 
beslut som innebär att byggnation av bostäder kan 
genomföras.  

Sotenäsbostäder har under april månad lämnat in 
två ansökningar om bygglov till byggnadsnämnden. 
Den ena avser 24 lägenheter inom Finntorp 2:322 
(Ekelidsberget i Bovallstrand). Den andra avser 
ombyggnation av Bankeberg för byggande av 37 
lägenheter. Möjligheten att komma närmare målet 
att bygga 175 bostäder till år 2023 ökar därmed. 

 
 
 

. 
  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Antal nyproducerade bostäder 2019 – 2023 ** 

 

8 0 0 25  
Antal bostäder i egen produktion som skapats 

planförutsättningar för under året 

0 0 0 25  
Andel detaljplaner för nya bostäder som utformats med 

flexibla planbestämmelser, i %. 

100% 100% 100% 100%  
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.
. 

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

 
*** Indikatorn avser Rambo AB 
**** Indikatorn avser Sotenäs Vatten AB 
 

 

Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 
under året. 

 
Försörjningsstöd 
Ökad arbetslöshet till följd av coronapandemin 

och individer som utförsäkrats ur A-kassan ger 
utmaningar kopplat till ekonomiskt bistånd, 
missbruk och ökad psykisk ohälsa. Målnivån för 
antal personer med försörjningsstöd på grund av 
arbetslöshet bedöms ändå kunna uppnås under året. 
Kostnaden per hushåll med försörjningsstöd bedöms 
2021 ligga kvar på samma nivå som föregående år. 

 
E-tjänster  
Under januari - april har kommunen arbetat med 

utvecklingen av e-tjänster inom miljö-, ekonomi-, 
måltidsenheten och planavdelningen. Under året 
kommer fokus fortsatt vara inom miljöområdet då 
behovet av digitalisering är stort, samt att dessa e-
tjänster bidrar direkt till samhällsnyttan för inte 
mindre än tre kommuner (Sotenäs, Munkedal och 
Lysekil). Även e-tjänster kopplade till Serverat 
kommer att vara i fokus under 2021. 

  

Ekologiska livsmedel 
Målet för andel ekologiska livsmedel kommer 

sannolikt att nås under året. Ett verksamhetssystem 
med möjlighet till registrering av matsvinn kommer 
att kunna införas till en mindre kostnad. Under året 
sker insatser för ett minskat matsvinn inom förskolan 
och grundskolan, bland annat genom förändringar i 
matsalsmiljön, undervisningsinsatser om matsvinn 
och samverkan med måltidspersonal. 

 
Miljöbilar 
Fordonsenheten kommer under året arbeta för att 

minska kommunens fordonspark samt ställa om mot 
ett fossilfritt 2030. Ytterligare två fordon kommer 
bytas ut under året till rena el-fordon. Under året 
kommer också alla anställa att erbjudas förmåns-
cyklar som ett led i att uppmuntra att ta cykeln 
istället för bilen, både till jobbet och privat, för en 
minskad klimatpåverkan och ökad hälsa för 
medarbetaren. 

 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Kostnad per hushåll med försörjningsstöd, i tkr 

 

34.6 i.u 34.6 31.0  
Antal personer med försörjningsstöd pga. arbetslöshet 

 

76 i.u 81 81  
Antal externa e-tjänster publicerade via sotenas.se 

 

0 3 7 7  
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, i % 

 

23% 26% 25% 25%  
Miljöbilar i kommunorganisationen, i % 

 

30% 30% 32% 33%  
Energiförbrukning i kommunala byggnader, i kWh/kvm 80.0 86.0 130.0 125.1  
Antal ton insamlat marint avfall 

 

173 25 150 150  
Insamlat mat- och restavfall, kg/person *** 

 

i.u i.u i.u 350  
Andel debiterad mängd vatten av producerad mängd, 

i % **** 

83% 93% 82% 80%  
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Energiförbrukning 
Kommunen har tecknat avtal om leveranser av 

100 procent förnybar el. Utöver detta producerar 
kommunen 70 MWh egen el via kommunens 
solcellanläggningar. Planering för installation av fler 
solcellsanläggningar pågår liksom fler åtgärder för 
energieffektiviseringar. 

 
Marint avfall 
Årets strandstädning har startat upp men kommer 

framförallt utföras under sommarmånaderna och 
tidig höst. Extra insatser i form av en ungdoms-
satsning kommer att starta upp under juni månad. 

Under perioden januari till mars har Marina 
Återvinningscentralen (MÅC) tagit hand om cirka 
25 ton marint avfall. Cirka 1 ton marint avfall har 
under året genomgått ett test där det malts ner för att 
omvandlas till nya produkter.  

 
Klimatlöften 
Fullmäktige har under året antagit Hållbarhets-

strategi 2030, vilket innebär att det nu finns en 
styrning och prioritering för förvaltningarnas och de 
kommunala bolagens hållbarhetsarbete utifrån fyra 
fokusområden. Klimatlöften och målarbete sam-
ordnas mellan förvaltningarna och de kommunala 
bolagen för effektivt genomförande och kommuni-
cering av de konkreta åtgärderna som till exempel 

cirkulära möbler, energieffektivisering, minskad 
användning av fossil plast och ladd-infrastruktur 
samt minskade inköp av plastpåsar avsedda för 
kontor och en del toaletter. Alternativa lösningar till 
den fossilbaserade plastpåsen undersöks liksom 
möjligheten att ersätta engångsprodukter. 
 

Folkhälsa 
Under perioden har dialogmöten genomförts med 

rektorer och elevhälsan för att sprida metod-
materialet om ANDT (alkohol, narkotika, dopning 
och tobak). En utbildningsinsats för allmänheten på 
temat våga fråga, har startats upp. 

Utbildningstillfällen om social hållbarhet har 
genomförts inom förskolan genom bland annat 
föreläsning och kompetensutveckling kring barns 
integritet. 

 
Tillgänglighetsdatabasen 
Kommunstyrelsen har i budget 2021 tillskjutit 

400 tkr i budget för en ökad tillgänglighet. Under 
våren har kommunens verksamheter och lokaler 
inventerats, och uppgifterna registrerats i tillgänglig-
hetsdatabasen. Vandringsleder och allmänna platser 
kommer också att rymmas inom projektet. Även 
företagare kommer under året att kunna erbjudas 
hjälp med att registrera sina tillgänglighetsuppgifter 
i databasen. 
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7. 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    

 
* Indikatorn avser Sotenäs RehabCenter AB 

 
 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 
 
Omsorgsverksamhet 
Arbete pågår med att utveckla och öka före-

byggande insatser för att stödja individers nätverk, 
främja psykiska hälsa och minska psykisk ohälsa.  

Inom äldreomsorgen har arbetsformer med multi-
professionella team i syftet är att öka kvalitén och 
patientsäkerheten påbörjats. Verksamheten arbetar 
också för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten. 
Genom att skapa dessa förutsättningar för kommun-
invånarna bidrar kommunen till en ökad själv-
ständighet och minskad upplevelse av ensamhet. 

 
Ekonomiskt bistånd 
Ökad arbetslöshet i samband med covid-19 och 

utförsäkringar från A-kassa ger utmaningar kopplat 
till ekonomiskt bistånd, missbruk och ökad psykisk 
ohälsa.  

 
Kvalitet i förskola och grundskola 
Året med pandemin har medfört ökad frånvaro, 

men elevhälsan har tillsammans med lärare och 
rektorer har god koll på varje elevs frånvaro och de 
elever som behövt vara på plats i skolan för att få 
undervisningen att fungera har haft möjlighet att 

vara i skolan även under perioder med distans-
undervisning. 

96 procent av eleverna i årskurs 9 hade år 2020 
gymnasiebehörighet, vilket var den högsta siffran på 
10 år, vilket påverkades av en hög andel med 
behörighet till yrkesprogram. Endast 73 procent 
nådde kunskapskraven i alla ämnen. 

Utbildningsförvaltningen har under 2021 för 
första gången genomfört kommungenesamma 
enkäter för att mäta trygghet och trivsel bland elever 
och vårdnadshavare. Detta utifrån Skol-
inspektionens krav på ökad likvärdighet och breddat 
underlag för analyser. Resultatet visade att 94 
procent av eleverna uttryckte att de upplever 
trygghet i grundskolan. 98 procent av vårdnads-
havarna för elever i förskoleklass och årkurs 2 
uttrycker nöjdhet, jämfört med 85 procent av 
vårdnadshavarna för elever i årkurs 6 och 8. Av 
förskolans vårdnadshavare svarade 95 procent att de 
känner sig trygga med att lämna sitt barn till 
förskolan och 89 procent uttrycker nöjdhet med 
verksamheten på sitt barns förskola. 

Grundskoleverksamheten behöver arbeta vidare 
med det förebyggande och hälsofrämjande elev-
hälsoarbetet för att öka trygghet och trivsel 
ytterligare. Det är särskilt viktigt att identifiera ytor 
och områden där elever uttrycker otrygghet som 
omklädningsrum, matsal, vissa korridorer och vissa 
områden på skolgården. 

 
 

 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 

helhetssyn, i % 

80% i.u 80% 93%  
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, i 

% 

93% i.u 94% 94%  
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, 

helhetssyn, i % 

91% i.u 88% 88%  
Andel elever i åk 9 med behörighet till gymnasiet, i % 

 

96% i.u 90% 90%  
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 

lägeskommun, i % 

73% i.u 80% 80%  
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 

i % 

92% 94% 95% 95%  
Andel vårdnadshavare som upplever trivsel och 

trygghet i verksamheten, i % 

93% 91% 91% 95%  
Antal arbetsträningar, arbetsmarknadsinsatser och 

praktikplatser * 

   5  

mailto:info@sotenas.se


 
 

Datum: 2021-05-24 
 
 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 16 av 34 

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

 
 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 
 

 
Sjukfrånvaro 
En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en 

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

Sjukfrånvaron är särskilt hög inom omsorgs-
förvaltningen och en kartläggning samt analys 
genomförs under våren för att kunna vidta rätt 
åtgärder. Under året kommer en översyn göras inom 
omsorgen för att skapa mer hållbar schemaläggning, 
minskade passlängder samt ett indikerat arbete riktat 
till medarbetare som är eller riskerar att hamna i 
sjukskrivning. Detta bland annat genom en riktad 
hälsosatsning för 30 medarbetare inom omsorgen 
som har upprepad korttidsfrånvaro. Satsningen är en 
pilotomgång i samarbete med Sotenäs RehabCenter 
AB för att undersöka vilken effekt det kan få på 
längre sikt. 

 
Kompetensförsörjning 
Omvärldens förändras och nya krav ställs på 

verksamheterna vilket gör att personalen ständigt 

behöver kompetensutvecklas. Att använda omställ-
ningsfondens medel för omställning och kompetens-
höjning är viktigt och där ligger de framtagna 
personalförsörjningsplanerna på förvaltningsnivå till 
grund för prioritering av fördelningen av medlen. 
Samtliga förvaltningar har reviderat respektive 
personalförsörjningsplan med behov av kompetens-
höjande insatser och vilka av SKR:s kompetens-
utmaningsområden man ska satsa på för att bli en 
mer attraktiv arbetsgivare, hitta nya lösningar och 
skapa ett hållbart arbetsliv. 

För att möta framtiden kompetens- och personal-
försörjningsbehov behöver kommunen också visa 
upp verksamheten och locka fler att vilja arbeta inom 
offentlig verksamhet. Det kan exempelvis göras 
genom att erbjuda ungdomar praktikplatser.  

 
Medarbetarundersökning 
Analys av förra årets medarbetarundersökning 

pågår. Både ledarskapsindex och medarbetarindex 
visade högre resultat än mätningen 2018. Tre utvalda 
områden där organisation behöver förbättras är; att 
öka förtroendet mellan olika organisationsnivåer, att 
uppmuntra till förbättringsförslag och ta hand om de 
förslag som lämnas, samt att skapa förutsättningar så 
att män och kvinnor upplever att de blir behandlade 
lika. 

 

 
Sammantagen bedömning av måluppfyllelsen 

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning nås 
under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål bedöms uppfyllas under året. Majoriteten av verksamhetsmålen 
mål bedöms också var helt eller i hög grad vara uppfyllda under året. Till grund för bedömningen ligger dels 
redovisade indikatorer, dels de styrande verksamhetsmålen kopplade till respektive mål. 
 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, i % 

 

8.8% 10.8% 8.9% 7.0%  
Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i 

anställningsbeviset, i % 

95% 97% 98% 98%  
Antal personer som erbjudits en praktikplats 

 

i.u. 26 48 Endast 

info. 
 

mailto:info@sotenas.se


 
 

Datum: 2021-05-24 
 
 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 17 av 34 

Ekonomisk ställning 
Den finansiella analysen utgår ifrån den så 

kallade RK-modellen vilken innefattar de fyra 
finansiella perspektiv – resultat, kapacitet, risk och 
kontroll. En enklare uppföljning av kommunen görs 
i delårsrapporten. 

 
Finansiell profil (polärdiagram) för 
Sotenäs 

I nedanstående polärdiagram redovisas Sotenäs 
kommuns finansiella ställning och hur den 
utvecklats sig relativt övriga kommuner i Västra 
Götaland och Hallands län. Diagrammet innehåller 

åtta finansiella nyckeltal och fyra perspektiv vilka är 
viktiga i analys av kommunens ekonomi. 
Polärdiagrammet syftar till att visa hur kommunens 
långsiktiga och kortsiktiga handlingsberedskap ser 
ut samt riskförhållande och kontroll över den 
finansiella utvecklingen. Detta relativt övriga 
kommuner i de två länen. 

För 2019 visar profilen att kommunen ligger strax 
över genomsnittet för samtliga fyra perspektiv. En 
förbättring sker inom perspektivet riskförhållande 
och långsiktig handlingsberedskap. I övrigt 
oförändrat. Det innebär att profilen har förbättrats 
och utgången av 2019 visar på ett starkare 
utgångsläge än under 2017. 

 

 
Resultat och kapacitet

Resultat 
ÅRETS 
RESULTAT 

Bokslut 
2020 2021.04 

Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Årets resultat 

(mnkr) 18,1 14,9 13,7 5,5 

Årets resultat/ 

skatte-intäkter 

och kommunal 

utjämning (%) 3,3 7,9 2,4 1,0 

 
Periodens resultat uppgår till 14,9 mnkr vilket är 

avsevärt bättre än budget för perioden som uppgår 
till 1,8 mnkr. För året beräknas resultatet landa på ett 
överskott om 13,7 mnkr och därmed en positiv 
budgetavvikelse med 8,2 mnkr. Resultat i 
förhållande till skatteintäkter ökar jämfört med 
budgeterade 1,0 procent till 2,4 procent. Och skapar 
därmed bättre förutsättningar för att nå kommun-
fullmäktiges långsiktiga mål för god ekonomisk 
hushållning på 2 procent. Med hänsyn till resultatet 
2019 och 2020 samt prognosen för året föreslagen 
budget för 2022 förbättras det genomsnittliga 
resultatet i förhållande till skatteintäkter och 
beräknas för mandatperioden att uppgå till 2,2 
procent och 12,2 mnkr.  

För att uppnå och bibehålla god ekonomisk 
hushållning är det väsentligt att balansen mellan 
löpande intäkter och kostnader är god. Det är av 
största vikt att resultatnivåerna fortsätter att öka upp 
till minst 2 procent i förhållande till skatteintäkter 
och kommunal utjämning. Detta för att kunna 
finansiera tillgångsökningar /investeringar men 
också för att stå bättre rustade vid eventuella icke 
planerade/förutsägbara kostnader. Vid en hög 
expansionstakt är det nödvändigt med ännu högre 
resultatnivåer.  

Årets resultat stärker kommunens finansiella 
handlingsberedskap både på kort och lång sikt. 
Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning är därmed uppfyllt för verksamhetsåret.   
 
Investeringar 

INVESTERINGAR 2020 2021-04 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Skattefinansierings

grad av 

investeringar (%) 157 212 92 92  
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När den löpande driften finansierats bör en till-
räckligt stor andel av skatteintäkter kvarstå för att 
kunna finansiera årets investeringar. Nyckeltalet 
skattefinansieringsgrad av investeringar mäter detta. 
Ett värde på 100 procent eller mer visar att 
kommunen helt skattefinansierar sina investeringar. 
Utfallet efter fyra månader innebär uppgår till 212 
procent. Prognosen för helår pekar på 92 procent och 
understiger därmed kommunfullmäktiges mål på 92 
procent. Med nuvarande prognos innebär det att 
målet för verksamhetsår 2021 är uppfyllt.  
 
 Soliditet 

 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

finansiella handlingsutrymme ju högre soliditet 
desto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet 
soliditet visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som har finansierats med eget kapital respektive 
skulder. Ju högre soliditet, desto mindre skuld-
sättning har kommunen. I denna tabell visas både 
nyckeltal exklusive och inklusive samtliga pensions-
förpliktelser.  

Sotenäs har över tid haft en god soliditet och står 
sig väl i jämförelse med liknande kommuner och 
riket. Detta gäller även när samtliga pensions-
förpliktelser och löneskatt räknas in.  

För perioden ökar soliditeten tack vare positivt 
resultat. Givet prognosen håller kommer soliditeten 
att förstärkas jämfört med 2020 vilket medför bättre 
finansiellt handlingsutrymme på lång sikt.  

 
Risk och kontroll 

Kassalikviditet 

 
 Kassalikviditet är ett mått på kommunens 

betalningsförmåga på kort sikt. En oförändrad eller 
ökande kassalikviditet i kombination med förbättrad 
soliditet visar på om kommunens totala finansiella 
utrymme stärkts. Likviditeten är fortsatt stark. Årets 
positiva resultat kommer att ytterligare förstärka 
kassalikviditeten och därmed bibehålla en god 
handlingsberedskap på kort sikt. För perioden 

uppgår likvida medel till 116,1 mnkr och 
kassalikviditeten till 157 procent. 

 Kommunens checkräkningskredit uppgår till 
20,0 mnkr. Krediten har i princip inte nyttjats under 
året. 

 
Budgetföljsamhet 

 
Nämnderna visar efter fyra månader på en positiv 

budgetavvikelse om 3,3 mnkr. Framförallt inom 
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. 
Prognosen på helår indikerar ökade kostnader under 
hösten.  

Avvikelsen på helår beräknas uppgå till ett 
mindre underskott på -0,5 mnkr. Viktigt är att 
uppsatt plan hålls dvs att verksamhetens 
nettokostnader fortsätter att minska enligt antagen 
budget för perioden 2019 – 2022. 

 
Övergripande intäkts- och 
kostnadsanalys för nämnderna 

 
 
2020 uppgick ökningstakten för verksamhetens 

nettokostnader till endast 0,9 procent. Prognosen för 
2021 pekar åt en ökning motsvarande 2,8 procent. 
Detta hänger till stor del ihop med en rättelse av 
redovisningen avseende exploateringsverksamhet 
och detaljplaner motsvarande ca 9,0 mnkr. Positiv 
påverkan har också årets försäljning av 
exploateringsverksamhet samt vinst vid försäljning 
av befintliga fastigheter. Skatteintäkter och 
kommunal utjämning ökar markant i årets prognos 
till 3,0 procent. Med årets prognos skulle 
nettokostnadsandelen dvs hur stor del den löpande 
verksamheten tar i anspråk av skatteintäkter och 
kommunal utjämning uppgå till 97,9 procent. 

SOLIDITET i % 2019 2020 2021-04 
    
Soliditet enligt 

balansräkning 70 70 72 

Soliditet inklusive 

pensionsåtaganden 38 39 40 

LIKVIDITET 2019 2020 2021-04 

Likvida medel mnkr 79,6 117,0 116,1 

Kassalikviditet (%) 125 139 157 

UTFALL I 
FÖRHÅLLANDE TILL 
BUDGET, (mnkr) 2020 

Utfall 
2021-04 

Prognos
2021 

Budgetavvikelse 

nämnder helår 16,4 3,3 -0,5 

 
2019 2020 

Prognos 
2021 

Förändring av verk-

samheternas netto-

kostnader (%) 0,9 0,9 2,8 

Förändring av skatte-

intäkter och kommunal 

utjämning 0,0 4,0 3,0 

Verksamheternas 

nettokostnader/skatte-

intäkter och kommunal 

utjämning 99,4 97,1 

97,9 
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Sammantagen bedömning 

Flertalet av finansiella nyckeltalen visar på en 
förbättrad finansiell ställning för verksamhetsår 
2020 och prognos 2021 därmed också bättre 
förutsättningar för kommande år. Det är dock av 
yttersta vikt att fortsätta med beslutad plan och 
genomföra beslutade åtgärdsplaner samt att arbeta 
för att höja kommande års budgeterade 
resultatnivåer. Detta för att skapa utrymme att 
fortsätta självfinansiera investeringar. Men också för 
att kunna möta kommande behov, i demografi, men 
även kommunens höga ansvarsförbindelse och 
omfattande borgensåtagande. Och för att leva upp 
till de mål som kommunfullmäktige beslutat för god 
ekonomisk hushållning. Resultatnivån bör också 
framåt ligga på en stabil nivå och öka. 

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en balans-
kravsutredning för kommunen. För 2021 har inte 
budgeterats med att utnyttja resultatutjämnings-
reserven (RUR) däremot skulle det vara möjligt 
enligt gällande regelverk.  

 

 
Årets prognostiserade resultat för 2021 visas på 

ett överskott om 13,7 mnkr. Med nuvarande prognos 
för 2021 skulle det vara möjligt att reservera 
7,1 mnkr till RUR. I riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning har kommunfullmäktige beslutat att 
RUR maximalt får uppgå till 20,0 mnkr. RUR 
uppgår efter bokslut 2020 till 20,0 mnkr. Det innebär 
att reserven är fylld och ytterligare avsättningar är 
inte möjligt. Balanskravsresultatet landar därmed på 
12,7 mnkr för 2021. 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen 
att utreda möjligheten att höja resultatutjämnings-
reserven. 
 

BALANSKRAVSUTREDNING 
(mnkr) 

Prognos 
2021 

= Årets resultat enligt resultaträkningen 13,7 

- Samtliga realisationsvinster (ej 

exploatering) -1,0 

+ Realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 

+ Realisationsförluster enligt 

undantagsmöjlighet - 

+/- Orealiserade vinster/förluster i 

värdepapper - 

+/- Återföring av orealiserade 

vinster/förluster i värdepapper - 

= Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 12,7 

- Reservering av medel till RUR - 

+ Användning av medel från RUR - 

= Balanskravsresultat 12,7 
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Väsentliga personalförhållanden i kommunen 

 

MEDARBETARE OCH SJUKFRÅNVARO 
Utfall 

2019-04 
Utfall 

2020-04 
Utfall 

2021-04 

Antal månadsavlönade (antal personer)   802 827 822 

Timanställda (antal personer) 279 271 232 

Antal månadsavlönade (årsarbetare) 745 780 787 

Månadslön (mnkr) 79,2 80,1 83,3 

Timlön (mnkr) 6,9 6,2 6,3 

Lön totalt inklusive sociala avgifter 144,6 145,9 147,3 

Sjukfrånvaro i % av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 7,5 10,3 10,8 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 29 år eller yngre  7,6 20,3 12,0 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 30 - 49 år  7,7 9,2 11,1 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 50 år eller äldre 7,3 9,9 10,2 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvarounder en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, i % 47,8 37,7 49,8 

Sjuklön dag 2-14 (mnkr) 2,3 3,1 2,3 

Sjuklön dag 15-90 (mnkr) 0,3 0,3 0,4 

 
 
Anställda 

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda 
med månadslön uppgick den 30 april 2021 till 822 
personer inom kommunen, vilket är en minskning 
med fem personer jämfört med den 30 april 2020. 

Totalt har antalet anställda inom omsorgs-
förvaltningen minskat med cirka 50 personer varav 
14 tillsvidareanställda samt 34 tidsbegränsat 
anställda. En del av orsaken är att samtliga tillsvidare 
anställda erbjudits heltid vilket minskat behovet av 
personal. Utbildningsförvaltningen har minskat 
antalet tillsvidareanställda med två personer och 
ökat antalet tidsbegränsat anställda med tio personer 
vilket är ett led i att anpassa organisationen efter 
verksamhetens behov. För kommunstyrelsen sker en 
utökning med fyra tjänster bland annat utifrån behov 
inom olika projekt.  

Inom kommunen totalt har antalet timvikarier 
minskat med 35 personer vilket är ett led i ökat 
heltidsinförande inom samtliga verksamheter. 

Antalet tillgängliga timmar ökar som en effekt av 
högre sysselsättningsgrad, men timmarna har inte 
kunnat användas optimalt då man bland annat inom 
omsorgen, på grund av pandemin, begränsat antalet 
olika verksamheter som personalen arbetar inom. 

 
 

Sysselsättningsgrad 
Sysselsättningsgraden ökade markant under 2020 

då samtliga tillsvidareanställda medarbetare inom 
omsorgen erbjöds heltid vilket innebär att större 
delen av de tillsvidareanställda medarbetarna inom 
kommunen nu erbjudits möjligheten till heltids-
arbete. 

Andelen tillsvidareanställda medarbetare i 
Sotenäs kommun som har en heltidsanställning är 
hög. Med de insatser som genomförts under heltids-
projektet innebär det att 96,8 procent av kommunens 
tillsvidareanställda har en 100 procentig anställ-
ningsgrad i april 2021 jämfört med 95,7 procent i 
april 2020. När heltidsprojektet startade år 2018 var 
andelen tillsvidareanställda med heltid 92,8 procent. 
En bidragande orsak till att sysselsättningsgraden 
inte är 100 procent är att anställda själva väljer att 
inte anta heltid trots att möjligheten finns. Att få fler 
att gå från deltid till heltid kommer vara nödvändigt 
för att möta välfärdens kompetensförsörjnings-
behov. 

Det finns fortsatt utmaningar med heltidsresan 
inom vissa yrkeskategorier. Projektarbetet kring 
heltid avslutas i december 2021 och då föreslås 
heltidsanställning vara norm i Sotenäs kommun med 
möjlighet att själv välja en lägre sysselsättningsgrad. 
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Kompetensförsörjning 
Samtliga verksamheter har reviderat personal-

försörjningsplanen och tagit fram gemensamma 
fokusområden som ska arbetas med under året i 
enlighet med utarbetad modell. Inom kommunen 
kommer det de närmaste åren behöva ske en översyn 
av samtliga administrativa processer samt införas 
fler tekniska lösningar för att skapa ett tryggare, 
säkrare och effektivare arbete. Förändringen ska 
förenkla för användarna så att kommunen upplevs 
mer tillgänglig, men också effektivisera och 
digitalisera arbetet för att på så vis använda 
resurserna rätt. Resurser behövs för att driva 
förändringsarbete samt utveckla befintliga och nya 
processer. För att klara utmaningen krävs dels en 
kompetenshöjning av befintlig personal, dels en 
annan kravbild vid nyanställning. En ständig 
utveckling skapar nyfikenhet och arbetsglädje. Att se 
varje medarbetares potential samt genom 
omställning skapa förutsättningar till fortsatt arbete 
inom kommunen vid förändrade krav och förut-
sättningar. 

En omställning bör också ske för att möta 
medarbetares krav på en framtida arbetsgivare kring 
flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och anställnings-
former samt ett fortsatt arbete med en god arbets-
miljö fortsätter. En god arbetsmiljö ger nöjda med-
arbetare som väljer att stanna kvar. 

Pensionsavgångarna de närmaste åren kan med-
föra kompetensförluster i verksamheterna. Fram till 
år 2027 är pensionsavgången 32 medarbetare inom 
skola och barnomsorgsarbete och cirka 42 personer 
inom omsorgsförvaltningen. 

Inom kommunen sker en rad utvecklingsprojekt 
samt etableringar och beroende av hur omfattande 
dessa blir kan förvaltningens samtliga delar behöva 
utöka sin personalstyrka för att möta behoven. 

 
Sjukfrånvaro 

En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en 
god arbetsmiljö och bra arbetsförutsättningar för 
medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen av 
verksamheten. Den totala sjukfrånvaron för årets 
fyra första månader utgjorde 10,8 procent, en ökning 
jämfört med föregående år som uppgick till 10,3 
procent. Den långa sjukfrånvaron har ökat något och 
den korta minskat jämfört med föregående år. 

Totalt har sjukfrånvaron i åldersgruppen 29 år och 
yngre minskat jämfört med föregående år men ligger 
fortsatt på en hög nivå.  

Den höga sjukfrånvaron beror till stor del på att 
de flesta medarbetare arbetar i kontaktyrken och 
personalen inom dessa verksamheter ska vara 
hemma vid minsta symtom. Inom delar av 
kommunens verksamheter har vissa yrkesgrupper 
arbetat på distans vilket gör att medarbetare trots 
lätta symtom, eller vid smittspårning av covid-19, 
kunnat fortsätta arbeta vilket gett en relativt låg 
sjukfrånvaro inom dessa enheter.  

Det är viktigt att vidta olika åtgärder i syfte att 
sänka sjukfrånvaron. Dels för de som arbetar på 
distans då det kan innebära både fysiskt, men även 
psykiskt sämre arbetsförhållanden. Dels stöd, 
information, och tydliga riktlinjer och rutiner för de 
medarbetare som behöver vara på plats och arbeta i 
verksamheterna. Inom samtliga förvaltningar finns 
en ökning av sjukfrånvaro på grund av psykisk 
ohälsa. Samtliga chefer följer upp sjukfrånvaron på 
enheten och skapar individuella rehabiliterings-
planer vid behov. 
 
Personalkostnader 

Totalt har personalkostnaderna ökat med +0,9 
procent (1,4 mnkr) jämfört med samma period 
föregående år, vilket påverkas av att pensions-
kostnaderna för perioden minskat med -3,7 mnkr 
jämfört med samma period föregående år.  

Kostnaderna för månadslön har ökat med 3,2 mkr 
(4,0 procent) jämfört med föregående år samtidigt 
som kostnaden för övertid-, mertid- och fyllnads-
ersättning har ökat med +0,5 mnkr till följd av 
pandemin då personalbehov uppstått med kort varsel 
och befintlig personal i högre utsträckning behövt 
arbeta övertid för att klara verksamhetens uppdrag. 
Under perioden har sjuklönekostnader minskat med 
-0,5 mkr vilket beror på att den korta sjukfrånvaron 
minskat och den långa sjukfrånvaron ökat. 

 

Antal sjukdagar/anställd 
i snitt 2019  2020 

2020-
04 

2021-
04 

Kommunstyrelsen 23,2 23,7 9,1 8,9 

Byggnadsnämnden 13,6 29,8 9,7 11,3 

Miljönämnden 18,5 36,2 12,5 2,4 

Omsorgsnämnden 16,9 18,0 7,1 7,9 

Utbildningsnämnden 17,5 24,0 8,6 10,4 
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Covid-19 
Pandemin har nu pågått i världen under över ett år 

och påverkat och fortsätter påverka landet, regionen, 
kommunen och dess medborgare och medarbetare 
inom alla delar av verksamheten. Hela samhället har 
genomfört stora omställning för att anpassa efter 
rekommendationer och riktlinjer som myndigheter 
fastställt. Sotenäs kommun har från början av 
pandemin valt att i alla delar följa myndigheters råd 
och rekommendationer. I mars 2020 införde 
kommunen en pandemigrupp bestående av 
representanter från varje förvaltning som arbetat för 
att skapa en samsyn och gemensamma rutiner kring 
hanteringen av pandemin inom kommunen. Varje 
vecka har ett internt direktiv uppdaterats som finns 

tillgängligt för samtliga anställda. Utöver att 
pandemin gett en högre sjukfrånvaro utifrån sjuk-
dom, smittspårning och att stanna hemma vid minsta 
symtom märker samtliga förvaltningar av en ökad 
psykisk ohälsa och belastning av personalen på 
grund av konsekvenser av pandemin. Det kan bero 
på social isolering, stark oro och stress. Utifrån dessa 
symtom behöver arbetsgivaren tillsammans arbeta 
brett och aktivt för att synliggöra psykisk ohälsa och 
motverka den på bästa vis. 

Utöver friskvårdsbidrag har anställda även i år 
fått en tidig julgåva. Dels som stort tack för insatser 
under pandemin, dels i syfte att stimulera handeln i 
kommunen. 
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Ekonomisk redovisning 
 

I avsnittet ingår uppföljning av resultaträkning, 
investeringsredovisning samt driftredovisning per 
verksamhetsområde och nämnd.  

Samma redovisningsprinciper och beräknings-
metoder har använts i delårsrapporten som i den 
senaste årsredovisningen. I bokslutet 2020 kostnads-
fördes anläggningsstöd till föreningar som tidigare 
aktiverats i balansräkningen.  

Definitionen av en investering år 2021, är precis 
som föregående år, att: den ekonomiska livslängden 
beräknas till minst tre år, tillgången är avsedd för 

stadigvarande bruk, och beloppet uppgår till minst 
ett halvt prisbasbelopp.  

Pensionsredovisning sker fortsatt genom den så 
kallade blandmodellen. 

Sotenäs kommun har stora säsongsvariationer då 
antalet boende och besökande under sommar-
månaderna ökar kraftigt. Detta får stora effekt i 
verksamheten, bland annat syns att intäkter i form av 
båtplatsavgifter, hamnavgifter och parkeringsavgif-
ter. På kostnadssidan syns stora effekter istället inom 
äldreomsorgens verksamhetsområde.

 
 
Resultaträkning 
 

       

Belopp i mnkr 
Bokslut  

2020-04 
Bokslut  

2021-04 
Budget jan-

april 2021 
Prognos 

helår 2021  
Budget 

 helår 2021 
Avvikelse  

 helår 2021 
Verksamhetens intäkter   53,1 56,7  - - - 

Verksamhetens kostnader -211,9 -221,3 *-170,4 *-510,8 *-511,2 *0,5 

Avskrivningar -10,3 -9,3 -9,6 -37,9 -28,8 -9,1 

Verksamhetens nettokostnader -169,1 -174,0 -180,0 -548,7 -540,0 -8,6 

       

Skatteintäkter 152,6 162,9 157,6 484,2 472,9 11,3 

Kommunal utjämning & 

fastighetsavgift 17,4 25,3 23,5 76,0 70,4 5,7 

Verksamhetens resultat 0,9 14,3 1,1 11,6 3,2 8,3 

       

Finansiella intäkter 0,7 0,7 0,9 2,5 2,8 -0,2 

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

Resultat efter finansiella poster 1,4 14,9 1,8 13,7 5,5 8,2 

       

Extraordinära poster - - - - - - 

Resultat 1,4 14,9 1,8 13,7 5,5 8,2 

 
* Prognos och helårsbudget avser nettokostnader 
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Periodens resultat och helårsprognos 

Periodens resultat 
Periodens resultat uppgår till +14,9 mnkr jämfört 

med +1,4 mnkr samma period föregående år. I 
jämförelse med budget för perioden (1,8 mnkr) 
avviker resultatet positivt med +13,1 mnkr.  

Helårsprognosen uppgår till +13,7 mnkr, vilket är 
+8,2 mnkr bättre än budgeterade 5,5 mnkr. Det 
prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 
+12,7 mnkr.  

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens intäkter som består av avgifter 

och ersättningar, hyror, arrenden, försäljning av 
varor och tjänster, specialdestinerade statsbidrag och 
andra bidrag, uppgår för perioden till 56,7 mnkr 
(föregående år 53,1 mnkr) vilket är en ökning med 
3,6 mnkr jämfört med föregående år.  

Statsbidrag från Skolverket ökar med +1,9 mnkr, 
Socialstyrelsen +1,4 mnkr och Migrationsverket  
-3,7 mnkr. Bidrag för sjuklöneersättning har ökat 
med +2,1 mnkr, bidrag för EU-projekt har ökat med 
+2,8 mnkr och övriga riktade projekt-/driftbidrag 
har ökat med +1,5 mnkr jämfört med samma period 
föregående år.  

Periodens budgetavvikelse påverkas främst av 
sjuklöneersättning +2,1 mnkr, statsbidrag från 
Migrationsverket +1,1 mnkr, EU-bidrag +1,3 mnkr 
samt övriga riktade projekt-/driftbidrag +4,7 mnkr.  

Verksamhetens kostnader 
Verksamhetens kostnader ökar med 9,4 mnkr 

(4,4 procent), jämfört med samma period föregående 
år. Personalkostnaderna har ökat med 5,5 mnkr, 
(4,2 procent). Kostnaderna för pensioner har ökat 
med 3,7 mnkr mellan åren. Årets el-kostnader är 1,3 
mnkr högre än föregående år, IT-/licenskostnader 
har ökat med 1,0 mnkr och konsulttjänster med 5,5 
mnkr, varav 4,0 mnkr avser konsulter inom projektet 
landbaserat vattenbruk. 

Periodens personalkostnader inklusive pensioner 
är 4,5 mnkr bättre än budgeterat under perioden, 
medan övriga kostnader dragit över budget med 6,8 
mnkr.  

Avskrivningar 
Årets avskrivningar är 1,0 mnkr lägre än samma 

period föregående år vilket påverkas av att 
anläggningsbidrag skrevs av under 2020. Samtliga 

anläggningsbidrag slutavskrevs under föregående år 
vilket innebär att dessa inte påverkar årets avskriv-
ningar år 2021.  

Årets avskrivningar under perioden är något lägre 
än budget för perioden då endast enstaka mindre 
investeringar hittills aktiverats under 2021. 

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot 
budget om -9,1 mnkr. Avvikelsen beror på 
förändrade redovisningsprinciper avseende plan-
kostnader som idag finns i balansräkningen 
(6,6 mnkr) samt årets prognosticerade utgifter 
(2,5 mnkr), vilka planeras kostnadsföras under året. 

Verksamhetens nettokostnader 
Verksamhetens nettokostnader, inklusive vinster 

vid försäljning av fastigheter och exploaterings-
verksamhet, har ökat med 2,9 procent (4,8 mnkr) 
jämfört med 2020. Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 
92,4 procent. Helårsprognosen innebär att årets 
nettokostnadsandel kommer uppgå till 97,9 procent. 
I bokslut 2020 uppgick nettokostnadsandelen till 
97,1 procent. 

 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och 
fastighetsavgift 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastig-
hetsskatten uppgår under årets fyra första månader 
till 188,3 mnkr (170,0 mnkr), en ökning med 
18,3 mnkr (10,8 procent) jämfört med föregående år.  

Perioden utfall är 7,2 mnkr bättre än budget och 
avser skatteavräkning år 2020 (2,8 mnkr), skatte-
avräkning januari-april 2021 (2,3 mnkr) och 
inkomstutjämningsbidrag januari till april 2021 
(2,1 mnkr). 

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot 
budget om 16,9 mnkr varav skatteintäkter 11,3 mnkr 
och inkomstutjämning 6,2 mnkr utgör de största 
avvikelserna. 

Finansnetto 
Finansnettot, skillnaden mellan finansiella in-

täkter och kostnader, uppgår under perioden till 
0,6 mnkr vilket är i nivå med samma period före-
gående år. Under året kommer utdelningen ifrån 
Kommuninvest AB bli lägre än tidigare. 

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot 
budget om -0,1 mnkr. 
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Investeringsredovisning  

     

Belopp i mnkr 

Utfall 

2021-04 

Prognos 

2021 

Total budget 

2021 

Avvikelse 

2021 

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet     

0002 - Ks ofördelat - -0,5 -0,5 - 

0005 – Beslutsstödsystem Hypergene -0,1 -0,4 -0,4 - 

0008 - Inventarier Kommunkontor - -0,1 -0,1 - 

0042 - E-Arkiv  - -0,2 -0,2 - 

0043 - Ekonomisystem  - -0,2 -2,0 1,8 

0098 - Digitalisering  - -0,7 -0,7 - 

1202 - Räddn.tj Fordon - -0,5 -0,5 - 

1204 - Räddn.tj Övrigt - -0,5 -0,5 - 

1205 – Räddn tj Inventarier  -0,3 -0,2 -0,2 - 

1206 – Räddningstjänstens utrustning -0,1 1,1 -1,1 - 

1207 – Brandskyddsåtgärder/värmekamera - -1,1 -1,1 - 

Summa kommunstyrelsens allmänna verksamhet -0,3 -5,0 -6,8 1,8 

     
Kommunstyrelsens tekniska verksamhet     

Markförvaltning     
0031 - Strategiska dokument, öp -0,5 -1,3 -1,3 - 

0032 - Detaljplaner -0,1 -3,6 -3,6 - 

0127 - Sprigethamnen  - 0,1 0,1 - 

0128 - Ögården 1:9 Etapp 3 - 1,7 1,7 - 

0217 - Hällebo, Etapp 2 -0,1 1,1 1,1 - 

0233 - Skomakarudden - 0,2 0,2 - 

0250 - Detaljplan Gamla Smögen -0,1 2,8 2,8 - 

0251 - Detaljplan Gamla Hunnebo - 1,4 1,4 - 

0281 – Ädp Smögens hamn - 0,3 0,3 - 

Summa Markförvaltning -0,7 2,5 2,5 - 
     
Gata, park och bad     

0401 - Asfaltering beläggning gator -0,1 -5,6 -5,6 - 

0402 – Laddstolpar - -1,0 -1,0 - 

0403 - Upprustn torgen i Bovall och Väjern -  -0,8 -0,8 - 

0408 - Gatuarbeten efter VA-saneringar -  -0,2 -0,5 0,4 

0411 - Ställplatser enl näringsl.strat. genomfö -0,1 -0,5 -0,6 0,1 

0419 - Förbättring/planerat underh. parker -0,1 -0,9 -0,9 - 

0420 - Offentlig renhållning -0,1 -0,5 -0,5 - 

0421 - Nyanläggning park Ulebergshamn -  -0,0 -0,2 0,2 

0422 - Saltbingar -  -0,4 -0,4 - 

0466 - Fordon tekniska -0,1 -0,5 -1,0 0,5 

0471 - Gång- och cykelvägar - -3,5 -3,5 - 

0473 - Utbyte gatubelysning -0,1 -1,2 -0,7 -0,5 

0476 - Enkelt avhjälpta hinder (gata) - -0,1 -0,1 - 

0481 - Åtgärder murar -0,1 -2,1 -2,1 - 

0502 – Förbättring planerat u-håll badplatser -0,1 -0,3 -0,3 - 
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0509 - Förbättr/planerat underhåll lekplatser - -1,7 -1,7 - 

0528 - Belysning motionsspår Kungshamn -  -0,0 -0,6 0,6 

0529 – Byte inventarier idrottshallar -  -0,1 -0,1 - 

Summa Gata, park och bad -0,6 -19,3 -20,5 1,2 
     
Hamnar     

0019 - Förbättring småbåtshamnar/bryggor -0,7 -3,9 -3,9 - 

0029 - Åtgärder betong / stenkajer -0,1 -1,5 -2,7 1,2 

0220 - Geoteknik Gamla Hunnebo -0,1 -0,7 -0,7 - 

Summa Hamnar -0,8 -6,1 -7,2 1,2 
     
Fastighet     

0302 - Externhyresfinans. investeringar -0,1  -0,4 -0,4 - 

0303 - Åtg e myndighetstillsyn enl lagkrav - -0,8 -1,8 1,0 

0307 - Fiberanslutningar fastigheter -0,1 -0,2 -0,2 - 

0315 - Lekplatser på skolor och förskolor - -0,3 -0,8 0,5 

0329 - Hunnebohemmet projektering -0,2 -11,5 -11,5 - 

0331 - Åtgärd plan energieffektivisering -0,1 -0,8 -1,8 1,0 

0339 - Hygienvårdsanläggning Kleven -0,7 -1,5 -1,5 - 

0349 - Tillbyggn. brandstation Bohus-Malmön -0,1 -0,4 -0,4 - 

0362 - Utbyggnad skalskydd -0,9 -1,4 -1,4 - 

0369 - Storköksutrustning -  -0,5 -0,5 - 

0370 – Flytt av förskola till Smögenskolan -1,9 -3,2 -3,2 - 

0374 – Hotellås Kvarnberget -  -0,0 -1,0 1,0 

0399 - Planerat underhåll -2,2 -8,2 -8,7 0,5 

Summa Fastighet -5,9 -29,2 -33,1 4,0 
     
Övrigt     

0035 - Inventarier måltidsenhet -0,1 -0,9 -0,9 - 

0045 - Inventarier lokalvård -  -0,6 -0,6 - 

Summa Övrigt -0,1 -1,4 -1,4 - 
     
Försäljningar och fastighetsinköp     

0001 – Fastighetsköp (mark &byggnad) -2,6 - - - 

0004 – Fastighetsförsäljning (byggnader) - 3,5 3,5 - 

0006 – Försäljning markreserv/reglering - - - - 

Summa Försäljningar och fastighetsinköp -2,6 3,5 3,5 - 
Summa Kommunstyrelsens tekniska verksamhet -10,7 -50,0 -56,3 6,3 

     

Utbildningsnämnden     

0009 - Inköp konst i offentlig miljö - -0,4 -0,4 - 

1011 - Utrustning digitalisering UN -0,1 -0,1 -0,1 - 

1025 - Nya Möbler lärosalar -0,3 -0,5 -0,5 - 

Summa Utbildningsnämnden -0,4 -1,0 -1,0 - 

     

Summa Investeringsverksamhet -11,4 -56,0 -64,1 8,1 
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Analys av investeringsverksamheten 
Investeringsbudget för 2021 uppgår till 39,3 mnkr 

inklusive särskild satsning för Hunnebohemmet på 5 
mnkr. Till det kommer 24,8 mnkr i resultatöverförda 
medel från tidigare år. Det innebär att årets beslutade 
budget uppgår till 64,1 mnkr. 

Investeringsutgifterna efter första tertialet uppgår 
till 11,4 mnkr vilket motsvarar 18 procent av den 
totala investeringsvolymen. Prognosen för helåret 
pekar på ett utfall om 54,7 mnkr, vilket innebär att 
85 procent av årets totala investeringsvolym.   

Några av de större insatserna under året är: ny 
fasad på Hunnebostrand skola och invändiga ytskikt 
på Hedalens förskola, en solcellsanläggning kommer 
att utföras på Kvarnbergshemmet, nya ventilations-
aggregat på Bryggan och Hunnebostrands skola 
samt nya bergvärmepumpar på Hunnebostrands 
skola och i lådhallen på Smögen.  

Allmän verksamhet 
Utfallet efter första tertialet avser beslutsstöd-
systemet Hypergene och utrustning för räddnings-
tjänsten. Av budgeterade medel på 6,8 mnkr 
förväntas 5,0 mnkr nyttjas under 2021. Resterande 
medel avser ekonomisystem vilka kommer äskas 
med till nästkommande år då implementering av nytt 
ekonomisystem kommer att fortlöpa. 

Markförvaltning 
Av budgeterade medel på 2,5 mnkr förväntas hela 

beloppet gå åt under 2021. Efter april har 0,7 mnkr 
förbrukats.  

Arbetet med översiktsplanen har fortsatt under 
första tertialet och utfallet avser konsultkostnader 
som genomför arbetet med att ta fram handlingar och 
plandokument utifrån bedömningar och instruk-
tioner från den av kommunen utsedda politiska 
styrgruppen. Även om möjligheterna att ha work-
shops och andra möten har påverkats av covid-19 har 
politiker, förvaltning och konsulter kunnat fortsätta 
arbetet med nya metoder. Arbete med detaljplaner 
för Gamla Smögen och Hällebo har också fortskridit. 
Hantering av upparbetade kostnader kommer att ses 
över under innevarande år. 

Gata, park och bad 
Utfallet efter första tertialet landar på 0,6 mnkr. 

Av budgeterade medel för helåret på 20,5 mnkr, 
beräknas 19,3 mnkr att användas.  
Gång- och cykelvägen norr om Bovallstrand färdig-
ställs under det första tertialet. Muren som håller upp 
Svinemyndevägen i Hunnebostrand ska repareras 
och stadgas upp och i samband med detta kommer 
även Sotenäs Vatten AB genom Västvatten att utföra 
VA-arbeten i vägen.  
Kommunen har fått ett arv från en privatperson med 
förbehållet att pengarna ska gå till Stenbogens 
badplats. Arbete med planering och projektering för 
detta startas upp under hösten.  

Renoveringsarbeten på torget i Hunnebostrand 
kommer att påbörjas under försommaren. Det kan bli 
aktuellt med ytterligare industrietableringar på 
Guleskär, om detta blir av kan det komma att 
behövas vissa modifieringar kring Bäckevikstorget. 

Hamnar 
När det gäller förbättringar i småbåtshamnarna 

kommer hela budgetutrymmet att användas. Strand-
promenaden vid Sandbogen har färdigställts under 
årets första del och återinvigts den 7 maj.  

Den geotekniska utredningen för geotekniska 
åtgärder i Hunnebostrand är förnärvarande ute på 
samråd. På kajen vid Smögens Fiskauktion ska 
företaget som byggde den nya kajen 2014 påbörja 
garantiarbeten efter sommaren. Sedan tidigare pågår 
en diskussion med Smögens Fiskauktion om att öka 
djupet vid kajen till sju meter för att klara att ta emot 
större båtar, och i april gav Länsstyrelsen sitt med-
givande till muddring och sprängning av platsen. 

Fastighet 

Utfallet efter första tertialet landar på 5,9 mnkr. 
Av budgeterade medel för helåret på 33,1 mnkr, 
beräknas 29,1 mnkr att användas.  

Projekteringen av Hunnebohemmet fortlöper i 
samråd med planavdelningen. Planerat underhåll har 
genomförts bl.a. genom ny fasad på Hunnebostrands 
skola och invändiga ytskikt på Hedalens förskola. 
Vid sidan av det ordinarie underhållet kommer 
energibesparande åtgärder att vidtas. En solcells-
anläggning kommer att utföras på Kvarnbergets 
äldreboende, nya ventilationsaggregat i Bryggans 
lokaler och Hunnebostrands skola, samt nya berg-
värmepumpar på Hunnebostrands skola och i 
”lådhallen” på Smögen. 
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Övrigt 
Utbyte pågår av lokalvårdsenhetens maskinpark. 

En direktupphandling pågår och beräknas vara klar 
för inköp i augusti. Nya matvagnar kommer att 
behöva köpas in under året. 

Försäljningar och fastighetsinköp 
Fastighetsförsäljningar planeras utifrån kommun-

fullmäktiges lokalförsörjningspolicy. Ett förslag till 
yteffektiviseringar bearbetas för närvarande i 
förvaltningarna. Försäljningar för budgeterat belopp 
bedöms kunna genomföras under mandatperioden. 

Utfallet för fastighetsköp avser fastigheten 
Hovenäs 1:337 inom detaljplanen "Hovenäs hamn". 
Inför budgeterade fastighetsförsäljningar pågår 
detaljplanering av den s.k. "Parkskolan". Däremot 
avvaktar förvaltningen säkrare prognoser ifråga om 
antalet barn och elever innan ytterligare förslag till 
försäljningar föreslås. Utredning om förändringar i 
lokalförsörjningen pågår emellertid parallellt vilket 
kan medföra att förvaltningen återkommer med 
förslag i dessa delar. 

Byggnadsnämnden 
Nämnden har 2021 ingen budget för investering. 

Under året har inte heller några investeringar gjorts. 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Nämnden har 2021 ingen budget för investering. 

Under året har inte heller några investeringar gjorts. 

Utbildningsnämnden 
Utfallet under perioden uppgår till 0,4 mnkr. 

Inom utbildningsförvaltningen har arbetet med över-
syn av klassrumsmiljöer påbörjats. Det har under en 
lång tid tillbaka saknats plan för hur klassrums-
uppsättningar ska förnyas. 0,3 mnkr har hittills 
använts av budgeterade 0,5 mnkr.  

Årets budget för digitalisering om 0,1 mnkr har 
använts och inga medel kvarstår.  

Omsorgsnämnden 
Nämnden har 2021 ingen budget för investering. 

Under året har inte heller några investeringar gjorts. 
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Driftredovisning 

 

 
 

HELÅRSÖVERSIKT MED PROGNOS Netto Prognos Budget Avvikelse 

Belopp i mnkr 2020 2021 2021 2021 

Verksamhetsindelad driftredovisning      

Politisk verksamhet -8,3 i.u. -14,3 i.u. 

Infrastruktur, skydd m.m. -45,1 i.u. -45,3 i.u. 

Fritid och kultur -29,5 i.u. -17,1 i.u. 

Pedagogisk verksamhet -179,4 i.u. -178,5 i.u. 

Vård och omsorg -229,8 i.u. -233,6 i.u. 

Särskilt riktade insatser -2,5 i.u. -5,7 i.u. 

Affärsverksamhet 12,6 i.u. 15,4 i.u. 

Gemensamma verksamheter 500,0 i.u. 484,5 i.u. 

Årets resultat 18,1 13,7 5,5 8,2 

Justeras: poster som inte är hänförliga till ”verksamhetens intäkter” och 

”verksamhetens kostnader ”i resultaträkningen. 509,3 524,5 516,7 7,7 

Verksamhetens intäkter - Verksamhetens kostnader enligt 

resultaträkningen (netto) -491,2 -510,8 -511,2 0,5 

     

Driftredovisning per nämnd     

Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,3 -2,6 -2,6 0,0 

Kommunstyrelsen -74,0 -74,7 -78,2 2,7 

   Allmän verksamhet inkl. KS ofördelat -59,0 -63,6  -66,6 3,0  

   Teknisk verksamhet -15,0 -11,1  -10,8 -0,3  

Byggnadsnämnden -8,7 -9,2  -9,6 0,4  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,8 -1,6  -1,6 0,0  

Utbildningsnämnden -196,8 -196,8  -196,8 0,0  

Omsorgsnämnden -226,0 -235,5  -232,0 -3,6  

Summa nämndsverksamhet -509,7 -520,4 -519,9 -0,5 

     

Övrig gemensam verksamhet     

Pensionsutbetalningar / personalomkostnader -13,8 -13,3  -15,3 2,0  

Förvaltningsgemensamt -0,5 -10,5  -22,0 3,7  

Driftbidrag -15,6 -3,9  -3,1 -0,7  

Exploateringsverksamhet  7,5 2,8  7,9 -5,1  

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 5,5 1,0  - 1,0  

Interna kapitalkostnader 35,3 33,4  36,6 0,0  

Summa skattefinansierad verksamhet -491,2 -510,8 -511,2 0,5 

     

Planenliga avskrivningar -35,9 -37,9 -28,8 -9,1 

Summa efter avskrivningar -527,1 -548,7 -540,0 -8,6 

     

Skatteintäkter 474,5 484,2  472,0 11,3  

Kommunal utjämning och fastighetsavgift 68,3 76,0  70,4 5,7  

Finansiella intäkter 2,9 2,5  2,8 -0,2  

Finansiella kostnader -0,5 -0,4  -0,5 0,1  

Årets resultat  18,1 13,7 5,5 8,2 
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Driftredovisning – prognos 2021
Helårsprognosen efter fyra månader pekar på ett 

positivt resultat om 13,7 mnkr. Det innebär en kraftig 
förbättring jämfört med budget på 5,5 mnkr.  

Verksamhetens nettokostnader, inklusive reavins-
ter vid försäljning av fastigheter och exploaterings-
verksamhet men exklusive årets avskrivningar 
väntas per helåret öka med 4,0 procent (19,6 mnkr) 
jämfört med 2020. Skatteintäkter och utjämnings-
bidrag ökar i helårsprognosen med 3,2 procent (17,4 
mnkr) jämfört med utfall 2020. 

Nämndsverksamhet 
För nämndverksamheten prognostiseras ett svagt 

underskott om -0,5 mnkr. Kommunstyrelsen 
prognostiserar ett positivt resultat om +2,7 mnkr 
varav ofördelade medel +1,8 mnkr. Även byggnads-
nämnden prognostiserar ett överskott mot budget 
medan omsorgsnämndens prognos visar -3,6 mnkr i 
förhållande till budget. Läs mer i kommande avsnitt 
Ekonomisk uppföljning per nämnd.  

Nämnderna får under perioden januari till juni 
2021 delvis ersättning för sjuklöner från staten på 
grund av rådande corona-pandemi.  

Övrig gemensam verksamhet 
Kostnader för pensioner och sociala avgifter 

förväntas bli 2,0 mnkr lägre än budgeterat under året 
vilket främst beror på lägre sociala avgifter än 
budgeterat. Utrymmer i den centrala lönepotten 
kommer generera ett överskott mot budget med cirka 
3 mnkr.  

 
Årets driftbidrag väntas bli högre än budgeterat. 

På grund av rådande corona-restriktioner har Sotenäs 
RehabCenter AB hållit större delen av verksamheten 
stängd under året. I dagsläget har inga besked getts 
från myndigheter om när badanläggningen kan 
öppna verksamheten igen vilket gör prognosen 

mycket osäker. Det finns också osäkerheter i 
prognosen avseende övriga driftbidrag. Helårs-
prognosen visar ett underskott om -0,7 mnkr. 

 
 Exploateringsintäkterna prognostiseras enligt 

försiktighetsprincipen vilket innebär -5,1 mnkr 
sämre än budgeterat. I prognosen medräknas 2,8 
mnkr i nettointäkter och avser, förutom redan såld 
industrimark på Ödegården, prognos om att sälja av 
industrimark vid Hogenäs industriområde. 

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 
prognostiseras till 1,0 mnkr avseende industrimark 
vid Hogenäs. Ytterligare försäljningar av industri-
mark, där vinsten beräknas uppgå till cirka 2 mnkr, 
kan komma till stånd under året under förutsättning 
att bolagen erhåller erforderliga miljötillstånd. 

 
Årets avskrivningar beräknas bli -9,1 mnkr högre 

än budgeterat. Överdraget kommer av förändrade 
redovisningsprinciper i syfte att följa uppdaterad 
redovisningslagstiftning. Detta innebär att kostnader 
som tidigare tillgångsförts för framtagande av 
översikts- och detaljplaner kommer att kostnadsföras 
under året, tillsammans med årets utgifter inom 
området.  

 
Skatteintäkter inklusive slutavräkning beräknas 

ge ett överskott mot budget med +11,2 mnkr, varav 
slutavräkning för 2020 uppgår till +2,3 mnkr och 
slutavräkning för 2021 uppgår till +5,3 mnkr. 

 Kommunal utjämning och generella bidrag 
beräknas ge ett överskott om +6,0 mnkr, varav +6,2 
mnkr avser inkomstutjämningen. Fastighetsavgiften 
prognostiseras till -0,3 mnkr mot budget.  

 
Kommunen har inga lån hos kreditinstitut. 

Finansiella intäkter avser främst borgensavgift från 
Sotenäsbostäder AB (1,9 mnkr). 
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Ekonomisk uppföljning per nämnd  

Kommunfullmäktige m.fl. 
Resultaträkning  

(mnkr) 

Bokslut 

2020-04 

Bokslut 

2021-04 

Prognos 

2021 

Kommunfullmäktige -0,2 -0,3 0,0 

Revision -0,2 -0,2 0,0 

Valnämnd  -0,0 -0,0 0,0 

Överförmyndare -0,2 -0,3 -0,0 

Nettokostnad -0,7 -0,8 -2,6 

Kommunbidrag 0,8 0,9 2,6 

Periodens resultat 0,1 0,0 0,0 
 

För helåret beräknas ett resultat i nivå med 
budget. Överförmyndarnämnden har ett mindre 
underskott för köp av tjänst till Uddevalla kommun.  
 

Kommunstyrelsen 

Allmän verksamhet 
Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-04 

Bokslut 

2021-04 

Prognos 

2021 

Intäkter 12,4 12,7 34,3 

Kostnader -30,8 -32,4 -97,9 

Nettokostnad -18,4 -19,7 -63,6 

Kommunbidrag 20,8 22,2 66,6 

Periodens resultat 2,4 2,5 3,0 
 

Kommunstyrelsens allmänna verksamheter har 
ett positivt utfall på + 2,5 mnkr efter fyra månader. 

Periodens intäkter är +1,2 mnkr bättre än 
budgeterat, trots att intäkterna för EU-projekten 
släpar och genererar en negativ avvikelse med -2,6 
mnkr. Däremot är övriga projektbidrag och sjuklöne-
ersättningar för perioden tillsammans +4,3 mnkr 
högre än budgeterat. Även vissa projektkostnader 
inom symbiosverksamheten har varit högre än 
budgeterat under perioden.  

Personalkostnaderna är 1,3 mnkr lägre än 
budgeterat under perioden, dels på grund av vakanta 
tjänster inom näringsliv- och utvecklings-
verksamheten, dels arbetsmarknadsenhetens extra-
tjänster som inte förlängts, samt åtgärdsanställningar 
som kommit igång först några månader in på året på 
grund av långa handläggningstider inom Arbets-
förmedlingen. Därtill har budget för heltidsresan 
som inte längre behöver nyttjas. 

För helåret beräknas ett positivt resultat om +3,0 
mnkr mot budget, varav ofördelade medel +1,8 
mnkr. Resterande överskott avser främst lägre IT-
och administrationskostnader än budgeterat då hyror 
för hårdvara numer finansieras ute i verksamheten 
och kostnader för administrativ personal minskat då 
många arbetar på distans under coronapandemin. 

 

Teknisk verksamhet 
Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-04 

Bokslut 

2021-04 

Prognos 

2021 

Intäkter 38,5 39 129,4 

Kostnader -41,7 -44,9 -140,1 

Nettokostnad -3,3 -6,0 -11,1 

Kommunbidrag 6,6 5,9 10,8 

Periodens resultat -3,3 -0,1 -0,3 
 

Periodens utfall uppgår till -6,0 mnkr, vilket är 
0,1 mnkr sämre än budgeterat. Resultatet beror 
främst på underskott inom markförvaltningen. 

Livsmedelskostnaderna är lägre än budgeterat 
och det är flera faktorer som spelar in; minskat 
underlag inom skola/förskola på grund av sjukdom 
och delvis distansundervisning.  

Nämnden har fått utökat budgetanslag om 
0,4 mnkr från KS ofördelade medel för arbete med 
tillgänglighetsdatabasen. Projektet är framgångsrikt 
och kommer att kunna omfatta fler miljöer än vad 
som kunde väntas när arbetet planerades. 

För helåret beräknas ett negativt resultat om -0,3 
mnkr mot budget. Underskott inom mark-
förvaltningen, som till övervägande del beror på 
uteblivna intäkter pga. pandemin, täcks till stora 
delar av budget för oförutsedda kostnader inom 
förvaltningsledningen.  
 
Byggnadsnämnden 
Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-04 

Bokslut 

2021-04 

Prognos 

2021 

Intäkter 1,6 6,8 6,7 

Kostnader -4,8 -9,0 -15,9 

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

Kommunbidrag 3,5 3,2 9,6 

Periodens resultat 0,4 1,0 0,4 
 

Periodens utfall uppgår till -2,2 mnkr, vilket är 1,0 
mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror främst 
på höga intäkter pga. hög ärendeinströmning. 

Inom planverksamheten är personalkostnaderna 
lägre än budgeterat på grund av vakanser. 
Nyrekrytering har skett men personalstyrkan är inte 
fulltalig. Detta påverkar också möjligheten att 
fakturera ärenden, och därmed intäkterna, negativt. 
På grund av detta har konsulter anlitats vilket också 
ökat kostnaderna. 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag upp-
går till 0,2 mnkr vilket är 0,6 mnkr bättre än 
budgeterat. Eftersom beviljade bidragsbelopp har en 
mycket stor variation kan utfallet vara högst till-
fälligt och innebär ingen justering av nämndens 
helårsprognos. 

Helårsprognosen uppgår till +0,4 mnkr till stor del 
pga. av ökade bygglovsintäkter. 
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Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Resultaträkning  

(mnkr) 
Bokslut 

2020-04 

Bokslut 

2021-04 

Prognos 

2021 

Intäkter 3,4 3,7 10,2 

Kostnader -3,9 -3,8 -11,8 

Nettokostnad -0,5 -0,2 -1,6 

Kommunbidrag 0,5 0,5 1,6 

Periodens resultat -0,1 0,3 0,0 

Varav Sotenäs 

andel -0,1 0,0 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -0,2 mnkr, vilket är 0,3 
mnkr bättre än budgeterat.  

Intäkterna för perioden är 0,3 mnkr högre än 
budgeterat samt 0,3 mnkr högre än motsvarande 
period föregående år. Undantaget det statliga 
bidraget för trängseltillsynen ligger periodens 
intäkter i nivå med budget. Detta på grund av att 
verksamheten i huvudsak har kunnat drivas som 
planerat under första delen av året.  

Periodens totala kostnader är i nivå med budget 
liksom i nivå med föregående år. Konsult-
kostnaderna ligger över budget men kompenseras av 
motsvarande nivå av lägre personalkostnader. 

Prognosen är dock att budgeterat resultat kommer 
att uppnås utan avvikelse.   
 
Utbildningsnämnden 
Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-04 

Bokslut 

2021-04 

Prognos 

2021 

Intäkter 12,0 10,4 27,1 

Kostnader -76,6 -75,5 -223,9 

Nettokostnad -64,6 -65,1 -196,8 

Kommunbidrag 67,1 65,6 196,8 

Periodens resultat 2,5 0,5 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -65,1 mnkr, vilket är 
0,5 mnkr bättre än budgeterat.  

Intäkterna under perioden är +1,4 mnkr högre än 
budgeterat varav +0,5 mnkr avser statsbidrag från 
Skolverket, +0,5 mnkr interkommunal ersättning, 
och +0,4 mnkr avser ersättning för sjuklöne-
kostnader. Under året har Skolverket beslutat om 
den så kallade ”skolmiljarden”, som syftar till att öka 
förutsättningen för alla barn och elever att få den 
utbildning de har rätt till trots pandemin, varav 
Sotenäs kommun tilldelas 0,8 mnkr.  

Personalkostnaderna är -0,6 mnkr högre än 
budgeterat under perioden och beror främst på 
sjuklöne- och vikariekostnader inom förskole-
verksamheten kopplade till covid-19 då personal 
följer rekommendationer och riktlinjer från myndig-
heter.  

För helåret beräknas ett resultat i nivå med 
budget. Utebliven/minskad uthyrningsverksamhet 
tynger prognosen med -0,4 mnkr liksom förskole-
verksamheten med -0,6 mnkr vilka båda är en effekt 
av restriktioner på grund av covid-19.  

Underskotten vägs upp av ett överskott avseende 
interkommunal ersättning (IKE) för gymnasie-
verksamheten om +1,0 mnkr. 

Förskola 
Intäkterna under perioden är högre än budgeterat, 

detta beroende på ersättning för sjuklönekostnader, 
statsbidrag ”skolmiljarden”, samt högre intäkter i 
ordinarie taxa på grund av ökat barnantal i 
verksamheterna.  

Personalkostnaderna är -1,0 mnkr högre än 
budgeterat och kan förklaras med ökade kostnader 
för sjuklön, högre kostnader för timanställda på 
grund av covid-19, samt extra insatt personal som 
avslutas till sommaren. Jämfört med utfallet under 
samma period 2020 har personalkostnaderna ökat 
med 0,6 mnkr (5,7 procent).  

Övriga kostnader ligger även de över budget med 
-0,3 mnkr, och avser interna måltids- och 
städtjänster. 

Periodens underskott mot budget uppgår totalt till 
-0,6 mnkr, vilket också är i nivå med årets helårs-
prognos för förskoleverksamheten. 

Grundskola och grundsärskola 
Grundskolan följer budget väl men något 

överskott, detta främst till följd av statsbidraget 
”skolmiljarden”. Periodens personalkostnader ligger 
i nivå med budget (jmf föregående år +6,0 procent). 
Förvaltningen har ändå beredskap för att Sotenäs-
skolan kan komma att behöva större delen av "skol-
miljarden" under året. 

Särskolans utfall för perioden ligger med ett 
överskott på +0,2 mnkr. Överskottet beror på låga 
personalkostnader under vårterminen då personal 
kommer att tillsättas till höstterminen och därmed 
förväntas överskottet jämnas ut fram till årets slut. 
Helårsprognosen innebär ett resultat i nivå med 
budget. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Intäkterna under perioden är högre än budgeterat, 

detta främst beroende på statsbidrag från Skolverket. 
Personalkostnaderna under perioden är i nivå med 
budget (jmf föregående år +6,8 procent). Helårs-
prognosen uppgår till +1,0 mnkr mot budget. 
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Verksamheten har under 2020 arbetat med att nå 
bättre systematiskt kvalitetsarbete med gemensam 
struktur på vad som ska följas upp och utvärderas. 
Samverkan både inom kommunen och med 
grannkommunerna har också utvecklats för att 
bredda tillgången till utbildningsvägar för yrkes-
utbildningar.   

Kultur och fritid 
Intäkterna under perioden är -0,2 mnkr lägre än 
budgeterat vilket främst beror på minskade 
hyresintäkter till följd av covid-19. Dessa kommer 
även att påverka helårsresultatet negativt.  
Låga intäkter under perioden vägs upp av lägre 
personalkostnader än budgeterat med +0,2 mnkr. 
Även periodens kostnader för bidrag är låga och 
påverkar periodens resultat med +0,2 mnkr. 
Bidragen kommer dock betalas ut under senare delen 
av året. 
Helårsprognosen uppgår till -0,4 mnkr jämfört med 
budget. 
 
Omsorgsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-04 

Bokslut 

2021-04 

Prognos 

2021 

Intäkter 24,5 23,5 72,0 

Kostnader -98,3 -100,6 -307,6 

Nettokostnad -73,8 -77,0 -235,5 

Kommunbidrag 74,8 76,1 232,0 

Periodens resultat 1,0 -0,9 -3,6 
  
Periodens utfall uppgår till -77,0 mnkr, vilket är  

-0,9 mnkr sämre än budgeterat. Periodens resultat 
beror främst på höga personalkostnader hänförligt 
till den pågående pandemin och dess restriktioner 
som fortsatt försvårar användningen utav rörlig tid 
och effektivt resursutnyttjande. 

Helårsprognoser uppgår till -3,6 mnkr och 
påverkas till stora delar av kostnader kopplade till 
pandemin som utgör -2,2 mnkr utav det prognosti-
serade underskottet. 

Individ-och familjeomsorg 
Prognosen för individ- och familjeomsorg 

inklusive verksamheten för ensamkommande barn 
och unga prognostiseras till ett överskott om 0,5 
mnkr. Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd 
uppgår under perioden till 2,5 mnkr, vilket är en 
ökning på med 0,4 mnkr (21,4 procent) jämfört med 
samma period 2020. Ökningen i kostnader kan 
kopplas till anvisning från migrationsverket samt 
arbetslösa som blivit utförsäkrade från A-kassan. 
Detta underskott täcks dock upp av lägre netto-

kostnader än budgeterat inom institutionsvård barn 
och unga samt ensamkommande barn och unga. 

Äldreomsorg  
För område äldreomsorg visar helårsprognosen 

ett underskott på -1,8 mnkr vilket främst beror på 
höga personalkostnader hänförligt till den pågående 
pandemin och dess restriktioner som fortsatt 
försvårar användningen utav rörlig tid och effektivt 
resursutnyttjande. Pandemin har minskat antalet 
personer som söker stöd, hjälp och vård inom den 
kommunala äldreomsorgen. Detta visar sig genom 
minskade hemtjänsttimmar, minskad beläggning på 
särskilda boenden och minskat antal patienter 
inskrivna inom hemsjukvården. Det är svårt att 
bedöma om minskningen är bestående eller om 
behovet kommer öka efter pandemin. Verksamheten 
anpassar sin bemanning efter det minskade behovet. 

Funktionsstöd  
Prognosen på helår visar ett underskott på -3,4 

mnkr. Stor del av underskottet är kopplat till ett 
enskilt ärende som beräknas kosta 3,1 mnkr 2021. 
Kostnaden kopplat till ärendet har under första 
tertialen belastat äldreomsorgens verksamhets-
område men kommer flyttas till LSS-verksamheten. 
Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med samma 
period 2020. Ökningen är kopplad till covid-19, 
verksamheten har dock inte haft lika stort vikarie-
behov som äldreomsorgen på grund av anpassade 
insatser kopplat till pandemin. Översyn av 
nuvarande boendeformer inom LSS och social-
psykiatri har påbörjats för att skapa ett underlag för 
eventuella förändringar och utvecklingsområden för 
att möte aktuellt och kommande behov.  
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KSAU § 98 Dnr 2021/000334 

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2020  

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst inkom 2021-04-09 med årsredovisning för 2020. Denna undertecknades 2021-
03-27. Förbundets revisorer (daterat 2021-03-31) meddelar att de granskat förbundets verksamhet i 
enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Sotenäs kommun ingår from 2021-01-01 i Tolkförmedling Väst. Ärendet skickas för kännedom till 
kommunstyrelsen.  
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Ekonomi 

Resultatet för 2020 landade på 3,5 mnkr jämfört med en 0 budget. Eget kapital förstärks och uppgår 
till 34,3 mnkr. Framförallt är årets överskott relaterat till Covid-19 pandemin. Detta genom lägre 
försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare, dessa låg 12 - 14 procent under budget. Och 
beror på minskad efterfrågan under året.     
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende räkenskapsåret 2020 
inte medför några anmärkningar.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 
Bilaga till revisionsberättelse PWC 
Revisionsberättelse 2020 
Internkontrollrapport 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av upprättad årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2020. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2020  
 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst inkom 2021-04-09 med årsredovisning för 2020. Denna 
undertecknades 2021-03-27. Förbundets revisorer (daterat 2021-03-31) meddelar att de 
granskat förbundets verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Sotenäs kommun ingår from 2021-01-01 i Tolkförmedling Väst. Ärendet skickas för 
kännedom till kommunstyrelsen.  
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Ekonomi 
Resultatet för 2020 landade på 3,5 mnkr jämfört med en 0 budget. Eget kapital förstärks 
och uppgår till 34,3 mnkr. Framförallt är årets överskott relaterat till Covid-19 
pandemin. Detta genom lägre försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare, 
dessa låg 12 - 14 procent under budget. Och beror på minskad efterfrågan under året.     
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2020 inte medför några anmärkningar.  

Intern kontroll 
Rapport visar inte på några väsentliga avvikelser.   

Mål för god ekonomisk hushållning 
Redovisning följer av rapporten. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen tar del av upprättad årsredovisning för Tolkförmedling Väst 
 

Bilaga/Bilagor 
• Årsredovisning 2020 
• Bilaga till revisionsberättelse PWC 
• Revisionsberättelse 2020 
• Internkontrollrapport 

Skickas till 
Tolkförmedling Väst 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 
 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Nedan presenteras en femårsöversikt över förbundets utveckling över tid utifrån ett antal 
nyckeltal.  
 
Som en följd av den stora asylvågen 2015-2016 har verksamhetens intäkter och kostnader samt 
resultat ökat senaste åren. Enligt beräknat, men också till följd av pandemin, har en minskad 
efterfrågan på tolk skett under 2020. Högst troligt är, oavsett pandemi eller inte, att en minskning 
fortsätter de närmaste åren då färre sökt asyl i Sverige. 
 
Trots att en stor utbetalning skett avseende investering av nytt verksamhetssystem har soliditeten 
ökat då ingen återbetalning av eget kapital skett och att resultatet varit positivt. 
 
Förbundet (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens intäkter 195 487 220 370 203 940 186 901 193 198 
Verksamhetens kostnader -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 -190 564 
Årets resultat 3 465 5 867 5 295 79 2 344 
Soliditet (%) 53 % 49 % 48 % 43 % 42 % 
Nettoinvesteringar 10 086 3 031 0 0 0 
Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2020. På grund av den rådande pandemisituationen har årets direktionsmöten 
genomförts på distans. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2020-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 2 Organisationsschema
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Christina Nilsson (KD), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot Ulf Genitz (C), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 
 
Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2020 utfört ca 316 000 uppdrag vilket är ca 24 000 färre uppdrag än 
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan på kundernas 
verksamheter och därmed deras tolkbehov.  

 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har 
minskat jämfört med föregående år och är nu 
99 %. Den lägre tillsättningsgraden är direkt 
kopplad till det nya verksamhetssystemet som 
driftsattes 1 juni. Såväl tekniska problem under 
införandefasen som förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner har 
bidragit till den lägre tillsättningsgraden. 
 

 
  

                                                 
2 Nya Ulricehamn. 

År Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2020 316 000 99,0 % 
2019 347 000 99,5 % 
2018 337 000 99,2 % 
2017 336 000 98,8 % 
2016 355 000 97,6 % 
2015 307 000 97,3 % 

Tabell 1Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 
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Tolkar och översättare 
Den 31 december 2020 hade förbundet 1 204 aktiva tolkar vilket är en ökning om 21 tolkar 
jämfört med föregående år. Vid samma tidpunkt fanns 94 aktiva översättare, av dessa är 29 även 
verksamma som tolkar. Totalt är 294 uppdragstagare auktoriserade, av dessa är 225 tolkar. 63 av de 
auktoriserade tolkarna är även sjukvårdsauktoriserade. 
 

År Tolkar Översättare Både tolk och 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare

Sjukvård-
auktorisation 

2020 1 204 94 29 294 63 
2019 1 183 96 31 271 62 
2018 1 088 87 27 251 58 
2017 992 151 38 264 52 
2016 969 138 38 261 52 
2015 919 139 44 260 45 

Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2020 93 55 % 63 25 
2019 143 38 % 137 54 
2018 248 46 % 148 86 
2017 211 56 % 212 62 
2016 251 52 % 195 35 
2015 475 33 % 224 76 

Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2020 
genomförde 93 personer förbundets rekryteringstest, 55 % blev godkända. Antalet personer som 
genomfört rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år vilket bland annat är relaterat 
till pandemin och begränsningen av fysiska möten. Dock har andelen med godkända resultat ökat 
vilket hänger samman med höjda krav och därmed en ökad selektering av inkomna ansökningar. 
Under året har förbundets rekryteringsstrategi ändrats och en mer riktad rekrytering på bristspråk 
är i fokus. Även under 2020 har fler redan etablerade tolkar sökt sig till förbundet.  
 
Genom förbundets egna utbildnings- och handledningsinsatser för såväl tolkaspiranter som 
erfarna tolkar kvalitetssäkras tolktjänsterna. Bland annat genomgår tolkaspiranter en 
introduktionskurs och erbjuds grundutbildning. Nyregistrerade tolkaspiranter har tidigare även 
erbjudits bredvidgång. På grund av pandemin har detta inte kunnat erbjudas under året.  
 
Under 2020 utfärdades 63 kursintyg till tolkar som genomfört förbundets olika kurser. Jämfört 
med föregående år är detta en dryg halvering. Minskningen är en direkt effekt av pandemins 
påverkan på verksamheten då förbundet tvingades att ställa in flera planerade utbildningar och 
testtillfällen. Tack vare snabb omställning i organisationen kunde den nya utbildningen ”Att tolka i 
skolan” erbjudas även på distans. Intresset har varit mycket stort och totalt har 51 tolkar 
genomgått utbildningen under 2020. Utbildningen genomföres på distans första gången i maj och 
därefter vid flera tillfällen under hösten. Även förbundets introduktionskurs för tolkaspiranter 
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erbjöds på distans i slutet av året. Att insatserna kunnat genomföras på distans har möjliggjort att 
tolkar och tolkaspiranter från ett större geografiskt område har kunnat delta. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 30 
tolkar har under året höjts till nivå utbildad tolk3 vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Totalt är nu 51 % av förbundets aktiva tolkar på nivå utbildad tolk vilket är en 
ökning med sju procentenheter jämfört med föregående år. Under 2020 utfördes 63 % av 
uppdragen av tolkar med denna kompetensnivå. 
 
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-
teamet, Göteborgs Stad, erbjuds förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR). Då flertalet planerade utbildningstillfällen tvingades ställas in på grund av 
pandemin har endast 25 tolkar genomgått SRHR-utbildningen under året. Planerat var att 60-80 
tolkar skulle ha genomgått utbildningen då målsättningen är att alla förbundets aktiva tolkar ska 
inneha SRHR-kompetens. Förbundet har påbörjat en dialog om att genomföra SRHR-utbildning 
på distans. 
 
I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatri 
avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev 
inställd på grund av pandemin, likaså blev den planerade etikkursen inställd. 
 
Under hösten har förbundet inlett dialog med Västra Götalandsregionen för att tillsammans ta 
fram en distansutbildning i psykisk ohälsa. En dialog har även förts med olika utbildningsaktörer 
avseende framtida samarbete för validering och grundutbildning. 
 
På grund av pandemin har tolkarna inte kunnat erbjudas några fysiska informationsträffar under 
året. Däremot har flera digitala informationsträffar genomförts under senare delen av hösten. 
 
Kunder  
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 
kunder. Den 31 december 2020 hade 
förbundet 5 696 registrerade 
medlemskunder. Totalt utförs 99,99 % av 
samtliga uppdrag hos förbundets 
medlemmar4. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen (VGR), som står för 
drygt 75 %. VGRs andel har ökat i relation 
till de övriga medlemmarna vilket sannolikt 
har en koppling till pandemin. Göteborgs 
Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal bokade 
uppdrag.  
 
 

                                                 
3 Tidigare utbildningsnivå 1C 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 75%

Göteborgs Stad
12%

Övriga medlems-
kommuner 13%

Icke medlemmar 0%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Tolk- 
och översättningstjänster ger förbundets intäkter och de största kostnaderna är relaterade till tolk- 
och översättararvoden. Intäkter och kostnader är därmed direkt kopplade till utförda tolk- och 
översättningsuppdrag. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 
Likviditet 
Förbundet har totalt under 2020 haft en god likviditet. Utbetalning av investering av nytt 
verksamhetssystem har klarats med egna medel. På grund av tekniska problem i det nya 
verksamhetssystemet, vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar, har dock checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året.  
 
Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade beslut om att ingen 
återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Nytt beslut tas under 2021. För 
eventuell återbetalning av eget kapital kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är 
beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Driftsättning av nytt verksamhetssystem 
Efter ett års förberedande implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni. 
Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete för att åtgärda bristande funktionalitet i det nya 
systemet. Vid årets slut fanns fortfarande punkter som ej åtgärdats av leverantören. Införandet av 
det nya verksamhetssystemet med dess utmaningar har skapat en stor arbetsbelastning i hela 
organisationen och övriga frågor i förbundet har under året därmed i stor utsträckning fått stå 
tillbaka. 
 
Winningtemp 
I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som möjliggör 
att löpande följa arbetsmiljöns utveckling i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt 
engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den 
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dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning. Verktyget mäter även 
regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en 
traditionell medarbetarenkät vartannat år. I Winningtemp har påverkan på arbetsmiljön i samband 
med införandet av nytt verksamhetssystem kunnat följas löpande. Tack vare denna fortlöpande 
temperaturmätning av medarbetarnas engagemang och mående har organisationen snabbt kunna 
omstruktureras för att motverka långvarig ohälsosam arbetsbelastning.    
 
Covid-19 
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. I förhållande till budget har 24 000 färre 
uppdrag utförts under året. Antalet telefontolkningar har ökat markant vilket medfört att tolkarnas 
resor minskat och deras effektiva tolktid har ökat. Kunderna å sin sida har fått en minskad kostnad 
för tolkuppdragen då resekostnaden har uteblivit. Den minskade efterfrågan på tolk och den ökade 
effektiva tolktiden har också skapat en större konkurrens om uppdragen mellan tolkarna. Detta 
medförde att en grupp icke-auktoriserade tolkar under sommaren gick samman och offentligt 
uttryckte sitt missnöje över situationen. 
 
De av förbundets medarbetare som har haft möjlighet, och som så önskat, har under pandemins 
påverkan arbetat hemifrån. Samtliga möten har sedan mars skett på distans. Flertalet rekryteringar, 
och större delen av de planerade utbildningsinsatserna för tolkar har ställts in på grund av 
pandemin. Förbundets samtliga kontor har i olika grad varit stängda för externa besök sedan mars. 
 
Ökad digitalisering och införande av distansutbildning 
Under året har ett förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare pågått. Detta innebär en förenkling och en ökad digitalisering av 
processerna. På grund av pandemin har arbetet med framtagande av distansutbildning 
intensifierats och innan sommaren genomfördes den första distansutbildningen för tolkar.  
 
Upphandling telefoniplattform  
På grund av pandemin förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den 
påbörjade upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten. Nytt avtal 
beräknas vara klart under våren 2021. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 
 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst ska 

 ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  
 hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  
 ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  
 arbeta miljömedvetet 
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 verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället. 

 
Måluppfyllelse 
Förbundet har till följd av pandemisituationen haft extra god tillgång av tolkar under året och 
förbundets kunder har fått likvärdig service. Kontinuerligt arbete med inkommande synpunkter 
har skett under året i syfte att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. 
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet kontinuerligt med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa 
kollektivt för att minska miljöpåverkan. Som en följd av pandemin har distanstolkningen ökat 
markant under året. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under tidigare år såväl deltagit på mässor som besökt kunder. Detta arbete har under 
2020 endast kunnat genomföras i mycket ringa omfattning, och då i digital form, på grund av 
pandemin.  
 
Verksamhetsmål 2020 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 % 99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 % 0,8 %  

 
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,1 % ≥5 %  4,5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 14 %.  

14,4 % ≥14 % 20 %  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 
1C5 ska uppgå till minst 60 %. 

57,6 % ≥60 % 62,6 %  

 

                                                 
5 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

Indikator Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 50 %. 45,2 % ≥50 %  56 % 

 

 
Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall  
2020 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,0 % <5 %  6,7 %  
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 - >79 75  

 
Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

Indikatorer Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall  
2020 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda 
tolkuppdrag. 

40,3 % ≥50 %  60,3 %  

 
 
Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2020 tillsatte förbundet 99,0 % av antalet inkomna beställningar vilket är en minskning på 
0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen beror på tekniska problem under 
införandefasen av det nya verksamhetssystemet samt förändrade tillsättningsprinciper och 
förmedlingsrutiner kopplat till det nya verksamhetssystemet. Målet är uppfyllt. 
  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2020 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en minskning på 0,4 procentenheter jämfört med 2019. Pandemin har resulterat i att 
andelen distansuppdrag ökat markant. I dessa uppdrag är det mer sällan förekommande att tolk 
kommer sent eller uteblir från uppdrag jämfört med platsuppdrag där yttre omständigheter i större 
utsträckning påverkar. Målet är uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå 
till minst 5 %. 
Under 2020 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Låg tillgång på 
sjukvårdsauktoriserade tolkar i kombination med att antalet sjukvårdsuppdrag fortsatt öka även 
under 2020 har resulterat i ett lägre utfall än förväntat. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har ökat med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år och är nu totalt 20 %. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren vilket bland annat beror på att förbundet har fler auktoriserade 
tolkar att tillgå. Ökning av distanstolkning och att restiden därmed minskat har möjliggjort mer 
effektiv tolktid vilket också är en bidragande orsak till utfallet. Målet är uppfyllt. 
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Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C6 ska uppgå till minst 60 %. 
Förbundet har under senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen tolkar med utbildningsnivå 
1C. Under 2020 utfördes 62,6 % av förbundets uppdrag av tolkar på nivå 1C vilket är en ökning 
med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
Efter att förbundet driftsatte det nya verksamhetssystemet har andelen beställningar som 
inkommer via digitala tjänster ökat markant. Detta är ett resultat av att det nya systemet har en 
ökad tillgänglighet och är mer användarvänligt. Utfallet för året blev 56 % vilket är en ökning på 
10,8 procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har under året ökat 0,7 procentenheter och är för 2020 totalt 6,7 %. Den ökade 
sjukfrånvaron är sannolikt ett resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till 
den rådande pandemin. Målet är inte uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda tolkuppdrag.  
Under året har distanstolkning ökat med 20 procentenheter vilket innebär att 60,3 % av 
tolkuppdragen under 2020 utfördes på distans. Förbundet har under senare år aktivt arbetat med 
att profilera distanstolkningen som en såväl ekonomisk som miljömässig fördelaktig tjänst. Dock 
har även pandemin bidragit till den stora ökningen av distanstolkning under året. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

 Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  
 Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Dock har 
checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året. Detta på grund av tekniska problem i det nya 
verksamhetssystemet vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar. 
 
  

                                                 
6 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 
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Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2020. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 
Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2020 2019 2018 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 3 465  5 867  5 295  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster 0  0  0  
plus sänkning av diskonteringsränta 0  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning 0  0  0  
plus orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 465  5 867  5 295  

    
Årets balanskravsresultat 3 465  5 867  5 295  
Balanskravsresultat att reglera 0  0  0  
     

    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 190 985  214 448  198 506  
Personalkostnader egen personal 29 189  30 578  30 526  
A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 150 430  171 542  156 205  
Nettoinvesteringar 10 086  3 031  0  
Likvida medel 31/12 respektive år 13 494  18 273  17 584  

    
Resultat    
Årets resultat 3 465  5 867  5 295  
Ingående Eget kapital 30 864  29 455  24 160  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 173 % 188 % 191 % 
Soliditet 53 % 49 % 48 % 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser 
utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång 
har en anpassning av bemanningen utifrån de nya förutsättningarna påbörjats. Den tidigare 
restriktiva hållningen till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har gällt även under 2020. 
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Ny verksamhetschef för Fyrbodal tillträdde i februari efter att den tidigare verksamhetschefen 
avslutat sin anställning en månad tidigare. Under mellanperioden var verksamhetschefen för 
Sjuhärad tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal.  
 
Under 2020 skedde en total personalomsättning i teamet som arbetar med rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare. Arbetsmetoder och processer har utvecklats och bemanningen är nu 
2,0 årsarbetare istället för tidigare 2,75. Under året har behovet av digital utveckling intensifierats 
vilket medfört att en ny tjänst som digitaliseringsutvecklare inrättats. Tjänsten tillträddes i slutet av 
året efter intern rekrytering. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsgemensamma dagen genomföras enligt plan i 
december. Förbundets chefer hade istället ett enklare årsavslut med sina medarbetare på respektive 
kontor.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
På grund av pandemin flyttades de centrala avtalsförhandlingarna till senhösten och årets 
löneöversyn blev därmed senarelagd. Det förarbete som var möjligt gjordes av förbundets chefer 
och den lokala löneöversynen kunde därmed slutföras så fort det centrala avtalet undertecknats. 
Detta innebar att förbundets medarbetare fick ny lön i november och retroaktiv lön utbetald innan 
jul.  
 
Genom det nya arbetsmiljöverktyget Winningtemp mäts nu hållbart medarbetarengagemang 
(HME) fyra gånger om året istället för som tidigare vartannat år i medarbetarenkät. Systemet 
infördes i april därför skedde mätningen tre gånger under 2020. HME-resultatet redovisas i stycket 
om måluppfyllelse. 
 
Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2020 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare, 42 kvinnor 
respektive 10 män. En av dessa var studieledig, en partiellt tjänstledig och en partiellt föräldraledig. 
Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.  
 
Totalt har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under året vilket motsvarar en 
personalomsättning om 17,4 %. Personalomsättningen har minskat knappt en procentenhet 
jämfört med 2019. 
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 52,5 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 0,9 åa. Även antalet utförda timmar av såväl timavlönad 
personal som visstidsanställd personal har minskat med 0,5 åa respektive 2,2 åa. Totalt har antalet 
arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 61,3 åa vilket är 3,5 åa färre 
jämfört med föregående år. Minskningen av antalet arbetade timmar beror framförallt på vakanser 
inom flera områden i förbundet men också på grund av att en handfull anställda varit partiellt 
föräldra- och tjänstlediga under året. 
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År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 
2019 53,4 9,8 1,6 64,8 
2018 57,6 6,8 2,0 66,4 
2017 57,0 6,8 2,6 66,4 
2016 47,3 8,6 9,6 65,5 

Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

 
Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,1 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 85,7 % av kvinnorna 
respektive 100 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 
Sjukfrånvaro 
Under årets två första månader var sjukfrånvaron lägre jämfört med föregående år. En ökning syns 
från och med mars och har en tydlig koppling till Folkhälsomyndighetens rekommendation att vid 
minsta sjuksymptom stanna hemma.  

Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning om 0,5 procentenheter jämfört med 
föregående år. Kvinnornas totala sjukfrånvaro är 7,5 % vilket motsvarar en ökning om 0,7 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron för män särredovisas inte då gruppen 
är för liten. Andelen långtidssjukfrånvaro (över 60 
dagar) har mer än halverats jämfört med föregående 
år och är nu 11,7 % av den totala sjukfrånvaron. Det 
finns inga indikationer på arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård är 
i princip obefintlig. Ett fåtal medarbetare har testats 
positiva för Covid-19. 
  

 
 
 

Ålder 29 år eller 
yngre 

30-49 år 50 år eller 
äldre 

Sjukfrånvaro 3,7 % 5,3 % 8,8 % 

Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2020
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Under 2020 har 36 medarbetare nyttjat friskvårdsbidraget vilket är sju personer fler jämfört med 
föregående år. Den subventionerade massage som tillhandahållits för medarbetarna på kontoret i 
Göteborg ställdes in under året på grund av pandemin. 
 
Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  
Omvärld 
Knappt 13 000 människor sökte asyl 
under 2020 vilket nästan är en halvering 
jämfört med föregående år. Flest 
asylsökande kom från Syrien, 
Uzbekistan, Irak, Iran och Afghanistan. 
Jämfört med föregående år har antalet 
asylsökande minskat vilket är en effekt 
av pandemisituationen i världen. 
Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.7  
 

Utgångsläge 
Under 2020 utfördes ca 316 000 uppdrag, vilket var 24 000 färre än budgeterade. Att utfallet blev 
lägre än beräknat är kopplat till samhällets påverkan av pandemin och därmed den minskade 
efterfrågan på tolk. I relation till flera andra tolkförmedlingar i landet har förbundet dock haft en 
god efterfrågan på tolk utifrån rådande pandemisituation. 
 
Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet 
gentemot förbundet följts upp. Den första 
mätningen visade på en stor variation och 
tolktjänster köptes i mer eller mindre 
utsträckning av andra leverantörer. Förbundet 
har under åren som följt aktivt arbetat för att 
öka avtalslojaliteten. Vid mätningen 2020 hade 
köp från andra leverantörer minskat med 80 % 
jämfört med första mätningen.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år 
även under 2020 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de cirka 50 % av 
utförda uppdrag. I de tio största språken 
utfördes, i jämförelse med föregående år, färre uppdrag 
undantaget albanska i vilket uppdragen ökade. 
Under 2020 utfördes tolkuppdrag på 117 olika språk. 
 
 
                                                 

7 www.migrationsverket.se 

Figur 6 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2020-12-31
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Framtid 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Med anledning av 
pandemin har det sedan tidigare påbörjade utvecklingsarbetet avseende rekrytering och utbildning 
av uppdragstagare intensifierats under året. En första distansutbildning genomfördes under våren 
2020. Utvecklingsarbetet har fortlöpt för att under 2021 möjliggöra flera olika utbildningar samt 
delar av rekryteringsprocessen på distans. Dialog med externa utbildningsaktörer inleddes under 
2020 i syfte att kunna samarbeta kring såväl rekrytering som utbildning av tolkar till förbundet.  
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Telefontolkning 
har varit dominerande men under senaste året har intresset för skärmtolkning tagit fart. Då 
medlemmarna har olika digitala mötesplattformar i sina verksamheter förbereder förbundet för att 
under 2021 kunna möta kundernas olika tekniska behov och skämtolkningen förväntas då öka 
ytterligare.  
 
Under 2020 har andelen telefonuppdrag ökat markant. En stor anledning till detta bedöms vara 
pandemin, dock spås att telefonuppdragen inte kommer gå tillbaka till tidigare nivåer även om en 
minskning förväntas när samhället återgått till ett mer normalläge.  
 
På grund av pandemin har varumärkesarbetet kopplat till kundbesök och deltagande på exempelvis 
mässor med mera avstannat. Förhoppningsvis kommer detta arbete att kunna återupptas under 
andra halvan av 2021. Digitala kundmöten erbjuds dock som ett alternativ under pandemin.  
 
Under 2020 påbörjades upphandling av ny telefoniplattform. Driftsättning förväntas ske under 
sommaren 2021. I samband med införande av ny telefoniplattform kommer även förbundet att 
implementera Microsoft 365 och därmed gå från Skype till Teams. 
 

Figur 8 Antal uppdrag 2018-2020
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Budget 2021  
Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i 
balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %. 
 
 
 Budget 2021 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 216 000 
Verksamhetens kostnader 216 000 
Årets resultat 0 

 
Ekonomisk plan 2021-2023  

Budget, (tkr) 2021 2022 2023 
Intäkter 216 000 220 000 224 000 

Kostnader 216 000 220 000 224 000 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (LKBR) samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen 
har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år vilket 
motsvarar avtalsperioden för drift och support av det nya verksamhetssystemet. 
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 
Resultaträkning 
Belopp i tkr Not Budget 2020 2020 2019 

     
Verksamhetens intäkter 1 221 000 195 487 220 370 
Verksamhetens kostnader 2 -219 515 -190 985 -214 448 
Avskrivningar 3 -1 435 -1 002 -24 

  
 

  
Verksamhetens nettokostnader  50 3 500 5 898 

  
 

  
Finansiella intäkter 4 5 2 7 
Finansiella kostnader 5 -55 -37 -38 

  
 

  
Resultat före extraordinära poster  0 3 465 5 867 

  
 

  
Extraordinära poster  0 0 0 

  
 

  
Årets resultat  0 3 465 5 867 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2020 2019 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 11 827  2 671  
Inventarier 7 264  336  
Summa anläggningstillgångar  12 091  3 007  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 39 478  41 160  
Likvida medel 9 13 494  18 273  
Summa omsättningstillgångar  52 972  59 433  

    
Summa tillgångar  65 063  62 440  

    

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 27 867  22 000  
Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 997  
Årets/periodens resultat 10 3 465  5 867  
Summa eget kapital  34 329  30 864  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 734  31 576  
Summa skulder  30 734  31 576  

    

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  65 063  62 440  

 
 
 
 
  



24 (30) 
 

Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr  2020 2019 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 3 465  5 867  
Justering för av- och nedskrivning 3 1 002  24  

    
Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital  4 467  5 891  

    
Minskning kortfristiga fordringar  1 682  2 817  

    
Minskning kortfristiga skulder  -842  -530  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 307  8 178  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -10 086  -3 031  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 086  -3 031  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 0  218  
Återbetalning av Eget Kapital 10 0  -4 676  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  -4 458  

    
Årets kassaflöde  -4 779  689  

    
Likvida medel vid årets början  18 273  17 584  
Likvida medel vid årets slut  13 494  18 273  
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Noter 
Belopp i tkr   

  2020 2019 
Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 195 300  219 946  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin 171  0  

 Övriga intäkter 16  424  

 Summa 195 487  220 370  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 387  784  

 Sociala avgifter direktion 152  269  

 Personalkostnader 21 810  22 713  

 Sociala avgifter personal  6 840  6 812  

 Arvoden och ersättning tolkar 124 662  141 236  

 Sociala avgifter tolkar 25 768  30 306  

 Tolkutbildning 395  755  

 Lokalkostnader 3 573  3 568  

 Dator/IT/telefoni/post 3 432  3 529  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  277  384  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 579  3 971  

 Summa 190 875  214 327  

    

 Ersättning för revisorer   

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110  97  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 0  14  

 Skatterådgivning 0  10  

 Övriga tjänster 0  0  

 Summa 110  121  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 1 002  24  

 Summa 1 002  24  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2  7  

 Summa 2  7  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  0  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  37  

 Summa 37  38  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    
6 Immateriella anläggningstillgångar   

 Pågående investeringar   

 - Nytt verksamhetssystem 2 671  2 671  

 Omklassificering -2 671  0  

 Summa 0  2 671  

    

 Anskaffningsvärde 0  0  

 Ackumulerade avskrivningar 0  0  

 Årets investering  10 086  0  

 Omklassicifering från pågående investering 2 671  0  

 Årets avskrivning -930  0  

 Utgående bokfört värde 11 827  0  
    

7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 601  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 265  -1 241  

 Årets investering  0  360  

 Årets avskrivning -72  -24  

 Utgående bokfört värde 264  336  
    

8 Fordringar   

 Kundfordringar 23 973  25 217  

 Div. kortfristiga fordringar 0  10  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 505  15 933  

 Summa 39 478  41 160  
    

9 Kassa och bank   

 Bank 13 494  18 273  

 Summa 13 494  18 273  

    
10 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 27 867  26 676  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 0  -4 676  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 997  

 Årets/periodens resultat 3 465  5 867  

 Summa 34 329  30 864  
    

11 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 2 617  3 622  

 Moms 7 907  8 369  

 Personalens skatter och avgifter 6 575  6 719 

 Skulder till anställda 0  0  

 Upplupna semesterlöner 1 059  882  
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 Upplupet tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 450  11 887 

 Övriga upplupna kostnader 126 97  

 Summa 30 734  31 576  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2020. 
    

12 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 0  218  

 
Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   

 Summa 0  218  
 

 

Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2020 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2019 samt utfallet av 2018. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 340 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2 % 
nödvändig. 
 
Utfall 
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000 uppdrag, vilket är 
24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat 
nollresultat. 
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger 12-14 % under budget och följer den 
minskade efterfrågan under året. Tolkarnas arvodeskostnader i förhållande till 
förmedlingsintäkterna är procentuellt något lägre jämfört med föregående år och beror på att 
distanstolkningen ökat kraftigt under 2020 och att resekostnaderna därmed minskat.  
 
Den rådande pandemisituation i samhället har gjort att förbundets samtliga direktionsmöten under 
året genomförts på distans via Skype. Kostnadsutfallet blev knappt 50 % jämfört med budget. 
Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat och beror främst på vakanta tjänster inom flera 
områden i förbundet. Till följd av pandemin har förbundet också haft en generell minskning av 
övriga personalkostnader så som minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev knappt 400 000 kronor vilket motsvarar en fjärdedel av lagd 
budget. Det låga utfallet beror på att förbundet under året tvingats ställa in flera budgeterade 



28 (30) 
 

utbildningar till följd av pandemin. Även om ett antal kurser har erbjudits på distans har inte den 
planerade volymen uppnåtts under året. 
 
Då införandet av nytt verksamhetssystem inte kunde driftsättas enligt plan tvingades förbundet 
förlänga avtalet med den tidigare leverantören. Detta resulterade i en ökad kostnad om ca 640 000 
kronor. Utfallet för IT-kostnader blev därmed högre än budgeterat. 
 
Utfallet kopplat till konsulttjänster blev högre än budgeterat och förbundet har bland anlitat 
externa konsulter kopplat till det nya verksamhetssystemet och förbundets webbplats. Externa 
konsulter har även anlitats i upphandling av ny telefoniplattform samt för arbetsmiljörelaterade 
insatser under året.  
 
INTÄKTER Utfall 2020 Budget 2020 

Förmedlingstjänster 195 300 221 000 

Övriga intäkter 187  

Summering 195 487 221 000 

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 1 100 

Personalkostnader  28 650 32 076 

Arvoden uppdragstagare 150 430 174 590 

Tolkutbildning 395 1 500 

Lokalkostnader 3 573 3 625 

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 849 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 403 

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 3 373 

Finansiella kostnader 1 037 1 485 

Summering 192 022 221 000 

RESULTAT   

Årets resultat 3 465 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2020 

 
 

Förbundets investeringsverksamhet 
Investering i nytt verksamhetssystem 
I maj 2019 skrevs avtal för nytt verksamhetssystem (Fenix). Efter ett års implementeringsarbete 
driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni 2020. Ett intensivt arbete för att åtgärda bristande 
funktionalitet i det nya systemet har pågått sedan dess och vid årets slut fanns fortfarande 
kravställda punkter som ej åtgärdats av leverantören. 
  

2019 2020 Totalt utfall Budget Avvikelse 
Utfall, tkr 2 671 10 086 12 757 12 000 757 

Tabell 6 Översikt över investering av nytt verksamhetssystem 



29 (30) 
 

Betalningsplanen av investeringen har enligt avtal fördelats på tre utbetalningstillfällen och har 
betalts med egna medel. Den första utbetalningen skedde efter att leverans- och 
implementeringsplanen undertecknats 2019, resterande utbetalningar skedde under 2020.  
 
Förbundet råddes av den anlitade externa upphandlingsexpertisen att i denna upphandling 
formulera kravställningen mer öppet än vid tidigare upphandlingsförsök. Detta ledde till att 
leverantören och förbundet genom hela processen har haft olika tolkningar av kravställningen. 
Flertalet beställningar av optioner har gjorts för att säkerställa önskad funktionalitet och därmed 
har kostnaden för systemet ökat. I mars 2020 fattade direktionen beslut om att utöka investeringen 
till tolv miljoner kronor. Det totala utfallet blev dock 12,8 miljoner kronor då ytterligare optioner 
krävts för att uppnå avsedd funktionalitet.  
 
Införandet av det nya verksamhetssystemet, och med det alla utmaningar, har skapat en stor 
arbetsbelastning i hela verksamheten. Den indirekta kostnaden i form av såväl utebliven övrig 
utveckling av förbundet som långvarig hög arbetsbelastning är inte inräknat i investeringen men 
bedöms ha påverkat förbundet i stor utsträckning. Högst sannolikt kan detta ha efterdyningar 
under kommande år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tolkförmedling Väst, Göteborg 2021-03-27 

 
 
 
 
 
 
Åke Björk    Christina Abrahamsson 
Ordförande    Vice ordförande  
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundet förtroendevalda revisorer granskat 
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget 
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundet revisorer underlag för sin 
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål direktionen 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 

Uppfyllt – 
Måluppfyllelsen 
kopplat till god 
ekonomisk 
hushållning återfinns i 
eget avsnitt i 
förvaltnings-
berättelsen. Vi gör 
ingen annan 
bedömning av 
måluppyllelsen än 
direktionen. Målen 
bedöms 
sammantaget som 
delvis uppfyllda.  

 
 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande?   
 

Uppfyllt 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till direktionen  
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalföbundets ekonomiska 
ställning. 

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 
beskrivning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen.   

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   
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Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta 
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförund, 
kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i ”Vägledning för 
redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning 
och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med 
Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-03-26. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av controller/förbundsdirektör. 
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 Rekommendationer 
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi kommunalförbundet att 

 

• Investering i nytt verksamhetssystem uppgår till 12,8 Mkr. Beslutad nivå på investering av 
direktionen uppgår till 12,0 Mkr. Vi rekommenderar att se över rutin för investerinigar så att 
beslut om tilläggsinvestering inhämtas innan utgifter överskrider ursprunglig beslutad 
budget.  

• Nytt verksamhetssystem har införts under 2020. Underlag för periodisering av upplupna 
tolkkostnader kan förbättras. Manuella kontroller och beräkningar har utförts per 2020-12-31 
men systembaserade underlag är önskvärt.  

• Avskrivningstid för immateriella tillgångar är normalt fem år om det inte finns särskilt motiv 
till längre nyttjandetid. Tolkförmedling Väst har valt att skriva av det nya 
verksamhetssystemet på åtta år baserat på att drift och supportavtal sträcker sig åtta år 
framåt. Vi rekommenderar att årligen pröva om tillämpad avskrivningstid återspeglar den 
verkliga nyttjandetiden.  

• Vid förändring av fasta data i leverantörsregister är det ingen annan person än den som 
genomfört förändringen som kontrollerar att förändringen blivit korrekt registrerad som 
exempelvis ändring av bankgiro. Vi rekommenderar att samtliga ändringar av fasta data i 
leverantörsregister kontrolleras av annan person än den som genomfört förändringen samt 
att kontrollen dokumenteras.  

 

 
 
 
 
 
Gunilla Lönnbratt  

  
 
 
 
 
Fredrik Carlsson 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

 Uppdragsledare 

 

 

 
 

 

 

 
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Tolkförmedling Väst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 26 
oktober 202. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Gunilla Fredrika Lönnbratt

Gunilla Lönnbratt

2021-03-31 06:28:23 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK KARLSSON

Fredrik Carlsson

2021-03-31 06:21:34 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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KSAU § 99 Dnr 2021/000429 

Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2020 

Sammanfattning 

Enligt stiftelselagen som trädde i kraft 1996-01-01 fungerar kommunstyrelsen som förvaltare i de 
donationsfonder som omfattas av lagen och där inte särskild styrelse utsetts. Bokföringsskyldighet 
föreligger inte för de fonder som förvaltas av Sotenäs kommun då varje donationsfonds tillgångar 
understiger 10 basbelopp, men räkenskaper skall föras och avslutas med en sammanställning för 
varje räkenskapsår.  
 
Kommunstyrelsen avger förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för varje 
fond/stiftelse genom att underteckna ett försättsblad som hänvisar till resp. fond/stiftelse. 
Handlingarna har granskats av utsedd revisor utan anmärkning. 
 
Förvaltningen har haft i uppdrag att verka för att upplösa donationsfonderna. Under året har 
Sanatoriefonden avregistrerats. Sanatoriefonden är avregistrerad men ingår ändå i 
sammanställningen för att visa på att den avslutats.  
 
Alfrida Davida har ansökan skickats in. Efter årets bokslut skickas ny ansökan in, fonden beräknas 
kunna avslutas under 2021. C.M. Engbloms donationsfond har ingått i sammanställningen. Då 
denna fond har egen styrelse vilken innebär att denna behandlas av sin egen styrelse. Därefter 
återstår C M Johanssons donationsfond, denna fond betraktar Länsstyrelsen som en gåva och ingen 
fond. Redovisningen ingår ändå i sammanställningen.  
 
För Alfrida Davidas Donationsfond kommer ansökan om upplösning att skickas till Länsstyrelsen 
efter godkännande av årsredovisning.  

Beslutsunderlag 

ÅR 2020 Alfrida Davida samt revisionsintyg  
ÅR 2020 C M Johansson samt revisorsintyg 
ÅR 2020 Sanatoriefonden samt revisionsintyg  
Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2020 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att avge förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för 
donationsfonder 2020 enligt förslag. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2020 

Sammanfattning 

Enligt stiftelselagen som trädde i kraft 1996-01-01 fungerar kommunstyrelsen som 
förvaltare i de donationsfonder som omfattas av lagen och där inte särskild styrelse 
utsetts. Bokföringsskyldighet föreligger inte för de fonder som förvaltas av Sotenäs 
kommun då varje donationsfonds tillgångar understiger 10 basbelopp, men räkenskaper 
skall föras och avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår.  
 
Kommunstyrelsen avger förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för 
varje fond/stiftelse genom att underteckna ett försättsblad som hänvisar till resp. 
fond/stiftelse. Handlingarna har granskats av utsedd revisor utan anmärkning. 
 
Förvaltningen har haft i uppdrag att verka för att upplösa donationsfonderna. Under året 
har Sanatoriefonden avregistrerats. Sanatoriefonden är avregistrerad men ingår ändå i 
sammanställningen för att visa på att den avslutats.  
 
Alfrida Davida har ansökan skickats in. Efter årets bokslut skickas ny ansökan in, 
fonden beräknas kunna avslutas under 2021. C.M. Engbloms donationsfond har ingått i 
sammanställningen. Då denna fond har egen styrelse vilken innebär att denna behandlas 
av sin egen styrelse. Därefter återstår C M Johanssons donationsfond, denna fond 
betraktar Länsstyrelsen som en gåva och ingen fond. Redovisningen ingår ändå i 
sammanställningen.  
 
För Alfrida Davidas Donationsfond kommer ansökan om upplösning att skickas till 
Länsstyrelsen efter godkännande av årsredovisning.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 
2020 enligt bilaga. 
 

Bilaga/Bilagor 

• Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2020 
• ÅR 2020 Alfrida Davida samt revisionsintyg  
• ÅR 2020 C M Johansson samt revisorsintyg 
• ÅR 2020 Sanatoriefonden samt revisionsintyg  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Skickas till 

Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 

 



Sammanställning av räkenskaper 2020 för 
 
Stiftelsen Alfrida Davida Anderssons stipendiefond 
 
C M Johanssons donationsfond 
 
Sanatoriefonden Avslutad 2020 
 
 
 
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun tillika styrelse för ovan uppräknade stiftelser får 
härmed avge förvaltningsberättelse och räkenskapssammanställning för räkenskaps-
året 2020 enligt bilagor. 
 
Kungshamn 2021-06-02 
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
 

 
Mina revisionsberättelser för ovan uppräknade stiftelser har avgivits 2021-05- 
 
 
 
_____________________________ 
 
Elving Claesson   



Sammanställning av räkenskaper

Stiftelsen Alfrida Davida Anderssons stipendiefond

Räkenskapsåret 2020

Förvaltningsberättelse

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier till tre ungdomar, födda och bosatta
inom Kungshamns församling, vilka avlagt studentexamen med goda betyg.



Stiftelsen Alfrida Davida Anderssons stipendiefond

Resultaträkning

2020 2019 2018
Inkomster

Nettoavkastning 165,35 -836,34 -1 560,05

Summa inkomster 165,35 -836,34 -1 560,05

Utgifter
Övriga utgifter, kostnader -1 500,00 -200,00 -200,00
Stipendier och premier 0,00 0,00 0,00
Summa utgifter -1 500,00 -200,00 -200,00

Årets överskott/underskott -1 334,65 -1 036,34 -1 760,05

Balansräkning

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Tillgångar

Bankmedel

SEB likviditetsfond
Konto 5128-20 011 59 240 152,21 239 986,86 240 823,20
Summa tillgångar 240 152,21 239 986,86 240 823,20

Skulder och eget kapital

Skulder
Skuld till Sotenäs kommun -2 100,00 -600,00 -400,00
Summa skulder -2 100,00 -600,00 -400,00

Eget kapital
Balanserat kapital 239 986,86 240 823,20 242 383,25
Årets över-/underskott 165,35 -836,34 -1 560,05
Summa eget kapital 240 152,21 239 986,86 240 823,20

Summa skulder och eget kapital 238 052,21 239 386,86 240 423,20

ALFRIDA 19 FTG 12 - kopia.xls 2021-05-11 BAn



Sammanställning av räkenskaper

för f d 

C M Johanssons donationsfond

Räkenskapsåret 2020

Förvaltningsberättelse

Fondens/gåvans medel skall användas till inköp av sjukvårdsutrustning vid 

vårdcentralen i Hunnebostrand. Enligt ramavtal angående exploatering

av fastigheten Råghult  1:5 kommer ytterligare 200.000 att inflyta.

Kommunen har hittills förskotterat 51.014:90 för inköp av diverse utrustning.

Inga händelser har redovisats under 2020



C M Johanssons donationsfond

Resultaträkning

2020 2019 2018
Inkomster

Nettoavkastning 0,00 0,00 0,00
Summa inkomster 0,00 0,00 0,00

Utgifter

Anslag 0,00 0,00 0,00
Summa utgifter 0,00 0,00 0,00

Årets överskott 0,00 0,00 0,00

Balansräkning

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Tillgångar

Mark 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Summa tillgångar 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Skulder och eget kapital

Skulder
Skuld till Sotenäs kommun 51 014,90 51 014,90 51 014,90

Eget kapital
Balanserat kapital -21 014,90 -21 014,90 -21 014,90
Årets överskott 0,00 0,00 0,00
Summa eget kapital -21 014,90 -21 014,90 -21 014,90

Summa skulder och eget kapital 30 000,00 30 000,00 30 000,00

C M JOHANSSON 20 FTG 21.xls 2021-05-11 BAn



Sammanställning av räkenskaper

Sanatoriefonden

Räkenskapsåret 2020

Förvaltningsberättelse

Fondens/gåvans ändamål är ekonomisk hjälp åt behövande 
som vårdas eller har vårdats för TBC
Inga ansökningar har inkommit.



Sanatoriefonden

Resultaträkning

2020 2019 2018
Inkomster

Nettoavkastning 9,34 -39,75 -74,14
Summa inkomster 9,34 -39,75 -74,14

Utgifter

Understöd 0,00 0,00 0,00
Summa utgifter 0,00 0,00 0,00

Årets resultat 9,34 -39,75 -74,14

Balansräkning

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Tillgångar

Bankmedel
SEB Likviditetsfond
Konto 5128-20 012 64 11 414,67 11 445,08 11 445,08
Summa tillgångar 11 414,67 11 445,08 11 445,08

Skulder och eget kapital

Skulder
AVSLUT AV FOND -11 414,67 0,00 0,00

Eget kapital
Balanserat kapital 11 405,33 11 445,08 11 519,22
Årets resultat 9,34 -39,75 -74,14
Summa eget kapital 11 414,67 11 405,33 11 445,08

Summa skulder och eget kapital 0,00 11 405,33 11 445,08

SANATORI 20 FTG 20 .xls 2021-05-11 BAn
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KSAU § 100 Dnr 2021/000021 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2020  

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst inkom 2021-03-24 med årsredovisning för 2020. Denna antogs av 
direktionen 2020-03-19. Förbundets revisorer (daterat 2019-03-21) meddelar att de granskat 
förbundets verksamhet och att granskningen utförts enligt lag om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet  
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Ekonomi 

Resultatet för 2020 landade på -1,0 (-0,6 mnkr).  Ingående eget kapital på 2,8 mnkr sjunker med 
motsvarande belopp. För året budgeterades med uttag av eget kapital med motsvarande 0,5 mnkr. 
Årets resultat har påverkats negativt genom lägre intäkter. Det egna kapitalet minskar i enlighet 
med rekommendation från revisorerna. För kommande budgetår planeras fortsatt uttag av det egna 
kapitalet.  
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende räkenskapsåret 2020 
inte medför några anmärkningar.  

Beslutsunderlag 

Sof Väst Årsredovisning 2020 undertecknad 
Sof Väst bilag 1 Årsredovisning 2020 
Sof Väst bilaga 2 Årsredovisning 2020 
Granskning av bokslut och årsredovisning 20 
Revisionsberättelse förtroendevalda Väst 20 
Revisionsberättelse staten FK och AF Samordning 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-04-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet 
Väst. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2020  
 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Väst inkom 2021-03-24 med årsredovisning för 2020. Denna 
antogs av direktionen 2020-03-19. Förbundets revisorer (daterat 2019-03-21) meddelar 
att de granskat förbundets verksamhet och att granskningen utförts enligt lag om 
finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt 
revisionsreglementet  
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Ekonomi 
Resultatet för 2020 landade på -1,0 (-0,6 mnkr).  Ingående eget kapital på 2,8 mnkr 
sjunker med motsvarande belopp. För året budgeterades med uttag av eget kapital med 
motsvarande 0,5 mnkr. Årets resultat har påverkats negativt genom lägre intäkter. Det 
egna kapitalet minskar i enlighet med rekommendation från revisorerna. För kommande 
budgetår planeras fortsatt uttag av det egna kapitalet.  
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2020 inte medför några anmärkningar.  

Intern kontroll 
Återrapport saknas.   

Mål för god ekonomisk hushållning 
Revisorerna konstaterar att resultat i årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
mål och verksamhetsmålen som är uppställda. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Samordningsförbundet Väst. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 

Bilaga/Bilagor 
• Sof Väst Årsredovisning 2020 undertecknad 
• Sof Väst bilag 1 Årsredovisning 2020 
• Sof Väst bilaga 2 Årsredovisning 2020 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

• Granskning av bokslut och årsredovisning 20 
• Revisionsberättelse förtroendevalda Väst 20 
• Revisionsberättelse staten FK och AF Samordning 

Skickas till 
Samordningsförbundet Väst 
Ekonomiavdelningen 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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och måluppfyllelse 2020 
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2020  
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler 

kommer i arbete. Förväntat 

resultat är en större effektivitet 

och att resurser då frigörs så 

att fler kan erbjudas 

rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala 

och arbetsmässiga behov 

och de samordnade 

insatserna skall beakta 

jämställdhet och mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser samt stimulera 

kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

de samverkande parternas myndigheter och dess 

personal.  

Målet är 350 samverkansparter under 2020. 

Sof ska samarbeta med parternas verksamheter 

på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, 

implementeras hos parterna. 

God ekonomisk hushållning är att använda 

de medel som förbundet har tilldelats till 

avsett ändamål och på ett så effektivt sätt 

som möjligt.  
Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

89 samverkansparter har fått 

information om förbundet och 

insatserna vid olika möten. Samtliga 

utbildningsinsatser, ”Öppet Hus”, 

Arenadagar, Förbundet Dag och 

Finsamkonferensen har blivit inställt för 

att förhindra smittspridning av Corona.  

Några av samverkansparterna kan ha 

deltagit i olika aktiviteter och därmed 

räknats flera ggr, men när aktiviteterna 

innehåller upprepade träffar, då räknas 

varje person bara en gång. 

Det finns avtal om arbetsträningsplatser 

med AME/AMA i alla kommuner, 

förutom AMI i Färgelanda. Flera av 

AME/AMA har haft stopp för nya 

deltagare under större delen av året för 

att förhindra smittspridning av Corona.  

23 deltagare har varit via förbundets 

rehabvägledare på någon av 

AME/AMA/AMI-enheterna under 2020.   
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2020  
Rehabvägledare (RV) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att öka möjligheterna till 

arbete, studier och egen 

försörjning samt att 

deltagaren får ökad hälsa 

och livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av samordnat 

stöd ifrån två eller fler av 

våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 140 nya deltagare  Rehabvägledarna har under 2020 haft 151 nya deltagare, 73 

kvinnor och 77 män, samt en anonym.  

 

Kommentar: Tidigare år har det alltid varit flera kvinnor än 

män 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 40 % av deltagarna som började sin insats hos RV under 2020 

var under 30 år.  

 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra 

sig insatserna. 

 Drygt 71 % av deltagarna som avslutades under 2020 kunde 

tillgodogöra sig insatsen.  

 

  Minst 30 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit 

till egen försörjning. 

17 % av alla deltagarna som avslutades under 2020 hade helt 

kommit i egen försörjning eller 24 % av dem som kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 

Kommentar:  

Något färre än tidigare år har kommit till egen försörjning och 

det är under målet. Corona har fört med sig ökat arbetslöshet 

och då har denna målgrupp haft ännu svårare för att komma 

in på arbetsmarknaden, det har även varit mycket svårt att få 

arbetstränings-/prövnings-/praktikplatser. 



Samordningsförbundet Väst  
Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen 

Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 

Org.nr 222000 - 2030 
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

 

  Minst 40 % av deltagarna som 

avslutas hos Rehabvägledare, ska vid 

varje uppföljningstillfälle ha arbete 

eller studier på heltid eller deltid med 

eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

27 % av alla deltagarna som avslutades under 2020 hade 

kommit i arbete eller till studier eller 39 % av dem som kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 
 

Kommentar:  

Att det är färre än tidigare år och under målet beror 

förmodligen huvudsakligen på Corona och därav läget på 

arbetsmarknaden. 

  Deltagarna ska i genomsnitt vara 

inskrivna i 6 månader, men kan vara 

inskrivna i upptill ett år. 

Genomsnitts inskrivningstid var 10 månader. 

 

Uppföljning 6 månader 

efter avslut.  

Jämföra samma grupp 

personer som har haft 

rehabvägledare, 6 

månader efter avslut som 

vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

Uppföljningen gäller 

deltagare som avslutades 

under 2019-01-01 och tom 

2020-06-30 

198 deltagare avslutades 

under denna period, 184 

hade gett sitt samtyckte att 

delta i uppföljningen och 149 

eller 81 % svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut gör de även 

det 6 månader efter avslut? 

 

39 % (18 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen 

offentlig försörjning 6 månader efter avslut. 

38 % (32 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 198 som 

avslutades under perioden, dvs. samma grupp deltagare. 
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Uppföljning 2 år efter avslut.  

Jämföra samma personer 

som har haft 

rehabvägledare, 2 år efter 

avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2018 

87 deltagare avslutades, 83 

hade gett sitt samtyckte att 

delta i uppföljningen och 66 

eller 80 % svarade. 

De som har egen 

försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut 

gör de det även det 2 

år efter avslut? 

 

40 % (17 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen offentlig 

försörjning 2 år efter avslut. 

35 % (29 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar  

2 år efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 87 som avslutades 2018, 

dvs. för samma grupp deltagare. 

 

Kommentar: Att det är mera än dubbelt så många som har ingen offentlig försörjning 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut och lika många eller flera än de 
som har arbete eller studerar, beror förmodligen på att det är flertal av f.d. deltagare som har blivit utförsäkrade ur våra trygghetssystem eller fått avslag på ansökan 
om offentlig försörjning och försörjer sig på sparade medel och/eller närstående. Men att det är flera som arbetar eller studerar 6 månader och 2 år efter avslut än vid 
avslut visar ändå på att resultatet av insatsen är bestående över tid. 
 

Utredningen  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 

Att utreda aktuella 

individers förutsättningar 

för arbete/studier. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av 

funktionsbedömning i 

aktivitet. 

Minst 150 nya deltagare  153 personer deltog totalt i utredningen under 2020, 82 kvinnor, 68 män 

och tre anonyma. Här ingår förutom de som deltog i 4 veckors utredningen, 

även KAKA (Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) 

som är en veckas utredning, samt ett antal individuella utredningar.  
 

Ytterligare 28 personer avböjde, uteblev eller var ej längre aktuella när de 
kallades.  

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 Drygt 25 % av deltagarna i utredningen 2020, var under 30 år. 

Kommentar: 

Det är något flera än tidigare år. 
 

Kommentar: Förbundet begränsade antal deltagare/grupp för att förhindra smittspridning av Corona. Deltagarna till årets sista grupper fick något kortare individuella 
utredningar. En grupp med 12 deltagare genomfördes under våren, i Tanum, med enbart deltagare från Tanum och Strömstad. 
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Hälsa- och Vägledning/HOV:en 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att deltagarna förbättrar sin hälsa och 

därmed får ökad arbetsförmåga och 

ökade förutsättningar att närma sig 

arbete eller studier och egen försörjning.  

Personer med eller utan erfarenhet 

av arbetslivet, men med behov av 

stöd för att förbättra sin hälsa och 

närma sig arbetslivet. 

6 grupper och 

minst 50 nya 

deltagare  

 

HOV:en har under 2020 haft 3 grupper och 33 deltagare,  

19 kvinnor och 14 män. Därav var 21 nya deltagare för 2020, 

11 kvinnor och 10 män.  

Drygt 42 % av deltagarna var under 30 år. 

 
 

Kommentar: Grupperna som skulle börjat i april och november blev inställda pga. försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning av Corona.  

Gruppledarna arbetade under den perioden individuellt med flesta av de anvisade deltagarna. 

Förhållandevis få deltagare har anvisats till HOV:en under året så gruppen som skulle börjat i september blev inställd pga. det.  

Insatsen upphörde vid årsskiftet. Målgruppen kommer att erbjudas att delta i Samordningsförbundets övriga insatser. 

 

Fysioterapeut 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att göra deltagarna medvetna 

om sina fysiska förutsättningar 

och eventuella begränsningar. 

Alla deltagare i 

insatser som Sof Väst 

finansierar. 

Genomföra minst en föreläsning om 

hälsa, kost och motion per grupp 

inom Utredning, HOV:en och Steg1. 

 

Genomfört 14 föreläsning under 2020.  

9 i Utredningen, 4 i HOV:en och en i Steg1. 

Utreda deltagarens 

förutsättningar för 

yrkesarbete, samt att kunna ge 

råd till deltagarna utifrån sin 

specialkompetens. 

 Genomför minst 90 Tippa- och 

konditionstester, inkl. råd och stöd 

under året. 

Genomfört 55 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd 

på deltagare i Sof Väst insatser under året.    

Kommentar: På grund av rådande pandemi har inte Tippa- 

och konditionstester kunnat erbjudas i samma omfattning 

som vanligt.  
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ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse januari 2020 
Att tidigt fånga upp och ge  

en meningsfull aktivitet  

till ungdomar som hoppat  

av skolan eller  är på väg  

att hoppa av skolan.  

Att reducera utanförskap  

hos unga vuxna och vara  

motivations- och aktivitets-  

höjande samt arbets-  

och studieförberedande. 

Unga vuxna 15–24 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden 

Att avsluta insatsen som planerad 

den 31 januari och planera för 

fortsättningen för pågående 

deltagare.  

Totalt deltog 27 ungdomar i Steg1 (En skola för alla) under 

januari, därav 7 på Orust  13 i Munkedal/Färgelanda  och 7 i 

Uddevalla (Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum). 

Samtliga avslutades. 

 

 

Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse feb-dec 2020 
Samma som Steg1 i ESF-

projektet En skola för alla, 

se ovan 

Unga vuxna 16–29 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden. 

Deltagarna kan komma från 

samtliga kommuner inom Sof 

Väst område 

30 nya deltagare under feb-dec 2020 Steg1 hade under feb-dec 2020 20 nya deltagare, 10 kvinnor 

och 10 män. Samtliga deltagare var från Uddevalla. 

 

Kommentar: Insatsen upphörde vid årsskiftet pga. 

prioriteringar utifrån budgetförutsättningar.  

Målgruppen kommer fortsättningsvis att erbjudas att delta i 

Samordningsförbundets övriga insatser. 
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Delprojektledare för ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse jan-mars 2020 
Sprida kunskap  

om projektet. 

 

Chefer och handläggare 
inom Sof´s Västs område. 
 

Personalen som arbetar med 
deltagarna i Steg1 (En skola 
för alla) 

50 samverkansparter under jan-mars 

2020 
 

Delprojektledaren ledde de 

kommunvisa styrgrupperna, samt 

spred information om projektet. 

12 medarbetare medverkade runt projektet under jan-mars 

2020.  

Vid slutkonferensen av projektet deltog totalt 300 personer 

och där av ett stort antal från vårt område. 

 

Delta i  

ledningen av projektet.  

Huvudprojektets   

projektledare,  

projektekonom och övriga 

delprojektledare. 

Säkerställa att Sof´s del av  

projektet blir klart och håller den  

standard som ESF krävde, samt  

sammanfatta Sof Väst´s del i 

slutrapporten.  

 Har deltagit vid möte och konferenser med projektledningen 

och lämnat in allt underlag och rapporter som krävs och har 

efterfrågats, samt skrivit sammanfattning av Sof Väst´s del i 

slutrapporten. 

 



 
Samordningsförbundet Väst 

Org.nr 222000 – 2030 
Finansiell samordning av rehabilitering mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 med:  
 

Statistik tillhörande Årsredovisning 2020 
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Statistik 
Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS1. 

Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut, samt pinnstatistik över remittenter. 

Här i  bilaga 2 till Årsredovisningen finns utförlig statistik över insatserna, fallbeskrivningar och uppföljning av 

indikatorerna.   

Statistiken redovisas utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig försörjning.  

All statistik redovisas könsuppdelat, förutom om deltagarantalet är mindre än 10 personer. Deltagare som inte 

vill uppge kön, redovisas som anonyma. 
 

Tre Strukturövergripande insatser har finansierats av Sof Väst under 2020.  

Processamordnare¸ delprojektledare ESF-projektet,  samt kunskapsutveckling och information i samverkan. 

Målet var 400 medarbetare, men det har deltagit 101. Största avvikelsen beror på att samtliga planerade 

aktiviteter med kunskapsutveckling har pga. Corona epedemin varit inställda sen i mars. 
 

Sof Väst har finansierat 5 olika individinriktade insatser under 2020. Totalt har det varit 479 deltagare, 259 

kvinnor och 216 män, samt fyra anonyma deltagare. Anonyma deltagarna räknas inte med i övrig statistik. 

Det var 355 unika deltagare, d.v.s 120 deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna mera än 

en gång, det är 25 %.  

Under 2020 var målstättnigen att det skulle börja  370 nya deltagare, det har varit 345 nya deltagare, varav 

176 kvinnor och 165 män och 4 anonyma. 334 deltagare avslutade sin insats under 2020, varav 195 kvinnor 

och 139 män. Den 31 december 2020 var 121 personer, 59 kvinnor och 65 män i Sof Väst insatser, samtliga 

hos rehabvägledarna.  

Hälsa- och Vägledningskursen/HOV:en och Steg1 avslutades vid årsskiftet.  

Antal anvisade deltagare under 2020 var 296 och därav var kommunen störst inremittent, följt av AF. 
Att antal anvisade deltagare har blivit färre än planerad antar vi beror nästan enbart på Corona epedemin. 

Handläggarna hos myndigheterna har framfört att de har varit högt belastade och hinner inte anvisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.  

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad  

gäller statistiken i denna redovisning. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.susam.se%2F&data=04%7C01%7Cmeta.fredriksson-monfelt%40karlstad.se%7C18e4f64d4cfe4e08ec7e08d8b6fa39f9%7Cfa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66%7C0%7C0%7C637460533132817749%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5wcZZ%2F%2FtMftYXN%2FKhiHUEdQy0926xq%2F5VdULFoxN314%3D&reserved=0
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Rehabvägledare:  5,5 tjänster och finns i förbundets samtliga kommuner.  

Samtliga uppdrag var bemannade from 17 februari. 

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning 

eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ AMA/AMI i 

kommunerna. 
 

 

Statistik för rehabvägledarna under 2020.  

Rehabvägledarna hade totalt 246 deltagare, 138 kvinnor och 107 män samt en anonym som inte redovisas i 

statistiken för övrigt. Därav 150 nya deltagare, 73 kvinnor och 77 män. Målsättningen var 140 nya deltagare.  

124 deltagare avslutades hos rehabvägledarna under året, 80 kvinnor och 44 män. 
  

150 nya deltagare 2020                                              124 avslutade deltagare 2020      

Därav 73 kvinnor och 77 män                                      Därav 80 kvinnor och 44 män     

        
Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång. 
 

 

Försörjning vid start och avslut för de 124 deltagare som avslutades hos rehabvägledare under 2020. 

     
Totalt 21 av 124 avslutade deltagare, vilket är 17 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna är det 16 % och för männen 18 %.  
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Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 

deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna på ansökan om 

offentlig försörjning. 
 

 

Avslutningsorsak för de 124 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under 2020.   

               
*Utan mätning är oftast deltagare som ej har fullföljt insatsen och avbrutet kontakten. Kan vara pga. arbete. 
 

 

Sysselsättning vid start och avslut för de 124 som avslutades hos rehabvägledare under 2020.

       
34 av de 124 avslutade deltagarna var i arbete på heltid eller deltid, med eller utan subversion eller i studier 

direkt vid avslut vilket är 27 %. För kvinnorna är det 28 % och för männen är det 27 %. 
 

 
 

Åldersfördelning för de 124 deltagarna (80 kvinnor och 44 män) som avslutades hos rehabvägledare 2020. 

 
Genomsnittsåldern var 37,0 år, för kvinnor 36,9 år och för män 37,2 år.  

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 47 av 124 eller 38% av deltagarna som avslutades under perioden. 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 124 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2020. 

                              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 3,8 år, för kvinnorna var det 3,9 år och för männen 3,8 år.  
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Månadvis fördelning av de 150 som påbörjade och 124 som avslutade hos rehabvägledare under 2020.  

 

 
 

 

Inskrivningstiden för de 124 personerna som och avslutade hos rehabvägledare under 2020.  

                           
Inskrivningstiden var i genomsnitt 10,0 månader.  För kvinnorna 10,6 månader och för män, 8,9 månader. 

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader. 
 

 

Kommunvis fördelning av de 23 personer (16 kvinnor och 7 män) som under 2020 hade arbetsprövning-

/träning på någon av kommunernas AME/AMA/AMI. 

 
 

 
 

Kommentar: Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mycket 

”förrehab”. 
 
 

 

Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2019-01-01 tom 2020-06-30. 
 
198 deltagare avslutades under den perioden, alla utom 14, dvs. 184 hade gett sitt samtyckte att delta i 

uppföljningen och av dem svarade 149, dvs. 81 %.  
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Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 149 deltagare som avslutades under tiden  
2019-01-01 tom 2020-06-30  och svarade.   

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 

deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna på ansökan om 

offentlig försörjning.  
 

 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 149 deltagare som svarade. 
 

 
 

 

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2018. 
87 deltagare avslutades under det året, alla utom 4, dvs. 83 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen 
och av dem svarade 66, dvs. 80 %. 
 

 

 

Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 66 deltagare som avslutades 2018 och svarade. 

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 
med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 
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56 av 149 som deltog i uppföljningen 

arbetade eller studerade 6 månader efter 

avslut, dvs. 38 %.  
 

Jämförelse: 63 av 198 dvs 32 % som 

avslutades under denna period arbetade 

eller studerade direkt vid avslut 

27 av 66 som deltog i uppföljningen hade 

ingen offentlig försörjning 2 år efter 

avslut, dvs. 41%.  

 

Jämförelse: 15 av 87 dvs. 17 % som 

avslutades under 2018 hade ingen 

offentlig försörjning direkt vid avslut. 

 

 
 

58 av 149 som deltog i uppföljningen 

hade ingen offenlig försörjning 6 

månader efter avslut, dvs. 39 %.  

 

Jämförelse: 36 av 198 dvs 18 % som 

avslutades under denna period hade 

ingen offelig försörjning direkt vid avslut. 
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deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon av myndigheterna på ansökan om offentlig 
försörjning. 
 

 

Sysselsättning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 66 deltagare som avslutades 2018 och svarade. 
 

 
Kommentar:  

Att flera deltagare arbetar eller studerar, både 6 månader och 2 år efter avslut än direkt vid avslut visar att 

resultatet är hållbart över tid. 
 

 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

2,8 tjänster, 1,0 utredare, 1,8 arbetsterapeuter samt insats från fysioterapeuten.  

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  

Målet var 150 nya deltagare under året. Målet med utredningen som pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka, 

var 12 – 20 deltagare/grupp och 9 grupper/år. En grupp/termin skulle utlokaliseras till Norra Bohuslän. 

Totalt 7 grupper har genomförts under perioden, därav en i Tanum. Sedan i mars har det varit begränsat 

antal deltagare i varje grupp pga. Corona epedemin och deltagarna till de sista grupperna fick ingen  

vanlig gruppverksamhet utan anpassade individuella utredningar. 

Under året har även startat utredningsgrupper på en vecka som har fått benämningen KAKA, det är förkortning 
av Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga.  
KAKA samt individuella utredningar har genomförts både i Uddevalla och lokalt i kommunerna.  

Under året har genomförts 4 grupper med KAKA och ett antal individuella anpassade utredningar. 
 
 

 

Statistik för utredningsenheten under 2020 
 

Kommunvis fördelning av de 150 (82 kvinnor och 68 män) som har deltagit i utredning under året. 

Ytterligare tre anonyma har också deltagit, men de redovisas inte i statistiken. 
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23 av 66, dvs. 35 % av dem som deltog i 
uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år 
efter avslut. 
 
Jämförelse: 25 av 87 dvs. 29  % som 
avslutades under denna period, arbetade 
eller studerade direkt vid avslut. 
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Försörjning vid start för de  150 deltagare som deltog i utredningen under 2020. Deltagare kan ha flera 

försörjningar, med undantag av ”Ingen offentlig försörjning” som aldrig kombineras med andra. 

            
Att de flesta deltagarna har försörjningsstöd eller sjuk-/rehab-penning vid start är förväntat eftersom syftet är 

att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
 

Åldersfördelning för de 150 deltagarna (82 kvinnor och 68 män) som deltog i utredningen under perioden.  

   
Genomsnittsåldern var 41,5 år, för kvinnor 42,9 år och för män 39,8 år.  
Största ålderskategorin är 30 – 59 år, 98 deltagare eller 65 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 25%. 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 150 personer som deltog i utredningen under perioden.  

              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen var 4,4 år, för kvinnorna 4,2 år och för männen 4,7 år 
16 % hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år. 
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Hälsa- och Vägledningskurs/HOV:en var placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.  

Det är 1,5 tjänster, samt insats från fysioterapeuten. 

Målgrupp för HOV:en var personer med eller utan erfarenhet av arbetslivet, men med behov av stöd för 

att förbättra sin hälsa och närma sig arbetslivet. 

Max 10 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.  

Målet för HOV:en var 6 grupper under året och totalt minst 50 nya deltagare. Under året har det börjat 

tre grupper med totalt 33 deltagare, 19 kvinnor och 14 män. Därav var 21 nya deltagare för 2020, 11 

kvinnor och 10 män. 

Grupperna som skulle börjat i april och november blev inställd pga. av Corona epedemin och 

kursledarna arbetade enskilt med några av de anvisade deltagarna. Gruppen som skulle börjat i slutet av 

september blev inställd pga. för få anmälda deltagare. 

Kursen var arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Kursen fokuserade på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete.  

Fysiska aktiviteter ingick, minst 3 ggr/vecka. 

Syftet var bättre hälsa och därmed ökat arbetsförmåga för deltagarna och att öka deras förutsättningar 

för arbete och/eller studier och till egen försörjning. 

Insatsen var uppskattat av de som deltog och handläggarna som anvisande, men när förbundet skulle 

prioritera inför 2021, bestämdes att HOV:en skulle avslutats vid årskiftet först och främst pga. få 

anvisade. Målgruppen hänvisas fortsättningsvis till övriga insatser inom Samordningsförbundet. 
 

 

Statistik för HOV:en under 2020 

Kommunvis fördelning av de 33 (19 kvinnor och 14 män) som deltog i HOV:en under året.  

 

  
 

 

Försörjning vid start för de 33 deltagare (19 kvinnor och 14 män) som deltog i HOV:en under året.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

     
26 av 33 deltagare hade vid start, försörjningsstöd eller sjuk-/rehabpenning dvs. 79 % och det stämmer överens 
med målgruppen. 
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Åldersfördelning för de 33 deltagarna (19 kvinnor och 14 män) som deltog i HOV:en 2020.  

 
Genomsnittsåldern var 33,9 år, för kvinnor 35,3 år och för män 32,0 år. 
 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 33 personer som deltog i HOV:en 2020. 

                                    
 
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 3,7 år, för kvinnorna var det 3,6 år och för männen 3,8 år.     
 

 

ESF-projekt, ”En skola för alla”, modul 3, Steg1 i Munkedal (Munkedal och Färgelanda), 

och på Orust delfinansierades det av dessa kommuner, i Uddevalla (LUST = Lysekil, Uddevalla, Sostenäs 
och Tanum), delfinansierades insatsen av Sof Väst. Projektet riktade sig till unga vuxna 15 – 24 år med 
diffus problematik, med eller utan diagnos och som stod långt från arbetsmarknaden. 
 
 

 

Statistik för Steg1 ”En skola för alla”  

27 ungdomar, 10 kvinnor och 17 män, var inskrivna i Steg1 ”En skola för alla” under avslutningen i januari 2020.  

 

  

 

Steg1 Insatsen riktar sig till unga vuxna 19 – 29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som 

står långt från arbetsmarknaden. 
Insatsen startade from februari när Steg1 i ESF-projektet avslutades.  
Placering i Uddevalla riktade sig till deltagare från hela Sof Väst område. 
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Målet var minst 30 nya deltagare under februari – december. 
Insatsen upphörde vid årsskiftet, pga. minskad budget hos förbundet och prioriteringar inför 2021. 
 

Statistik för Steg1 februari - december 2020.  
20 ungdomar var inskrivna i Steg1, där av 10 kvinnor och 10 män. 

 
 

Försörjning före insatsen för de 20 ungdomarna som deltog i Steg1 under februari – december 2020. 

 

                    
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 

deltagaren saknar offentlig försöjning. Att det är fler här som inte har någon offentlig försörjning vid start än vid 

avslut, beror sannolikt på ungdomar som har haft sin försörjning från föräldrarna vid start men inte vid avslut. 
 

Avslutningsorsak för de 20 deltagare som avslutade sin insats hos Steg1 under 2020.   
 

                         
 

Åldersfördelning för de 20 ungdomarna som deltog   i Steg1 under februari – december 2020.  

   
Genomsnittsåldern var 21,7 år för kvinnor 21,3 år och för män 22,0 år.  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 20 ungdomarna som deltog  i Steg1 under februari – december 2020. 
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Kommunvis fördelning av 40 unga med Aktivitetsersättning (17 kvinnor och 23 män) som under 2020 deltog 

i någon av Sof Väst insatser.  

   
 
 
 

Fallbeskrivningar  
 

Anna, 25 år gammal, kom till rehabvägledare efter att hon hade deltagit i Steg1 under en längre period. 

Anna hade en ADHD problematik som visade sig tydligt i att hon hade svårt för rutiner, tappade lätt fokus 

och hade svårt att bibehålla uppmärksamhet. Anna tröttnade lätt och det resulterar i att hon periodvis var 

frånvarande från Steg1 och isolerar sig hemma. Anna svarade då inte i telefon eller via andra sociala medier 

när man försökte nå henne. Detta är något som Anna har haft problem med sedan skoltiden. Anna var dock 

tydlig med att hon ville komma ut i arbete och för att det ska fungera över tid för Anna, så var det av vikt 

att det var inom ett yrke som hon hade intresse för. Anna hade tidigare haft anpassade anställningar i en 

kommun, bl a som lokalvårdare men det hade inte fungerat över tid för Anna som tappade intresse och 

blev frånvarande.  

Anna har sedan hon var liten haft ett intresse för djur och då främst hästar. Hon hade haft egen häst som 

liten och hade en dröm om att någon gång ha det igen. Anna skulle gärna vilja jobba på en ridklubb och de 

kom överens om att rehabvägledaren skulle kontakta klubbar i området. En ridklubb i en grannkommun 

som kontaktades, hade behov av en stallskötare. Ett besök bokades och Anna kände direkt att detta var en 

plats hon skulle trivas på. De kom överens om att Anna skulle börja en arbetsträning på 15 timmar/vecka. 

Anna kände sig bekväm med arbetsuppgifterna som bl a var att mocka, lägga upp mat och sköta om 

hästarna. Anna fick en handledare som hon kände sig mycket trygg med, vilket var av vikt för Anna. Efter 

ett par månader ökade Anna upp tiden och visade mer och mer framfötterna på arbetsplatsen. Närvaron 

var bra och hon trivdes med kollegor och arbetsuppgifter. Samtal om lönebidragsanställning togs med 

arbetsgivaren efter sommaren, och då Anna hade visat att hon klarade att vara igång över en längre tid, 

utan frånvaro, och fungerade bra i arbetsgruppen, så var de intresserade av att anställa henne. Annas 

arbetsuppgifter utökades i samband med detta och bl a så blev hon handledare vid knatteridning, vilket 

hon tyckte var väldigt roligt.  

Sedan en tid tillbaka har Anna en lönebidragsanställning på 75% som hon i nuläget tycker är en lagom 

omfattning. Anna trivs mycket bra och fortsätter utvecklas hela tiden. Anna har genom detta bevisat för sig 

själv att hon klarar att ha ett arbete över tid, med alla de krav som det innebär. En plats där hon får vara sig 

själv och där hennes förmågor är en tillgång för ridklubben.  

Anna avslutas hos RV efter ca ett år. 

Peter remitteras till Utredningen av vården och arbetsförmedlingen. Han har ansökt om aktivitetsersättning 

men fått avslag. Peter är ung, 21 år och har klarat av att slutföra gymnasiet. Han har dock haft svårigheter 

under hela skolgången och efter avslutad skolgång fått en svår depression och även fått diagnos aspberger.  

Peter är väl omhändertagen av vården och har omfattande medicinering men underlagen för ansökan om 

aktivitetsersättning var för ”klena” varför vården önskar hjälp med att få fram information om hur han 

2 3
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fungerar i mer arbetslika situationer. Peter kommer första dagen i sällskap med en av sina föräldrar. 

Föräldrarna ser till så att han kommer till utredningen varje dag då föräldrarna är angelägna om att 

utredningen genomförs så att Peter får mer underlag till en ny ansökan om aktivitetsersättning. Peter 

genomför utredningen men han interagerar överhuvudtaget inte med övriga deltagare och är inte 

självständig i någon av arbetsuppgifterna utan är beroende av att utredare finns till hands för att guida 

genom samtliga moment.  

Efter de 4 veckorna på utredningen återgår Peter till remittent och avaktualiseras på AF då han ej är aktuell 

för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

 

Lisa är 29 år och remitterades till rehabvägledare och utredningen från IFO och Öppenpsykiatrin. Lisa har 

haft försörjningsstöd sedan 2014.  

Lisa har ADD, ångestproblematik och social fobi med kognitiva svårigheter. Hon har svårt att hålla fokus och 

kan ej ta in skriftlig info utan behöver praktisk visning för att ta in information. Hon får ångest i sociala 

situationer och blir lätt stressad. Hon har dålig självkänsla, glömmer saker och haft återkommande 

depressioner sedan tonåren. 

Lisa är ensamstående mamma och har aldrig haft ett arbete. Lisa genomförde utredningen men hade 

svårigheter att åka buss och vara i en grupp p g a sin sociala fobi. Under tiden i utredningen hade hon 

återkommande stödsamtal med rehabvägledare. 

Efter genomförd utredning startade Lisa arbetsträning inom kök. Detta gick ganska bra till en början. Lisa 

var duktig när hon väl var på plats, men hon hade väldigt mycket frånvara p g a sin ångestproblematik. Lisa 

hade parallellt kontakt med psykiatrin. Arbetsträningen avbröts efter ett tag p g a hög frånvaro. Nya samtal 

om olika alternativ genomfördes och rehabvägledaren fick en kontakt inom kost och städ vilket resulterade 

i att en ny plan gjordes så att Lisa successivt skulle komma tillbaka till en arbetsträning igen. Hon började 

arbetsträna 4h/dag vilket fungerade så bra. Lisa hade en handledare som hon hade ett stort förtroende för 

och de fick väldigt bra kontakt. Lisa hade full närvaro de första veckorna och kände stor glädje att gå till 

jobbet. En helt ny känsla för henne.   

Efter 2 månader ökades Lisas omfattning till 7h/dag. Arbetsplatsen låg nära Lisas bostad vilket har 

underlättat för Lisa. Hennes mål är att komma upp i heltid och kunna försörja sig och sitt barn. Hon har 

blivit så bra omhändertagen av sin handledare och chef. 

6 månader senare har Lisa kunnat arbetsträna på heltid och blivit erbjuden en anställning på heltid med 

lönebidrag. Efter ett drygt år avslutas Lisa hos RV. 
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Sammanfattning från Indikatorerna 2020 

 

Indikatorer för finansiell samordning 

Samordningsförbundet Väst samlar årligen sedan 2018 in data inom ramen för det nationella verktyget 

”indikatorer för finansiell samordning”. Indikatorerna är svar på frågan ”Hur vet vi att det blir bättre?” och 

följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella 

utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 14 indikator finns det 

enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått2. För dessa 14 indikatorer är måtten enkäter 

ställda till fem respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i insatser, parternas 

chefsgrupper (beredningsgrupp) och styrelseledamöter. Under 2020 har 294 enkäter samlats in från 

samtliga respondentgrupper, att jämföra med 380 enkäter 2019. Under 2020 har förbundet finansierat 

färre insatser jämfört med 2019 då ett ESF projekt avslutats och svårigheter med insamling av enkätsvar     

p g a pandemin har troligen påverkat minskningen av antalet enkätsvar. 

 

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört med 

rikssnittet. Pilen visar förbundets resultat jmf med 2019. Då enkäter ställda till deltagare har 

bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat. 

 

Läsinstruktion: Röd färg = lägre än riket, Gul färg = lika med riket, Grön färg = högre än riket. Pilen visar Sof 

Västs resultat i förhållande till 2019, pil snett uppåt visar förbättrat resultat, pil åt sidan visar oförändrat 

resultat och pil nedåt visar ett försämrat resultat.    

 
2 I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått 

för indikatorn. Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling.   

Nr Indikator Resultat 

totalt jämfört 

med 

rikssnittet 

/Sof Väst 

2019 (pil) 

Resultat 
kvinnor 
jämfört med 
rikssnittet 
/SofVäst 
2019 (pil) 

Resultat män 
jämfört med 
rikssnittet 
/SofVäst 
2019 (pil) 

1 Deltagare känner att de insatser som 

erbjuds är organiserade runt deras behov 

(personcentrerade) 

      

2 Deltagarna upplever inflytande över 

rehabiliteringsprocessen 

      

3 En möjlighet att låta 

rehabiliteringsprocessen få ta den tid som 

behövs utifrån varje deltagares 

förutsättningar 

      

4 Deltagare upplever att det finns någon som 

håller samman och stödjer den enskildes 

samordnade rehabiliteringsprocess 
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5 Deltagaren upplever att den kan hantera 

egna symtom och funktionsnedsättning 

samt att de har fått stöd från 

myndigheterna i att leva med detta 

      

6 När insatser avslutas i en samordnad 

rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att 

det finns en planering/tjänster som tar vid, 

och att de levereras utan onödiga dröjsmål 

      

7 Deltagarna upplever att det har skett en 

stegförflyttning närmare 

arbetsmarknaden/egen försörjning. 

     
  

8 Personalen upplever att andra 

medarbetare/professionella i andra 

myndigheter respekterar deras kunskap, 

roller och arbetssätt 

    

9 Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter såväl från 

enskilda deltagare/brukare som från 

brukarorganisationer eller grupper av 

deltagare 

 

  

    

10 Samordnade insatser inkluderar även andra 

aktörer i samhället, företag, ideella krafter 

och föreningsliv i det löpande arbetet på ett 

strukturerat sätt 

    

11 Effekter för deltagare som kommer ur de 

samordnade insatserna är hållbara och 

säkra över tid 

   

12 En struktur har skapats vars huvuduppgifter 

är att strategiskt initiera, upprätthålla och 

underhålla relationer 

    

13 Samordnad verksamhet har ett 

sektorsövergripande arbetssätt och synsätt 

    

14 Det finns en klar och tydlig strategi för 

uppföljning och utvärdering av 

myndighetsgemensamma insatser 

    

15 Insikter från samverkan leder till att nya 

typer av förebyggande insatser utvecklas så 

att behov av samordnad rehabilitering inte 

behöver bli aktuellt om individer fångas upp 

mycket tidigare och på ett annorlunda sätt 

    

16 En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter 

såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet 

genomsyrar den lokala samverkanskulturen 
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Hos endast en av 14 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i åtta till är det 

insamlade resultatet i samma nivå som rikssnittet. I fem av indikatorerna är det lägre jämfört med 

rikssnittet. Förbundets resultat jämfört med förra året är på samma nivå i åtta av indikatorerna men 

sjunker i sex av indikatorerna. De indikatorer som visar ett försämrat resultat jämfört med 2019 är alla 

indikatorer som följer den strukturella utvecklingen och samverkan mellan myndigheterna.  

Jämställdhetsmässigt är kvinnors resultat jämfört med rikssnittet lägre i tre av åtta indikatorer. För männen 

visar fyra av åtta indikatorer ett lägre resultat än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2019 sjunker 

gruppen kvinnors resultat i tre av indikatorerna och ökar inte i någon medan männen ökar i tre. De 

indikatorer som sammantaget uppvisar sämre resultat handlar om inflytande och tid i 

rehabiliteringsprocessen, områden som det finns stora möjligheter att påverka. 

Resultatet för förbundet totalt är sämre 2020 jämfört med 2019 för flera indikatorer. Anledningen till detta 

kommer behöva analyseras mer än att det bara kan tillskrivas pandemin.  
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1 Bakgrund

Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samord-
ningsförbundet Väst (SOF Väst) för räkenskapsåret 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

• Interna regelverk och instruktioner

1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda.
Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelse

1 Sveriges Kommuner och Regioner
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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• Resultaträkningen
• Balansräkningen
• Kassaflödesanalysen
• Noter
• Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstemän
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-

derlag. 
• Översiktlig analys av övriga poster.

2 Resultat av granskningen

2.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR). 

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.  
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner. 
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner.

2.3 Räkenskapsrevision 

Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för 
de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning. 
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Vi noterar att upplysningen om den sammanlagda kostnaden för revisorernas gransk-
ning i årsredovisningen kan utvecklas till nästa år. 

2.4 Balanskrav

Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL.

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets underskott för året uppgår till -1 003 tkr.
Det framgår i årsredovisningen att förbundet tagit ett beslut i Verksamhetsplanen för 
2020 att det egna kapitalet ska förbrukas till viss del så att det totala egna kapitalet 
sänks. 

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig 
storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20% av en medelsfördelning upp till 7 
mkr samt 15% av medelsfördelningen därutöver upp till 15 mkr. För Samordningsförbun-
det Väst skulle det med budgeterad medelsfördelning om ca 9,3 mnkr innebära ett eget 
kapital om ca 1,754 mnkr jmf med nuvarande eget kapital per 2020-12-31 om 1,758 mkr.

2.5 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning

Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen.
För förbundet finns det i årsredovisningen kommenterat att god ekonomisk hushållning 
är att:

”använda de medel som förbundet har tilldelats till avsett ändamål och på ett så ef-
fektivt sätt som möjligt.”
Se vidare information på sidan 9-16 i förbundets årsredovisning.
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2020 samt 
en verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att god 
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ekonomisk hushållning delvis har uppnåtts. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovis-
ningen är förenligt med de av fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

2.6 Resultatet

Belopp i tkr Utfall

2020-12-31

Utfall 

2019-12-31

Verksamhetens intäkter 9 624 11 776

Verksamhetens kostnader -10 506 -12 211

Avskrivningar -121 -121

Finansiella intäkter - -

Finansiella kostnader - -

Årets resultat - 1 003 - 556

Resultatet har påverkats av de lägre intäkter där minskningen främst är hänförlig till lägre 
ESF-bidrag. Att ESF-bidragen är ca 2 mnkr lägre för 2020 beror på att projektet nu av-
slutats och att något nytt inte startats. 
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.7 Balansräkning

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar 20 141
Kortfristiga fordringar 482 2 630
Kassa och bank 2 425 1 654
Summa tillgångar 2 908 4 284

Eget kapital exkl. årets resultat -2 761 -3 317
Årets resultat 1 003 556
Kortfristiga skulder -1 169 -1 663
Summa eget kapital och skulder -2 928 -4 424

Ansvarsförbindelse Inga Inga
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Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats
något under perioden.
Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital.

2.8 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13. 
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-
steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation.

2.9 Drift- och investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredo-
visningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.  

Dag som ovan
KPMG AB

Lisa Tenggren

Auktoriserad revisor

Josefine Kjellberg

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen.
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REVISIONSBERÄTTELSE för år 2020 
  
Samordningsförbundet Väst 
Organisationsnummer 222000-2030 
 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet Väst, org nr 222000-2030, för verksamhetsåret 2020. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper.  

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. 
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna.  
 
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 
och god redovisningssed.  
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Uddevalla, 2021-03-23 

Krister Stensson 
Revisor för Västra Götalandsregionen och kommunerna 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 
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för Samordningsförbundet Väst, org. nr 222000-2030 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Väst för år 2020.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö-
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 
Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Väst för år 2020. 
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet.  

 
Jönköping den 23 mars 2021 
  
KPMG AB  
  
  
  
Lisa Tenggren  
Auktoriserad revisor  
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KSAU § 101 Dnr 2021/000174 

Redovisning av erhållet partistöd 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska partier som är 
representerade i fullmäktige.  
Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, till Sotenäs kommun lämna en  
skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 
2 kap. 9 § första stycket kommunallagen.  
 
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild 
granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser.  
 
Sverigedemokraternas redovisning inkom efter 1 april, vilket innebär avsteg från anvisningarna. 
Samtliga partier har inkommit med redovisning. Sammanställning bifogas med beräkning per parti. 
Totalt partistöd uppgå till 265 tkr för 2021.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning partistöd 2021 daterad 2021-05-06 
Återredovisning Moderaterna Sotenäs 
Återredovisning Socialdemokraterna Sotenäs 
Återredovisning Centerpartiet Sotenäs 
Återredovisning Liberalerna  
Återredovisning KD Sotenäs  
Återredovisning Vänsterpartiet Sotenäs 
Återredovisning Miljöpartiet de gröna 
Återredovisning SD Sotenäs 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-04-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsrapporter och utdela partistöd till följande 
partier (M), (S), (C), (L), (KD), (V), (MP), (SD) i enlighet med gällande regler för partistöd. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Redovisning av erhållet partistöd  

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska 
partier som är representerade i fullmäktige.  
Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, till Sotenäs kommun lämna en  
skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål 
som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen.  
 
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en 
särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren 
har använt partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet 
själv utser.  
 
Sverigedemokraternas redovisning inkom efter 1 april, vilket innebär avsteg från 
anvisningarna. Samtliga partier har inkommit med redovisning. Sammanställning 
bifogas med beräkning per parti. Totalt partistöd uppgå till 265 tkr för 2021.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsrapporter och utdela partistöd till 
följande partier (M), (C), (L), (KD), (S), (V), (MP), (SD) i enlighet med gällande regler 
för partistöd. 

Bilaga/Bilagor 

• Sammanställning partistöd 2021 daterad 2021-05-06 
• Återredovisning Moderaterna Sotenäs 
• Återredovisning Sotenäs arbetarkommun 
• Återredovisning Centerpartiet Sotenäs 
• Återredovisning Liberalerna  
• Återredovisning KD Sotenäs 
• Återredovisning Vänsterpartiet Sotenäs 
• Återredovisning Miljöpartiet de gröna 
• Återredovisning SD Sotenäs 

Skickas till 

Partierna 
Kommunchefen 
Ekonomiavdelningen  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 

 



Sotenäs kommun

2021

Prisbasbelopp 47 600
Beräkningsunderlag (18%*31*prisbasbeloppet) 265 608
Grundbidrag per parti 8 %*prisbasbeloppet 3 808
Totalt grundbidrag (8 partier) 30 464
Återstående belopp att fördela per mandat 235 144
Avrundat rörligt stöd/mandat 7 590

Sammanställning partistöd 2021 daterad 2021-05-06

Parti Mandat Grundbidrag Rörligt Summa stöd Utbet

Moderata Samlingspartiet 12 3808 91080 94888
Centerpartiet 3 3808 22770 26578
Liberalerna 2 3808 15180 18988
Kristdemokraterna 1 3808 7590 11398
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8 3808 60720 64528
Vänsterpartiet 1 3808 7590 11398
Miljöpartiet de gröna 1 3808 7590 11398
Sverigedemokraterna 3 3 808 22 770 26 578

Summa partistöd 31 30 464 235 290 265 754
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KSAU § 102 Dnr 2021/000004 

Budgetuppföljning, prognos helår 2021 efter mars 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat uppföljning för perioden januari till mars med helårsprognos för 
2021. Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.  Rapporten 
utsändes till kommunstyrelsen 2021-04-12. 
   
Uppföljningen visar på ett överskott om +15,8 mnkr. Omsorgsnämndens helårsprognos har 
försämrats något sedan föregående månad och beräknas nu uppgå till -4,9 mnkr. Därtill har 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ett beräknat underskott på -0,1 mnkr.  
 
Kommunstyrelsen beslutade på mötet 14/4 - 21 om att Omsorgsnämnden ska tilldelas extra resurser 
2021 för att täcka merkostnader avseende Covid-19. Förutsatt att dessa inte kompenseras av statliga 
medel. Omsorgsnämnden uppmanas inkomma med redovisning av vidtagna åtgärder.  
 
Omsorgsnämnden samt Miljönämnden inkommer med vidtagna åtgärder till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 19 maj.   

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-04-07 
Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. mars daterad 2021-04-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner lämnad helårsprognos. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-10 KA 2021/000004 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

Budgetuppföljning, prognos helår 2021 efter mars 

Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har upprättat uppföljning för perioden januari till mars med 
helårsprognos för 2021. Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för 
nämnden månadsvis.  Rapporten utsändes till kommunstyrelsen 2021-04-12. 
   
Uppföljningen visar på ett överskott om +15,8 mnkr. Omsorgsnämndens helårsprognos har 
försämrats något sedan föregående månad och beräknas nu uppgå till -4,9 mnkr. Därtill har 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ett beräknat underskott på -0,1 mnkr.  
 
Kommunstyrelsen beslutade på mötet 14/4 - 21 om att Omsorgsnämnden ska tilldelas extra 
resurser 2021 för att täcka merkostnader avseende Covid-19. Förutsatt att dessa inte 
kompenseras av statliga medel. Omsorgsnämnden uppmanas inkomma med redovisning av 
vidtagna åtgärder.  
 
Omsorgsnämnden samt Miljönämnden inkommer med vidtagna åtgärder till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj.   
   
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnad helårsprognos  
   

Bilaga/Bilagor 
Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. mars daterad 2021-04-12 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. mars 
 
Sammanfattning 

Budgetuppföljningen till och med mars visar på ett prognostiserat överskott på helår  
+15,8 mnkr vilket är +10,4 mnkr bättre än budgeterade +5,5 mnkr. Nämndernas resultat 
beräknas uppgå till -1,9 mnkr. För den förvaltningsövergripande verksamheten inklusive 
avskrivningarna prognostiseras ett överskott mot budget med +12,2 mnkr. Där skatteintäkterna 
ser ut att bli +9,9 mnkr högre än budgeterat och den kommunala utjämningen +5,7 mnkr högre 
än budgeterat. 
 
De större förändringarna jämfört med februariprognosen avser: 

• Nämndsverksamhet: prognoserna ser något bättre ut, framförallt inom byggnads-
nämnden med 0,4 mnkr. Miljönämnden och omsorgsnämnden flaggar dock för under-
skott.    

• Gemensam verksamhet: årets driftbidrag till Tumlaren har ökat med 0,5 mnkr jämfört 
med tidigare prognos. Detta beroende på att verksamheten håller fortsatt stängt.  

 
Osäkerhetsfaktorer 

I prognosen finns stora osäkerhetsfaktorer avseende fastighetsförsäljningar samt intäkter och 
kostnader kopplade till exploateringsverksamheten. Vidare är det oklart hur stor ersättning 
kommunen får för sjuklönekostnader under året (se nästa stycke). För pensionskostnader 
bygger prognosen på uppgifter från Skandia. Osäkerhetsfaktorerna kan komma att påverka årets 
resultat.  
 
På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler. Det innebär att alla 
arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivar-
deklarationen perioden april–juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti 2020 
till och med april 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika 
procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. För respektive av januari och 
februari har kommunen erhållit 0,5 mnkr.  
 
 
Ekonomiska styrprinciper 

Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Omsorgsnämnden samt 
miljönämnden bör vidta åtgärder för att helårsresultatet ska vara i nivå med budget.  
 
Investeringsbudget 

Investeringsbudget 2021 uppgår till 62,1 mnkr inklusive resultatöverföring. Prognosen för helår 
innebär att 51,3 mnkr beräknas tas i anspråk.    
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Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. mars
Skattefinansierad verksamhet
Nettokostnader, belopp i mnkr

Driftredovisning Budget Utfall Avvikelse
Fullmäktige, revision, valnämnd, överförmyndare -2,6 -2,6 0,0
KS allmän verksamhet inkl KS ofördelat -66,6 -64,2 2,5
KS teknisk verksamhet -11,6 -11,6 0,0
Byggnadsnämnden -9,6 -9,2 0,4
Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,6 -1,7 -0,1
Utbildningsnämnden -196,8 -196,5 0,3
Omsorgsnämnden -232,0 -236,9 -4,9
Summa nämndsverksamhet -520,8 -522,6 -1,9

Arbetsgivaravgifter och pensioner -15,3 -13,3 2,0
Förvaltningsgemensamt -14,2 -10,6 3,6
Driftbidrag -3,1 -3,3 -0,2
Exploateringsverksamhet 7,9 2,8 -5,1
Vinst vid försäljning av fastigheter 1,0 1,0
Interna kapitalkostnader 34,2 34,2 0,0
Summa skattefinansierad verksamhet -511,3 -511,8 -0,6

Planenliga avskrivningar -28,8 -33,5 -4,7
Summa efter avskrivningar -540,1 -545,3 -5,2

Skatteintäkter 472,9 482,8 9,9
Kommunal utjämning och fastighetsavgift 70,4 76,0 5,7
Generella extra statsbidrag inkl flyktingbidrag 0,0 0,0
Finansiella intäkter 2,8 2,7 0,0
Finansiella kostnader -0,5 -0,4 0,1
Skatteintäkter och finansnetto 545,5 561,1 15,6
Årets resultat 5,5 15,8 10,4

 
 

 
Nämndsverksamhet 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till +2,5 mnkr jämfört med budget. 
 
Ofördelade medel prognostiseras ge ett överskott för helåret med +1,8 mnkr under förutsättning 
att inga ytterligare beslut fattas om finansiering av verksamhet via ofördelade-potten. 
 
Allmän verksamhet förväntar överskott om +0,5 mnkr framförallt kopplat till lägre IT-kostnader 
än budgeterat.  
 
Teknisk verksamhet förväntar ingen budgetavvikelse på helår. Värt att notera är att el-priset 
under januari till mars legat betydligt högre än föregående år och även över budgeterat pris. 
Verksamheterna följer utvecklingen av pandemin vilken kan komma att påverka kostnader och 
intäkter även i år. Inom gästhamnarna är intäkterna starkt beroende av utvecklingen av 
pandemin och de lagar och rekommendationer som kommer att gälla under sommaren. 
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Inställda/uteblivna evenemang kommer under året bidra negativt till resultatet, motsvarande 
underskottet 2020 (-0,4 mnkr). Underskottet väntas kunna hanteras inom budgetramen. 
 
Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr. Detta på grund av stor ärende-
inströmning och därmed ökade intäkter. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Verksamheten intäkter ligger lägre mot budgeterat och föregående år. Miljönämnden 
prognosticerar ett underskott om -0,1 mnkr. För att nå en budget i balans krävs en prioritering av 
avgiftsfinansierad verksamhet framför service till andra verksamheter inom kommunerna, 
exempelvis VA-planering och översiktsplan. Trängseltillsyn planeras för perioden maj – 
september och finansieras med 0,3 mnkr i bidrag från staten. 
 
Utbildningsnämnden 

Helårsprognosen pekar på ett överskott mot budget om +0,3 mnkr.  Överskottet påverkas främst 
av lägre kostnader för IKE inom gymnasieverksamheten än budgeterat. Utbildningsnämnden 
har mottagit ett statligt covid-19-bidrag på 0,6 mnkr som förväntas kompensera för årets covid-
19-relaterade kostnader.  
 
Omsorgsnämnden 

Helårsprognosen visar ett underskott om -4,9 mnkr. Vilket delvis avser kostnader för covid-19 
som i dagsläget saknar finansiering och beräknas uppgå till cirka 2,1 mnkr under första halvåret 
2021. Prognosen är satt med förutsättningen att inga statsbidrag finns att söka för kostnader 
kopplade till covid-19.  
 
Inom avdelningen för vård och äldreomsorg beräknas ett underskott om -4,4 mnkr, dels kopplat 
till covid-19, dels kopplat till enskilt ärende som beräknas kosta 3,1 mnkr på årsbasis. Arbete 
med att använda personalresurserna på ett flexibelt och resurseffektivt sätt försvåras av covid-
19.   
 
Ekonomiskt bistånd har fortsatt höga kostnader kopplat till anvisning från Migrationsverket 
samt arbetslösa som blivit utförsäkrade från A-kassan. Prognosen visar ett underskott om  
-1,2 mnkr. Nya placeringskostnader inom socialpsykiatri och LSS, täcks delvis upp av 
effektiviseringsarbete på personalsidan och verksamheterna prognostiserar ett underskott om  
-1,2 mnkr. 
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Förvaltningsgemensamma poster inklusive arbetsgivaravgifter, pensioner, 
lönepott, driftbidrag, interna kapitalkostnader och avskrivningar 

För verksamheten beräknas ett överskott om +0,8 mnkr, varav den gemensamma verksamheten 
som inkluderar bl.a. arbetsgivaravgift, pensioner, lönepott, fastighetsskatt och försäkringar 
genererar ett överskott om +5,9 mnkr mot budget, varav arbetsgivaravgifterna väntas ge ett 
överskott om 2,0 mnkr och lönepotten 3,5 mnkr. 
 
Årets driftbidrag prognosticeras något högre än budget. Det finns dock en osäkerhet kring hur 
länge Tumlaren kommer ha sin verksamhets stängd och hur stor påverkan det får på årets 
resultat.  
 
Årets avskrivningar beräknas bli minst -4,7 mnkr högre än budgeterat. Överdraget avser 
tillgångar som tillhör exploateringsverksamheten vilka kommer kostnadsföras under året. 
 
Exploateringsverksamhet 

I prognosen medräknas 2,8 mnkr i nettointäkter avseende vinst från exploateringsverksamhet, 
vilket är -5,1 mnkr sämre än budgeterat. Intäkterna avser, förutom redan såld industrimark på 
Ödegården, prognos om att sälja av industrimark vid Hogenäs industriområde. 
  
Vinst vid försäljning av fastigheter 

I prognosen ingår vinst vid försäljning av fastigheter med 1,0 mnkr avseende industrimark vid 
Hogenäs. Ytterligare försäljningar av industrimark, där vinsten beräknas uppgå till cirka 2 mnkr, 
kan komma till stånd under året under förutsättning att bolagen erhåller erforderliga 
miljötillstånd. 
 
 
Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift 

Beräkning av årets intäkter baseras på SKR:s februari-prognos. 
 
Totalt beräknas en positiv avvikelse mot budget om +15,6 mnkr. Därav skatteintäkter +9,9 mnkr 
jämfört med budget, kommunal utjämning +6,0 mnkr och fastighetsavgift -0,3 mnkr. I 
kommunal utjämningen inkluderas den utökning av generella bidrag, kopplat till corona-
pandemin, som riksdagen beslutat om 2020 med påverkan år 2021. 
 
Finansnetto 

Årets finansnetto beräknas vara i nivå med budget.  
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Balanskravsutredning 

Det prognostiserade resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår till 14,8 mnkr vilket innebär 
att årets resultat reducerats med vinster från fastighetsförsäljning. 
 
Avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) kan maximalt göras med motsvarande den del 
av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag (5,6 mnkr). Enligt prognosen kan en avsättning till RUR göras med 
9,2 mnkr.  
 
Enligt beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämnings-
reserven får RUR maximalt uppgå till 20,0 mnkr vilket begränsar årets möjlighet att göra en 
avsättning. I årsbokslut 2020 föreslås en avsättning till RUR med 2,5 mnkr vilket, om beslut 
fattas, kommer innebära att RUR är fylld. Ytterligare avsättning till RUR kan inte göras. 
 
 
Belopp i mnkr
Balanskravsutredning
Årets resultat 15,8            
Avgår, vinst vid försäljning av fastigheter 1,0-             
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 14,8          

1% av skatter och bidrag 5,6-             

Möjlig avsättning till resultatutjämningsreserv enligt regelverket 9,2             

Aktuellt saldo i resultatutjämningsreserven 17,5
Saldo i resultatutjämningsreserven om 2,5 mnkr avsätts i bokslut 2020 20,0
Maximal ytterligare avsättning enligt riktlinjen för god ekonomisk hushållnin -  
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Investeringar 

Årets investeringsbudget uppgår till 37,3 mnkr. Årets totala investeringsbudget 2021 inklusive 
resultatöverföring uppgår till 62,1 mnkr. Prognosen för helår innebär att 51,3 mnkr beräknas tas 
i anspråk. 
 

Projektstruktur Total budget 2021  
Prognos för 
helårsutfallet Budgetavvikelse helår 

Investeringsprojekt, Hela kommunen: -62 128 -51 311 -6 321 
Kommunstyrelsens allmänna verksamhet -4 776 -3 495 0 
0002 - KS OFÖRDELAT -511 -511 0 

0005 - BESLUTSSTÖDSSYSTEM HYPERGENE -371 -371 0 

0008 - INVENTARIER KOMMUNKONTOR -60 -60 0 

0042 - E-ARKIV -173 -173 0 

0098 - DIGITALISERING -650 -650 0 

1202 - RÄDDN. TJ FORDON -450 -450 0 

1204 - RÄDDN. TJ ÖVRIGT -180 -180 0 

1207 - BRANDSKYDDSÅTG. VÄRMEKAMEROR -1 100 -1 100 0 

Kommunstyrelsens tekniska verksamhet -53 102 -46 781 -6 321 
Markförvaltning 2 472 2 472 0 
0031 - STRATEGISKA DOKUMENT, ÖP -1 265 -1 265 0 

0032 - DETALJPLANER -3 613 -3 613 0 

0127 - SPRINGETHAMNEN 52 52 0 

0128 - ÖGÅRDEN 1:9 ETAPP 3 1 686 1 686 0 

0217 - HÄLLEBO, ETAPP 2 1 096 1 096 0 

0233 - SKOMAKARUDDEN 155 155 0 

0250 - DETALJPLAN GAMLA SMÖGEN 2 751 2 751 0 

0251 - DETALJPLAN GAMLA HUNNEBO 1 356 1 356 0 

0281 - ÄDP SMÖGENS HAMN 254 254 0 

Gata, park och bad -20 535 -19 323 -1 212 
0401 - ASFALTERING BELÄGGNING GATOR -5 610 -5 610 0 

0403 - UPPRUSTN TORGEN I BOVALL OCH VÄJERN -802 -802 0 

0408 - GATUARBETEN EFTER VA-SANERINGAR -500 -150 -350 

0411 - STÄLLPLATSER ENL NÄRINGSL.STRAT. GENOMFÖ -563 -463 -100 

0419 - FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERH. PARKER -877 -877 0 

0420 - OFFENTLIG RENHÅLLNING -494 -494 0 

0421 - NYANLÄGGNING PARK ULEBERGSHAMN -150 0 -150 

0422 - SALTBINGAR -406 -406 0 

0466 - FORDON TEKNISKA -1 042 -542 -500 

0473 - UTBYTE GATUBELYSNING -739 -1 200 461 

0476 - ENKELT AVHJÄLPTA HINDER (GATA) -132 -132 0 

0481 - ÅTGÄRDER MURAR -2 103 -2 103 0 
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0502 - FÖRBÄTTRING/PLANERAT U-HÅLL BADPLATSER -304 -304 0 

0509 - FÖRBÄTTR/PLANERAT UNDERHÅLL LEKPLATSER -1 701 -1 701 0 

0528 - BELYSNING MOTIONSSPÅR KUNGSHAMN -573 0 -573 

0529 - BYTE INVENTARIER IDROTTSHALLAR -100 -100 0 

0402 - LADDSTOLPAR -987 -987 0 

0471 - GÅNG- OCH CYKELVÄGAR -3 452 -3 452 0 

Hamnar -7 207 -6 050 -1 157 
0220 - GEOTEKNIK GAMLA HUNNEBO -698 -698 0 

0019 - FÖRBÄTTRING SMÅBÅTSHAMNAR/BRYGGOR -3 852 -3 852 0 

0029 - ÅTGÄRDER BETONG-/STENKAJER -2 657 -1 500 -1 157 

Fastighet -29 911 -25 959 -3 952 
0302 - EXTERNHYRESFINANS. INVESTERINGAR -350 -350 0 

0307 - FIBERANSLUTNINGAR FASTIGHETER -174 -174 0 

0315 - LEKPLATSER PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR -797 -297 -500 

0329 - HUNNEBOHEMMET PROJEKTERING -11 542 -11 542 0 

0339 - HYGIENVÅRDSANLÄGGNING KLEVEN -1 505 -1 505 0 

0349 - TILLBYGGN. BRANDSTATION BOHUS-MALMÖN -394 -394 0 

0362 - UTBYGGNAD SKALSKYDD -1 404 -1 404 0 

0369 - STORKÖKSUTRUSTNING -505 -505 0 

0374 - Hotellås Kvarnberget -952 0 -952 

0303 - ÅTGÄRDER MYNDIGHETSTILLSYN LAGKRAV -1 800 -800 -1 000 

0331 - ÅTGÄRD PLAN ENERGIEFFEKTIVISERING -1 774 -774 -1 000 

0399 - PLANERAT UNDERHÅLL -8 714 -8 214 -500 

Övrigt -1 415 -1 415 0 
0035 - INVENTARIER MÅLTIDSENHETEN -865 -865 0 
0045 - INVENTARIER LOKALVÅRD -550 -550 0 
Försäljningar 3 494 3 494 0 
0004 - FASTIGHETSFÖRSÄLJNING (BYGGNADER) 3 494 3 494 0 

Utbildningsnämnden -4 250 -1 035 0 
0009 - INKÖP KONST I OFFENTLIG MILJÖ -400 -400 0 

1011 - UTRUSTING DIGITALISERING UN -135 -135 0 

1025 - NYA MÖBLER LÄROSALAR -500 -500 0 

 
 
 
Ekonomiavdelningen 2021-04-12 
 
Ulrika Gellerstedt  Petra Hassellöv  
Ekonomichef  Controller 
 
Tfn. 0523 66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 

mailto:ulrika.gellerstedt@sotenas.se
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KSAU § 103 Dnr 2021/000396 

Prognos för helårsutfall, Omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Ärendet avser budgetuppföljning som presenteras för nämnden månadsvis och för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott vid underskott.   

Beskrivning av ärendet 

Efter april månad redovisar Omsorgsförvaltningen en helårsprognos på -3,6 mnkr. Underskottet 
relateras främst till fortsatt höga kostnader kring covid-19, i dagsläget - 2,1 mnkr som ännu inte är 
klarlagt om statlig ersättning kan återsökas för. Prognosen påverkas också av ett specifikt ärende i 
äldreomsorgen, där förvaltningen väntar svar kring ersättning från Försäkringskassan. 
Förvaltningen har fortsatt höga kostnader inom ekonomiskt bistånd på grund av anvisning från 
migrationsverket och personer som utförsäkrats från A-kassa, samt att statliga medel inte är 
inräknade i prognos innan förvaltningen har erhållit dem. Förutom nya satsningar, används statliga 
medel också för att stärka redan pågående arbete, samt förfina arbetssätt. Prognosen redovisas enligt 
den kunskap förvaltningen har per april månad. 
 
Åtgärder för ett resultat i balans med budget är ett löpande uppdrag till verksamheterna, men 
förvaltningen har också en upprättad åtgärdsplan där tidsanvändningen är en vital del. Att effektivt 
använda överskjutande tid, skapar stabilitet i verksamhet, ger en bättre arbetsmiljö och minskar 
sjukfrånvaro, minskar vikariebehovet, sänker övertidskostnaderna och ger totalt sett en bättre 
ekonomi. Arbetet med optimal tidsanvändning försvåras av covid-19. Försiktighetsåtgärderna är 
förlängda till 16 maj enligt den information som finns just nu och förvaltningen följer 
Folkhälsomyndighetens direktiv kring detta. Så snart restriktionerna hävs går förvaltningen tillbaka 
till ordinarie bemanning och planering. Då personal är merparten av förvaltningens kostnader, 
framförallt i äldreomsorgen, så är åtgärder för att sänka kostnader och anpassningar till ekonomisk 
ram svåra att göra utan att riskera en ökad smittspridning. 
 
Det enskilda ärendet som ovan nämns, är nu bedömt som varaktigt och ansökan har därför gjorts till 
Försäkringskassan för ersättning till kommunen för personlig assistans, allt överskjutande 20 
timmar per vecka. Vid ett godkännande minskar kommunens kostnader motsvarande 
godkännandets nivå. 
 
Försörjningsstödsprocessen behöver risk- och konsekvensanalyseras för att se om det finns 
påverkningsbara faktorer och undersöka så att alla instanser, inom och utanför kommunen, tar sitt 
ansvar. Detta arbete planeras nu för nystart. Alla inkomna ansökningar skall tas upp med 
Arbetsmarknadsenheten för bedömning av vilken sysselsättning som kan vara aktuell. Detta 
arbetssätt är nytt och förvaltningen behöver följa utvecklingen av det. 
 
I övrigt sker satsningar kring förebyggande arbete och teknikinförande, vilket på längre sikt avser 
att sänka förvaltningens kostnader, för att personalresurserna då endast ska användas där de 
verkligen behövs och leda till ett effektivt resursutnyttjande. Detta är också åtgärder som tillför ett 
mervärde till förvaltningens levererade kvalitet. 
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Forts. KSAU § 103 

Beslutsunderlag 

Omsorgschefens tjänsteutlåtande 2021-05-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och uppmanar Omsorgsförvaltningen att 
vidta åtgärder för budget i balans.  
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

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

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-11 2021/000396 
 
Omsorgsförvaltningen 
Lisbeth Olsson 
Förvaltningschef 
 

Prognos för helårsutfall 

Sammanfattning 
Ärendet avser budgetuppföljning som presenteras för nämnden månadsvis och för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott vid underskott.   

Beskrivning av ärendet 
Efter april månad redovisar Omsorgsförvaltningen en helårsprognos på -3,6 mnkr. 
Underskottet relateras främst till fortsatt höga kostnader kring covid-19, i dagsläget - 2,1 
mnkr som ännu inte är klarlagt om statlig ersättning kan återsökas för. Prognosen 
påverkas också av ett specifikt ärende i äldreomsorgen, där förvaltningen väntar svar 
kring ersättning från Försäkringskassan. Förvaltningen har fortsatt höga kostnader inom 
ekonomiskt bistånd på grund av anvisning från migrationsverket och personer som 
utförsäkrats från A-kassa, samt att statliga medel inte är inräknade i prognos innan 
förvaltningen har erhållit dem. Förutom nya satsningar, används statliga medel också 
för att stärka redan pågående arbete, samt förfina arbetssätt. Prognosen redovisas enligt 
den kunskap förvaltningen har per april månad. 
 
Åtgärder för ett resultat i balans med budget är ett löpande uppdrag till verksamheterna, 
men förvaltningen har också en upprättad åtgärdsplan där tidsanvändningen är en vital 
del. Att effektivt använda överskjutande tid, skapar stabilitet i verksamhet, ger en bättre 
arbetsmiljö och minskar sjukfrånvaro, minskar vikariebehovet, sänker 
övertidskostnaderna och ger totalt sett en bättre ekonomi. Arbetet med optimal 
tidsanvändning försvåras av covid-19. Försiktighetsåtgärderna är förlängda till 16 maj 
enligt den information som finns just nu och förvaltningen följer 
Folkhälsomyndighetens direktiv kring detta. Så snart restriktionerna hävs går 
förvaltningen tillbaka till ordinarie bemanning och planering. Då personal är merparten 
av förvaltningens kostnader, framförallt i äldreomsorgen, så är åtgärder för att sänka 
kostnader och anpassningar till ekonomisk ram svåra att göra utan att riskera en ökad 
smittspridning. 
 
Det enskilda ärendet som ovan nämns, är nu bedömt som varaktigt och ansökan har 
därför gjorts till Försäkringskassan för ersättning till kommunen för personlig assistans, 
allt överskjutande 20 timmar per vecka. Vid ett godkännande minskar kommunens 
kostnader motsvarande godkännandets nivå. 
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Försörjningsstödsprocessen behöver risk- och konsekvensanalyseras för att se om det 
finns påverkningsbara faktorer och undersöka så att alla instanser, inom och utanför 
kommunen, tar sitt ansvar. Detta arbete planeras nu för nystart. Alla inkomna 
ansökningar skall tas upp med Arbetsmarknadsenheten för bedömning av vilken 
sysselsättning som kan vara aktuell. Detta arbetssätt är nytt och förvaltningen behöver 
följa utvecklingen av det. 
 
I övrigt sker satsningar kring förebyggande arbete och teknikinförande, vilket på längre 
sikt avser att sänka förvaltningens kostnader, för att personalresurserna då endast ska 
användas där de verkligen behövs och leda till ett effektivt resursutnyttjande. Detta är 
också åtgärder som tillför ett mervärde till förvaltningens levererade kvalitet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och uppmanar 
Omsorgsförvaltningen att vidta åtgärder för budget i balans.  

Bilaga/Bilagor 
 

Beslutet skickas till 
 
Lisbeth Olsson 
Förvaltningschef 
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KSAU § 104 Dnr 2021/000396 

Prognos för helårsutfall, Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Sammanfattning 

Ärendet avser helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.   
Miljönämnden i mellersta Bohuslän prognostiserade efter mars månad ett underskott om 100 tkr vid 
årets slut.  

Beskrivning av ärendet 

Nämnderna gör månadsvisa budgetuppföljningar efter februari, mars, maj, juni, september, oktober 
och november. 

Ekonomi  
Efter mars månad prognostiseras ett underskott om 100 tkr.  

Åtgärder 
I syfte att hålla budget kan service till kommunerna begränsas till förmån för avgiftsfinansierad 
verksamhet. Exempel på service till kommunerna är att miljönämnden i mellersta Bohuslän är 
remissinstans i kommunernas arbete med översiktsplan och va-planering. Begränsningen innebär 
inte att verksamheten avbryts men att nivån på servicen behöver hållas nere.  
 
Inför delårsbokslutet ser emellertid prognosen bättre ut och därmed kan nyss beskrivna åtgärder 
avvakta. 

Beslutsunderlag 

Miljöenhetens chefs tjänsteutlåtande 2021-05-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av lämnad helårsprognos per mars månad.   
Kommunstyrelsen tar del av de åtgärder som föreslagits.  
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-07 KS 2021/396 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän  
Maria Bylund 
Chef Miljöenheten 

 

Prognos för helårsutfall 

Sammanfattning 
Ärendet avser helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.   
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän prognostiserade efter mars månad ett underskott om 
100 tkr vid årets slut.  

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna gör månadsvisa budgetuppföljningar efter februari, mars, maj, juni, 
september, oktober och november. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Efter mars månad prognostiseras ett underskott om 100 tkr.  

Åtgärder 

I syfte att hålla budget kan service till kommunerna begränsas till förmån för 
avgiftsfinansierad verksamhet. Exempel på service till kommunerna är att 
miljönämnden i mellersta Bohuslän är remissinstans i kommunernas arbete med 
översiktsplan och va-planering. Begränsningen innebär inte att verksamheten avbryts 
men att nivån på servicen behöver hållas nere.  
 
Inför delårsbokslutet ser emellertid prognosen bättre ut och därmed kan nyss beskrivna 
åtgärder avvakta. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av lämnad helårsprognos per mars månad.   
 
Kommunstyrelsen tar del av de åtgärder som föreslagits.  
 

Bilaga/Bilagor 
MIMB prognos-februari 
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MIMB prognos-mars  
MNAU § 7 2021-04-07 
MN § 15 2021-04-21 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
 

  
Maria Bylund Eveline Savik 
Chef Miljöenheten 
 

Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KSAU § 105 Dnr 2020/000948 

Samråd om översiktsplan, ÖP 2022  

Sammanfattning  
Ett samrådsmaterial till ny översiktsplan, ÖP 2022, för Sotenäs kommun har tagits fram under 
ledning av en politisk styrgrupp. Förslaget anger den långsiktiga användningen av mark- och 
vattenområden med utgångspunkt från bland annat kommunens vision om den framtida 
utvecklingen av Sotenäs. Förslaget till ÖP 2022 ska nu samrådas brett bland invånare, föreningar, 
näringsidkare, myndigheter etc. för att få ett så bra underlag som möjligt för den fortsatta 
planprocessen samt för att ge möjlighet till insyn och påverkan.      

Beskrivning av ärendet  
Kommunens gällande översiktsplan ÖP 2010 är i behov av revidering. En aktualitetsprövning 
genomfördes 2018 där slutsatsen var att översiktsplanen bedömdes inaktuell utifrån den samlade 
bilden av förändrad lagstiftning, förändrade behov av hänsyn i den översiktliga planeringen samt 
utifrån redovisningen av utvecklingsområden. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att fastställa att 
gällande översiktsplan är inaktuell och att arbete med ny översiktsplan ska påbörjas. 
Kommunfullmäktige beslutade även att revidering av översiktsplanen ska ske parallellt och i 
samverkan med kommunens visionsarbete.  
 
För att få en tydlig politisk styrning beslutade Kommunstyrelsen 2020-02-26 att tillsätta en politisk 
styrgrupp för ÖP-arbetet bestående av 10 ledamöter enligt följande:  
Eva Abrahamsson (M), Ronald Hagbert (M), Susanne Aronsson de Kinnard (M), Robert Yngve 
(KD), Pär Eriksson (C), Gunilla Ohlin (L), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson (S), Yngve 
Johansson (MP) och Sebastian Andersson (SD). Sammankallande i gruppen blev Ronald Hagbert.   
 
En projektplan har tagits fram för arbetet som syftar till att i ett tidigt skede sätta ramarna för 
organisation, kommunikation, innehåll, process och tidplan för arbetet med översiktsplanen.  
Utöver den kommuntäckande översiktsplanen finns en fördjupad översiktsplan för Kungshamns 
centrum från 2004, en fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden från 2015 samt Blå översiktsplan från 
2018. FÖP Åbyfjorden och Blå ÖP kommer att fortsätta gälla vid sidan av ÖP 2022. Den 
fördjupade översiktsplanen för Kungshamn är inaktuell och en detaljerad markanvändning för 
tätorterna har inarbetats i ÖP 2022.  
 
Inriktningen har varit att arbeta fram en digital översiktsplan för att underlätta framtida 
uppdateringar och för att anpassa innehållet till en kommande nationell standard för hela 
samhällsbyggnadsprocessen från ÖP till drift och förvaltning av den byggda miljön.  
Ett första förslag till översiktsplan finns nu framme för att kunna samrådas brett bland invånare, 
föreningar, näringsidkare, myndigheter etc. för att få ett så bra underlag som möjligt för den 
fortsatta planprocessen samt för att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

Tidigare beslut  

KF 2018-09-27 § 93, Aktualitetsprövning av översiktsplan antagen 2010  
KS 2020-02-26 § 33, Tillsättande av politisk styrgrupp för ÖP 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-05-19 §§ 79-110 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 42(48)
 

 
 

Forts. KSAU § 105 

Beslutsunderlag 

Sammankallandes skrivelse 2021-05-06 
Länk till styrgruppens digitala underlag för beslut om samråd om översiktsplanen: 
https://storymaps.arcgis.com/collections/a5e07185192142f58f4a8588ed7bee22 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att samråda om förslag till Översiktsplan 2022.  
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
  



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

Skrivelse 
Datum Dnr 
2021-05-06 KA 2020/000948 

Politisk styrgrupp för ÖP 2022 
Ronald Hagbert 
Sammankallande 

Samråd om översiktsplan, ÖP 2022 

Sammanfattning 
Ett samrådsmaterial till ny översiktsplan, ÖP 2022, för Sotenäs kommun har tagits fram 
under ledning av en politisk styrgrupp. Förslaget anger den långsiktiga användningen av 
mark- och vattenområden med utgångspunkt från bland annat kommunens vision om 
den framtida utvecklingen av Sotenäs. Förslaget till ÖP 2022 ska nu samrådas brett 
bland invånare, föreningar, näringsidkare, myndigheter etc. för att få ett så bra underlag 
som möjligt för den fortsatta planprocessen samt för att ge möjlighet till insyn och 
påverkan.     

Beskrivning av ärendet 
Kommunens gällande översiktsplan ÖP 2010 är i behov av revidering. En 
aktualitetsprövning genomfördes 2018 där slutsatsen var att översiktsplanen bedömdes 
inaktuell utifrån den samlade bilden av förändrad lagstiftning, förändrade behov av 
hänsyn i den översiktliga planeringen samt utifrån redovisningen av 
utvecklingsområden. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att fastställa att gällande 
översiktsplan är inaktuell och att arbete med ny översiktsplan ska påbörjas. 
Kommunfullmäktige beslutade även att revidering av översiktsplanen ska ske parallellt 
och i samverkan med kommunens visionsarbete. 

För att få en tydlig politisk styrning beslutade Kommunstyrelsen 2020-02-26 att tillsätta 
en politisk styrgrupp för ÖP-arbetet bestående av 10 ledamöter enligt följande: 
Eva Abrahamsson (M), Ronald Hagbert (M), Susanne Aronsson de Kinnard (M), Robert 
Yngve (KD), Pär Eriksson (C), Gunilla Ohlin (L), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta 
Albertsson (S), Yngve Johansson (MP) och Sebastian Andersson (SD). 
Sammankallande i gruppen blev Ronald Hagbert.  

En projektplan har tagits fram för arbetet som syftar till att i ett tidigt skede sätta 
ramarna för organisation, kommunikation, innehåll, process och tidplan för arbetet med 
översiktsplanen. 

Utöver den kommuntäckande översiktsplanen finns en fördjupad översiktsplan för 
Kungshamns centrum från 2004, en fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden från 2015 
samt Blå översiktsplan från 2018. FÖP Åbyfjorden och Blå ÖP kommer att fortsätta 
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gälla vid sidan av ÖP 2022. Den fördjupade översiktsplanen för Kungshamn är inaktuell 
och en detaljerad markanvändning för tätorterna har inarbetats i ÖP 2022. 
 
Inriktningen har varit att arbeta fram en digital översiktsplan för att underlätta framtida 
uppdateringar och för att anpassa innehållet till en kommande nationell standard för hela 
samhällsbyggnadsprocessen från ÖP till drift och förvaltning av den byggda miljön. 
 
Ett första förslag till översiktsplan finns nu framme för att kunna samrådas brett bland 
invånare, föreningar, näringsidkare, myndigheter etc. för att få ett så bra underlag som 
möjligt för den fortsatta planprocessen samt för att ge möjlighet till insyn och påverkan.      

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Översiktsplanen utgår från ett övergripande mål om att invånarantalet ska öka 
långsiktigt i Sotenäs kommun genom bland annat fler arbetstillfällen och ett 
bostadsbyggande som i större utsträckning attraherar åretruntboende. Genom fler 
invånare ökar skatteunderlaget och ger ett effektivare nyttjande av den kommunala 
servicen som erbjuds. 

Regelverk  

Skyldigheten enligt plan- och bygglagen om att ha en aktuell ÖP uppfylls. 

Organisation och personal 

Genom en antagen och aktuell ÖP får organisationen ett bättre underlag för olika typer 
av beslut och handläggningen effektiviseras och underlättas. 

Barnperspektiv 

Barnperspektivet beaktas i all fysisk planering 

Medborgarperspektiv 

Alla invånare, fritidsboende, näringsidkare, föreningar etc. ges tillfälle att lämna 
synpunkter på den långsiktiga utvecklingen av Sotenäs kommun. En ny ÖP ger en större 
tydlighet och transparens för alla intresserade kring den tänkta framtida 
utvecklingsinriktningen. 

Jämställdhetsperspektiv 

Översiktsplanens breda perspektiv på samhällsutvecklingen inbegriper 
jämställdhetsperspektivet utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv. 
 

Tidigare beslut 
KF 2018-09-27 § 93, Aktualitetsprövning av översiktsplan antagen 2010 
KS 2020-02-26 § 33, Tillsättande av politisk styrgrupp för ÖP 
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Den politiska styrgruppens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att samråda om förslag till Översiktsplan 2022.    

Bilaga/Bilagor 
Länk till styrgruppens digitala underlag för beslut om samråd om översiktsplanen: 
https://storymaps.arcgis.com/collections/a5e07185192142f58f4a8588ed7bee22 
 
Läsanvisning till den digitala översiktsplanen 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan/Matti Lagerblad 
 
Den politiska styrgruppen för ÖP 2022: Eva Abrahamsson (M), Ronald Hagbert (M), 
Susanne Aronsson de Kinnard (M), Robert Yngve (KD), Pär Eriksson (C), Gunilla 
Ohlin (L), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson (S), Yngve Johansson (MP) och 
Sebastian Andersson (SD). 
 
 
 

  
Ronald Hagbert (M)  
Sammankallande politisk styrgrupp ÖP  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstorymaps.arcgis.com%2Fcollections%2Fa5e07185192142f58f4a8588ed7bee22&data=04%7C01%7CMatti.Lagerblad%40munkedal.se%7C18759782925a444ae36508d905964c23%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637546965354238194%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XnrfGosEDyTactwbt15jN219eDK1nnvhwMeQqfL%2B8OQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstorymaps.arcgis.com%2Fcollections%2Fa5e07185192142f58f4a8588ed7bee22&data=04%7C01%7CMatti.Lagerblad%40munkedal.se%7C18759782925a444ae36508d905964c23%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637546965354238194%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XnrfGosEDyTactwbt15jN219eDK1nnvhwMeQqfL%2B8OQ%3D&reserved=0


Sotenäs 
översiktsplan
Bilaga - Beslutsunderlag, 
samrådsbeslut om ÖP Sotenäs





 / ÖP Sotenäs 1Bilaga: Beslutsunderlag samrådsbeslut om ÖP Sotenäs

Introduktion

Samrådshandling, beslutsunderlag 
Detta är en bilaga till utskickat material som ska ut-
göra beslutsunderlag för samrådshandlingen gällande 
Översiktsplan för Sotenäs kommun. Denna bilaga är 
en kort introduktion till arbetet, huvuddokumentet 
är den digitala handlingen som gått med i ärendet. 
Handlingen ���på nedanstående webbadress och 
läses bäst på en laptop eller stationär dator med webb-
läsaren chrome. Det fungerar också att läsa på läsplat-
ta men där pågår arbete med att förbättra läsbarheten.

Länk till handlingen
Samrådet är till för att få fram ett så bra beslutsun-

derlag som möjligt i det fortsatta planarbetet samt för 
att ge intresserade möjlighet till insyn och påverkan. 

Planen kommer redovisas i nio delar med text och 
kartor i en digital handling och i en utskrivbar rapport 
som ett komplement.

I planen beskrivs hur kommunen förväntas utveck-
las på kort sikt de närmsta tio åren. Planen innehåller   
också riktlinjer för den långsiktiga utvecklingen fram 
emot år 2050.

Process
Styrgrupp och medverkande
Samrådshandlingen har tagits fram av en arbetsgrupp 
under ledning av en politisk styrgrupp med represen-
tanter utefter mandatfördelningen i kommunen. Ar-
betsgruppen har utökats med olika tjänstemän inom 
kommunen vid behov. Styrgruppen har sedan våren 
2020 haft möten gällande översiktsplanen med föl-
jande teman:
Styrgrupp, möten
1. Mars 2020: Introduktion
2. Maj 2020: Nya förutsättningar (Planer på etable-

ring av ett större verksamhetsområde och nya ar-
betsformer på grund av pandemin)

3. Juni 2020: Ramverk och strategier
4. Juni 2020: Fysiska strategier
5. Augusti 2020: Markanvändning och priorite-

ringsordning
6. Oktober 2020: Ortsstudier
7. November 2020: Ortsdialog och besöksnäring
8. December 2012 Ortsutveckling
9. Mars 2021: Hela handlingen
10. April 2021: Beredning inför beslut i KS och kvar-

varande frågor
11. Maj 2021: Slutlig beredning inför KS

Styrgrupp, deltagare:
Birgitta Albertsson (S) Eva Abrahamsson (M)
Gunilla Ohlin (L) Lars-Erik Knutsson (S)
Pär Eriksson (C) Robert Yngve (KD)
Ronald Hagbert (M) Sebastian Andersson (SD)
Susanne Aronsson Dekinnaird (M)
Yngve Johansson (MP)

På mötena har även samhällsbyggnadschefen Eveline 
Savik varit med. Ronald Hagbert har varit samman-
kallande.

Arbetsgrupp
Planarbetet, det vill säga framtagande av handlingar 
och genomförande av de politiska styrgruppsmötena 
har gjorts av arbetsgruppen. Arbetsgruppen har be-
stått av:
Amanda Jansson, planarkitekt Sotenäs kommun, pro-
jektledare (fram till årsskiftet 2020/2021)
Matti Lagerblad, Plankoordinator Sotenäs kommun, 
projektledare (efter årsskiftet 2020/2021)
Johan Wahlström och Lena Andersson arkitekter, 
uppdragsledare Rådhuset Arkitekter AB

En rad olika tjänstemän från den kommunala förvalt-
ningens olika delar och olika bolag har varit med i 
mer eller mindre grad under delar av processen.

https://storymaps.arcgis.com/collections/a5e07185192142f58f4a8588ed7bee22
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Sammanfattning

Strategi
Huvudstrategin för planen är ”Unikt landskap- uni-
ka orter”. Huvudstrategins innebörd är att ta tillvara 
det unika landskap som ���och bygga vidare på de 
likaså unika ortskvalitéerna. I planen redovisas kom-
munens syn på hur mark- och vatten ska användas 
utefter den inriktning som huvudstrategin med tillhö-
rande tematiska områden ger. 

Huvuddrag
Ett större markområde för etablering av verksamheter 
föreslås. Planeringen av området är ett första steg för 
att kunna få till företagsetableringar av en större ska-
la som på sikt tros leda till ett större antal och ökad 
bredd av arbetsplatstillfällen och sidoverksamheter 
inom kommunen och i närområdet. Området är place-
rat sydväst om Askum, centralt i kommunen och kan 
nås både från den norra och den södra kommundelen 
samt från väg 171.

Förstärkningen av arbetstillfällen förväntas bi-
dra till att öka antalet boende på helårsbasis och det 
kommer leda till ett behov av nya bostäder. I planen 
föreslås detta ske med en vidareutveckling av ���-
liga orter. Möjliga områden som pekas ut för bostä-
der ligger företrädesvis öster om kustvägen. Flera av 
de nya områdena för bostäder i Kungshamnsområdet 
är placerade så att det kan öka möjligheten att röra 
sig mellan de olika närliggande samhällen. I de norra 
samhällena är områdena placerade så att närrekrea-
tionsområden och stigar binder samman samhällena 
nya och ������områden. Att samhällena är väl 
sammankopplade innebär att invånarna i olika delar 
kan dra nytta av service och ta del av rekreation och 
upplevelsemiljöer i de olika orterna på ett enklare sätt 
både till fots, cykel och bil.

Förändringar jämfört med ÖP 2010

Förändrade ställningstagande jämfört med ÖP 2010 
är, förutom tidigare nämnda huvudsaklig placering 
av bostäder och nytt verksamhetsområde sydväst 
om Askum, en ändrad syn på hamnområdena. I den-
na plan föreslås de nyttjas för blandat ändamål, för 
främst redan pågående verksamheter med inslag av 
andra användningar. Den tidigare inriktningen för 
dessa områden var omvandling till bostäder. Histo-
riskt har den typen av omvandling lett till ett ökat in-
slag av delårsboende vilket inte varit avsikten. 

Hållbara utvecklingsscenarier
I planen ses en utveckling kunna ske efter två scena-
rier. I huvudscenariot förväntas en lyckad etablering 
av en större verksamhet (med kringverksamheter) 
ske med ett ökat inslag av helårsboende som följd. På 
lång sikt kan samma pendlingsmönster som �����
i andra jämförbara kommuner med större arbetsplat-
ser förväntas. Det innebär att huvuddelen av arbets-
kraften kommer bo inom Sotenäs eller i grannkom-
munerna. 

Det andra scenariot innebär att ett nytt verksam-
hetsområde etableras vid Askum men genomslaget 
inte blir inte lika stort och de verksamheter som eta-
bleras kommer till efter hand i ett långsammare och 
mindre omfattande tempo. I detta scenario minskar 
behovet av nya bostäder jämfört med huvudscenariot. 
Eftersom orterna föreslås utvecklas med komplette-
ringar kan planen användes för bägge scenarierna, 
behovet av att ta i bruk alla de i planen föreslagna 
områdena kommer vara beroende av befolkningsut-
vecklingen.
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Tidplan
Enligt den preliminära tidplanen kan samrådshand-
lingarna av översiktsplanen skickas ut för samråd un-
der tiden 29 juni till sista september. Den långa sam-
rådstiden är beroende av en process som tar höjd för 
en fortsatt påverkan av pandemin i samhället. I och 
med detta bedömer styrguppen att det behövs längre 
tid att samråda om handlingen.

Följande datum är av intresse inför samråd:
• 6 maj: Förbereda ärendet genom tjänsteskri-

velse till KSAU och koncept på samrådshand-
lingen.

• 19 maj: Beredning på KSAU
• 20 maj: Inlämning av digital handling till 

KS-möte den 2 juni. 
• 2 juni Förslag till beslut av KS om att skicka ut 

handlingarna för samråd.
• 3 juni: Information till BN om arbetet och sam-

rådshandlingarna
• 17 juni: Information till KF om arbetet och 

samrådshandlingarna. 

Efter beslut om att skicka ut samrådshandlingarna för 
samråd har tagits kommer kompletterande informa-
tionsmaterial och tillgänglighetsanpassade handling-
ar att tas fram.

Kommunikation
Denna översiktsplan är uppbyggd som en hemsida 
och ska i huvudsak kommuniceras som en digital 
handling. Handlingen är framtagen med ambitionen 
att vara intuitiv och med möjlighet att fungera både 
för en läsare som vill ha en överblick av utvecklingen 
i kommunen eller den som har behov av mer detalje-
rad information. 

Som ett komplement till den digitala handlingen 
kommer en traditionell rapport tas fram. Den kom-
mer bestå av en pdf-handling och kommer vara till-
gänglighetsanpassad. I det fortsatta arbetet är även 
den digitala handlingen som helhet tänkt att vara till-
gänglighetsanpassad, detta är dock beroende av den 
utveckling som sker av den digitala plattform som 
används.

Under samrådstiden förväntas en fortsatt påverkan 
av pandemin på samhället, vilket kommer påverka 
de sätt som planen kommuniceras på. Under maj och 
juni månad kommer ett arbete göras tillsammans med 
kommunikationsansvarig på Sotenäs kommun för att 
ta fram en kommunikationsplan. Åtgärder som troli-
gen kommer ingå i denna är:

• Digital handling
• Digitala kanaler
• Nedladdningsbar pdf, tillgång till dator
• Utskriven papperskopia
• Kort informationsblad (teaser)
• Eventuellt poster (teaser) i lokal
• Digitalt informationsmöte
• Stationsbaserat riktigt möte, beroende av pan-

demins utveckling
• Uppföljningsmöten med samhällsföreningar

Den sistnämnda åtgärden är en uppföljning på mö-
ten som hölls under hösten med en rad samhälls-
föreningar med syfte att inhämta information om 
respektive ort.
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Läsanvisning 
digital handling
Samrådshandlingen till den nya översiktsplanen pre-
senteras i digital form. Översiktsplanen består av nio 
olika ����där innehållet presenteras. Under varje 
������ett antal klickbara avsnittsindelningar, dessa 
klickbara menyindelningar följer sedan med vartefter 
du som läsare navigerar nedåt inom avsnittet.

Många av de kartor som bifogas i handlingen är 
interaktiva och ändrar fokus och innehåll beroende på 
�����������������������

De första sju kapitlen är informationskapitel med 
interaktiva delar i from av främst kartmaterial, där 
bland annat planförslaget och förutsättningarna i 
kommun ����De sista två kapitlen, åtta och nio, är  
till sin helhet interaktiva delar av översiktsplanen där 
du som läsare kan dels titta på det kartmaterial som 
har arbetats fram men även lämna synpunkter och 
tankar på denna handling.

De två sistnämnda delarna kommer �����inför 
samrådet som en del av att ta fram kommunikations-
material. I alla delar sker fortfarande mindre justering-
ar och i vissa fall ska delar fyllas på med information. 
Målet är att det ska vara färdigt till KS-sammanträdet 
den 2 juni.

1. Förord
Här ���information kring vad en översiktsplan är 
men även läsanvisningar för den digitala planen.

2. Utgångspunkter
I detta avsnitt presenteras grundläggande delar som 
legat till grund för planen som kommunens vision, en 
kort landskapsanalys och kort beskrivning av kom-
munens bebyggda miljöer. Det ingår även en kort 

redovisning sådan översiktlig planering som bedöms 
vara fortsatt aktuell.

3. Strategi
Här �����huvudstrategin ”Unikt landskap - unika 
orter” som planförslaget bygger på. I denna del pre-
senteras också de övergripande inriktningarna för en 
rad tematiska områden.

4. Kommuntäckande markanvändning
Inom detta avsnitt ryms den kommuntäckande de-
len av översiktsplanen. Här redovisas övergripande 
mark- och vattenanvändningen för hela kommunen 
med tillhörande rekommendationer och riktlinjer ut-
efter olika områden.

5. Markanvändning, tätorter
Inom ramen för planeringsarbetet har särskilt tätorts-
zonerna detaljstuderats. Särskilda utvecklingsområ-
den och områden med andra intressen har pekats ut  
och de redovisas här. För varje ort ���också en ge-
nerell utvecklingsinriktning beskriven.

6. Förutsättningar
Här ���en nulägesbild över kommunen. Vissa 
grundläggande frågor, det vill säga problem och be-
hov som behöver lösas redovisas också.

7. Konsekvenser
I denna del redovisas på ett övergripande sätt de kon-
sekvenser som kan bli följden av att planen genom-
förs. Som en del av denna redovisning ingår den mil-
jöbedömning som planen behöver genomgå. I korthet 
redovisas också ekonomiska och sociala konsekven-
ser som blir en följd av planens genomförande.
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9. Vad tycker du?

Detta är ����där medborgardialogen tar sin plats, 
här kan du som invånare eller annan intressent lämna 
egna synpunkter både på själva samrådshandlingen 
och annat.

8. Kartbibliotek

Under denna ���kan du välja fritt bland vårt kartma-
terial för att framställa en egen karta som sedan går 
att skriva ut eller dela med andra.
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Planens innehåll 
sammanfattning

Utvecklingsstrategier

De fysiska strategierna ska ge stöd till och förmedla 
översiktsplanens huvuddrag. Strategierna beskriver 
hur kommunens vision ska nås genom den fysiska 
planeringen.

Utvecklingsstrategin består av en huvudstrategi - 
Unikt landskap - Unika orter. Utöver denna huvud-
strategin ���strategier framtagna för sex temaom-
råden; boende, näringsliv och verksamheter, service 
och fritid, kommunikationer, besöksnäring samt re-
gionen.

Mark- och vattenanvändning, 
sammanfattning
Planen bygger på huvudscenariot gällande befolk-
ningsutvecklingen där kommunen förväntas få ���
boende beroende av ett ökat antal arbetsplatser. Fler-
talet av arbetsplatserna förväntas förläggas till ett 
större verksamhetsområde utanför tätorterna som eta-
bleras sydväst om Askum.

Utvecklingen tillsammans med en pågående om-
vandling av helårs- till delårsboende innebär att det 
���behov av nya områden för främst bostäder, 
men även tillhörande service. En växande befolkning 
innebär också att kommunens service kan behöva öka 
sitt utbud så att det motsvarar en stad med exempelvis 
���������������������. 

Huvuddelen av bebyggelseutvecklingen ska ske 
inom och i anslutning till ������tätorter, marke-
rade som tätortszoner i kartan. Inom tätortszonerna 
���utrymme till komplettering inom ������bo-
stadsområden, centrum, verksamhetsområden och 

småbåtshamnar, men även till utveckling inom tidi-
gare oexploaterade områden. 

På landsbygden visas områden som kan vara lämp-
liga för bostäder, mindre verksamheter och besöksnä-
ring. På landsbygden redovisas även större verksam-
hetsområden utanför tätort.  

Inom kustområden och odlingslandskap ���ge-
nerellt höga värden för naturvård, landskap, kultur-
miljö och livsmedelsproduktion. Inom dessa områden 
råder en mer restriktiv hållning till bebyggelseutveck-
ling.  

Inom övriga landsbygdsområden råder generellt 
ett lågt bebyggelsetryck med begränsad tillgång till 
infrastruktur. Inom dessa områden ���utrymme för 
en viss komplettering med enstaka bostadshus.  

Planförslaget visar utveckling av cykelvägar/leder 
som knyter samman orterna, kompletteringar och jus-
teringar av vägar samt utveckling av sammanhängan-
de gångstråk.  

I havsområdet gäller fördjupningen blå ÖP. Av-
gränsningen för blå ÖP redovisas tillsammans med 
utvecklingsområden som har betydelse för kommu-
nen som helhet. I övrigt hänvisas till fördjupningen. 

De föreslagna tätortszonerna innefattar vattenom-
råden i direkt anslutning till tätorterna. Inom dessa 
områden ersätter översiktsplanen blå ÖP.  

I området runt Åbyfjorden gäller fördjupad över-
siktsplan för Åbyfjorden. Huvuddragen i planen re-
dovisas i kartan. För detaljerade rekommendationer 
hänvisas till fördjupningen.  

Ett utdrag som visar den viktigaste kartan vad gäl-
ler den kommuntäckande markanvändningen visas på 
höger uppslag.
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Utdrag från den digitala handlingen som visar den kommuntäckande 
markanvändningskartan. För mer information se den digitala handlingen
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Sammanfattning 
markanvändning, tätorter

I denna del redovisas förändringar i markanvändning-
en för tätortsområdena i en mer detaljerad skala. Alla 
orters utveckling har sin utgångspunkt i huvudstrate-
gin Unikt landskap - unika orter. Nedan följer vad den 
säger för respektive tätortsområde:

Kungshamn - Smögen - Väjern - Hovenäset växer 
samman och utvecklas till en kuststad.

Kuststaden växer utifrån den lilla stadens logik, 
med en högre täthet, skala och blandning i särskilt ut-
pekade lägen. Utvecklingen sker med stor hänsyn till 
������kulturmiljövärden och omgivande närre-
kreationsområden. Kuststadens olika delar har olika 
karaktär och olika förutsättningar för komplettering 
och utbyggnad.

Hunnebostrand - Ulebergshamn utvecklas utifrån 
������������������

Utvecklingen sker med stor hänsyn till �����
skala och kulturmiljövärden, där siluetten mot kusten 
har särskilt stor betydelse.

Bovallstrand bibehåller sina kvaliteter som mindre 
kustort och kompletteras utifrån ������förutsätt-
ningar. Särskild hänsyn tas till ortens kulturmiljövär-
den

Bohus - Malmön bibehåller sina kvaliteter som min-
dre kustort med höga värden i det omgivande land-
skapet.

Askum blir en central by för utveckling av näringsliv 
och bostäder på landsbygden.

För varje ort redovisas en utvecklingsinriktning 
som tjänar som stöd för alla ställningstaganden rö-
rande respektive ort. För varje ort ���det också 
framtaget kartor som redovisar områden där kom-
munen särskilt redan tagit ställning till hur marken 
ska användas. De huvudsakliga områdestyperna som 
redovisas på dessa kartor är:

• Utvecklingsområden för i huvudsak bostäder
• Område med möjligheter för bostadsförtätning
• Utvecklingsområde för centrum med inslag av 

bostäder
• Utvecklingsområde för besöksnäring
• Utvecklingsområde för verksamheter 
• Grönområde

På kartorna visas småbåtshamnområden där för-
tätning kan ske om möjligt och en rad övergripande 
åtgärder på väg och gång- och cykelvägnät. Till varje 
utpekat område hör en �����beskrivning som vi-
sas när man i kartan trycker på området. Dessa texter 
kommer ����samlade i den tillhörande pdf-hand-
lingen som kommer tas fram inför samrådet.
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Uttag från den digitala handlingen som visar markanvändningskartorna för 
respektive tätortsområde. För mer information se den digitala handlingen
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KSTU § 25  Dnr 2020/937 

 
Utmanarrätt Lokalvårds- och måltidsenheten i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen mottog 2020-09-08 ett initiativ om utmanarrätt för övertagande av lokal- och 
måltidens verksamheter.  
 
Förslaget utgår från policyn för alternativa driftsformer samt riktlinjer för alternativa driftsformer.   

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen mottog 2020-09-08 ett initiativ om utmanarrätt för ett övertagande av lokal- och 
måltidsenhetens verksamheter. Förslaget syftar på att kommunen skall starta upp en utredning om 
en outsourcing av verksamheterna.  
 
Kommunfullmäktige antog 2020-06-11 en policy för alternativa driftsformer KF § 73 samt så har 
Kommunstyrelsen antagit riktlinjer för alternativa driftsformer 2020-10-28 KS §169. I riktlinjerna 
står det att utmaningsrätt innebär att någon kan ta initiativ till att kommunen ska lägga 
ut en avgränsad del av kommunens verksamhet på upphandling. I ansökan om utmaning måste den 
som utmanar kunna visa att hen är en trovärdig potentiell anbudsgivare. Rutiner för vad en ansökan 
om utmaning ska omfatta och hur handläggningsprocessen av ärendet sker, finns på kommunens 
hemsida.   

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Skrivelse 2020-09-08 om utmanarrätt lokal och måltidens verksamheter 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra upphandling utifrån föreliggande förslag.  
 
I det regelverk som finns i KF § 73 2020-06-11, fastställs det att i ansökan om utmaning måste den 
som utmanar kunna visa att hen är en trovärdig potentiell anbudsgivare. I detta fall är utmaningen i 
sig är för knapphändig då initiativtagaren inte uppfyllt de krav som krävs för att ta fram ett underlag 
till beslut.  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Sökanden med besvärshänvisning 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-24 KS 2020/937  
 
Kommunstyrelsen 
Johanna Lundin 
Administratör Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Utmanar: Lokalvårds- och måltidsenheten i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen mottog 2020-09-08 ett initiativ om utmanarrätt för övertagande av 
lokal- och måltidens verksamheter.  
 
Förslaget utgår från policyn för alternativa driftsformer samt riktlinjer för alternativa 
driftsformer.   

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen mottog 2020-09-08 ett initiativ om utmanarrätt för ett övertagande av 
lokal- och måltidsenhetens verksamheter. Förslaget innefattar att kommunen ska utreda 
om servicenäringen istället kan ta över delar av matdistributionen.  
 
Kommunfullmäktige antog 2020-06-11 en policy för alternativa driftsformer KF § 73 
samt så har Kommunstyrelsen antagit riktlinjer för alternativa driftsformer 2020-10-28 
KS §169. I riktlinjerna står det att utmaningsrätt innebär att någon kan ta initiativ till 
att kommunen ska lägga ut en avgränsad del av kommunens verksamhet på 
upphandling. I ansökan om utmaning måste den som utmanar kunna visa att hen är en 
trovärdig potentiell anbudsgivare. Rutiner för vad en ansökan om utmaning ska omfatta 
och hur handläggningsprocessen av ärendet sker, finns på kommunens hemsida.   

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk  

Utifrån det regelverk som finns i KF § 73 2020-06-11, fastställs att det att i ansökan om 
utmaning måste den som utmanar kunna visa att hen är en trovärdig potentiell 
anbudsgivare.  
 
Kommunstyrelsen gör den bedömningen att utmaningen i sig är för knapphändig då 
initiativtagaren inte uppfyllt de krav som krävs för att ta fram ett underlag till beslut.  
 
Kommunen tackar initiativtagaren för sin utmaning av lokal- och måltidsenhetens 
verksamheter.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra upphandling utifrån föreliggande förslag.    

Bilaga/Bilagor 
Utmanarrätt måltidsenheten 
Kommunfullmäktige 2018-04-24 §46 införande av utmanarrätt 
Riktlinje för alternativa driftsformer Sotenäs kommun antagen KS 20201028 § 169 
Policy för alternativa driftsformer i Sotenäs kommun antagen i KF 20200611 §73 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 

  
Johanna Lundin Eveline Savik  
Administratör 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Riktlinjer för alternativa driftsformer i Sotenäs 
kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fastställt av Kommunstyrelsen 
Datum och paragraf 2020-10-28 §169 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsen har rätt att göra revideringar i 

riktlinjerna. 
Dokumentet gäller för Alla nämnder och förvaltningar 
Dokumentansvarig Ekonomichef 
Diarienummer  KS 2020/000399 
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Inledning 
Kommunfullmäktige har antagit Policy för alternativa driftsformer som ligger till grund för dessa 
riktlinjer. Inför beslut om alternativ drift av verksamhet tas följande beslutsunderlag fram i tre steg: 

1. Konsekvensanalys 

2. Utredningsrapport 

3. Genomförandeplan 

För varje steg tas beslut i berörd nämnd om man ska fortsätta utreda och genomföra förändringen eller 
om verksamheten ska vara kvar i egen regi. 

Det är viktigt att det tas fram likartade underlag för beslut oavsett vilken verksamhet som utreds för en 
alternativ driftsform.  

Kommunen ska bedriva en aktiv uppföljning av all verksamhet såväl i egen regi som med externa 
utförare. Uppföljnings- och rapporteringsrutiner ska följa Kommunfullmäktiges program för privata 
utförare. 
 
Syfte     
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra de enskilda stegen i processen för att göra konsekvensanalys, 
utredningsrapport och planering för genomförande av beslut samt att följa upp verksamheter som 
prövas för alternativ driftsform.   

Riktlinjerna omfattar prövning av all kommunal verksamhet, förutsatt att inte lagar, kommunala beslut 
eller överväganden utgör ett hinder för att verksamheter bedrivs i annan form än i den egna regin.  
 

Definition  
Alternativa driftsformer kan vara samverkan genom kommunalförbund, gemensam nämnd, 
kommunala företag eller avtalssamverkan med andra offentliga organ eller verksamhet som läggs ut 
på privat utförare genom upphandling – avtal. En privat utförare kan vara ett företag, ideell förening, 
ekonomisk förening, en enskild individ som driver en kommunalt finansierad verksamhet.  
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Första skedet - Konsekvensanalys  
Innan beslut om prövning av alternativ driftsform ska en analys av förutsättningarna för den aktuella 
verksamheten genomföras i tre delar:  
 

• Nulägesanalys, en analys av verksamhetens uppdrag och omfattning.  
• Riskanalys, med bedömning av personalekonomiska konsekvenser och långsiktiga 

verksamhetsaspekter.  
• Marknadsanalys med en bedömning av om det finns en välfungerande marknad att tillgå, 

vilket måste vara en förutsättning.  

Konsekvensanalysen med dess tre delar utgör ett viktigt underlag för det politiska ställningstagandet. 
Den utgör även ett viktigt underlag för att kunna utvärdera verksamhet som bedrivs i annan regi än 
den egna.  

1. Nulägesanalysen behöver inte vara detaljerad men ska beskriva verksamhetens uppdrag och 
omfattning i korthet. Återanvänd redan framtagen information om verksamheten där det är 
möjligt.   

2. Riskanalysen bör omfatta vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs samt vilka övriga 
parter som kommer beröras av förändringen. Ange vilka risker som kan uppstå vid alternativ drift 
istället för egen regi. Återanvänd gärna bedömning som gjorts tidigare inom ramen för 
internkontrolls- arbetet med risk och väsentlighetsanalys. Risker som identifieras ska bedömas 
utifrån sannolikheten för att de uppstår samt konsekvenserna om de skulle uppstå. Exempel på 
risker kan vara bland annat: 

a. Organisatoriska risker kan vara bristande kompetens i att beskriva det faktiska behovet - 
kravställningen av den verksamhet som ska läggas ut på alternativa driftsformer. 
Beroende av nyckelkompetens inte bara i den egna organisationen utan också i den 
potentiella alternativa driftsformen. 

b. Funktionsrisker – risker i att det som efterfrågas inte levereras enligt ställda krav. 
c. Finansiella risker så som oförutsedda kostnader, minskade intäkter eller anslag. Om det är 

tänkt att läggas ut på en privat utförare vilka risker finns då om denne kommer i 
ekonomiska svårigheter eller på obestånd. 

d. Verksamhetsrisker; vilka risker finns det att krav på verksamheten kommer ändras genom 
till exempel lagstiftning eller domstolspraxis. 
 

3. Marknadsanalys – finns det någon marknad för denna typ av verksamhet? Är den väletablerad och 
finns det många privata utförare inom området? Är det pris eller kvalitet som skapar konkurrens 
på marknaden. Är det möjligt att göra en uppskattning för vad kostnaden kommer bli utifrån den 
verksamhet som bedrivs idag? 

En sammanvägd bedömning ska göras utifrån konsekvensanalysen för att bedöma vilken driftsform 
som ger störst nytta för kommunen som helhet. Konsekvensanalys ska även i tillämpliga delar 
användas när kommunen väljer driftsform för en helt ny verksamhet.  
 
När konsekvensanalysen är genomförd ska verksamhetsansvarig politisk nämnd fatta beslut om 
aktuell verksamhet ska utredas vidare. Fattas beslut om vidare utredning ska ske påbörjas utarbetande 
av utredningsrapport enligt andra skedet.  
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Andra skedet - Utredningsrapport 
När den verksamhetsansvariga politiska nämnden beslutat att prövning ska ske på hela eller delar av 
en verksamhet ska en utredningsrapport utarbetas. Rapporten ska innehålla:  

• Ekonomiska kalkyler  
• Jävsfrågor  
• Kvalitetsmål  
• Personalfrågor  
• Juridiska frågor  
• Beställarkompetens  
• IT-system och verktyg 
• Inventarier  
• Egenregianbud  

Ekonomiska kalkyler  
Vid prövning ska en kalkyl upprättas över kostnaden för aktuell verksamhet/tjänst utförda i egen regi. 
Kalkylen ska redovisa samtliga relevanta kostnader det vill säga även overhead- och 
avvecklingskostnader.  

Ekonomiavdelningen kan bistå vid beräkning av intäkter och kostnader.  

Avvecklingskostnader av egen regi verksamhet 
Med avvecklingskostnader menas kostnader som uppkommer då en verksamhet måste avvecklas. Till 
avvecklingskostnader bör inte bara personal utan även lokaler och utrustning räknas. Uppföljning ska 
ske genom en efterkalkyl.  

Kostnader för avtalsförvaltning 
Vidare måste kostnadskalkylen precisera vilka kvarstående kostnader som ligger kvar hos kommunen 
för avtalsförvaltning. I detta ingår bland annat uppföljning av ingående avtal (mål, krav, ekonomi 
m.m.) statistik och strategiskt arbete under avtalsperioden som berör den verksamhet som läggs ut på 
alternativ driftsform.   

Kostnader för återtag av verksamhet som lagts ut 
Uppskattning av kostnader som en del i riskanalysen för vad det kommer att kosta att återupprätta 
verksamheten i egen regi efter att den har lagts ut i alternativ driftsform. 

Jävsfrågor  
I samband med konkurrensutsättning av verksamhet som bedrivs i egenregi kan frågan om jäv och 
opartisk handläggning aktualiseras. Frågor om jäv behandlas i kommunallagen och förvaltningslagen. 
Kommunen har också en egen policy för mutor och jäv. 
 
Utöver vad som anges i dessa bestämmelser ska den som medverkar vid utformningen av ett 
egenregianbud inte delta i handläggningen av upphandlingsärendet. Den som deltar i beredningen av 
ett upphandlingsärende får inte agera så att förtroendet till hens eller kommunens opartiskhet rubbas. 
 
För genomgång av jävssituationer ska kommunens mall för jävsdeklaration vid upphandling användas.  
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Kvalitetsmål 
Oavsett verksamhetens driftsform är det viktigt att definiera vilka mål och kvalitetsmått som 
kommunen vill uppnå inom olika verksamhetsområden.  För verksamhet som kommer vara i egen regi 
och i alternativ driftsform är det viktigt att de arbetar efter samma mål och kvalitetsmått så långt det är 
möjligt.  

Arbetet med att ta fram mål och kvalitetsmått görs enligt kommunens styr- och ledningssystem. 

Personalfrågor  
Utred om det är lämpligt att utföraren ska erbjuda de anställda som är berörda en anställning. 
 
Vid verksamhetsövergång från kommunen till annan utövare ska samma villkor enligt kommunens 
kollektivavtal gälla i ett år efter övergång enligt MBL § 28. Reglerna i lagen om anställningsskydd 
(LAS) ska vara tillämpliga.  
 
Inför övergång måste det finnas tid till förhandling enligt § 38 MBL och genomförande av 
personalövergången. Beroende på omfattning av personalgruppen/personalgrupperna kan det ta olika 
lång tid. Planera in minst 6 månader.  
 
Anställd har rätt att tacka nej enligt § 6 b LAS att gå över till den nya arbetsgivaren. De anställda ska 
inom skälig tid från det att hen blivit underrättad om övergången uppge om man vill nyttja sin rätt att 
stanna kvar. Om en anställd väljer att stanna kvar hos kommunen ska den anställde vara medveten om 
att det kan uppstå arbetsbrist och med de konsekvenser som det kan medföra. 
 
Om två eller flera arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer slås samman, ska kollektivavtal som 
gäller för organisation som upplöses, gälla för den sammanslagna organisationen som om avtalet hade 
slutits av denna. 
 
Lön är enskilt avtal mellan anställd och arbetsgivare vilket innebär att lön måste fastställas vid 
anställningen. Kommunen kan inte påverka lönenivåerna efter att verksamheten övergått till annan 
utförare.  
 
Involvera personalavdelningen tidigt i utredning för att få stöd och hjälp i processen kring 
verksamhetsövergång och förhandling. 
 
Juridiska frågor  
Innan en kommun lämnar över driften av en kommunal angelägenhet till någon annan utförare, ska 
kommunen tillförsäkras en möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten. Eftersom kommunen 
har kvar huvudmannaskapet och det yttersta ansvaret för verksamheten, bör kommunen se till att den 
anlitade utföraren uppfyller de bestämmelser som gäller för verksamheten.  
 
Om verksamheten utreds för att överföras till en privat utförare ligger Kommunfullmäktiges program 
för privata utförare som grund för utredningen. 
 
Om utredningsrapporten föreslår överföring av verksamhet genom en upphandling enligt Lagen om 
offentlig upphandling eller någon av de andra upphandlingslagarna ska antagen Inköps och 
upphandlingspolicyn följas.  
 
Beställarkompetens  
Det är viktigt att kommunen upprätthåller en gedigen beställarkompetens inom de 
verksamhetsområden som läggs ut på alternativa driftsformer. Förutom vid själva fasen för att 
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kartlägga kravställning på det som utförs behövs också en aktiv avtalsförvaltning från kommunens 
sida.  

Det kan vara motiverat att inom vissa områden behålla en del av verksamheten i egen regi för att 
upprätthålla beställarkompetensen och beredskap för att ta över verksamheten med kort varsel i det 
fall den privata utföraren inte kan fullgöra sina åtaganden.  

IT-system och digitala verktyg 
För de verksamheter som läggs i alternativ driftsform behöver analys om de ska använda kommunens 
IT-system och kommunens digitala verktyg. I vissa fall kan det vara lämpligt att den verksamhet som 
läggs i alternativ driftsform använder sig av kommunens IT-system och digitala verktyg för att 
underlätta beställarfunktionalitet och avtalsförvaltning.  
 
Det är viktigt att klargöra hur personuppgifter behandlas, om det behöver skrivas 
Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB avtal) enligt dataskyddslagen och vilken riskklass som ska 
användas. SML-IT kan bistå med hjälp kring riskklassificering samt bedömning av kommunens IT-
system och digitala verktyg ska användas.  
 
Inventarier  
Kommunstyrelsen ska ansvara för underhåll och förvaltning av kommunens fasta och lösa egendom. 
Kommunstyrelsen ska också fatta beslut om avyttring av inventarier i större omfattning. 
Försäljningsvärdet ska i normalfallet inte understiga det bokförda värdet. Om inventarierna inte har 
något marknadsvärde, kan undantag göras, till exempel när det gäller specialutrustning. I samband 
med beslut om avyttring ska även eventuella avskrivningskostnader beaktas.   

Egenregianbud  
Kommunstyrelsen ska i handlingsprogrammet ange om den egna verksamheten får lämna anbud. 
Detta är viktigt för alla inblandade parter, kanske främst för potentiella externa anbudsgivare.  

Om egenregi ska lämna anbud är det viktigt att särskilja på vilka personer som tar fram underlag till 
upphandlingen och de som lämnar anbud för egenregin. 
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Tredje skedet - Genomförandeplan 
Utifrån beslut i verksamhetsansvarig nämnd om att lägga ut verksamhet på alternativ driftsform tas en 
plan fram för genomförande av överföring av egenregi till den alternativa driftsformen.  
 
Planen ska innehålla tidsangivelser och aktiviteter för genomförandet samt plan på hur 
avtalsförvaltningen kommer utföras under avtalsperioden.  
 
Aktiviteter i planen kan vara: 
 

• Kommunikationstillfällen – både internt och externt om processen  
• Framtagande av avtalsvillkor som omfattar krav på:  

o Utförande  
o Kvalitetsmål  
o Ersättning för utförd verksamhet 
o IT-verktyg 
o Inventarier 
o Uppföljning och statistik 
o Viten och tvist hantering 

• Avstämning och förankring med berörda verksamheter 
• Förhandling med berörda fackförbund 
• Avtalstecknande 
• Erbjuda anställda att gå över till den alternativa driftsformen 

o Sista dag för att bestämma sig 
o Anställda som väljer att stanna kvar i kommunen 

• Praktisk hantering vid själva överföringen av verksamheten, så som 
o Nycklar 
o Tjänstekort 
o Yrkeskläder och skor 
o IT-utrustning  
o Löneutbetalning  

 
Om beslutet för den alternativa driftsformen är att den läggs ut på en privat utförare genom 
upphandling startas upphandlingsprocessen enligt kommunfullmäktiges Inköps- och 
upphandlingspolicy. Då tillkommer ytterligare aktiviteter för upphandlingsprocessens olika delar i 
genomförandeplanen.  
 
Oavsett alternativ driftsform är det viktigt att det tecknas ett tydligt avtal där fördelning av parternas 
ansvar och risker framgår. Avtalet ska kunna följas upp enligt Kommunfullmäktiges program för 
privata utförare där avtal tecknas med en privat utförare. Avtal tecknat för andra typer av parter gäller 
kraven på uppföljning enligt kommunallagen, ägardirektiv, bolagsordning eller annan likvärdig 
handling.   
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Förklaringar  

Alternativa driftsformer – olika former   
Här följer en kortfattad beskrivning av de olika formerna som förekommer när man diskuterar 
alternativa driftsformer. 

Driftentreprenad  
En driftentreprenad föreligger när en kommun anlitar en privat utförare som åtar sig att på 
kommunens uppdrag, varaktigt och självständigt, utföra en eller flera tjänster i en sammanhållen 
verksamhet. Den privata utförarens uppdrag är att driva en kommunal verksamhet med kommunen 
som huvudman. Kommunen behåller sitt ansvar gentemot de användare/brukare som omfattas av 
driftentreprenadens verksamhet.  

Gemensam nämnd  
Respektive fullmäktigeförsamling väljer ledamöter till den gemensamma nämnden. Någon av 
myndigheterna är värd för den gemensamma nämnden.  

Kommunalförbund  
Kommunalförbund är en offentligrättslig form för samverkan som kommuner kan använda. Reglerna 
om kommunalförbund finns numera i kommunallagen. Kommunalförbundet kan användas för alla 
slags kompetensenliga verksamheter. Det åtnjuter samma skattebefrielse som kommunen och kan 
tillhandahålla service till medlemmarna utan att dessa behöver tillämpa reglerna i lagen om offentlig 
upphandling.  

Kommunala företag  
Kommunal verksamhet drivs som ett företag i form av till exempel aktiebolag, stiftelse eller 
ekonomisk förening. Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv. Bolagsordningen är det som 
reglerar verksamheten.  

Egen regi  
Verksamheten drivs offentlig egen regi i förvaltningsform. Kommunen styr, finansierar och driver 
verksamheten. Politikerna har direkt kontroll över verksamheten, i Sotenäs via en facknämnd och 
förvaltningens egna medarbetare utför tjänsterna. Drift i egen regi dominerar inom många delar av den 
kommunala verksamheten, inte minst inom de så kallade mjuka verksamheterna som äldre- och 
handikappomsorg och individ- och familjeomsorg.  

Intraprenad  
Är inom egen regi en verksamhet som drivs under ”företagsliknande” former av de anställda genom 
en intern överenskommelse i kommunen. Intraprenaden är i grunden en resultatenhet med utökat 
ansvar och utökade befogenheter. Den har en egen investeringsbudget, vilket medför krav på egen 
balansräkning för att kunna specificera finansiella poster i resultaträkningen.  

LOV, valfrihetssystem   
LOV reglerar vad som ska gälla när kommunen konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att 
överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. 
 
Ett valfrihetssystem innebär att en kommun erbjuder privata leverantörer möjlighet att 
kvalificeras/godkännas som leverantörer av kommunalt finansierade tjänster till en fastställd 
ersättning. Syftet är att välja ut lämpliga leverantörer som ska verka inom ramen för ett kommunalt 
finansierat kundvalssystem. Brukarna kan sedan endast välja eller byta mellan sådana leverantörer 
som kommunen godkänt.  
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De leverantörer som ansöker om att godkännas som leverantör, prövas enligt de villkor som 
kommunen fastställt i förfrågningsunderlaget. Vid godkännandet ska kommunen utesluta leverantörer 
som inte uppfyller de fastställda villkoren. Leverantören har möjlighet att göra rättelse och ansöka på 
nytt om att bli godkänd.  
 
Valfrihetssystem innebär att de privata leverantörerna och de kommunala utförarna konkurrerar med 
varandra.   

I valfrihetssystemet – kundval ska information finnas om 

1. att det finns en valmöjlighet.  
2. vad som händer om inget val görs, samt hur omval går till.  
3. Utbudet beträffande vilka leverantörer det finns och vad för slags tjänster de erbjuder. 

 
Samverkan med ideella organisationer – IOP-avtal 
I samverkan i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) har kommunen och den idéburna 
organisationen ett gemensamt engagemang i en enskild fråga. Varje part ansvarar för sin egen 
verksamhet men har samtidigt en avsikt att anpassa dessa för att nå det gemensamma syftet med 
samverkan. Det är en ömsesidig samverkansrelation. 

Ingåendet av en samverkan av IOP får inte innebära en anskaffning av en tjänst. Är omständigheterna 
sådana att kommunen köper en tjänst genom tilldelning av ett avtal så är det inte en samverkan enligt 
IOP. Om det är anskaffning av en tjänst ska upphandlingsregelverket tillämpas. 

Ett avtal för en samverkan genom IOP innebär att kommunen inte kan kräva fullgörelse eller rättelse 
av fel som sker inom samverkan, utifrån tecknat avtal. Om det i avtalet för samverkan genom IOP 
eller under avtalstiden skulle ställas krav på fullgörelse enligt avtal kommer detta att enligt nuvarande 
rättspraxis ses som ett vanligt upphandlingspliktigt avtal.   

Tjänstekoncession  
Den avgörande skillnaden på en tjänstekoncession och ett tjänsteavtal upphandlat enligt lagen om 
offentlig upphandling är att i en koncession övertar leverantören verksamhetsrisken som är förenad 
med verksamheten och får sin ersättning för driften av verksamheten från de kunder/användare som 
köper tjänsten/tjänsterna.  

Verksamhetsrisker är att vara utsatt för marknadens nycker så som konkurrens från andra leverantörer, 
risk för bristande jämvikt mellan utbud och efterfrågan, risk för insolvens hos verksamhetens kunder, 
risk för att inkomsterna i verksamheten inte ska täcka samtliga kostnader eller risk för att behöva bära 
ansvaret för sådant som uppkommer till följd av verksamheten. Leverantören är beroende av de 
intäkter som erhålls från de kunder som använder sig av tjänsten. 
 
Exempel på en tjänstekoncession kan vara driften av en parkeringsplats, husbilsparkering, camping, 
badhus, vandrarhem där den som driver verksamheten är beroende av de avgifter/ersättning den tar ut 
av kunderna/användarna för att driva runt verksamheten. 

Utmaningsrätt  
Utmaningsrätt innebär att någon kan ta initiativ till att kommunen ska lägga ut en avgränsad del av 
kommunens verksamhet på upphandling. I ansökan om utmaning måste den som utmanar kunna visa 
att hen är en trovärdig potentiell anbudsgivare.  
 
Rutiner för vad en ansökan om utmaning ska omfatta och hur handläggningsprocessen av ärendet sker, 
finns på kommunens hemsida.  
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Bakgrund    
Sotenäs kommun vill erbjuda medborgare och kunder en så god service och god kvalitet som 
möjligt med hänsyn till ekonomiska ramar. Medborgarna ska få ut bästa möjliga verksamhet 
för sina skattepengar. Sotenäs kommun ser gärna alternativa driftsformer som medverkar till 
att lösa det kommunala uppdraget med medborgare och kunder i fokus. 

Kommunen är huvudman för flertalet välfärdstjänster och därigenom enligt lag ansvarig för 
att tillhandahålla tjänster med tillfredsställande kvalitet till kommunens invånare. Kommunen 
är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett vem som är utförare.  

Kommunen får själv besluta om, organisera och styra de verksamheter som kommunen 
ansvarar för och finansierar, enligt kommunallagen.  
 
Definitioner 
Kommunens verksamheter kan organiseras i olika driftsformer. Verksamheten kan drivas i 
egen regi i förvaltningsform (där intraprenad kan vara ett alternativ) eller i samverkan genom 
kommunalförbund, gemensam nämnd, kommunala företag eller avtalssamverkan med andra 
offentliga organ. Alternativ driftsform kan också ske genom att uppdraget läggs ut på privat 
utförare genom upphandling – avtal. En privat utförare kan vara ett företag, ideell förening, 
ekonomisk förening eller en enskild individ.  
 
Fullmäktiges program för privata utförare 
Ligger till grund för alla alternativa driftsformer som resulterar i att en kommunal 
angelägenhet läggs på en privat utförare genom upphandling – avtal.  
 
Omfattning 
Sotenäs kommun tar regelbundet ställning till om kommunens verksamheter ska drivas i egen 
regi, i samverkan med andra organisationer eller upphandlas. Kommunens verksamheter som 
enligt lag inte får läggas på annan utförare än kommunen själv, omfattas inte av denna policy.   
 
Ett beslut om prövning av driftsform ska föregås av konsekvensanalys av förutsättningarna 
för den befintliga verksamheten i tre delar:  
 

• Nulägesanalys, en bedömning av hur befintlig verksamhet uppfyller sitt uppdrag med 
hänsyn till uppsatta kriterier.  

• Riskanalys, med bedömning av personalekonomiska konsekvenser och långsiktiga 
verksamhetsaspekter. Det bör framgå riskerna för övertalighet samt en beräkning av 
avvecklingskostnaderna men även långsiktiga konsekvenser av att en verksamhet helt 
försvinner och eventuell återgång av den samma till kommunal regi.  

• Marknadsanalys med bedömning av om det finns en fungerande marknad  
 
En sammanvägd bedömning ska göras utifrån konsekvensanalysen för att bedöma vilken 
driftsform som ger störst nytta för kommunen som helhet. Konsekvensanalys ska även i 
tillämpliga delar användas när kommunen väljer driftsform för en helt ny verksamhet. Vid 
upphandling ska kommunfullmäktiges antagna Inköps- och upphandlingspolicy följas. 
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När konsekvensanalysen är genomförd ska verksamhetsansvarig politisk nämnd fatta beslut 
om aktuell verksamhet ska prövas. Fattas beslut att prövning ska ske påbörjas arbetet med att 
fastställa utredningsrapport som beslutsunderlag för eventuell övergång till annan driftsform.  
 
Styrprocess 
Kommunen ska bedriva en aktiv uppföljning av all verksamhet såväl i egen regi som med 
externa utförare. Uppföljnings- och rapporteringsrutiner ska följa Kommunfullmäktiges 
program för privata utförare samt kommunens styr- och ledningssystem. 
 
Organisation  

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar om policy för alternativa driftsformer och delegerar rätten att 
fatta beslut om alternativa driftsformer i verksamhet till respektive nämnd.  
 
Beslut i frågor som rör flera nämnder och avser större förändringar eller är av principiell 
betydelse ska dock fattas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för genomförande och uppföljning av hur 
policy för alternativa driftsformer tillämpas. Bereder prövning av driftsformer som berör 
kommungemensamma verksamheter. Kommunstyrelsen antar riktlinjer och rutiner för 
alternativa driftsformer och utmanarrätt. 
  
Kommunstyrelsen bistår nämnderna i arbetet som berör administrativa delar så som personal, 
ekonomi, IT i utredningsrapporten. De beslut om alternativa driftsformer som leder till 
upphandling, hanteras enligt Inköps- och upphandlingspolicyn. 
 
Nämnderna 
Samtliga nämnder tar initiativ till ändrad driftsform i enlighet med denna policy. Nämnderna 
bereder och fattar beslut om alternativa driftsformer enligt delegationen från 
kommunfullmäktige.  
 
Genomförande 

Som stöd för genomförande av konsekvensanalys, utredningsrapport och eventuell 
verkssamhetsövergång finns riktlinjer för alternativa driftsformer med detaljerad information 
om de olika stegen. 
 
Revidering  

Denna policy för alternativa driftsformer ska utvärderas och revideras vid behov. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att denna utvärdering sker och föreläggs kommunfullmäktige. 



kontakt@ragnarike.se 

0523 14140 Orgnr: 559092-1069

2020-09-24 

Sotenäs kommun 

Utmanar: Städ- och måltidsenheten i Sotenäs kommun. 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-24 om antagande av initiativrätt/utmanarrätt i Sotenäs 

kommun, vill vi nu göra en utmaning för Städ- och Måltidsenheten i Sotenäs kommun för alternativ 

driftform. 

Bakgrund 

I vårt samarbete med entreprenörer har funderingar lyfts om olika möjligheter att stabilisera och 

utveckla verksamheter. Funderingarna har blivit extra tydliga nu under pandemin. Servicenäringen i 

Sotenäs är kända för att leverera en hög kvalitet. Att sammanföra dessa olika verksamheter men 

ända i innehåll det samma kan ge en synergieffekt. 

Kanske kan delar av matdistributionen ersättas av en buss som hämtar till en gemensam lunch på en 

restaurang. Möjligheter och effektivisering med kvalité kan skapas. 

Begäran 

Att kommunen utreder möjligheten till alternativ drift av Städ- och Måltidsenheten i Sotenäs 

kommun. Därmed möjliggöra en upphandling av denna tjänst. 

Med vänlig hälsning 

XXX-XXX XXXXX

mailto:kontakt@ragnarike.se
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Delegationsbeslut 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-05-24 89809 

 
Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 0311-508-1 sjöbod och brygga Hunnebo 
1:647 

2021/000419 

2021-05-24 89802 
 

Delegationsbeslut- nekad överlåtelse av arrende 
08-040-1-02 

2018/000931 

2021-05-18 89685 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 0711-114-1 
Tången 1:1 - PAPPER 

2021/000387 

2021-05-07 89559 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
extra yta för trubadur, Covid-yta, vid 
uteserveringen Kanten kök å bar i 
Hunnebostrand. En bro för trubadur att stå på för 
att hålla avstånd till gästerna. A228.778/2021 

2021/000378 

2021-05-06 89552 
 

Nytecknande av arrendeavtal avseende 
tomttillskott till Malmön 1:740, del av Malmön 
1:390. Avtalsnummer 02002502 

2016/000389 

2021-05-06 89546 
 

Delegationsbeslut - ansökan om arrende på del 
av kommunens fastighet Ellene 1:383 

2021/000325 

2021-05-06 89534 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
uppställning av lift och byggnadsställning vid 
Strandvägen 16, Bohus-Malmön. A236.259/2021 

2021/000377 

2021-05-06 88991 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om sjöbodstomt 
Smögenön 6:1 

2020/001155 

2021-04-29 89516 
 

Delegationsbeslut - Avtal Folkets Hus 
(Kulturhuset Hav och Land) 

2019/001554 

2021-04-29 89430 
 

Delegationsbeslut- Upprättande av arrendeavtal, 
skötselavtal samt skötselplan för fastigheten 
SÄM 2:4 

2015/000882 

2021-04-29 89189 
 

Delegationsbeslut- Fråga gällande badstege, 
Draget, Bohus-Malmön 

2021/000040 

2021-04-28 89403 
 

Delegationsbeslut Valnämndens budget 2022 2021/000390 

2021-04-27 89311 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för stolar, 
bord, soffa och blomkrukor i anslutning till 
affären Pondus på Smögenbryggan. 
A193.820/2021   

2021/000343 

2021-04-27 89309 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
extra yta under Covid-19 i anslutning till befintlig 
uteservering utanför verksamheten Skärets krog 
på Smögen. A216.552/2021 

2021/000358 

2021-04-23 89294 
 

Delegationsbeslut- ansökan om arrende mark för 
padelbana, Gravarne 3:1 

2021/000181 

2021-04-21 89272 
 

Delegationsbeslut - ansökan om arrende på 
Malmön 1:8 

2021/000353 

2021-04-21 89255 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering i anslutning till verksamheten Tant 
Anton, strandpromenaden i Kungshamn. 
A073.661/2021 

2021/000158 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-04-21 89254 

 
Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering i anslutning till Perssons på kajen i 
Hunnebostrand. A171.925/2021 

2021/000300 

2021-04-21 89250 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering i anslutning till Chok Dee (fd 
Marina). Ytan består av två parkeringsplatser. 
A203.545/2021 

2021/000342 

2021-04-21 89237 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering i anslutning till verksamheten 
Ocean, Smögen. A203.545/2021 

2021/000341 

2021-04-19 89154 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering vid verksamheten The Barn på 
Smögen. A176.302/2021 

2021/000322 

2021-04-14 89098 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
uteservering samt extra yta under Covid 19 i 
anslutning till verksamheten Hållö bar. 
A053.935/2021 

2021/000119 

2021-04-14 89073 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om överlåtelse av 
arrende 0711-394-1 på Vägga 2:262 sjöbod och 
brygga 

2021/000057 

2021-04-14 87262 
 

Ansökan om markköp Gravarne 3:1 tillskott till 
Gravarne 1:270 

2017/001066 

2021-04-12 88997 
 

Delegationsbeslut - anstånd med fordringar 
kvartal 1 - 2021 

2021/000317 
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Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2021-05-20 89788 

 
Protokoll Bolagsstämma 2021-05-19 per 
capsulam - Sotenäs Vatten AB 

Sotenäs Vatten AB 

2021-05-19 89742 
 

Protokoll extra Bolagsstämma per 
capsulam Västvatten AB - 2021-05-19 

Västvatten AB 

2021-05-17 89735 
 

Kallelse till årsstämma 2021 - Inera AB Inera AB 

2021-05-12 89692 
 

Protokollsutdrag Hållbarhetsrådet 2021-
05-12 § 16-27 

Hållbarhetsrådet 

2021-04-30 89485 
 

Årsplan för styrande aktiviteter 2021 
Rambo AB 

Rambo AB 

2021-04-30 89468 
 

Protokoll årsstämma Rambo AB - 
Stämmoprotokoll 20210426 

Rambo AB 

2021-04-29 89442 
 

Protokollsutdrag BN 2021-04-22 § 64 - 
Rambudget 2022 

Byggnadsnämnden 

2021-04-28 89438 
 

Protokollsutdrag Miljönämnden  2021-04-
21  § 17 - Rambudget 2022 

Mijönämnden i Mellersta 
Bohuslän 

2021-04-26 89537 
 

Protokollsutdrag UN 2021-04-20 § 38 
Budget 2022 - rambudget 

Utbildningsnämnden 

2021-04-20 89320 
 

Protokollsutdrag UN 2021-04-20 § 41 
Beslut i ärende Kulturpolitiskt nätverk - 
representant Sotenäs kommun 

Utbildningsnämnden 

2021-04-20 89184 
 

Protokoll nr 2, Styrelsemöte Sotenäs 
Vatten AB 2021-04-15 

Sotenäs Vatten AB 

2021-04-19 89160 
 

Protokoll nr 2, Styrelsemöte Västvatten AB Västvatten AB 
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BN § 30   Dnr BN 2020/802 

Ansökan om planbesked för fastigheten Tången 42:97 m.fl., 
Kungshamn 
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Tången 42:97 och 
42:142 för att kunna pröva möjligheten att ändra nuvarande användning från småindustri till en 
kombination av kontor, handel och garage på bottenplanet med bostäder och kontor i de övre 
planen. 
 
Det aktuella området är beläget längs Varvsgatan (i korsningen med Serpentinvägen) på Tången i 
Kungshamn. Öster om de aktuella fastigheterna ligger kommunens byggnader med lokaler som 
tidigare använts för produktionsskolan. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att även dessa bör 
ingå i en ny detaljplan i syfte att utöka prövningen av andra användningsområden än småindustri.  
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att området kan vara intressant att pröva för andra 
användningsområden än småindustri, under förutsättning att konflikter mellan bostäder och 
verksamheter kan lösas på ett tillfredsställande sätt.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-02-16 § 38 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-02-05 

Yrkande 

Robert Yngve (KD), Britt Wall (S) och Vivianne Gustafsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag att föreslå positivt planbesked 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget, Britt Wall och Vivianne Gustafssons förslag och finner 
att nämnden antar detta. 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 3 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet om inte annat avtalas 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 
Kostnad för planbeskedet är 14 190 kr.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Astrid Johansson, planhandläggare 

Telefon: 0523-66 46 57 
E-post: astrid.johansson@sotenas.se 
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Ansökan om planbesked för fastigheten Tången 42:97 m.fl., 
Kungshamn 

Sammanfattning   
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Tången 
42:97 och 42:142 för att kunna pröva möjligheten att ändra nuvarande användning från 
småindustri till en kombination av kontor, handel och garage på bottenplanet med 
bostäder och kontor i de övre planen. 
 
Det aktuella området är beläget längs Varvsgatan (i korsningen med Serpentinvägen) på 
Tången i Kungshamn.  

    
Områdets läge i Kungshamn                            Aktuell bebyggelse utmed Varvsgatan  

Bakgrund 

Ansökan om planbesked inkom 2020-11-18. Sökande av planbeskedet är Persson och 
Dahlholm Fastigheter AB. Ansökan avser två olika fastigheter, Tången 42:97 som ägs 
av sökande och Tången 42:142 som ägs av Solderman AB. 
 
Tången 42:97 och Tången 42:142 består idag av verksamhetslokaler. Tången 42:142 
gränsar mot del av den kommunala fastigheten, Tången 42:1 där bland annat 
produktionsskolan har haft sina lokaler. I söder gränsar området till bergssluttningar 
med ovanförliggande bostadsbebyggelse. I anslutning till området finns Fisketångens 
båtvarv.  
   
Detaljplaner 
Området ligger inom detaljplan 1427-P84/2 fastställd 1984. I planen har fastigheterna 
planbestämmelsen Jm som innebär område för småindustri som inte är störande för 
närboende med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.  
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Astrid Johansson, planhandläggare 

Telefon: 0523-66 46 57 
E-post: astrid.johansson@sotenas.se 
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Detaljplan 1427-P84/2                                   Föreslag att utöka planområdet med del av 
                                                                        kommunens fastighet 
Översiktsplan 
Enligt översiktsplanen, ÖP 2010, är aktuellt område lämpligt för utveckling av 
småindustri, hantverk, kontor och bostäder samt utveckling av hamnområdet genom 
förtätning. Områdets karaktär med småskalig verksamhet ska bevaras. Områden för 
småindustri respektive områden för bostäder bör åtskiljas för att undvika konflikter.   
 
Riksintressen 
Området omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§ 
respektive obruten kust MB 4 kap 3§.  
 
Strandskydd 
Där strandskydd råder återinträder det vid nya detaljplaner. Strandskyddsgränsen för det 
generella strandskyddet är 100 meter. 
 
Stigande havsnivå 
Aktuellt område ligger delvis under nivån +2,7 samt +3,2 meter vilket innebär att det är 
utsatt för översvämning från stigande havsnivå. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi 
Om detaljplan ska upprättas och del av kommunens fastighet ska ingå bör avtal om 
kostnadsfördelning mellan parterna (kommunen och exploatören) upprättas. 
Om endast exploatörens fastigheter, enligt ansökan, ska ingå i ett planförslag ska 
exploatören bekosta hela planarbetet samt tillhörande utredningar.  

Regelverk 

Planprocessen ska genomföras i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS 
2014:900) och bedrivas med ett standardförfarande.  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Astrid Johansson, planhandläggare 

Telefon: 0523-66 46 57 
E-post: astrid.johansson@sotenas.se 
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Slutsats 
Öster om de aktuella fastigheterna ligger kommunens byggnader med lokaler som 
tidigare använts för produktionsskolan. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
även dessa bör ingå i en ny detaljplan i syfte att utöka prövningen av andra 
användningsområden än småindustri.  
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att området kan vara intressant att pröva för andra 
användningsområden än småindustri, under förutsättning att konflikter mellan bostäder 
och verksamheter kan lösas på ett tillfredsställande sätt.  

Förvaltningens förslag till beslut  

Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:  
att  ge ett positivt planbesked  
att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 3 år från detta besluts
 datum 
att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts
 datum  
att beslutet innebär inte någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
att sökanden ska bekosta planarbetet om inte annat avtalas 
att  sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 
 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 190 kr.  

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Sökande 
 
Astrid Johansson   Håkan Von Dolwitz 
Planhandläggare   Plan- och byggchef 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 

 2021-05-19 KA 2019/000800 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrica Constin, ulrica.constin@sotenas.se 
Nämndsekreterare 
 

Justering av Sotenäs kommuns valdistrikt 

Sammanfattning 

Valnämnden gav, 2019-06-18 § 37, valsamordnaren i uppdrag att se över Sotenäs 
kommuns valdistrikt inför valet 2022 i god tid så att Kommunfullmäktige kan ta ett 
eventuellt beslut på förslag till ny valdistriktsindelning för att sända till Länsstyrelsen 
senast 30 november 2021. Anledningen till detta var främst på grund av att valdistrikt 
Askum-Tossene till utformningen inte är optimalt för väljarna och Kungshamn Norra 
ligger i överkant vad gäller antal röstberättigade.     

Beskrivning av ärendet 

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 
I Sotenäs kommun ligger snittet på cirka 1 500 röstberättigade per valdistrikt. Det största 
distriktet ligger på cirka 1 720 (Kungshamn Norra). 
 
Det är valdistrikten som är de minsta ”byggstenarna” i valgeografin och de utgör grunden 
för valkretsarna och valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal och valdistriktens 
storlek och omfattning anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av väljare till 
vallokalerna. 
Ansvariga för att göra en valdistriktsindelning är följande: 

 Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen. 
 Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt. 
 Länsstyrelsen uppdaterar GIS-kartor tillsammans med Valmyndigheten. 

 
Det finns ett antal regler att rätta sig efter när valdistriktsindelningen gör. Det är bland 
annat följande, som i vissa fall berör Sotenäs kommuns nuvarande valdistrikt: 

 Varje valdistrikt ska vara en geografiskt obruten yta. Det betyder att ett valdistrikt 
inte får delas upp i enklaver. 

 Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de 
röstberättigade en bra väg till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva 
passera en annan vallokal på väg till sin egen vallokal. 

 Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska landmärken, såsom t.ex. 
vattendrag och vägar, som ligger fast mellan valen. 
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I mars 2021 släppte Valmyndigheten nya siffror över antal röstberättigade per valdistrikt i 
Sverige. Nedan följer en jämförelse från 2014 fram till årets siffror 
 
Röstberättigade 2021 2019 2014 

Askum-Tossene 1 761 1 692 1 629 
Hunnebostrand 1 707 1 601 1 668 
Kungshamn norra 1 748 1 703 1 747 
Kungshamn södra 1 314 1 302 1 289 
Smögen 1 162 1 168 1 120 

Askum- Tossene valdistrikt 

Askum-Tossenes valdistrikt innefattar idag en sträckning från Bohus-Malmön norrut över 
hela Askum, Ramsvik, Tossene samt hela Bovallstrand med totalt 1 761 röstberättigade, se 
beslutsunderlag Karta inkl. valberättigade Valdistrikt Översikt Sotenäs 2021. Historiskt är 
det många i detta valdistrikt som väljer att förtidsrösta. Detta leder i sin tur till att det blir 
en hög arbetsbelastning för den vallokalen på valdagen då alla förtidsröster ska prickas av i 
röstlängden samt räknas. Detta arbete ska utföras samtidigt som röstningen pågår i 
vallokalen vilket också leder till att arbetet med förtidsröster tar lång tid. Varje valdistrikt 
har endast ett exemplar av röstlängden. 

Förslag på ny valdistriktsindelning 

Arbetet med att ta fram förslag på en ny valdistriktsindelning har gjorts tillsammans med 
kommunens GIS-ingenjör, valsamordnare, administrativ chef samt valnämndens 
ordförande, utifrån de siffror på röstberättigade som valmyndigheten släppte i mars 2021. 
 
Förslaget, beslutsunderlag Förslag nya valdistrikt Sotenäs kommun 2022 innebär att: 

 Bovallstrand-Tossene blir ett eget valdistrikt 
 Väjern-Askum blir ett eget valdistrikt 
 Kungshamn Norra blir mindre då Väjern istället tillhör Askum-Väjern 
 Sotenäs kommun får 6 valdistrikt mot dagens 5 

o Smögen 
o Kungshamn Södra 
o Kungshamn Norra 
o Väjern-Askum 
o Hunnebostrand 
o Bovallstrand-Tossene 
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Antal röstberättigade per valdistrikt 2021 blir följande 
 
Röstberättigade Dagsläget Nytt förslag 

Askum-Tossene 1 761 - 
Väjern-Askum - 1 342 
Hunnebostrand 1 707 1707 
Kungshamn norra 1 748 1 223 
Kungshamn södra 1 319 1 319 
Smögen 1 162 1 165 
Bovallstrand-Tossene - 944 

 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Valnämnden behöver budgetera för ytterligare vallokal samt fler valarbetare inför valet 
2022. 

Regelverk  

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 
Förslaget innebär att Bovallstrand-Tossene inte når detta krav. Ett valdistrikt får ligga 
utanför intervallet endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att 
valdistriktet är bland annat att valdistriktet väntas öka eller minska sin folkmängd inom 
kort. 
Det pågår för tillfället ett antal detaljplanearbeten i Bovallstrand. Uppgifter från plan- och 
exploateringsenheten i kommunen gör gällande att dessa i nuläget omfattar cirka 101 nya 
bostäder. Detta gör att valdistriktet Bovallstrand-Tossene inom de närmsta 10 åren väntas 
öka antal röstberättigade till över 1 000 vilket ger skäl till att godkänna att valdistriktet 
såsom det ser ut idag. 

Organisation och personal  

Valnämnden behöver rekrytera fler valarbetare inför valet 2022. Detta behöver dock göras 
oavsett om valdistrikten förändras eller inte. 

Medborgarperspektiv 

Valdistrikten är mer naturligt uppdelade kring ett område som medborgaren känner en 
tillhörighet till såsom Bovallstrand. Det blir närmare till vallokalerna och en tydligare 
förståelse för vilka områden som tillhör vilket valdistrikt. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslår nya valdistrikt för Sotenäs kommun till Länsstyrelsen enligt 
beslutsunderlag Förslag nya valdistrikt Sotenäs kommun 2022 med följande motivationer: 
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- att föreslaget valdistrikt Bovallstrand-Tossene väntas öka i folkmängd med 
anledning av pågående detaljplanearbeten i området 

- tydliggöra vilka områden som ingår i respektive valdistrikt med anledning av 
lokalkännedom 

- effektivisera arbete med förtidsrösterna under valdagen    

Bilaga/Bilagor 

Förslag nya valdistrikt Sotenäs kommun 2022 – 2021-05-19 
Karta inkl. valberättigade Valdistrikt Översikt Sotenäs 2021 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 
Valkansliet för kännedom 
 
 

  
Ulrica Constin  
Valsamordnare  
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3824162:
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-03-3106:06:12
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Gunilla Lönnbratt på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare, Fredrik Carlsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3106:12:35
                    Gunilla Lönnbratt på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3106:18:45
                    Fredrik Carlsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3106:19:14
                    Fredrik Carlsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3106:19:57
                    Innehållet uppdaterades.
Alla signaturer återställdes efter den här ändringen.


                

                
                
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gjorde ändringar på ett dokument.


                

                
                
                    TFV Rapport granskning av årsredovisning 2020.doc togs bort.


                

                
                
                    TFV Rapport granskning av årsredovisning 2020 lades till.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3106:21:34
                    Fredrik Carlsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3106:28:23
                    Gunilla Lönnbratt på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3106:28:23
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1745102/c95a38bf8e8cf0dc81396237cd59ccaf53c20add/?asset=verification.pdf



