
 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-05-25 §§ 101-106 

Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, lokal Tryggö, samt via Teams, onsdagen den 25 maj 2022, kl 08.30-12.00. 
Sammanträdet ajourneras kl 11.00-11.30. 
 

Beslutande 
 
Mats Abrahamsson (M) Ordförande 
Roland Mattsson (M)  
Olof Börjesson (C)   

 
Therése Mancini (S) 
Birgitta Albertsson (S)  

Närvarande 
ersättare 

 
Jeanette Loy (M) distans 
Mikael Sternemar (L)  

 
 

Övriga deltagare  
 
Robert Yngve, (KD) 08.30-11.00 
Yngve Johansson (MP) 08.30-11.00 
Sebastian Andersson (SD) distans, 08.30-11.00 
Eveline Karlsson, samhällsb.chef  
 
 

 
Petra Hassellöv, controller § 102-105 
Maria Strömberg, ekonomichef § 102-105 
Fredrik Torstensson, d&p chef § 105 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

Justerare Therése Mancini (S) 

Justering Protokollet justeras omedelbart. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Therése Mancini (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-25 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-05-25 – 2022-06-16. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KSAU § 101  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med att följande ärende tillkommer; 
 

• Fråga om Sotenäs Rehabcenter, Tumlaren 
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KSAU § 102 Dnr 2022/000001 

Kommunal utdebitering 2023 (Skattesats) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska under juni månad fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2023.  
 
Kommunfullmäktige fastställer i juni budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, nivå på 
investeringsbudget och mål för budget 2023 med plan 2024- 2026. 
 
I november 2022 presenterar nämnder sina styrande verksamhetsmål och internbudget för 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunens utdebitering uppgick i 2022 års budget till 21,99 kronor. Budgetförslaget för 2023 
baseras på oförändrad utdebitering 21,99 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-05-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2023 är oförändrad och fastställs till 21,99 
kronor.   
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 103 Dnr 2022/000001 

Mål- och resursplan 2023 - 2026 budget 2023 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier 
gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår. 
 
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 Regioner (SKR) senaste prognos (april 
2022) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag och utgår från ett invånarantal på 9 080 
personer. 
 
För 2023 budgeteras med ett resultat på 9,3 mnkr vilket innebär 1,6 procent i förhållande till 
skatteintäkter och kommunal utjämning.  
 
Kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella budgeterade resultatmål för mandatperioden uppgår till 
2,0 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. De långsiktiga målen för god 
ekonomisk hushållning kommer revideras inför mandatperiod 2023-2026 och antas av den nyvalda 
kommunfullmäktige i november 2022.   
 
I dialog med budgetberedningen kommer förvaltningen under hösten arbeta fram förslag till 
justerade finansiella mål inom området investering - låneskuld - soliditet. 
 
Utifrån Vision 2032 har förslag till kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning med indikatorer tagits fram. 
 
Borgensavgifter tas ut av samtliga helägda kommunala bolag.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier 
gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår. 
 
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 Regioner (SKR) senaste prognos (april 
2022) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag och utgår från ett invånarantal på 9 080 
personer. 
 
För 2023 budgeteras med ett resultat på 9,3 mnkr vilket innebär 1,6 procent i förhållande till 
skatteintäkter och kommunal utjämning.  
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-05-25 §§ 101-106 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 6(10)
 

 
 

Forts. KSAU § 103 

Kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella budgeterade resultatmål för mandatperioden uppgår till 
2,0 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. De långsiktiga målen för god 
ekonomisk hushållning kommer revideras inför mandatperiod 2023-2026 och antas av den nyvalda 
kommunfullmäktige i november 2022.   
 
I dialog med budgetberedningen kommer förvaltningen under hösten arbeta fram förslag till 
justerade finansiella mål inom området investering - låneskuld - soliditet. 
 
Utifrån Vision 2032 har förslag till kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning med indikatorer tagits fram. 
 
Borgensavgifter tas ut av samtliga helägda kommunala bolag.  

Ekonomi  
Inför budget 2023 sker en minskning av nämndernas rambudget med -4,1 mnkr, vilket avser 
återföring av tillfälliga satsningar. Inom finansförvaltningen sker en utökning av budget med 7,5 
mnkr netto, varav 10 mnkr avser ökning av pensionskostnader 2023.  

Beslutsunderlag 

Mål- och resursplan 2023-2026, budget 2023 daterad 2022-05-18 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-05-18 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Olof Börjesson (C) föreslår att följande förändringar i budgeten;  
Ökade äskande totalt 6.4 m.kr; 
KS-Naturvårdsstrateg-600 t.kr-Skjuts fram 
Förebygga unga vuxna i utanförskap-1 m.kr 
Brandingenjör-660 t.kr-Skjuts fram 
Säkerhetsstrateg-110 t.kr-130 totalt 
HR-specialist 150 t.kr-inom budget 
Administratör RDT-150 t.kr-130 totalt på RDT 
BN-Avverka ärendebalans 500 t.kr-300 t.kr. Resten inom ram 
Totalt 4,630 m.kr 
Förslaget finansieras enligt följande; 2,630 m.kr Ofördelat, 0,5 finans och 0,5 ökade invånare, 
ökade intäkter mark 0,5 m.kr. Energieffektivisering 0.5. 
 
Therése Mancini (S) föreslår bifall till S-gruppens budgetförslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag mot Therése Mancini 
(S) förslag finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Roland Mattssons (M) med fleras 
förslag. 
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Forts. KSAU § 103 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar enligt förslag i mål- och resursplan budget 
2023 med planår 2024-2026 daterad 2022-05-18.   
 
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten till 113,6 mnkr för 2023 med planår.  
 
Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 
år 2023, med totalt 60,0 mnkr  
 
Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023.  
 
Ansvariga nämnder får i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor, så att budgeterade intäkter 
uppnås.  
 
Borgensavgift fastställs för respektive bolag 2023 till:  
Sotenäsbostäder AB 0,31 %  
Sotenäs Vatten AB 0,02 %  
Sotenäs RehabCenter AB 0,73 %  
 
I övrigt godkänna budgethandlingen. 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 104 Dnr 2022/000002 

Sotenäs kommun, delårsrapport april 2022 

Sammanfattning 

Periodens resultat per april uppgår till +14,5 mnkr jämfört med +14,9 mnkr samma period 
föregående år. I jämförelse med budget för perioden som är 2,5 mnkr, avviker resultatet positivt 
med +12,0 mnkr.  
  
Helårsprognosen efter april 2022 visar på ett positivt resultat om 19,5 mnkr (3,3 procent av skatter 
och utjämningsbidrag), vilket är 13,1 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen har det medräknats 
intäkter för exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning med 2,4 mnkr. De största 
resultatavvikelserna på helåret avser skatteintäkter och kommunal utjämning med +12,5 mnkr. 
 
Nämnds verksamheten visar en negativ prognosavvikelse från budget med -1,3 mnkr och avser 
kommunstyrelsens tekniska verksamhet. 
 
Investeringsutgifterna för januari-april uppgår till 4,9 mnkr vilket motsvarar 4 procent av den totala 
investeringsvolymen. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om 54,5 mnkr, vilket innebär att 48 
procent av årets totala investeringsvolym nyttjas. Årets beslutade budget uppgår till 114,3 mnkr. 
 
Prognosen visar att god ekonomisk hushållning nås under verksamhetsåret 2022, då samtliga 
finansiella mål bedöms uppfyllas under året. Majoriteten av verksamhetsmålen bedöms också helt 
eller i hög grad uppfylldas under året. 
 
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.   

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari-april 2022 daterad 2022-05-18 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-05-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport april 2022 samt prognos 2022. 
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 105 Dnr 2022/000004 

Delårsrapport april 2022 Kommunstyrelsen 

Sammanfattning  

I ärendet presenteras kommunstyrelsens delårsrapport april 2022. Redovisningen omfattar 
ekonomiskt utfall, personalfrågor samt uppföljning av målrapporteringen.  
 
Periodens utfall uppgår till -29,9 mnkr, vilket är +1,1 mnkr (4 procent) bättre än budgeterat för 
perioden, varav +1,3 mnkr i ofördelade medel.  
 
Helårsprognosen uppgår till -1,3 mnkr jämfört med budget, därav 1,3 mnkr i ofördelade medel, 
under förutsättningar att ingen ändring sker av ofördelade medel. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari-april 2022  
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-05-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad delårsrapport april 2022 och godkänner redovisade åtgärder 
för att nå ett resultat i nivå med budget. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 106 Dnr 2022/000016 

Fråga om Sotenäs Rehabcenter, Tumlaren 

Sammanfattning  

Mikael Sternemar (L) ställer fråga om Sotenäs Rehabcenter, Tumlaren och föreslår att det utreds 
hur kommunen kan öka nyttjandegraden av anläggningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommundirektören att utreda hur kommunen 
kan öka nyttjandegraden av anläggningen. 
 

Skickas till 

Kommundirektören 
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