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Kallelse Kommunstyrelsen 
Tid Onsdagen den 1 juni 2022 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.  Skattesats 2023  Maria Strömberg 
Kl 08.30 

3.  Mål- och resursplan, MRP 2023  
Maria Strömberg 
Petra Hassellöv 
Kl 08.40  

4.  Delårsrapport Sotenäs kommun per april  Maria Strömberg 
Kl 09.10  

5.  Delårsrapport Kommunstyrelsen per april  

Håkan Sundberg 
Eveline Karlsson 
Fredrik Torstensson 
Kl 09.30 

6.  
Revidering av reglemente och 
tillämpningsanvisningar till reglemente för intern 
kontroll  

Dnr 
2022/000058 

Petra Hassellöv 
Kl 09.50 

7.  Anvisning för intern kontroll 2023 Dnr 
2022/000006 

Petra Hassellöv 
Kl 09.55  

8.  Redovisning av erhållet partistöd 2021 Dnr 
2022/000199 

Maria Strömberg 
Kl 10.05  

9.  
Sammanställning av räkenskaper för 
donationsfonder 2021 

Dnr 
2022/000402 

Maria Strömberg 
Kl 10.10 

10.  Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2021 Dnr 
2021/000882 

Maria Strömberg 
Kl 10.15 

11.  Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst Dnr 
2022/000021 

Maria Strömberg 
Kl 10.20 

12.  Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid Dnr 
2021/000800 

Ulf Blomquist 
Kl 10.30 

13.  Motion om inrättande av Kultur- och fritidsnämnd  Dnr 
2022/000468 

Anna-Lena Höglund 
Kl 10.40 

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

14.  Regionala Åtgärdsprogrammet för miljömålen 
2022-2025 

Dnr 
2022/000382 

Pia Bergenholtz 
Eveline Karlsson 
Kl 10.50 

15.  Redovisning av delegationsbeslut Dnr 
2022/000013  

16.  Anmälningsärenden Dnr 
2022/000012  

 
 

Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

17.  Ansökan om serveringstillstånd, 
Folketshusföreningen Hav och Land ek. förening 

Dnr 
2022/000398 

Elinor Östlin 
Kl 11.00 

18.  Ansökan om planbesked för del av Malmön 1:654, 
Bohus-Malmön 

Dnr 
2022/000473 

Ellen Jansson 
Kl 11.20 

19.  Ansökan om planbesked för fastigheten Råghult 
1:30 m.fl, Bovallstrand  

Dnr 
2022/000085 

Elisabeth Fjellman 
Kl 11.30 

20.  Initativändring DP Vägga 2:504 Dnr 
2022/000475 

Håkan von Dolwitz 
Elisabeth Fjellman 
Eveline Karlsson 
Fredrik Handfast 
Kl 11.40 

21.  Information från Företagarna  Företagarna 
Kl 13.00 

22.  

Information om ÖP 2022, samrådsredogörelse,  
Mobilitetsutredning, VA-plan, 
Bostadsförsörjningsprogram, Revidering av 
kulturmiljöunderlag 

Dnr 2020/948 
Dnr 2022/495 
Dnr 2019/91 
Dnr 2022/229 

Amanda Jansson 
Eveline Karlsson 
Kl 13.30 

23.  Beslut granskning ÖP 2022 och samrådsredogörelse Dnr 2020/948 Amanda Jansson 
Eveline Karlsson 

24.  Beslut samråd Bostadsförsörjningsprogram Dnr 2022/495 Amanda Jansson 
Eveline Karlsson 

25.  Förslag till revidering av kulturmiljöunderlag Dnr 2022/229 Amanda Jansson 
Eveline Karlsson 

26.  Ny sjöbodspolicy och sjöbodstomtköregler Dnr 
2017/000290 

Johan Fransson 
Eveline Karlsson 

 
Skickas till:  Maria Strömberg, Petra Hassellöv, Eveline Karlsson, Fredrik Torstensson, 
Ulf Blomquist, Pia Bergenholtz, Elinor Östlin, Ellen Jansson, Elisabeth Fjellman, Håkan von 
Dolwitz, Fredrik Handfast, Amanda Jansson, Johan Fransson, Anna-Lena Höglund, Håkan 
Sundberg 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-18 KA 2022/1 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

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. 

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

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
 
 
 

  
Maria Strömberg Håkan Sundberg 
Ekonomichef Tf Kommundirektör 
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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.  
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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. 



 
 

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

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 7(10)
 

 
 

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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-18 KA 2022/1 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

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. 
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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.  

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.  

Förvaltningens förslag till beslut 
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.  
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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. 

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

Beslutet skickas till 
Nämnderna 
Ekonomiavdelningen  
Sotenäsbostäder AB  
Sotenäs Vatten AB  
Sotenäs RehabCenter AB 
 
 

  
Maria Strömberg Tf. Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 

 



Mål- & resursplan 2023-2026

Budget 2023

2022-05-18



Mål- och resursplan 2023-2026, budget 2023 
är beslutad av Kommun  fullmäktige. Mål- och 
resurs  planen innehåller en beskrivning av 
kommunens   organisation, omvärlds  bevakning, 
god ekonomisk hus hållning, ekonomiska flerårs-
planer, 2023 års budget fördelad per nämnd, 
samt en kvalitetsredovisning över verksamheten 
under de senaste åren.

Budget 2023
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Mandatperiod 2023 - 2026
Förtroendevalda i Sotenäs
Valdeltagandet har ökat i de senaste tre kommunvalen från 
83 procent 2010 till 85 procent 2014 och 87 procent 2018. Av 
samtliga förtroendevalda utgör 42 procent kvinnor och 58 procent 
män. Andelen förtroendevalda kvinnor har ökat något de senaste 
mandatperioderna. 

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

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

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

Förvaltningsorganisation
Förvaltningsorganisationen i Sotenäs kommun består av fyra 
förvaltningar. Förvaltningarna jobbar på uppdrag av respektive 
nämnd. Varje förvaltning leds av förvaltningschef, undantaget är 
kommunstyrelseförvaltningen som leds av kommundirektören. 

Vision 2032
Vision 2032 antogs av kommunfullmäktige i november 2020. 
Visionen lyder "Tio tusen anledningar att satsa på Sotenäs kommun," 
och bygger på tio långsiktiga visions-målbilder. Till varje av dessa 
kopplas delmål / fokusområden för perioden fram till år 2032.
Visionen tillsammans med programförklaringen ligger till grund 
för fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.  
 

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 mnkr i investeringar
5. Fler boendeformer med 1 000 nya bostäder
6. Besöksnäringen motsvarar 1 000 helårsarbeten
7. Nyinvesteringar och etableringar på 1 000 mnkr
8. Kultur- och fritidsutbud med 1 000 olika aktiviteter
9. Översiktsplan med 1 000 km ny infrastruktur
10. 1 000 hållbara initiativ

4

Moderaterna: 12

Centerpartiet: 3

Liberalerna: 2

Kristdemokraterna: 1

Socialdemokraterna: 8

Miljöpartiet de gröna: 1

Vänsterpartiet: 1

Sverigedemokraterna: 3

BUDGET 2023



Budget- och uppföljningsprocessen
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Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en bild över Sotenäs kommuns 

förutsättningar och verksamhet under kommande år. Avsnittet innehåller:

* Översikt över kommunens utveckling i siffror

* Översikt över den kommunala koncernen 

* Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

* Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

* God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Förvaltningsberättelse

6



Översikt över  
verksamhetens utveckling
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Belopp i mnkr Utfall 2021 Budget 
2022

Budget 
2023

Budget 
2024

Budget 
2025

Budget 
2026

Folkmängd 9 125 9 060 9 080 9 080 9 080 9 080

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

Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar -515 -539 -558 -568 -580 -596

Avskrivningar -44 -29 -29 -32 -33 -35
Skatteintäkter 489 506 537 554 567 584

Kommunal utjämning och generella bidrag 82 66 57 58 59 58

Finansnetto 2 2 2 2 1 1

Årets resultat 16 6 9 13 14 12

Årets resultat i förhållande till skatter, kommunal 
utjämning och generella bidrag 2,8% 1,1% 1,6% 2,1% 2,3% 1,9%

Soliditet 1) 73% 75% 70% 65% 63% 64%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 42% 45% 43% 41% 41% 42%

Nettoinvesteringar 2) 35 * 114,3 114 111 87 55

Årets självfinansieringsgrad 3) 169% * 31% 34% 40% 55% 85%

Långfristig låneskuld - - 60 130 180 190

*) Inklusive resultatöverförd budget 2022

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



Den kommunala koncernen
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Nämnder/företag Verksamhet Privata utförare Avtalssamverkan

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

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

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

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

Sedan 2019 sker avtals-
samverkan avseende Lön 
och IT tillsammans med 
Munkedal och Lysekils 
kommuner. Ersättning 
uppgick år 2021 till 
1,0 % av nämndens 
bruttokostnader.

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

Ersättning till privata 
utförare avseende 
skolskjutsar uppgick 
år 2021 till 2,3 % 
av nämndens 
bruttokostnader.

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

Ersättning till privata 
utförare avseende 
hemtjänst och HVB-
boenden uppgick år 2021 
till 8,3 % av nämndens 
bruttokostnader.

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

Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän

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

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

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

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

Regional avfallsanläggning i 
mellersta Bohuslän AB

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

Stiftelsen Industrihus i 
Sotenäs kommun

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



Planeringsförutsättningar  
Ekonomirapporten, maj 2022 pekar på att det rekordstarka ekono-
miska resultatet i kommuner och regioner nu återgår till en situa-
tion med betydande ekonomiska utmaningar. Två år av pandemi, 
där ekonomin har tryggats i en osäker tid genom en rad statliga 
åtgärder, följs nu av ekonomiska konsekvenser av det pågående kriget 
i Ukraina. Kommuner och regioner behöver vidta åtgärder både 
för att möta de ekonomiska utmaningarna liksom svårigheterna 
att lösa kompetensförsörjning en framöver. Samtidigt behöver 
staten skapa mer långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att 
kommuner och regioner ska kunna planera verksamheten. Staten 
behöver också minska på detaljregleringen av sektorn och värna det 
lokala självstyret så att kommuner och regioner har förutsättningar 
att ge en så god välfärd som möjligt utifrån medborgarnas behov.

Samhällsekonomin
Återhämtningen efter pandemin fortsätter i år men BNP-till-
växten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld. 
Särskilt den europeiska ekonomin påverkas negativt av Rysslands 
invasion av Ukraina. Kriget är starkt bidragande till att den senaste 
tidens uppgång av energi- och råvarupriserna förstärkts och höjer 
osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver. Inte minst 
förvärras utbuds- och logistikproblemen för den globala handeln, 
vilket spär på den redan höga inflationen. Den höga energiprisin-
flationen har nu definitivt spridit sig brett till flertalet varu- och 
tjänstepriser också i Sverige och köpkraften urholkas för hushållen, 
företagen och offentlig sektor. 

De långa marknadsräntorna har dessutom ökat dramatiskt 
och en global penningpolitisk åtstramning väntar. Inflations- 

och ränteuppgången medför således en markant dämpning av 
konjunkturutsikterna för världsekonomin. I Sverige fortsätter ändå 
återhämtningen efter pandemin i år och nästa år, vilket leder till 
ett något förhöjt resursutnyttjande mot slutet av 2023.

Att pandemirestriktionerna nu har tagits bort innebär dock 
betydande positiva effekter för samhällsekonomin. Särskilt delar av 
tjänstesektorn kommer att kunna stärkas rejält i år, vilket gynnar 
inhemsk efterfrågan och svensk arbetsmarknad. Antalet arbetade 
timmar ökar därför snabbt både i år och nästa år, vilket stärker 
lönesumman och det kommunala skatteunderlaget. Potentialen 
för ett större sysselsättningslyft begränsas dock av den växande 
gruppen arbetslösa med svag konkurrensförmåga på arbetsmark-
naden. Ett ökat flyktingmottagande och regeringens extra anslag 
till försvaret driver upp offentlig konsumtion i år och bidrar till 
tillväxten. Detta är en motverkande faktor av kriget i Ukraina 
för europeisk och svensk BNP. Det kommunala skatteunderlaget 
beräknas kommande år öka snabbare än i föregående prognoser, 
vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. I reala termer 
är dock skatteunderlagstillväxten låg ur ett historiskt perspektiv. 
Detta gäller även i förhållande till den demografiska utvecklingen. 
Till följd av den snabba återhämtningen av ekonomin förra året 
stärktes det finansiella sparandet i offentlig sektor markant. Därmed 
krympte det stora underskottet från 2020, till följd av pandemin 
och krisåtgärderna. 

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld 
(Maastrichtskulden) minskar till 32,5 procent av BNP i år och 
skuldkvoten faller under hela perioden 2022– 2025 med nästan 
7 procentenheter och uppgår i våra beräkningar till 28,4 procent 
år 2025. I förhållande till det finanspolitiska ramverkets skuldan-

Viktiga förhållanden för  
resultat och ekonomisk ställning
Avsnittet innehåller omvärldsanalys baserat på vårens ekonomirapport och senaste skatteprognos från SKR, 
Sveriges kommuner och regioner, samt övriga aktuella förhållanden för Sotenäs kommun.
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kare finns det således ett stort utrymme för stöd till välfärden 
och framtidsinriktade offentliga investeringar de kommande åren

Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2022

Kommunsektorn 2021
Efter ännu ett år med påverkan av pandemin redovisades återigen ett 
mycket starkt ekonomiskt resultat i kommunerna 2021. Resultatet 
uppgick till 47 miljarder kronor, vilket motsvarade hela 7,4 procent 
av skatter och generella statsbidrag. De starka resultaten förklaras 
av en betydligt snabbare ekonomisk återhämtning än väntat 2021 
och därmed högre skatteintäkter än budgeterat. En mycket positiv 
börsutveckling ledde till ett högre värde på finansiella tillgångar, 
vilket gav högre finansiella intäkter. Investeringsnivån har varit 
hög under många år i kommunerna; inkluderas de kommunägda 
bolagen förstärks ökningstakten ytterligare. Mätt som andel av 
skatter och bidrag, som normalt växer snabbare än priser och 
löner, är andelen högre nu än 2015. Investeringstakten dämpades 
dock i kommunerna 2021. 

Befolkningen i åldrarna 80 och äldre ökar väsentligt snabbare 
än den arbetsföra befolkningen i åldrarna 20–66 år. I nästan 6 av 
10 kommuner (171 kommuner) minskar till och med den arbets-
föra andelen av befolkningen samtidigt som antalet över 80 år, och 
därmed behoven inom äldreomsorgen, kraftigt ökar. Det kommer 
att innebära att kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen 
blir en av de absolut största utmaningarna framöver. Med dagens 
personaltäthet blir det svårt, för att inte säga omöjligt att bemanna 
äldreomsorgen i många kommuner. Utöver bristen på arbetskraft 
blir det framöver ännu svårare att hitta personal med rätt utbildning 
och kompetens. Det blir allt tydligare att det krävs nya sätt för att 
lösa välfärdsåtagandet. 

För att säkra att alla invånare kan fortsätta ta del av god välfärd 
behöver flera saker göras och andra arbetssätt användas. Förutom 
att behålla, utveckla och rekrytera personal behöver kommuner 
bland annat skapa förutsättningar för att arbeta heltid och stärka 
arbetsmiljön. Andra åtgärder är förmånliga pensionsvillkor och 
att använda digital teknik där det frigör tid för medarbetarna samt 
nyttja digital infrastruktur, digital samverkan och digital  mognad.

Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2022

Kommunsektorn 2022 och kalkyl 2023 – 2025
När vi nu förhoppningsvis lämnat det värsta av pandemin bakom 
oss har redan nästa kris tagit dess plats – kriget i Ukraina. Stora 
flyktingrörelser, ett osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på 
bland annat energi och livsmedel, höga pensionskostnader och en 
osäker samhällsekonomisk utveckling kommer att prägla budget-
arbetet inför 2023. Intäktsökningarna kommer i reala termer att 
bli låga under de närmaste åren. Resultaten ser fortfarande relativt 
goda ut i kommunerna i år, men prisökningar på tex drivmedel 
och energi och kraftigt ökade pensionskostnader gör tillsammans 
med avveckling av statsbidrag att ekonomin blir betydligt tuffare 
år 2023. En bra nominell skatteunderlagsutveckling äts upp av 
prisökningarna. För att klara ett resultat som motsvarar 2 procent 
av skatter och generella statsbidrag nästa år behövs effektivise-
ringsåtgärder eller intäktsförstärkningar på 9 miljarder kronor 
i kommunerna och år 2024–2025 skulle åtgärder på ytterligare 3 
respektive 4 miljarder behöva vidtas. Det innebär att gapet uppgår 
till 16 miljarder i kommunerna år 2025.
Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2022

Flyktingmottagandet - kommunerna överta boendeansvaret
Regeringen har föreslagit att kommunerna ska överta 
boendeansvaret för massflyktingar från och med andra halvåret 
i år. Det krävs snabba förtydligande, att kommunernas åtagande 
ska anges i form av platser och inte personer och att revidering av 
kommuntal under innevarande år meddelas i god tid. Även frågan 
om kommunernas ersättningar för ett bosättningsuppdrag är oklara, 
och ska preciseras i förordning. Regeringen anger att boendena 
ska kompenseras med en schablonersättning som ska täcka de 
genomsnittliga kostnaderna som kommunerna kan tänkas få. Den 
ekonomiska risken flyttas därmed från staten till kommunerna.

Ökade pensionskostnader 2023
Kostnaden för avtalspensioner (inklusive finansiell kostnad) 
beräknas öka med 31 miljarder kronor 2023. Det beror främst 
på inflationsuppgången men även på premiehöjningar i det nya 
pensionsavtalet och löneökningar under pandemin. Av kostnadsök-
ningen står kommunerna för 17 miljarder kronor. En dryg fjärdedel 
förklaras sammantaget av det nya pensionsavtalet. Resterande 
ökning beror på värdesäkringen av skulden (finansiell kostnad) 
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och andra effekter av pris- och löneökningarna. Kostnadsökningen 
förklaras främst av: den kraftiga ökning av prisbasbeloppet, nytt 
avgiftsbestämt pensionsavtal med höjda premienivåer, högre löneök-
ningar samt ovanligt låga pensionskostnader för 2022.

Det kommunala självstyret
Svenska kommuner och regioner har en hög grad av självstyre ur ett 
internationellt perspektiv. Fördelen är att de nationella målen kan 
nås med hänsyn till lokala förutsättningar och medborgarnas behov. 
Det breda välfärdsuppdraget i kommuner och regioner underlättar 
också en helhetssyn och ger förutsättningar för samverkan mellan 
olika verksamhetsområden. 

Under de senaste decennierna har dock statens styrning ökat 
i omfattning, komplexitet och detaljeringsgrad, vilket begränsar 
kommunernas handlingsutrymme. Parallellt med den tilltagande 
styrningen hörs röster om en ökad centralisering och ibland även 
krav på ett statligt huvudmannaskap för verksamheter som hälso- 
och sjukvård samt skola. Denna utveckling riskerar att äventyra 
möjligheterna att dra nytta av självstyrelsens potential att bedriva 
välfärd på ett effektivt sätt. Dessutom ger självstyret en demokratisk 
insyn och påverkan på regional och lokal nivå samt motverkar 
maktkoncentration. För att välfärden ska bli likvärdig och effektiv 
måste kommuner och regioner få göra på olika sätt, utifrån skill-
nader i förutsättningar och behov. 

För en effektiv välfärd måste statens styrning utformas på ett sätt 
som ger ett stort lokalt och regionalt ansvar och handlingsutrymme. 
Statens styrning behöver inriktas på vad som ska uppnås, inte hur 
målen ska nås. Statskontoret konstaterar i sin analys att statens 
styrning idag sträcker sig långt in i kommunernas verksamheter. 
Den statliga styrningen påverkar därmed inte bara vad kommuner 
ska göra utan i allt högre grad även hur de bör göra det.

 Riktade bidrag
De riktade statsbidragen till kommuner och regioner fortsätter att 
vara ett populärt statligt styrmedel som alltför ofta slår fel, trots 
goda avsikter. År 2021 bestod nära en tredjedel av statsbidragen till 
kommuner och regioner av riktade bidrag. Men många detaljerade 
bidrag kommer med kort framförhållning och ibland väldigt sent på 
året. Inte heller tar de hänsyn till olika behov eller förutsättningar 

och riskerar bidra till permanenta kostnadsökningar. 
Sverige har länge haft en strid ström av skolreformer. Det har 

skapat en ryckighet och osäkerhet för skolornas planering. Många 
reformer har genomförts hastigt och utan tydlig förankring i 
forskning eller verksamhet. Reformerna handlar ofta om regler 
och kontroll istället för stöd som stärker professionen och som 
utvecklar undervisningen.

Coronakommissionens synpunkter ledde till fler riktade bidrag 
till äldreomsorgen. Det finns nu 13 riktade statsbidrag på nära 13 
miljarder kronor (en ökning från knappt 1 miljard 2019) till äldre-
omsorgen med olika tidpunkter för att: anmäla intresse, lämna in 
planer, återsöka, rekvirera och i efterhand beskriva hur medlen har 
använts. Det har skapat en stor förvirring kring vilka bidrag som 
finns, vilka datum som gäller, vad bidragen avser, när medlen får 
användas, vilka mål som ska uppnås och till vilka datum målen 
ska nås. Flera av bidragen har korta ansökningstider kombinerat 
med mål som är svåra att uppnå, har olika mättidpunkter och sätt 
att mäta måluppfyllelsen vilket skapar än mer förvirring. 
Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2022

Aktuella kommunalekonomiska frågor

Betänkandet en god kommunal hushållning
Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och 
regioner överlämnade i september 2021 sitt betänkande En god 
kommunal hushållning till regeringen. I betänkandet bedömer 
utredaren bland annat att: 

• Förutsättningarna för en effektiv ekonomistyrning skulle 
förbättras med en tydligare långsiktighet från staten vad gäller 
de ekonomiska förutsättningarna. 

• Den ekonomiska situationen i kommunsektorn är generellt sett 
god och har förbättrats. 

• Regelverket har god legitimitet och behöver inte reformeras i 
grunden. 

• Regelverket behöver däremot förtydligas på en rad punkter, 
främst kraven på långsiktighet och uttolkning av vad som är 
god hushållning. 

• De mekanismer som säkerställer att regelverket efterlevs behöver 
stärkas. 
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Befolkning i Sotenäs kommun 2019 - 2033 Förändring

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Progn 
2033 2021-2033

Invånare 0 - 19 år 1 500 1 459 1 424 1 364 -60 (-4%)

Invånare 20 - 64 år 4 556 4 549 4 512 4 344 -168 (-4%)

Invånare 65+ 3 005 3 092 3 189 3 581 392 (12%)

   varav 65 - 79 år 2 306 2 391 2 457 2 265 -192 (-8%)

   varav 80+ 699 701 732 1 316 584 (80%)

Invånare totalt 9 061 9 100 9 125 9 289 164 (2%)

Födelse- och flyttningsnetto i Sotenäs kommun 2018 - 2021

2018 2019 2020 2021

Antal födda 61 80 52 60

Antal avlidna 148 150 119 130

Flyttningsnetto 97 98 101 92

Förändring 10 28 34 22

Invånare totalt 9 030 9 061 9 100 9 125



Mot denna bakgrund lämnades förslag som utredaren menade 
kan stärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi 
i kommuner. SKR har i sitt remissvar ställt sig bakom behovet 
av långsiktighet i den ekonomiska styrningen. Remisstiden på 
betänkandet gick ut i början av 2022. Ingen proposition presen-
terats baserat på betänkandet och det är därför svårt att säga vad 
förslagen kommer att landa i. Bedömningen är dock att ett införande 
av förändringar från 1 januari 2023, som utredningen föreslog, 
inte är möjligt. 

Översyn av en ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning
Regeringen meddelar att man tillsätter en parlamentarisk utredning 
för att se över samtliga delar av utjämningssystemet för kommuner 
och regioner, inklusive LSS-utjämningen för kommuner. Utred-
ningen ska även överväga om det finns riktade statsbidrag som 
kan inordnas i det generella statsbidraget.

Syftet är att se till att systemet utjämnar för skillnader och skapar 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna och 
mellan regionerna, trots skillnader i skattekraft och strukturella 
förutsättningar. Utredningen ska se över att utjämningssystemet 
ger lika förutsättningar i vilken välfärd som går att erbjuda och om 
systemet eventuellt påverkar tillväxten. Utredningen kommer att 
ha ett brett uppdrag att se över alla delar av utjämningssystemet. 
När det gäller inkomstutjämningen betonar regeringen särskilt 
den länsvisa skattesatsen samt hur systemet påverkar incitament 
för att stimulera tillväxt i kommuner med olika förutsättningar. 
När det gäller kostnadsutjämningen betonar regeringen särskilt 
beräkningarna för gles bebyggelse och huruvida systemet tillräck-
ligt kompenserar för socioekonomiska skillnader. Långsiktiga 
effekter på verksamhet och ekonomi av flyktingmottagande nämns 
specifikt. Utredningen ska även se över nuvarande system med 
strukturbidrag till vissa kommuner och regioner. Utredningen ska 
även se över LSS-utjämningen, bland annat med syfte att minska 
påverkbarheten och effekterna av ett eventuellt ändrat huvud-
mannaskap för personlig assistans. I utredningens uppdrag ingår 
också att se över huruvida vissa riktade statsbidrag skulle kunna 
ingå i det generella statsbidraget och vilka följdeffekter etta skulle 
kunna få på utjämningssystemet. Särskilt nämns riktade statsbidrag 

inom skolområdet, bland annat det så kallade sektorsbidrag som 
föreslagits i betänkandet ”En mer likvärdig skola”. Utredningen 
ska redovisas senast 3 maj 2024.

Delegationen för kommunal ekonomi i balans
Delegationen för kommunal ekonomi i balans fick en miljard kronor 
till sitt förfogande under åren 2021–2024 för att stärka ekonomiskt 
svaga kommuners situation. Delegationens tidplan innebar dock att 
medel för år 2021 inte har förbrukats. Kvar är därför 750 miljoner 
kronor. Endast kommuner med en negativ soliditet (inklusive 
pensionsförpliktelsen) vid utgången av 2020 har kunnat söka 
medel. Bidragen ska användas till omstrukturerings- eller effek-
tiviseringsåtgärder som syftar till att anpassa verksamheten till 
de ekonomiska förutsättningarna och delegationen ska prioritera 
de som har störst behov. Totalt 23 kommuner och 5 regioner har 
ansökt om bidrag på sammantaget 1,8 miljarder kronor. SKR är 
positiv till delegationen och ser att arbetssättet har potential att 
hjälpa kommuner att förbättra sin ekonomiska situation. Dock är 
kriteriet för att kunna söka medel baserat på enbart historik, vi 
hade hoppats på att stödet skulle vara mer framåtsyftande.

Sotenäs kommun

Det kommunala skatteunderlaget
• Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas uppgå till 594,0 

mnkr 2023, en ökning med 22,4 mnkr (3,9 procent) jämfört 
med budget 2022. Väsentligaste förklaringarna till ökningen 
är ökade skatteintäkter.

• Tillväxt i skatteunderlaget ökar inför 2023 men kommer att 
sjunka något och ha en genomsnittlig ökningstakt de kommande 
tre åren 2024-2026 på 2,6 procent.

• Kommunens avgift till kostnadsutjämning uppgår till 38,6 mnkr 
för 2023. För kommande år beräknas avgiften öka.  

• Inkomstutjämningsbidraget uppgår till 52,5 mnkr. För 
kommande år beräknas bidraget öka. 

• LSS-avgiften har minskat något och uppgår 14,8 mnkr för 2023. 
• Fastighetsavgiften har ökat och uppgår till 43,5 mnkr för 2023.
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Pensionskostnader
Pensionskostnaden för kommunen bedöms öka under perioden. 
För Sotenäs kommun innebär en ökad pensionskostnad 2023 med 
cirka 10 mnkr till ca 51,3 mnkr. Främsta faktorerna till ökningen 
är dels att vi ett nytt pensionsavtal kommer att gälla från och med 
2023, med en övergång till ett helt premiebaserat pensionsavtal 
och där en stor del av ökningen beror på ökade premiekostnader 
då man höjer avsättningen/inbetalningen från 4,5 procent till 6 
procent av lönen, dvs ökning med 1,5 procentenheter.  Det som 
även påverkar ökningen är inflationen och/prisbasbeloppen, de höga 
löneökningarna under 2021 samt de låga pensionskostnaderna. 
Totalt är kostnadsökningen 29 procent. . 

Befolkningsutveckling
Befolkningsutveckling samt befolkningens ålderssammansättning 
och dess utveckling har stor betydelse för kommunens kommande 
planering av verksamheten och framtida kostnadsberäkning. 
Verksamheter för barn och unga samt äldre kostar mycket. 

2021 ökade befolkningen med 25 personer från 9 100 till 9 125 
personer. Detta berodde på hög inflyttning till kommunen vilket 
övervägde både utflyttning och det negativa födelsenettot. Antalet 
nyfödda barn under 2021, blev 60 personer något högre än föregå-
ende år (52). Befolkningen karaktäriseras av att andelen personer 
65 år och äldre är mycket hög. 

SCB har presenterat statistik för första kvartalet 2022 vilket 
visar att Sotenäs befolkningen ökar något med 16 invånare jämfört 
med årsskiftet 2021 och uppgår till 9 141. Inflyttning i kommunen 
överväger både utflyttning och det negativa födelsenettot. Första 
kvartalet 2022 föddes 12 barn i Sotenäs. 

Åldersfördelningen bland invånarna styr vilken kommunal 
service som efterfrågas. Inför 2033 sker enligt prognosen en minsk-
ning i de yngre åldersgrupperna. De i arbetsför ålder fortsätter 
att sjunka. Däremot sker en ökning i åldersgrupperna 65+ och 
framförallt i åldersgruppen 80+ som beräknas öka med över 584 
personer fram till 2033 med nuvarande prognos. Detta 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 2021 till 35 procent för 2033 beräknas enligt 
prognosen att andelen uppgår till 39 procent.

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 hushåll-
ning över. Det innebär uppdaterade verksamhetsmål samt viss 
påverkan på driftskostnader och investeringsutgifter. 

Personal- och kompetensförsörjning
Under kommande år märks en betydande personal¬avgång i 
kommunens organisation. Detta kommer sig dels av pågående 
generationsväxling men också på grund av ökad konkurrens om 
personal. För Sotenäs del uppnår 121 personer 65 års ålder mellan 
åren 2022 – 2027.  Det är i snitt 20 personer per år. Det är främst 
inom vård och omsorg som pensionsavgångarna finns.

Skatter och kommunal utjämning
Skattesatsen för kommunen har sedan 2015 legat på 21,99 procent 
för beskattning av löneinkomster, pensioner och sociala ersättningar. 
Ökning av skatteunderlag och därmed skatteintäkter är i huvudsak 
kopplade till de allmänna löneökningarna i samhället. Skatteprognos 
som ligger till grund för budgeten är daterad 2022-04-28 och utgår 
från SKR senaste skatteunderlagsprognos.

Utveckling av skatter och kommunal utjämning 
Utvecklingen av skatter och kommunal utjämning redovisas 
perioden 2021-2026 enligt tabell nedan. 

Skatteintäkter och generella bidrag uppgår sammantaget till 
594,0 mnkr under 2023. Ökningen om 22,4 mnkr (4,0 procent) 
ska normalt sett finansiera samma verksamhet som föregående år  
inklusive lön- och prisökningar. Uppräkning av verksamheternas 
kostnader med lön- och prisindex uppgår till 16,0 mnkr 2023. För 
perioden 2023 – 2026 är den genomsnittliga ökningstakten på 
skatter och kommunal utjämning 2,9 procent.
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Skatteintäkter och kommunal utjämning totalt

Utfall 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Skatteintäkter 
och kommunal 
utjämning totalt, 
i mnkr 571 572 594 611 626 642

Utveckling i mnkr 28 1 22 17 14 16

Utveckling i % 5% 0% 4% 3% 2% 3%

Kommunal 
utjämning totalt i 
mnkr 82 66 57 58 59 58

Utveckling i mnkr 14 -16 -9 1 1 -1

Utveckling i % 20% -20% -14% 2% 2% -2%

Utfall 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Skatteintäkter i 
mnkr 489 506 537 553 567 584

Utveckling i mnkr 14 17 32 16 13 18

Utveckling i % 3% 4% 6% 3% 2% 3%

Inkomstutjämning 
i mnkr 56 54 53 55 59 62

Utveckling i mnkr 13 -2 -1 2 5 2

Utveckling i % 29% -3% -2% 4% 9% 4%



Kommunal utjämning inklusive fastighetsavgift
Utöver skatteintäkterna tillkommer det kommunala utjämnings-
systemet. Där den kommunala fastighetsavgiften ingår vilken är 
en viktig inkomstkälla för Sotenäs kommun. Det kommunala 
utjämningsystemet 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 genomsnitts-
inkomst. Samtidigt skjuter staten till medel så att varje kommun är 
garanterad en inkomstnivå som motsvarar 115 procent av medel-
skattekraften i Sverige. 

Medelskattekraften i Sotenäs prognostiseras 2023 till 
103,5 procent. Prognosen avseende medelskattekraften i förhål-
lande till riket ses en minskning under 2024-2026 till 102,8 procent. 
Det innebär vidare att kommunens bidrag ökar när skattekraften 
sjunker. Detta tack vare att kommunen är garanterad inkomstnivå 
motsvarande 115 procent av medelskattekraften i riket. 

Tabellen visar utvecklingen i mnkr av inkomstutjämningsbidrag 
över 2021-2026. Med nuvarande prognos minskar kommunens 
egen skattekraft från 103,5 procent 2023 till 102,7 procent 2026.  
Det innebär att inkomstutjämningsbidraget ökar 2023 från 54,0 
mnkr till 62,0 mnkr 2026.

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 
inte till avsikt att utjämna för skillnader som beror på servicenivå, 
kommunala avgifter eller politiska prioriteringar. Systemet är helt 
och 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 struk-
turkostnad 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. För 2023 sker en ökning 
med 4,9 mnkr till 39 mnkr. Prognosen för kommande år visar på 
att den ökar med cirka 1 mnkr per år. 

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 budget 2023 sjunker avgiften med 0,5 mnkr till 14,8 mnkr och 
för de kommande åren beräknas den preliminära avgiften uppgå 
till det samma.  

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 43,5 
mnkr för 2023, en ökning från 2022 med 5 mnkr. Någon uppräkning 
har inte skett för kommande år. En ökning kan dock förväntas, 
sedan 2016 har avgiften ökat i genomsnitt med cirka 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 regle-
ringsposten 2021 och 2022 för att därefter successivt sjunka de 
kommande åren. För 2023 uppgår regleringsposten till 14,2 mnkr, 
en minskning med 8,6 mnkr där 4,0 mnkr avser förändring av 
reseavdrag som istället kompenseras med ökade skatteintäkter?  
Resterande planår minskas regleringsposten successivt för att 
2026 vara 8,9 mnkr.
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Utfall 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

LSS-utjämning i 
mnkr -14 -15 -15 -15 -15 -15

Utveckling i mnkr -6 -2 0 0 0 0

Utveckling i % 77% 13% -3% 0% 0% 0%

Fastighetsavgift i 
mnkr 37 38 43 43 43 43

Utveckling i mnkr 3 1 5 0 0 0

Utveckling i % 7% 4% 13% 0% 0% 0%

Utfall 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Kostnads-
utjämning i mnkr -30 -34 -39 -40 -41 -42

Utveckling i mnkr 0 -4 -5 -1 -1 -1

Utveckling i % 1% 12% 15% 3% 3% 2%

Regleringspost i 
mnkr 27 23 14 14 12 9

Utveckling i mnkr 18 -4 -9 0 -3 -3

Utveckling i % 193% -16% -38% 1% -19% -23%



Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten
I Sotenäs kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Organisationsskiss 
över koncernen återfinns i avsnittet om den kommunala koncernen. 

Styrning av koncernen
Kommunfullmäktige tillsätter representanter till bolagens styrelser. 
Sammansättningen beslutas i samband med årsstämman och 
motsvarar aktuell politisk representation i respektive kommun. 
Kommunfullmäktige beslutar också om övriga mål samt riktlinjer och 
övergripande styrdokument. All kommunens ledningsfunktion över 
bolagen utgår från kommunfullmäktige genom direktiv (ägardirektiv, 
bolagsordning). Kommunfullmäktige beslutar kommunal verksamhet 
ska helt eller delvis drivas i bolagsform, fastställer vilket ändamål 
och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt 
utser representanter i bolagets styrelse och utse lekmannarevisorer.

Kommunfullmäktige tydliggör och utför även den underställ-
ningsplikt som gäller för kommunens bolag avseende frågor av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt. Uppföljning av koncern-
bolagen sker i delårsrapportering per augusti samt årsbokslut. 

Styrning av kommunen
Sotenäs kommun har sedan 2017 en styr- och ledningsmodell. 
Styrmodellen innebär att styrning ska ske med hjälp av vision, 
programförklaring, och kommunfullmäktiges mål för god ekono-
misk hushållning. Styrmodellen är en struktur för styrning och 
ledning. Politikens vilja och prioriteringar under mandatperioden 
avspeglas i mål- och resursplanen. En viktig övergripande del i 
styrmodellen är vision. Visionen utgör en gemensam ledstjärna 
och pekar ut riktningen för kommunen. En annan bärande del i 
styrmodellen är att kommunfullmäktiges mål.  

Styrmodellen behöver fortsatt vidareutvecklas i gemensam 
dialog mellan politik och förvaltning för att säkerställa att den ger 
ändamålsenlig och effektiv styrning av kommunens verksamheter. 

Styrdokument
Styrdokument visar den politiska viljan samt säkerställer effektiv 
verkställighet. Centrala dokument för styrning och uppföljning 
är Mål- och resursplan (plan och budget), styr- och ledning (roll- 
och ansvarsfördelning, målstyrningsmodell, budget- och uppfölj-
ningsprocess), översiktsplan samt övriga policydokument såsom 
finanspolicy, personalpolicy, inköps- och upphandlingspolicy. 

Kommunfullmäktiges styrdokument återfinns samlat på 
kommunens webbsida  sotenas.se.

Mål- och resursplan
Mål- och resursplan beslutas av kommunfullmäktige i juni varje 
år, undantaget valår då mål- och resursplanen även beslutas  i 
november. I samband med detta beslut antas skattesats samt nivå på 
investeringsutgifterna. I mål- och resursplanen fastställs ekonomiska 
ramar och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, därefter 
är det nämndernas/styrelsen som ansvarar för att verksamheten 
når dessa mål. Under hösten som följer tar respektive nämnd fram 
internbudget med styrande verksamhetsmål och indikatorer samt 
verkställer kommunfullmäktiges beslut om ramar.

Mål och genomförande
Kommunen utgår ifrån målstyrning som metod för att leda och 
utveckla verksamhet och ekonomi. Mål för god ekonomisk hushåll-
ning antas både för kommunens finansiella utveckling och för utveck-
ling av kommunens verksamhet. Utgångspunkten för de finansiella 
målen är antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Målen 
är satta för att peka på utveckling och förbättring samt utgå ifrån 
kommunens finansiella ställning på lång och kort sikt. Målen är 
en förutsättning för utvärdering av god ekonomisk hushållning. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
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Koncernnivå Sotenäs kommunala koncern

Finansieringsnivå Kommun Avgiftsfinansierad verksamhet Affärsdrivande  
verksamhet

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

Vatten och avlopp
Kommunal renhållning

Bostadsförsörjning
Bad- och rehabanläggning

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


      

      

      

 Fullmäktige Antar vision och mål för god ekonomisk hushållning över 
mandatperioden 
Beslutar årligen om budget 

 Följer upp och utvärderar mål för god ekonomisk hushållning 
och resursutnyttjande 

 

 Styrelse och 
nämnder 

Beslutar om styrande verksamhetsmål, internbudget, 
internkontrollplan 

 Följer upp och utvärderar mål, resurser och internkontroll-
arbetet 

 

  

Förvaltningar 

 

Arbetar med intern kontroll enligt beslutad plan  

 

Förvaltningschef följer upp och rapporterar mål, resurser och 
verksamhet till nämnd. Samlad rapportering av 
internkontroll görs till styrelsen  

 

 Enheter Tar fram handlings- 
planer för enheten och medarbetaren utifrån de styrande 
verksamhetsmålen i syfte att uppnå politiska mål 

 

 

Enhetschef följer upp ekonomiskt utfall och utfall på 
uppsatta aktiviteter samt rapporterar till förvaltningschef 

 

      

 

 

 

 

Förvaltningen ansvarar för att genomföra målen, detta sker genom 
att konkreta aktiviteter tas fram.

Målstyrning och uppföljningen åskådliggörs enligt uppställd 
modell. Mål för kommunala bolag beslutas av kommunfullmäktige 
genom ägardirektiv, samt i kommunens årliga mål- och resursplan. 
Uppföljning av dessa mål sker i samband med bokslut.

Uppföljning
Uppföljning ingår som en del i kommunens styrmodell. Uppföljning 
av kommunens verksamheter har sin utgångspunkt i väsentliga 
avvikelser mellan utfall och budget. Uppföljningen är ett mått på den 
kontroll som kommunens beslutsfattare har över den egna ekono-
miska utvecklingen. Under året görs delårsrapport och årsbokslut 
enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), samt 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). I samband med delårs-
bokslut och bokslut gör nämnderna även en verksamhetsberättelse 
med uppföljning av mål och ekonomi. Vid negativa budgetavvikelser 
ska kommunstyrelsen ställa krav på att nämnderna vidtar åtgärder. 

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen i april och 
beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämndernas 
ledamöter utfärdar ombudsinstruktioner för bolagen. 

Uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den 
kommunala koncernen. Uppsiktsplikten utgår ifrån Mål- och 
resursplan samt ägardirektiv.  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt består enligt 6 kap. 1 § kommu-
nallagen i att ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemen-
samma nämnders verksamhet. I uppsiktsplikten ingår även att 
styrelsen ska ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 
9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning. 

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten ett övergri-
pande och samordnande ansvar för internkontroll. I det ingår även 
att driva det koncernövergripande internkontrollarbetet. Syftet med 
intern kontroll är att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att tillförlitlig finansiell 
rapportering sker samt efterlevnad av lagar och regelverk.

I reglemente för intern kontroll samt riktlinjerna framgår hur 
arbetet och ansvarsfördelningen med intern kontroll genomförs i 
kommunen. Kommunstyrelse, nämnder och bolag antar årligen 
plan för intern kontroll. Planen utgår från en analys där förvalt-
ning och förtroendevalda identifierat och värderat risker utifrån 
sannolikheten att de faller ut och hur väsentliga följderna skulle 
vara om så sker. Kommunstyrelsen beslutar i den årliga anvisningen 
om granskningsområden som samtliga nämnder inkluderar i sin 
plan som tillägg till nämndernas egna kontrollpunkter.

Resultatet av årets kontroller samt kommande års plan redovisas 
i oktober i respektive facknämnd samt återrapporteras senare till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen kräver varje år en återrapportering från 
kommunens bolag avseende bolagens arbete med internkontroll. 
Återrapporteringen sker senast vid en gemensam bolagsdag.

Kommunens organisationsstruktur

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
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Styrmodell i Sotenäs kommun



God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning
I avsnittet ingår verksamhetsinriktade och finansiella mål för god ekonomisk hushållning, balanskravsresul-
tat och information om resultatutjämningsreserven RUR, samt finansiell analys enligt RK-modellen.

Bakgrund
Då god ekonomisk hushållning är en allmänt hållen bestämmelse i 
kommunallagen fordras att varje kommun definierar den närmare 
innebörden.

• Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning 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.

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning
Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning sker i delårs-
rapport och årsredovisning. Kommunstyrelsen utvärderar i 
förvaltningsberättelsen de mål som kommunfullmäktige fastställt. 
Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning huruvida god ekono-
misk 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 räken-
skapsåret 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 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

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 förutsätt-
ningar 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 verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. arbetsmiljöpolicyn, perso-
nalpolicyn 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: Ja, personalvård/utbildning 500 tkr 
år 2022 och 2023. 500 tkr friskvårdsbidrag ramhöjande från och 
med år 2022. 600 tkr personalutvecklare ramhöjande från och 
med år 2022.

God ekonomisk hushållning
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Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Sjukfrånvaro Egen 
statistik 8% 7% - -

Hållbart medarbetar-
engagemang - HME 
kommunalt anställda

Med-
arbetar-
under-
sökning 84 85 - -



God ekonomisk hushållning

Sotenäs kommun har en organisation som arbetar 
med tillgången till rätt kompetens för att säker-
ställa kommunen egna och det lokala näringslivets 
kompetensförsörjningsbehov

I Sotenäs bidrar en ojämn demografi, hög försörjningskvot och låg 
arbetslöshet till utmaningen att tillfredsställa det lokala kompe-
tensbehovet. 

Fokusområden 2022 - 2032:
• Skapa en rekryteringsstrategi för att attrahera, rekrytera, introdu-
cera 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 samverkansformer som syftar till att stärka den enskilda 
individens möjligheter att komma ut i egenförsörjning
• Kompetensplattform för att främja tillväxt och ökad sysselsätt-
ning 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 kommu-
nens 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 verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. näringslivsstrategi, perso-
nalpolicy.

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 för näringslivsutveckling 
ramhöjande från och med år 2022.

Sotenäs kommun präglas av ett positivt företags-
klimat 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 etable-
ringar i kommunen.

• Öka exponeringen och tillgången av industrimark för småska-
liga 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 verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. översiktsplaner, näringslivs-
strategi.

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Tillkommande driftbidrag: Ja, 700 tkr för näringslivsutveckling 
ramhöjande från och med år 2022. Detaljplaner tillskott 2+2,5 mnkr.
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Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Antal pågående  
jobb-spår

Egen 
statistik 1 1 - -

Andel av omställnings-
fonden som nyttjas 
för kompetenshöjande 
insatser

Egen 
statistik 100% 100% - -

Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Sammanfattande 
omdöme av 
företagsklimatet

SNR, ÖJ, 
Insikt 3,35 3,35 - -

Totalt NKI 
företagsklimatet

NKI, ÖJ, 
Insikt 75 75 - -

Tillgänglig 
detaljplanerad och 
beredd mark för 
företagsetablering, m2

Egen 
statistik 6 000 6 000 - -



God ekonomisk hushållning

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 
havsupplevelser.

• 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 arrang-
emang.

• Framtagande 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 gästhamnsverksamhet vid varje destination 
kring information, service och upplevelser i hamnarna runt 
om i kommunen

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. besöksnäringsstrategi.

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen

Tillkommande driftbidrag: Nej. Finansieras inom befintlig ram.

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 föreningar/
organisationer vilka erbjuder en mängd inom- och utomhusaktivi-
teter 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 fritidsak-
tiviteter 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 kultur-
arvet 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 verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. tillgänglighetsstrategi.

Ansvarig nämnd/bolag: Utbildningsnämnden, Sotenäs Rehab-
Center AB i tillämpliga delar.

Tillkommande driftbidrag: Nej. Finansieras inom befintlig ram.
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Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Antal gästnätter 
i kommunens 
gästhamnar 

Egen 
statistik 15 300 15 300 - -

Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar per 
invånare 7-20 år 

Egen 
statistik/
Kolada 20 20 - -

Andel elever i 
kulturskolan

Egen 
statistik 20% 20% - -

Antal föreningar 
kopplade till kultur-  
och fritidsråd

Egen 
statistik 25 25 - -



God ekonomisk hushållning

Sotenäs kommun arbetar strategiskt och målmedvetet 
för en mer balanserad demografisk befolkningsut-
veckling 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 livskva-
litet för äldre som vill bosätta sig i kommunen. För att attrahera nya 
affärsverksamheter, arbetstillfällen, arbetskraft och helårsboenden 
i yrkesverksam ålder behöver fler aktörer samverka. 

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 destinationsutveckling för att attrahera dagsturister, 
delårsboenden, inpendlare och besökare att bosätta sig i Sotenäs 
kommun året om.

• En kommun med god folkhälsa som erbjuder trygga uppväxt-
villkor för våra barn i skolan, ett varierat utbud av fritidsakti-
viteter för ungdomar och en hög livskvalité med goda levnads-
villkor för våra yrkessamma.

• Strategiska kommunövergripande utvecklingsfrågor av våra 
samhällen sker genom samverkan mellan offentlig, privat och 
ideell sektor där varje samhälle utgör en del av en större helhet.

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. översiktsplaner, bostadsför-
sörjningsprogram, näringslivsstrategi.

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden

Tillkommande driftbidrag: Ja, 700 tkr för näringslivsutveckling 
ramhöjande från och med år 2022.

Sotenäs kommun ska vara en attraktiv skol- och 
utbildningskommun

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 högskoleutbild-
ningen med en tydlig profil och spets för forskning, utveckling 
och utbildning riktat mot det maritima området.

• Lokal kompetensplattform för bättre matchning mellan arbets-
marknadens kompetensbehov, tillgången till utbildning och 
fortbildning för att säkra efterfrågan på kvalificerad arbetskraft.

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. tillgänglighetsstrategi.

Ansvarig nämnd/bolag: Utbildningsnämnden

Tillkommande driftbidrag: Nej. Finansieras inom befintlig ram.
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Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Demografisk 
försörjningskvot Kolada 1,02 1,02 - -

Antal invånare 31/12 SCB 9 145 9 150 - -

Antal aktiviteter riktade 
mot vårdnadshavare till 
barn 0-6 år via familje-
centralen

Egen 
statistik 3 3 - -

Antal mötesplatser 
för att främja 
gemenskap och psykisk 
hälsa som erbjuds 
som ett samarbete 
mellan kommun och 
föreningsliv

Egen 
statistik 2 3 - -

Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Andel barn i 
förskoleverksamhet

Egen 
statistik 95% 95% - -

Meritvärde åk 6, poäng Egen 
statistik 235 235 - -

Meritvärde åk 9, poäng Egen 
statistik 235 235 - -

Andel vårdnadshavare i 
förskola och grundskola 
som uttrycker upplevd 
trygghet för sina barn

Egen 
statistik 95% 95% - -



God ekonomisk hushållning

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, villa-
tomter och hyresrätter är högt. Fler bostäder och boendealternativ 
innebär en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, vilket ökar möjlig-
heten 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 ändamålsen-
liga 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 boende-
former i kommunen genom att inkludera privata intressenters 
planer för att exploatera och försälja områden i alla delar av 
Sotenäs.

• Satsa på Kvarnberget och Hunnebohemmet som två äldrecen-
trum i kommunen samt utreda möjligheterna för alternativa 
boendeformer (exempel kooperativ, seniorboenden etc.) för äldre

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. översiktsplaner, VA-strategi, 
bostadsförsörjningsprogram, äldreomsorgsplan.

Ansvarig nämnd/bolag: Byggnadsnämnden, Omsorgsnämnden. 
Sotenäsbostäder AB i tillämpliga delar.

Tillkommande driftbidrag: Nej. Finansieras inom befintlig ram.

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 under-
håll 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 verksam-
hetsmål och handlingsplaner är bl.a. översiktsplaner, VA-strategi, 
bostadsförsörjningsprogram.

Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Tillkommande driftbidrag: Ja, 400 tkr projektledning cykelvägar 
år 2022. År 2023 finansieras inom befintlig ram.
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Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Antal meter nya 
cykelleder 

Egen 
statistik 500 500 - -

Antal nya områden för 
husbilsparkeringar

Egen 
statistik 0 1 - -

Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Antal nyproducerade 
bostäder via 
Sotenäsbostäder

Sotenäs-
bostäder 20 20 - -
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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 omställ-
ningen 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 förnyel-
sebara 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 innova-
tion genom försöksverksamhet inom vattenbruk för en ökad 
industriell diversifiering och förädling av råvaror för mikroför-
etag i test-/uppstarts-skedet.

• 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 livsmed-
elsproduktion för ett mer hållbart nyttjande och förädling av 
maritima och havsnära resurser.

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksam-
hetsmål 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, 600 tkr personalutvecklare, i 
tjänsten ingår arbete med psykisk hälsa och ANDTS-frågor, 100 tkr 
hållbarhetsarbete, 250 tkr cirkulär mat. Samtliga dessa ramhöjande 
från och med år 2022. 500 tkr ökad matkvalitet år 2022 och 2023.
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Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Energiförbrukning i 
kommunala byggnader, 
kWh /m2

Egen 
statistik 122 121 - -

Andel förnybar eller 
återvunnen energi i 
kommunens  lokaler, exkl. 
oljedriven reservkraft och 
spetskraft

Egen 
statistik 100% 100% - -

Antal liter bensin eller 
diesel till kommunens 
fordonspark

Egen 
statistik 95 000 90 000 - -

Indikator för 
måluppfyllelse Källa Budet 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Andel ekologiska 
livsmedel

Egen 
statistik 30% 30% - -

Antal inventerade 
enskilda avlopp

Egen 
statistik 50 50 - -

Antal arbetsträningar, 
arbetsmarknadsinsatser 
och praktikplatser (ej 
lönebidragsanställda)

Sotenäs 
Rehab-
Center 5 5 - -

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste 
bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala 
för det som en tidigare generation förbrukat. De långsiktiga målen för god ekonomisk hushållning kommer 
revideras inför mandatperiod 2023-2026 och antas av  den nyvalda kommunfullmäktige i november 2022.

Finansiellt mål: 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.

Det långsiktiga finansiella målet ska enligt riktlinjen för god ekono-
misk hushållning, under mandatperioden 2023-2026 i genomsnitt 
uppgår till 2 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning. 

I budget för 2023 uppgår budgeterat resultat till 1,6 procent i förhål-
lande till skatteintäkter och kommunal utjämning. För plan-åren 
2024 till 2026 budgeteras med något högre resultatnivåer, genom-
snittligt resultat om 2,1 procent av skatteintäkter och kommunal 
utjämning, vilket motsvarar resultatnivåer på cirka 13 mnkr per år.

Finansiellt mål: Årets investeringar / låneskuld

Höga investeringsnivåer ger en ökad sårbarhet för kommunens 
ekonomi, dels avseende finansieringsbehovet, dels ökade kapital-
kostnader. Lånefinansiering samt ökade kapitalkostnader innebär 
ökade finansiella kostnader som tränger undan resurser från 
verksamheterna. 

Ett lånetak för kommunkoncernen kopplat till koncernens lånetak 
hos Kommuninvest är antaget i riktlinjen för god ekonomisk 
hushållning. Riktlinjen kommer revideras under hösten 2022 där 
hänsyn tas till kommande förutsättningar för Sotenäs kommun-
koncern.

Inför beslut av Mål- och resursplan 2023-2026, budet 2023 i 
november 2022 kommer förvaltning i dialog med budgetbered-
ningen arbeta fram förslag till justerade finansiella mål inom 
området investering - låneskuld - soliditet.
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Indikator för måluppfyllelse Budet 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Årets resultat i mnkr 9,3 12,7 14,4 12,0

Årets resultat i förhållande 
till skatteintäkter och 
kommunal utjämning 1,6% 2,1% 2,3% 1,9%

Mandatperiodens resultat i 
förhållande till skatteintäkter 
och kommunal utjämning - - - 2,0%

Indikator för måluppfyllelse Budet 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Kommunkoncernens låne-
skuld understiger taket hos 
Kommuninvest Ja Ja Ja Ja
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Balanskravsresultat

Balanskravet är lagstadgat i kommunallagen, och utgör en nedre gräns för vilket resultat som är tillåtet att 
budgetera och redovisa. I korthet innebär balanskravet att kommuner ska besluta om en budget där intäkter 
överstiger kostnader. 

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 fylld vilket innebär att ytterligare 
medel inte kan reserveras. För mer information se riktlinjen för god 
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.

Resultatutjämningsreserven
Syftet med en kommunal resultatutjämningsreserv (RUR) är att 
överskott ska kunna reserveras under finansiellt starka år, då 
skatteintäkterna ökar ordentligt, för att sedan användas för att 
täcka hela eller delar av underskott under finansiellt svagare år, 
då skatteintäkterna minskar eller endast ökar måttligt. RUR ska 
därigenom bidra med att skapa stabilare planeringsförutsättningar 
för kommuner. Rådande konjunkturläge ska därmed inte påverka 
resurstilldelningen till verksamheterna i alltför hög utsträckning, 
då behovet av servicen som kommuner tillhandahåller i regel inte 
minskar i en lågkonjunktur.

Sotenäs kommun har beslutat att använda sig av en resultatut-
jämningsreserv, vilken maximalt får uppgå till 20,0 mnkr. 

Balanskravsutredningen
Kommunen budgeterar 2023 ett positivt resultat om 9,3 mnkr, 
vilket också utgör budgeterat balanskravsresultat.  

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

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

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

Enligt SKR:s cirkulär från april (22:15) framgår att det för åren 
2023 - 2025 är möjligt att budgetera med RUR då rikets årliga 
underliggande skatteunderlagsutveckling väntas bli lägre än den 
genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren
 Källa: SKR 

Kommunen budgeterar inte med att använda medel ur resultatut-
jämningsreserven budgetår 2023 eller planåren.
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Årlig ökning av skatteunderlaget

2022 2023 2024 2025

Snitt senaste 10 åren 4,1 4,2 4,2 4,3

Årlig ökning 4,7 4,1 3,7 3,6

Differens 0,6 -0,1 -0,5 -0,7

Budgeterad reservering till / uttag från RUR

mnkr 2023 2024 2025 2026

Ingående värde 20,0 20,0 20,0 20,0

Disponering ur reserven - - - -

Utgående värde 20,0 20,0 20,0 20,0

Budgeterad balanskravsutredning

mnkr 2023 2024 2025 2026

  Årets resultat enligt resultaträkningen 9,3 12,7 14,4 12,0

- Samtliga realisationsvinster - - - -

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - -

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - -

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - -

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper - - - -

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9,3 12,7 14,4 12,0

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - -

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - -

= Årets balanskravsresultat 9,3 12,7 14,4 12,0

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Finansiell analys av budget 2023 - 2026
För 2023 budgeteras med ett överskott om 9,3 mnkr, och därmed uppgår 
resultatet till 1,6 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal 
utjämning. Budget 2023 är det första året i kommande mandatperiod. 
För mandatperioden budgeteras med ett genomsnittligt överskott om 
2,0 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning, 
i enlighet med riktlinjen för god ekonomisk hushållning.

Modell för finansiell analys bygger på analysmodell som utveck-
lats av Kommunforskning i Västsverige. Modellen utgår från fyra 
finansiella aspekter; det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, 
riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen.

Resultat och kapacitet

Årets resultat
För verksamhetsår 2023 budgeteras med ett resultat på 9,3 mnkr 
vilket motsvarar 1,6 procent i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning.  I flerårsplanen uppgår resultatnivåerna för 
åren 2023-2026 och framåt till 2 procent i förhållande till skatte-
intäkter och kommunal utjämning. Nivån är dock inte tillräckligt 
för att kunna självfinansiera kommande investeringsbehov. Vid 
revidering av kommunens långsiktiga finansiella mål behöver 
hänsyn tas till dessa förutsättningar.

Verksamhetens nettokostnader
Den del av kommunens verksamheter som finansieras med skatte-
intäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag kallas netto-
kostnader. Nettokostnaderna kan inte i ett längre perspektiv tillåtas 
öka mer än de angivna intäkterna. Mellan 2019 och 2022 beräknas 
nettokostnaderna öka med 52,2 mnkr motsvarande 10,0 procent. 
Skatteintäkter och kommunal utjämning beräknas öka med 50,5 
mnkr som motsvarar 9,7 procent för motsvarande period.

 Mellan åren 2022 och 2023 ökar nettokostnaderna med 19,5 
mnkr eller 3,4 procent, vilket i hög grad beror på årets budgeterade 
löneökningar, samt ökade kostnader för pensioner till följd av det 
nya pensionsavtalet. Ökning av budgeterade skatteintäkter och 
kommunal utjämning uppgår mellan 2022 och 2023 till 3,9 procent.

Nettokostnadsandel
Nettokostnadernas förhållande till skatte- och utjämningsbidrag 
bör ligga betydligt under 100 procent så att det utrymme som finns 
kvar kan användas för eventuell amortering av lån, investeringar 
och/eller sparande. För 2023 har budgeterats med en nettokost-
nadsandelen på 98,8 procent vilket är en något hög nivå. För åren 
2024 - 2026 sjunker dessa något till 98,2 procent.

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 värde-
säkra tillgångarna och att kunna självfinansiera en större del av 
kommunens investeringar,  samt möta  kommande utmaningar 
inom välfärden såsom den demografiska utvecklingen och dess 
konsekvenser.

Skatteintäkter och kommunal utjämning
Skatteintäkter och kommunal utjämning ökar sammantaget med 
22,4 mnkr (3,9 procent) i budget 2023 jämfört med budget 2022. 
Skatteintäkterna ökar med 31,6 mnkr medan den kommunala 
utjämningen minskar med -9,2 mnkr. De sämre utfallen i utjäm-
ningssystemen avser inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen 
och regleringsposten.

Investeringar
Att självfinansiera investeringar innebär att kommunen bevarar 
finansiellt handlingsutrymme inför framtiden. Kommande mandat-
period kommer investeringsvolymen vara hög. Sammantaget 
beräknas investeringsvolymen för 2023 uppgå till 113,6 mnkr. 
För planåren 2024 - 2026 uppgår investeringsvolymen till 252,7 
mnkr, totalt under åren 2023 - 2026 kommer volymen uppgå till 
366,3 mnkr.  

Den största investeringsutgiften i planen är Hunnebohemmet 
som beräknas till totalt 170 mnkr och beräknas vara klart år 2026. 

Kommunens självfinansieringsgrad av investeringar för budge-
tåret 2023 är 34 procent. Det betyder att årets finansierade inves-
teringsutrymme för reinvesteringar uppgår till 38,3 mnkr.  Detta 
beräknas av årets avskrivningar på 29,0 mnkr och det budgeterat 
resultatet till 9,3 mnkr. Allt utöver 38 mnkr måste därför finansieras 
genom tidigare upparbetat kapital.  Upparbetade likvida medel i 
kassan beräknas vara slut under år 2023 under förutsättning att 
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Årets resultat i mnkr Resultat och kapacitet

Utfall 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Verksamhetens 
nettokostnader -557 -567 -587 -600 -613 -631

Utveckling i mnkr -30 -10 -20 -13 -12 -18

Utveckling i % 6% 2% 3% 2% 2% 3%

Utveckling under 
mandatperioden, 
i mnkr -52 -63

Utveckling under 
mandatperioden 
i % 10% 11%

Nettokostnads-
andel 98% 99% 99% 98% 98% 98%



genomförandet följer budgetplanen. Därmed kommer ett behov 
av nyupplåning att uppstå. Låneskulden vid mandatperiodens slut 
(år 2026) budgeteras uppgå till 190 mnkr.

Risk och kontroll

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 2023 sjunker kassalikviditeten till strax under 
80 procent. Fortfarande på tillräcklig nivå. Under mandatperioden 
krävs låneupptag för att kassalikviditeten ska uppgå till tillräcklig 
nivå. Sotenäs har under ett antal år haft en checkräkningskredit 
på 20 mnkr.

Skuldsättning
Kommunen har 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. 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 2023 – 2026 
med totalt 190 mnkr vid mandatperiodens slut. Hänsyn till ökade 
räntekostnader är beräknade i budgetplanen fram till år 2026.

Soliditet
En viktig parameter i utvärdering av kommunens långsiktiga 
kapacitet är soliditetens utveckling. Soliditet är ett mått på långsik-
tigt finansiellt handlingsutrymme, den visar hur stor del av tillgång-
arna som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet desto 
mindre skuldsatt är kommunen. Faktorer som påverkar utveck-
lingen av soliditeten är årligt resultat och värdet på tillgångarna. 

Kommunens soliditet enligt balansräkningen är mycket god 
och uppgick år 2021 till 73 procent. Budgeterad soliditet år 2022 
uppgår till 75 procent, men beräknas försämras enligt föreslagen 
plan under åren 2023 - 2026 främst på grund av kommande behov 
av nyupplång. 

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtagande är en viktig del i bedömning ur ett 
riskperspektiv. Totalt har kommunfullmäktige beviljat borgensåtagande 
med 993,4 mnkr. Av dessa är (per 2022-04-30) 831,2 mnkr ianspråk-
taget (utnyttjat). Per 2022-12-31 prognostiseras  889,2 mnkr att nyttjas.

Bostadsbolaget står också för störst andel av förpliktelsen 
(åtagandet) med 643,8 mnkr. Därutöver tillkommer borgen för 
Sotenäs Vatten AB på 280,0 mnkr. För Sotenäs RehabCenter AB 
finns åtagande om 27,0 mnkr samt för Rambo AB ett åtagande om 
25,8 mnkr. Kommunen har mindre borgensåtaganden i föreningar 
samt även solidarisk borgen för Kommuninvest samtliga förplik-
telser. Sammantaget bedöms risken som låg för dessa skulder.

Pensionsåtaganden
Pensionskostnaden för kommunen bedöms öka år 2023 jämfört 
med tidigare år till följd av nytt pensionsavtal som kommer att 
gälla från och med 1 januari 2023. Detta är en övergång till ett 
helt premiebaserat pensionsavtal vilket ger ökade premiekostnader 
för den avgiftsbestämda delen. Från 2024 krävs beräkningar som 
tar hänsyn till minskad kostnad för den förmånsbestämda delen.  
Jämfört med år 2022 ökar kostnaden år 2023 med 11,5 mnkr och 
uppgår år 2023 till 51,3 mnkr. I slutet av planåren bedöms pensions-
kostnaden kunna sjunka något.

Den totala pensionsskulden (ansvarsförbindelsen inklusive 
avsättningar, upplupna kostnader och tillhörande löneskatt) sjunker 
successivt under mandatperioden och beräknas uppgå till 225 mnkr 
år 2026, varav ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgår till 
194 mnkr år 2026. Kommunen redovisar enligt blandmodellen 
vilket innebär att nämnd pensionsskuld redovisas som en ansvars-
förbindelse. I nedanstående beräkningar är hänsyn tagen till nytt 
beslut om livslängdsantagande.

Befolkning
I flerårsplanen 2023 - 2026 beräknas skatte- och bidragsintäkter 
utifrån ett invånarantal på 9 080 personer. Förändring av invåna-
rantal 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 löpande måste 
analyseras för att undvika ekonomisk obalans.

God ekonomisk hushållning
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Risk och kontroll

Utfall 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Kassalikviditet 
enligt 
balansräkningen 161% 95% 79% 78% 83% 81%

Kassalikviditet i 
mnkr 125 39 19 18 23 21

Låneskuld i mnkr - - 60 130 180 190

Soliditet enligt 
balansräkningen 73% 75% 70% 65% 63% 64%

Utfall 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Soliditet inklusive 
samtliga pensions-
åtaganden 42% 45% 43% 41% 41% 42%

Total pensions-
skuld i mnkr 247 249 241 237 231 225

- varav 
ansvarsförbindelse 221 211 210 206 200 194

Borgens- 
åtaganden i mnkr 786,1 889,2 889,2 889,2 889,2 889,2



Kommunalskatt
Sotenäs kommunala skattesats uppgår år 2022 till 21,99 kr (21,99 
procent). Det är 0,62 kr högre än genomsnittet bland kommunerna 
i Västra Götaland, vilket uppgår till 21,37 kr och 1,32 kr högre än 
genomsnittet i riket som uppgår till 20,67 kr.  

I budget 2023 beräknas skattesatsen vara oförändrad det vill 
säga till 21,99 kr.
 

Avslutande kommentarer
Budgeten för Sotenäs kommun är upprättad i enlighet med de 
riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. Under hösten 
2022 kommer förslag på nya finansiella mål för mandatperioden 
2023 - 2026 utifrån kommunens egna förutsättningar framåt.

Resultat under mandatperioden
Resultatet för perioden 2019 - 2022 (beräknat på utfall 2019, 2020, 
2021 samt budget 2022) uppgår till 2,1 procent i förhållande till 
skatteintäkter och kommunal utjämning och innebär att Kommun-
fullmäktiges långsiktiga resultatmål för god ekonomisk hushållning 
uppfylls för innevarande mandatperiod. 

Det budgeterat resultatet för 2023 uppgår till 1,6 procent i förhål-
lande till skatteintäkter och kommunal utjämning. Det genomsnittliga 
budgeterade resultatet för perioden 2023 - 2026 uppgår till 2,0 procent 
i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. 

Verksamhets- och ekonomistyrning
Framöver ökar trycket på kommunens verksamhets- och ekonomi-
styrning. I en tid med höga investeringar och tuffare förutsättningar 
är ekonomistyrningen en allt viktigare komponent. 

För det första har det demografiska trycket på allvar börjat få 
konsekvenser. Andelen äldre stiger, samtidigt andelen yrkesverk-
samma minskar. Det ger ökad efterfrågan på välfärd och tilltagande 
problem med kompetensförsörjningen. I samband med pandemin 
har stora statsbidrag gjort att man landat på relativt höga resultat-
nivåer. Men detta är troligen temporärt. Nu står vi inför långsiktiga 
ekonomiska utmaningar som inte minst på grund av demografin, 
är lika svåra som de såg ut före pandemin. 

För det andra kommer de omfattande investeringsbehoven – 
utifrån såväl demografiska utvecklingen som de stora behoven 
av renovering i fastighetsbeståndet och infrastruktur. Trots en 
relativt hög självfinansieringsgrad krävs det en omfattande extern 
finansiering vilket leder till ökad skuldsättning och där man även 
får ta höjd för framtida räntehöjningar. 

De faktorer som blir mest relevanta i kommunens ekonomi-
styrning framåt blir då fokus på investeringsbehov, resultat och 
soliditetsutvecklingen.

Resultatnivåerna bör framöver minst vara två procent i förhål-
lande till skatteintäkter och kommunal utjämning. Större margi-
naler i form av goda resultat gör det möjligt att bära en högre 
skuldsättning och att soliditeten, fungerar som helhetsmått för 
kommunens finansiella styrka.

I Kommuninvests kreditgivning finns inga långsiktigt fastlåsta 
tak. I stället används utlåningsramar, för var och en av medlem-
marna, som ingår i en kontinuerlig, aktiv och specifik analysprocess. 
Så länge som en kommun har en grundläggande finansiell styrka 
– särskilt i form av goda resultat – ses inte hög skuldsättning som 
ett problem i sig. 

Vilka skuldnivåer krävs för att säkra nödvändiga välfärdsin-
vesteringar och vilka finansiella mål för koncernens balansräkning 
behövs för att säkerställa en stark och bärkraftig finansiell ställning? 
(Rimlig soliditetsnivå att sträva emot baserat på kommunkoncer-
nens struktur). Om soliditeten är stark i utgångsläget finns margi-
naler. Denna analys behövs göras inför kommande fastställande 
av kommunens finansiella mål på längre sikt. 

Ekonomistyrningen i kommunsektorn ska, genom att säkra ett 
finansiellt helhetsgrepp som bygger bärkraft på längre sikt, göra det 
möjligt att kontinuerligt leverera en välfärd som möter invånarnas 
behov med en bibehållen finansiell balans.

God ekonomisk hushållning
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Budgetförutsättningar

Budget 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Antal invånare 
1/11 året före 9 133 9 130 9 080 9 080 9 080 9 080

Skattesats / 
Utdebitering 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99

Avsättning till 
löneökningar 2,5% 2,2% 3,0% 2,8% 2,8% 2,7%

Avsättning 
för övrig 
prisutveckling 2,4% 1,8% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6%

Borgensåtaganden 

mnkr Nyttjad 
2022-04

Beviljad 
totalt

Kvar att 
nyttja

Sotenäsbostäder AB 552,8 643,8 91,0

Sotenäs Vatten AB 243,0 280,0 37,0

Sotenäs RehabCenter AB 25,0 27,0 2,0

Rambo AB - 25,8 25,8

Föreningar 10,4 16,8 6,4

Summa borgensåtaganden 831,2 993,4 162,2



Ekonomisk planering

Här summeras den ekonomiska planeringen i form av året i siffror. 

Avsnittet innehåller:

* Resultatbudget

* Känslighetsanalys

* Investeringsbudget

* Balansbudget

* Kassaflöde

* Driftbudget 
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Resultatbudget

Känslighetsanalys

Investeringsbudget

*Årets investeringsbudget 2022 inklusive resultatöverförd budget. 
Årets investeringar 2023 beslutas på mer detaljerad nivå i december 2022. Denna handling kommer då att kompletteras.

Belopp i mnkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan
 2025

Plan 
2026

Verksamhetens intäkter 176,7 - - - - -

Verksamhetens kostnader -689,9 -538,6 -557,9 -568,2 -579,6 -596,2

Avskrivningar -43,7 -28,8 -29,0 -32,0 -33,0 -34,5

Verksamhetens nettokostnader -556,9 -567,4 -586,9 -600,2 -612,6 -630,7

Skatteintäkter 488,5 505,7 537,3 553,5 566,8 584,4

Generella statsbidrag och utjämning 82,2 66,04 56,8 58,0 59,0 57,6

Verksamhetens resultat 570,7 4,3 7,1 11,3 13,2 11,3

Finansiella intäkter 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8

Finansiella kostnader -0,4 -0,6 -0,6 -1,3 -1,6 -2,1

Resultat efter finansiella poster 16,0 6,3 9,3 12,7 14,4 12,0

Extraordinära poster - - - - - -

Årets resultat 16,0 6,3 9,3 12,7 14,4 12,0

Belopp i mnkr Budget 
2023

Plan 
2024

Plan
 2025

Plan 
2026

Hur påverkas årets resultat om:

 - invånarantalet minskar 20 personer per år (9 080 invånare år 2023) (-) 9,3 (-1,1) 11,6 (-2,2) 12,2 (-3,7) 8,3

 - personalkostnaderna ökar ytterligare 0,1% per år (fr. o. m. år 2023) (-0,5) 8,8 (-1,0) 11,7 (-1,5) 12,9 (-2,1) 9,9

 - verksamhetens nettokostnader ökar 1,0 % per år (fr. o. m. år 2023) (-5,9) 3,4 (-6,0)   6,7 (-6,1)   8,3 (-6,3) 5,7

Belopp i mnkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan
 2025

Plan 
2026

Årets investeringsvolym 35,3 * 114,3 113,6 111,0 86,9 54,8

 - varav Hunnebohemmet - * 36,5 50,0 35,0 35,0 15,0

 - exklusive Hunnebohemmet 35,3 * 77,8 63,6 76,0 51,9 39,8

Årets självfinansieringsgrad 169% 31% 34% 40% 55% 85%

Långfristig låneskuld hos kreditinstitut - - 60,0 130,0 180,0 190,0
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Balansbudget
Belopp i mnkr Bokslut 

2021
Budget 

2022
Budget 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 458,3 539,8 619,4 693,4 742,3 757,6

Finansiella anläggningstillgångar 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

Summa anläggningstillgångar 487,3 568,8 648,4 722,4 771,3 786,6

Bidrag till infrastruktur 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

Fordringar 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8

Kortfristiga placeringar - - - - - -

Kassa och bank 124,9 39,1 19,0 17,8 23,3 20,6

Summa omsättningstillgångar 221,1 135,3 115,2 114,0 119,5 116,8

Summa tillgångar 715,8 711,5 771,0 843,8 898,2 910,8

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Ingående eget kapital 507,9 523,9 530,2 539,5 552,2 566,6

Årets resultat 16,0 6,3 9,3 12,7 14,4 12,0

Summa eget kapital 523,9 530,2 539,5 552,2 566,6 578,6
  - varav resultatutjämningsreserv 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

  - varav övrigt eget kapital 503,9 510,2 519,5 532,2 546,6 558,6

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 14,3 13,4 13,3 13,1 12,8 13,1

Övriga avsättningar - - - - - -

Summa avsättningar 14,3 13,4 13,3 13,1 12,8 13,1

Skulder

Långfristiga skulder 48,1 38,4 88,7 149,0 189,3 189,6

Kortfristiga skulder 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5

Summa skulder 177,6 167,9 218,2 278,5 318,8 319,1

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 715,8 711,5 771,0 843,8 898,2 910,8

Soliditet enligt balansräkningen 73% 75% 70% 65% 63% 64%

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter - - - - - -

Ansvarsförbindelser 1 007,1 1 100,6 1 099,1 1 095,0 1 089,2 1 082,7
  - varav pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland  
....skulderna eller avsättningarna 221,0 211,4 209,9 205,8 200,0 193,5

  - varav övriga ansvarsförbindelser 786,1 889,2 889,2 889,2 889,2 889,2

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 42% 45% 43% 41% 41% 42%
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Kassaflöde

Budgeterade resultat och investeringsvolym har stor påverkan på årens kassaflöde. Upprättad budget innebär att upparbetade likvida 
medel i kassan kommer vara slut år 2023. För att löpande kunna betala leverantörsfakturor, löner etc. bör det som minst finnas cirka 
20 mnkr i kassan under åren. Därmed kommer kommunen behöva nyupplåna från och med år 2023, vilket innebär att låneskulden 
vid mandatperiodens slut (2023 - 2026) budgeteras uppgå till 190 mnkr. Budgeterad byggnation av Hunnebohemmet kommer ha en 
stor påverkan på kassaflödet under kommande mandatperiod då denna inte kommer kunna finansieras med årens avskrivningar och 
resultat, utan istället genom tidigare års upparbetade kassalikviditet samt lån.
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Belopp i mnkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Den löpande verksamheten

Årets resultat 16,0 6,3 9,3 12,7 14,4 12,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster 44,4 27,9 28,9 31,8 32,7 34,8

Poster som redovisas i annan sektion -4,4 -6,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

56,0 28,2 33,2 39,5 42,1 41,8

Kapitalbindning

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

Förändring kortfristiga fordringar -13,9 - - - - -

Förändring långfristiga skulder -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Förändring kortfristiga skulder -12,1 - - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 28,8 27,3 32,3 38,6 41,2 40,9

Investeringar

Investering i immateriella & materiella tillgångar -21,8 -114,3 -113,6 -111,0 -86,9 -54,8

Försäljning av immateriella & materiella tillgångar 9,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Placeringar i/försäljning av värdepapper - - - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12,5 -104,3 -103,6 -101,0 -76,9 -44,8

Finansiering

Nyupptagna lån/amortering, koncernbolag -2,2 - - - - -

Nyupptagna lån/amortering, kreditinstitut - - 60,0 70,0 50,0 10,0

Förändring långfristig leasingskuld -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8

Förändring kortfristig leasingskuld -0,7 - - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11,0 -8,8 51,2 61,2 41,2 1,2

Bidrag till infrastruktur

Utbetalningar av bidrag till statlig infrastrutur -7,4 - - - - -

Årets kassaflöde -2,1 -85,8 -20,1 -1,2 5,5 -2,7

Kassa och bank (likvida medel) vid årets början 127,1 124,9 39,1 19,0 17,8 23,3

Kassa och bank (likvida medel) vid årets slut 124,9 39,1 19,0 17,8 23,3 20,6



Driftbudget

I driftsbudgeten har nämndernas ramar justerats enligt de förutsättningar och förändringar som föreslagna beslut har medfört. 
Specifikation på dessa förändringar framgår enligt tabellen nedan. 

I uppställningen ovan inkluderar nämndsverksamhetens budget 2022 och 2023 KPI-uppräkning, men ännu ingen budget för 
årets löneökningar.  Budget för löneökningar syns istället inom finansförvaltningen * år 2022 - 2026. Detsamma gäller avsättning för 
KPI-uppräkning under planåren.

I budget 2023 ingår borgensavgift från de kommala bolagen utifrån gällande borgenspolicy:
• Sotenäsbostäder AB 0,31 procent
• Sotenäs Vatten AB 0,02 procent
• Sotenäs RehabCenter AB 0,73 procenet
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 Belopp i mnkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan
 2024

Plan
2025

Plan
2026

Driftredovisning per nämnd

Kommunfullmäktige, beredningar och partistöd -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Valnämnden -0,0 -0,8 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1

Revisionen -0,7 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Överförmyndare -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Kommunstyrelsen -76,8 -86,4 -84,2 -81,2 -81,2 -81,2
- varav ofördelade medel 0,0 -1,3 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1

- varav allmän verksamhet -63,8 -69,0 -67,4 -66,9 -66,9 -66,9

- varav teknisk verksamhet -13,0 -16,0 -12,7 -10,2 -10,2 -10,2

Byggnadsnämnden -7,2 -10,7 -9,4 -9,4 -9,4 -9,4

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,5 -1,9 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Utbildningsnämnden -198,5 -200,4 -200,5 -200,5 -200,5 -200,5

Omsorgsnämnden -236,4 -241,3 -242,7 -242,7 -239,1 -239,1

Summa nämndsverksamhet -523,3 -544,1 -541,6 -538,9 -535,1 -535,1

Finansförvaltning/
Övrig gemensam verksamhet

Pensions- och personalkostnader -13,0 * -26,3 * -48,0 * -64,4 * -80,8 * -99,4

Övrigt förvaltningsgemensamt -8,4 -5,6 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Exploateringsverksamhet 2,3 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 2,1 - - - - -

Interna kapitalkostnader 33,0 31,4 31,6 35,0 36,3 38,3

Summa skattefinansierad verksamhet -507,3 -538,6 -558,0 -568,3 -579,6 -596,2

Planenliga avskrivningar -43,5 -28,8 -29,0 -32,0 -33,0 -34,5

Summa efter avskrivningar -550,8 -567,4 -587,0 -600,3 -612,6 -630,7

Skatteintäkter 488,5 505,7 537,3 553,5 566,8 584,4

Kommunal utjämning och fastighetsavgift 76,1 66,0 56,8 58,0 59,0 57,6

Finansiella intäkter 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8

Finansiella kostnader -0,4 -0,6 -0,6 -1,3 -1,6 -2,1

Årets resultat 16,0 6,3 9,3 12,7 14,4 12,0



Förändring av driftbudget 2023 - 2026, exklusive justering för löneökningar och KPI
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Belopp i mnkr Budget 
2023

Plan 
2024

Plan
 2025

Plan 
2026

Kommunfullmäktige inklusive partistöd - - - -

Valnämnden, valår 2022, 2024 och 2026 -0,7 0,2 -0,2 0,7

Kommunrevisionen 0,1 - - -

Överförmyndarnämnd - - - -

Kommunstyrelsen -0,5 -3,0 - -
- varav tillfällig fibersatsning 2021-2022 -1,7 - - -

- varav tillfällig förstärkning teknisk service 2022 -1,0 - - -

- varav tillfällig kompensation taxeintäkter 2022 -0,3 - - -

- varav tillfällig förstärkning personalvård och utbildning 2022-2023 - -0,5 - -

- varav tillfällig förstärkning ökad måltidskvalitet 2022-2023 - -0,5 - -

- varav tillfällig förstärkning detaljplanearbete 2023-2024 2,5 -2,0 - -

- varav tillfällig förstärkning driftbudget för behovsanalyser/förstudier 2022 -1,6 - - -

- varav ramhöjande driftbudget för behovsanalyser/förstudier 1,5 - - -

Byggnadsnämnden -1,3 - - -
- varav tillfällig förstärkning prioriterade detaljplanearbeten -0,8 - - -

- varav tillfällig förstärkning trafikutredning Smögen -0,5 - - -

Miljönämnden i mellersta Bohuslän - - - -

Utbildningsnämnden -1,7 -1,5 - -
- varav gymnasie/vuxenutbildning -1,0 - - -

- varav skolskjutsar -0,7 - - -

- varav tillfällig förstärkning förskola/grundskola 2022-2023 - -1,5 - -

Omsorgsnämnden - - -3,6 -
- varav tillfällig förstärkning äldreomsorg 2022-2023 - - -3,6 -

Summa förändring av driftbudget inom nämndsverksamheten -4,1 -4,2 -3,8 0,7

Finansförvaltning / Övrig gemensam verksamhet 7,5 -1,0 - 0,3
- varav pensionskostnader 10,0 -1,0 - 0,3

- varav försäkringskostnader -0,6 - - -

- varav reavinster vid försäljning av exploaterade fastigheter 1,0 - - -

- varav tillfällig förstärkning KS driftbudget för behovsanalyser/förstudier 2022, återtagande 1,6 - - -

- varav central buffertpost -4,5 - - -

Summa förändring av driftbudget 2023-2026 3,3 -5,2 -3,8 1,0



Kommunfullmäktige inklusive partistöd
Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaf-
fenhet 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 2023-2026 av 31 ledamöter. Mandatfördelningen är: 
Moderata samlingspartiet 12, Socialdemokraterna 8, Liberalerna 
2, Centerpartiet 3, Vänsterpartiet 1, Miljöpartiet de gröna 1, Sveri-
gedemokraterna 3, Kristdemokraterna 1.

Anslaget för kommunalt partistöd i Sotenäs uppgår från 2011 
till 18 procent av basbeloppet gånger antalet mandat i kommun-
fullmäktige. 8 procent av ett basbelopp utgår som grundbidrag till 
i kommunfullmäktige representerat parti. Återstoden av budget-
anslaget fördelas jämnt per mandat i kommunfullmäktige.

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023:
• KPI- uppräkning +10,7 tkr
• Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.

Budgetberedningens förslag:
För kommunfullmäktige föreslås ett kommunbidrag om 1 025,3 tkr

Valnämnden
Uppdrag
Valnämndens uppdrag är att vara lokal valmyndighet i Sotenäs 
och ansvara för genomförandet av val till riksdagen, region-full-
mäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt 
nationella och lokala folkomröstningar. Valnämndens arbete styrs 
främst av vad som föreskrivs i vallagen.

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023:
• Minskning av budgetram, ej val 2023  -720,0 tkr 
• Utökning av budgetram +5,0 tkr
• Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.

Budgetberedningens förslag:
Valnämnden föreslås ett kommunbidrag om 54,5 tkr
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Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter - - -

Kostnader -953 - -

Verksamhetsresultat -953 -1 015 -1 025

Kommunbidrag 988 1 015 1 025

Årets resultat 45 0 0

Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter - - -

Kostnader -36 - -

Verksamhetsresultat -36 -770 -55

Kommunbidrag 50 770 55

Årets resultat 14 0 0



Överförmyndare

Uppdrag
Överförmyndaren har som sin huvud-uppgift att kontrollera att 
förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap sköts på ett korrekt 
sätt. Överförmyndaren ansvarar direkt under kommun-fullmäktige 
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 årsredovisningar rörande 
förvaltad egendom, granskning av vissa större förvaltningsåtgärder 
företagna av ställföreträdare mm.

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023:
• KPI- uppräkning +14,3 tkr
• Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.

Budgetberedningens förslag:
Överförmyndarverksamheten föreslås ett kommunbidrag om 
993,9 tkr

Kommunrevisionen

Uppdrag
Revisorerna ska årligen granska om kommunens verksamhet 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, den ekonomiska hushållningen 
är god, styrningen effektiv, redovisningen tillförlitlig, förmögen-
hetsförvaltningen säker och om den interna kontrollen i övrigt är 
tillräcklig. Revisorerna ska också bedöma och uttala sig om resul-
tatet, som det redovisas i delårsrapportens och årsredovisningens 
förvaltningsberättelse, är förenligt med av kommunfullmäktige 
fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

De kommunala revisorerna är fem till antalet. Kommunrevi-
sionen biträds av ett externt revisionsbolag

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023:
• Utökning av budgetram  +56,9 tkr 
• KPI- uppräkning +12,8 tkr
• Kompensation för arvodesökningar tillkommer under året.

Budgetberedningens förslag:
För revisionen föreslås ett kommunbidrag om 806,7 tkr.
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Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter 50 - -

Kostnader -797 - -

Verksamhetsresultat -747 -737 807

Kommunbidrag 716 737 807

Årets resultat -30 0 0

Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter - - -

Kostnader -1 029 - -

Verksamhetsresultat -1 029 -980 -994

Kommunbidrag 870 980 994

Årets resultat -159 0 0



Kommunstyrelsen

Uppdrag
Kommunstyrelsen är anställnings-myndighet för hela kommunens 
verksamhet. 

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet ansvarar för strategi- 
och utvecklingsfrågor, personal- & organisationsfrågor, översiktlig 
planering, exploatering, beredskapsplanering, räddningstjänst, 
totalförsvar, näringslivsfrågor och kollektivtrafik. 

Teknisk verksamheten ansvarar för markförsörjning, hamnar, 
fastighetsförvaltning, väghållning, parker, lekplatser, utomhusbad, 
kommunens samlade kost- och städ-verksamhet samt teknisk 
försörjning

Allmänna förutsättningar
Under 2021 initierades ett antal processer för långsiktig planering 
av kommunstyrelsens verksamheter kopplat till Vision 2032 och 
gällande mål- och resursplan. Arbetet kommer i stor utsträckning att 
kunna färdigställs under 2022 och en bit in i 2023. Därefter kommer 
ett systematiskt genomförandet av dessa planer att kunna inledas.
För att lyckas måste mål och resurser harmoniera. Det innebär att 
förvaltningen behöver vara dimensionerad för att kunna hantera 
både uppsatta mål och för att kunna omsätta avsatta investe-
ringsmedel. Här behövs klokskap och långsiktighet efter två år av 
krishantering i coronapandemin - och inledningen till en ny till 
följd av det säkerhetspolitiska läget i Europa. 

Antal årsarbetare uppgick totalt i januari 2022 till 169, varav 
tillsvidareanställda uppgick till 148 årsarbetare. Medelåldern för 
tillsvidareanställda är 48 år. Av de tillsvidareanställda medarbetarna 
är 71 procent kvinnor och 29 procent män. Den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden för tillsvidareanställd personal uppgår till 
98 procent. De anställda som väljer att arbeta deltid är samtliga 
kvinnor och 80 procent av dessa arbetar inom måltid- och lokal-
vårdsenheten. 

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023:
• Minskning av tillfällig budgetram -4 520,0 tkr varav:

 Fiberutbyggnad -1 670,0 tkr
 Teknisk service -1 000,0 tkr
 Kompensation taxeintäkter -300,0 tkr
 Tillfällig komp. behovsanalyser etc. -1 550,0 tkr

• Utökning av ram +3 700,0 tkr varav:
 Behovsanalys etc. inför investering +1 500,0 tkr
 Detaljplaner +2 500,0 tkr

• KPI- uppräkning -1 649,1 tkr
• Kompensation för löne-och arvodes-ökningar tillkommer 

löpande under året.

Budgetberedningens förslag:
Kommunstyrelsen föreslås ett kommunbidrag om 84 169,1 tkr
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Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter 173 851 - -

Kostnader -250 642 - -

Verksamhetsresultat -76 791 -86 360 -84 169

Kommunbidrag 78 207 86 360 -84 169

Årets resultat 1 416 0 0



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 uppgifter om prövning/ dispens och tillsyn/ 
kontroll enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning.

Allmänna förutsättningar
Översiktsplanen med tillhörande styrdokument blir styrande för 
nämndens planverksamhet framöver. Dialog med kommunens 
bostadsbolag pågår ifråga om utbyggnadsområden för bostäder 
utifrån den nya översiktsplanen. För närvarande har nämnden 
ett fyrtiotal planuppdrag. Privata initiativ ligger till grund för de 
flesta. De kommande åren bedöms andelen kommunala planer öka. 

Under de två senaste åren har antalet ärenden om bygglov och 
förhandsbesked ökat. Pågående planarbeten och planerade explo-
ateringar av färdigplanerad mark indikerar att antalet ärenden 
under de närmaste åren kommer att ligga kvar på en hög nivå.

Bostadsanpassningsbidrag ingår från och med år 2020 i 
nämndens uppdrag och utgör en betydande andel av nämndens 
budget. Utfallet styrs av antalet ansökningar och beviljade bidrag 
har stora variationer, vilka betydligt påverkar nämndens resultat.

Antal årsarbetare uppgick totalt i januari 2022 till 16, varav tills-
vidareanställda 16 årsarbetare. Medelåldern för tillsvidareanställd 
personal uppgår till 39 år. 53 procent av medarbetarna är kvinnor 
och 44 procent män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
tillsvidareanställd personal uppgår till 100 procent.

År 2023 förväntas antalet årsarbetare öka jämfört med år 2022.

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023:
• Minskning av tillfällig budgetram  -1 250,0 tkr varav:

 Trafikutredning -500,0 tkr
 Detaljplaner -2 500,0 tkr

• KPI- uppräkning -61,6 tkr
• Kompensation för löne-och arvodes-ökningar tillkommer 

löpande under året.

Budgetberedningens förslag:
Byggnadsnämnden föreslås ett kommunbidrag om 9 353,7 tkr.  

38

EKONOMISK PLANERING - DRIFTBUDGET PER NÄMND

Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter 12 378 - -

Kostnader -19 626 - -

Verksamhetsresultat -7 248 -10 665 -9 354

Kommunbidrag 9 698 10 665 9 354

Årets resultat 2 450 0 0



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 samhällsbygg-
nadsförvaltningen. I miljönämndens verksamhet ingår tillsyn 
och prövning inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel-
skontroll – dessa är alla avgifts-finansierade. Verksamheten utför 
även miljöövervakning, ger information, råd, remiss vilket inte 
är avgiftsfinansierat.

Allmänna förutsättningar
I de tre samverkanskommuner pågår mycket arbete kopplat till 
hållbar utveckling och positivt näringslivsklimat, där miljönämnden  
är en aktiv part i det arbetet. Vattenmyndigheten för Västerhavet 
har tagit fram ett åtgärdsprogram för vatten. Här anges de områden 
kommunerna behöver prioritera miljötillsyner för att komma 
tillrätta med de problem som finns i och kring de tre kommunernas 
vattenmiljöer. För att kunna bedriva tillsyn på avloppsreningsan-
läggningar vart 25 år behöver förvaltningen göra 300 inspektioner 
per år. Idag har nämnden resurser att genomföra 50 per år.

Antal årsarbetare uppgick i januari 2022 till 15 tillsvidarean-
ställda och två nystartjobbare. Medelåldern för tillsvidareanställd 
personal är 43 år, 72 procent av medarbetarna är kvinnor och 28 
procent män. Alla har en anställning på 100 procent med varierande 
sysselsättningsgrad.

År 2023 skulle antalet årsarbetare behöva öka enligt den 
behovsutredning som gjorts på enheten under 2021 och enligt 
den redovisning som gjordes inför budgetåret 2022 så Sotenäs 
kommun förstärkte nämndens budget för sin del. 

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023::
• KPV- uppräkning 2,9 % vilket motsvarar +40,4 tkr
• Kompensation för löneökningar tillkommer inte under året då 

det ingår i KPV-uppräkningen. Kompensation för arvodesök-
ningar tillkommer under året. 

Budgetberedningens förslag:
Miljönämnden föreslås ett kommunbidrag (ansvar 530) i Sotenäs 
om 1 433,0 tkr.  Budget för politiska arvoden och särskild satsning 
i Sotenäs tillkommer med 546,7 tkr (ansvar 531). Totalt kommun-
bidrag inklusive politiska arvoden föreslås uppgå till 1 979,7 tkr.
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Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter 10 626 - -

Kostnader -12 165 - -

Verksamhetsresultat -1 539 -1 939 -1 980

Kommunbidrag Sotenäs (531) 208 547 547

Kommunbidrag Sotenäs (530) (26%) 1 331 1 393 1 433
Kommunbidrag Munkedal (31%) 1 799 1 661 1 709

Kommunbidrag Lysekil (43%) 2 466 2 303 2 370

Årets resultat Sotenäs 64 0 0



Utbildningsnämnden 

Uppdrag
Nämndens uppdrag och ansvarsområden är förskola, grundskola, 
fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola, kulturskola 
samt kultur- och fritidsverksamhet

  

Allmänna förutsättningar
Utbildningsförvaltningens fokus på likvärdig skola pågår sedan 
några år tillbaka, där digitalisering är en viktig det kompensato-
riska uppdraget.

Kommande pensionsavgångar skapar en oro inför framtiden. 
Med höga pensionsavgångar riskerar utbildningsförvaltningen 
att tappa kompetens och erfarenheter som svårligen kan ersättas. 
Sotenäs kommun redovisar 70 procent behöriga lärare i grund-
skolan. Situationen inom förskolan påminner om grundskolans 
utmaningar. Bristande kompetensförsörjning kan leda till sämre 
förutsättningar för likvärdig skola. För att stärka kompetensför-
sörjningen samarbetar förvaltningen med Högskolan Väst genom 
så kallad Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL), samt genom att 
vara ett så kallat övningsskoleområde. Samarbetet innebär att 
studenter både arbetar och studerar under sin lärarutbildning. 
Dessa åtgärder kommer öka chanserna till bra rekryteringar av 
nyutexaminerade lärare.

Antal årsarbetare uppgick totalt i januari 2022 till 247, varav 
tillsvidareanställda 222 årsarbetare. Medelåldern för tillsvidare-
anställd personal uppgår till 49 år. 83 procent av medarbetarna är 
kvinnor och 17 procent män.

År 2023 förväntas antalet årsarbetare vara relativt oförändrat 
jämfört med år 2022.

.

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023::
• Minskning av budgetram  -1 700,0 tkr varav:

 Gymnasie/vux -1 000,0 tkr
 Skolskjutsar -700,0 tkr

• KPI- uppräkning +1 798,7 tkr
• Kompensation för löne-och arvodes-ökningar tillkommer 

löpande under året.

Budgetberedningens förslag:
Utbildningsnämnden föreslås ett kommunbidrag om 200 475,9 tkr.
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Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter 29 606 - -

Kostnader -228 125 - -

Verksamhetsresultat -198 519 -200 377 -200 476

Kommunbidrag 199 659 200 377 200 476

Årets resultat 1 140 0 0



Omsorgsnämnden

Uppdrag
Omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och 
funktionshindrade, individ- och familjeomsorg samt ensamkom-
mande barn och ungdomar. De viktigaste lagområdena är SOL, 
LSS och HSL.

Allmänna förutsättningar
De viktigaste utvecklingsområdena under kommande år innebär 
en omställning till en god och nära vård, till ett mer förebyggande 
arbete och till ett breddinförande av teknik. Mer avancerad sjukvård 
kommer utföras i kommunal regi vilket kräver mer personal och 
högre kompetens. Det handlar också om att utöka det förebyggande 
arbetet för att öka den enskildes självständighet och minska upple-
velsen av ensamhet där målsättningen är att fördröja och minska 
behovet av insatser från kommunen.  I omställningen ingår också 
digitala arbetssätt och ersätta personella resurser med tekniska 
lösningar där det är möjligt. Förvaltningen söker tillgängliga statliga 
medel till stödfunktioner för de satsningar och införanden som 
tillkommer. Personalförsörjning, bemanning och rekrytering, 
kommer vara en ödesfråga för kommuner och regioner framöver. 

Antalet årsarbetare uppgick i januari 2022 totalt till 328, varav 
299 tillsvidareanställda och 24 tidsbegränsade. Medelåldern för 
tillsvidareanställd personal uppgår till 49 år. 88 procent av medar-
betarna är kvinnor och 12 procent män. Den genomsnittliga syssel-
sättningsgraden för tillsvidareanställd personal uppgår till 97 
procent hos kvinnorna och 99 procent hos männen.

År 2023 förväntas antalet årsarbetare vara relativt oförändrat 
jämfört med år 2022. Prognosen är att antalet årsarbetare ska ligga 
på stabil nivå men rekryteringssvårigheter kan påverka utfallet. 
Heltidsresan är nu införd och således prognostiserar förvaltningen 
ingen större ökning i sysselsättningsgrad då de som önskat gå upp 
i tid redan gjort det.

Budget 2023

Förändring av budget 2022 - 2023::
• KPI- uppräkning +1 400,0 tkr
• Kompensation för löne-och arvodes-ökningar tillkommer 

löpande under året.

Budgetberedningens förslag:
Omsorgsnämnden föreslås ett kommunbidrag om 242 691,5 tkr.
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Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Intäkter 69 812 - -

Kostnader -306 222 - -

Verksamhetsresultat -236 410 -241 292 -242 692

Kommunbidrag 236 751 241 292 242 692

Årets resultat 342 0 0



Kvalitetsredovisning
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Jämförelser inom norra Bohuslän
Kommunerna i norra Bohuslän; Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum, har sedan år 
2000 systematiskt  jobbat med och använt benchmarking för jämförelser och verksamhetsutveckling. 
Samarbetet i norra Bohuslän är på så sätt unikt i landet genom att det har pågått under så många år. 
Nyckeltalsjämförelser ger i första hand information om hur kommunen ligger till i förhållande till andra. 
Ambitionen är att nyckeltalsjämförelserna sedan ska stimulera till lärande och verksamhetsutveckling.

Befolkning
Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär lika stora och därmed 
i många avseenden lätta att jämföra med varandra. Samtliga  
kommuner utom Lysekil har ökat i invånarantal 2021 jämfört med 
2020. Lysekil är också den enda av kommunerna som haft en negativ 
befolkningsutveckling jämfört med år 2012. Övriga kommuner har 
ökat varav Sotenäs med 1 procent, Munkedal 4 procent, Tanum 
6 procent, och Strömstad 8 procent.

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

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

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

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

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

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

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

Kommunala jämförelser
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Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

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

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

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

I grafen nedan visas soliditeten inklusive samtliga pensions-
förpliktelser.

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

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

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

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

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

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

Att sjukfrånvaron är högst bland kvinnor inom samtliga 
jämförda kommuner kan bero på att sjukfrånvaron generellt är högst 
inom gruppen medarbetare med kontaktyrken. Till kontaktyrken 
räknas arbete inom förskola, skola, vård och omsorg. Dessa yrken 
är generellt kvinnodominerade. Vid en jämförelse av sjukfrånvaron 
för män och kvinnor inom yrkesgruppen undersköterskor inom 
Sotenäs kommun var sjukfrånvaron högre bland män än kvinnor 
både år 2019 och 2020, dock är den högre bland kvinnor år 2021.

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

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

Kommunala jämförelser
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Godkänt i alla ämnen i åk 9

Sotenäs Lysekil Munkedal Strömstad Tanum

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

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

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

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

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

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

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

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

Sotenäs kommun gör en medveten satsning med läs- och 
kunskapsutvecklande arbete redan från förskola och förskoleklass 
med förväntningar på ökade kunskapsresultat i alla årskurser och 
ämnen framöver. Satsning på läs- och kunskapsutvecklande arbete 
har också kompletterats med ökad fokus på genus och jämställdhet. 
Framförallt med fokus att försöka lyfta pojkarnas resultat.

Kommunala jämförelser
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Meritvärde i årskurs 9
Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen 
i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det 
möjliga maxvärdet är 340 poäng.

Meritvärdet i Sotenäs kommun har legat ganska jämt de senaste 
åren förutom 2019 då eleverna nådde ett högt resultat på 233 merit-
poäng i snitt. År 2021 blev resultatet än bättre och uppgick i snitt 
till 240 poäng, varav flickor uppgick snittet till 253 poäng och för 
pojkar till 224 poäng.

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

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

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

För att förbättra resultatet har utbildningsförvaltningen förstärkt 
studie- och yrkesvägledningen till elever samt tydliggjort rutiner 
för uppföljning av gymnasieelever som studerar på annan ort. 

Omsorgsverksamhet
Individ- och familjeomsorg 

Väntetid på beslut om försörjningsstöd
En genomsnittlig väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till 
beslut inom försörjningsstöd. Ansökan behöver inte vara komplett.

I Sotenäs kommun tar det i genomsnitt endast två dagar från 
ansökan till beslut, vilket är bäst i kommungruppen och även 
näst bäst i riket! I Munkedal och Tanum var väntetiden år 2021 
åtta dagar i genomsnitt, medan det tog mer än dubbelt så lång tid 
i Lysekil och Strömstad med 18 respektive 21 dagar. Medelvärdet 
i riket uppgick till 15 dagar.

Handläggningstiden har i jämförelsen varit kort i Sotenäs över 
tid vilket beror på hög beredskap i form av väl upparbetade rutiner 
och erfarna handläggare, vilket resulterar i snabba och effektiva 
bedömningar. 

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

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

Kommunala jämförelser
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Kommunala jämförelser

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

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

Brukarbedömning av kvaliteten inom hemtjänst
I de nationella jämförelser som görs av hur brukarna upplever kvali-
teten inom äldreomsorgen är resultatet i norra Bohuslän generellt 
något högre än medelvärdet, vilket ligger på 90 procent. Strömstad 
ligger bäst till i kommungruppen med 95 procent, följt av Munkedal 
(94 procent) och Sotenäs (93 procent). I Tanum och Lysekil är andelen 
nöjda brukare 91 respektive 89 procent. Strömstad och Munkedal 
placerar sig bland de 25 procent bästa kommunerna i Sverige. 

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

Väntetid vid inflyttning på särskilt boende
Det är relativ stor spridning mellan kommunerna när det gäller 
medelvärdet för väntetiden i antal dagar från ansökningsdatum 
till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende. 

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

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

Brukarbedömning av kvaliteten inom särskilt boende
Nöjdheten inom särskilda boende är något lägre än inom hemtjänst. 
Tanum har bäst betyg bland kommunerna i norra Bohuslän 
(92 procent) följt av Sotenäs med 91 procent av brukarna som är 
mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Medelvärdet 
ligger på 81 procent. Sotenäs, Strömstad och Tanum placerar sig 
bland de 25 procent bästa kommunerna i Sverige, medan Munkedal 
placerar sig bland de 25 procent sämsta. 

Resultatet 2020 kan delvis härledas till pågående pandemi. 
Personer som bor på särskilt boende och deras anhöriga har upplevt 
inskränkningar i sin vardag i och med besöksförbud och restrik-
tioner i tillgänglighet. 27 procent av deltagarna i undersökningen 
har själva svarat på frågorna. Undersökningen har inte genomförts 
år 2021.
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Kommunens kvalitet i korthet
Sotenäs kommun deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt; 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Projektet administreras och samordnas av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). 

Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden; Barn och 
unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. Ambitionen är att 
genom dem dela in KKiK i mätområden som lätt låter sig kommu-
niceras och som tydligt beskriver KKiK:s innehåll. Områdena 
utgår från befolkningsgrupper och ansvar, utan att låsa sig vid 
verksamhetsområden.

Jämförelsen omfattar cirka 260 av Sveriges kommuner och invid 
nyckeltalen finns en färgmarkering som indikerar kommunens 
placering i förhållande till andra deltagande kommuner. Nyckeltal 
som är grönmarkerade är områden där Sotenäs placerar sig bland 
de 25 procent av kommunerna med bäst resultat, orange motsvarar 
de 50 procent i mitten och röd markering avser de 25 procent av 
kommunerna som har minst fördelaktigt resultat. 

Pilens riktning indikerar om det senaste tillgängliga resultatet 
är bättre eller sämre än tidigare resultat.

En mer genomgående analys av de områden där kommunen 
placerar sig bland den 25 procent bästa eller de 25 procent sämsta 
i jämförelsen, presenteras för kommunstyrelsen i april. Nedan 
sammanfattas kort vilka områden som avses.

Sammanfattning
Här lyckas vi bra
Sotenäs kommun presterar bra jämfört med andra inom områdena;  
kunskapskrav och kvalitet i grundskolan, gymnasieelevers närvaro 
samt aktiviteter för barn och unga på biblioteket.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende är högt 
jämfört med andra.

Personalkontinuiteten, det vill säga det antal personer som 
hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod har ökat och 
uppgick till 21  personer 2021. Medelvärdet i riket 2021 uppgick 
till 16.

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

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

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

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

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

Via Jämföraren i Kolada kan du ta del av de senaste KKiK- 
jämförelserna mellan Sotenäs och övriga kommuner i Sverige.
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Barn och unga 2018 2019 2020 2021

Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal 4,6 5,3 - - ↓
Kostnad förskola, tkr/inskrivet barn 179 161 159 ↑
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och 
svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel i % 96 80 - -

↓

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

Stöd och omsorg 2018 2019 2020 2021

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

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

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

↑

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

Samhälle och miljö 2018 2019 2020 2021

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

↓

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

↓

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

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) 654 627 676 - ↓
Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande - 81 78 - ↑
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel i % 20 22 24 - ↑
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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. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-18 KA 2022/2 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

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.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport april 2022 samt prognos 2022. 
   

Beslutsunderlag 
• Delårsrapport januari-april 2022 daterad 2022-05-18 
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Sammanfattning  
Delårsrapporten per april är indelad i en förenklad förvaltningsberättelse samt en ekonomisk 

uppföljning. Sammanställd redovisning för koncernen följs upp i delårsrapport per augusti. 
 

Viktiga händelser 

Rekordstarka ekonomiska resultatet i kommuner 
är nu till ända. Två år av pandemi, där ekonomin har 
tryggats i en osäker tid genom en rad statliga 
åtgärder, följs nu av konsekvenser av det pågående 
kriget i Ukraina som tex. senaste tidens uppgång av 
energi och råvarupriser. Rysslands invasion av 
Ukraina driver människor på flykt och ger ett 
säkerhetsmässigt och ekonomiskt instabilt läge 
världen över, framförallt i Europa. Inflationstakten 
har drivits upp till historiskt höga nivåer och 
stigande priser, ökande räntor och nedåtgående 
börsutveckling sätter spår i kommunernas ekonomi 
framöver. Även om skatteunderlaget fortsätter att 
öka kommer sektorns intäkter att urholkas av de 
ännu högre prisökningarna.  Utmaningarna gällande 
ansträngda rekryteringsläget och att matcha rätt 
kompetens med tillgänglig arbetskraft kvarstår. 

   Sotenäs kommun påverkas redan av kriget i 
Ukraina då redan effekterna av höga elkostnader och 
aviserade livsmedelskostnader är aviserade att 
överskrida budget. Omsorgsförvaltningen har 
svårighet att rekrytera personal i samtliga 
verksamheter. Under maj månad har avdelningen 
äldreomsorg gått upp i stabsläge i syfte att kunna 
hantera bemanningen under semesterperioden.   

   Arbete pågår med att ta fram mer permanenta 
boendeplatser för de flyktingar från Ukraina som 
kommer att anvisas till kommunen, utifrån en ny lag 
om mottagande för kommunen som träder i kraft 1 
juli 2022. 

Personalförhållanden 

Sjukfrånvaron uppgår under perioden januari – 
april 2022 till 11,5 procent vilket är en ökning 
jämfört med samma period föregående år, då 
sjukfrånvaron uppgick till 10,8 procent. Långtids-
sjukfrånvaron har minskat jämfört föregående år 
men utgör fortsatt drygt 40 procent av all 
sjukfrånvaro. Då sjukfrånvaron totalt ökat samtidigt 
som långtidsfrånvaron minskat har korttidsfrånvaron 
ökat än mer. Detta innebär att sjuklönekostnaderna 
under perioden (exklusive PO-pålägg) uppgår till 

3,5 mnkr jämfört med 2,7 mnkr för perioden 2021. 
En ökning med cirka 30 procent.   

God ekonomisk hushållning  

Prognosen visar att god ekonomisk hushållning 
nås under verksamhetsåret, då samtliga finansiella 
mål bedöms uppfyllas under året. Majoriteten av 
verksamhetsmålen bedöms också helt eller i hög 
grad uppfylldas under året. 

Ekonomisk ställning 

Flertalet av de finansiella nyckeltalen visar på en 
förbättrad finansiell ställning för 2022, därmed 
också bättre förutsättningar för kommande år. Det är 
av yttersta vikt att arbeta för att höja kommande års 
budgeterade resultatnivåer.  

Periodens resultat 

Resultatet för perioden uppgår till +14,5 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 
7,4 procent.  

Investeringar 

Investeringarna uppgår för perioden till 4,9 mnkr, 
helårsprognosen ser ut att landa på 54,5 mnkr. Givet 
att prognosen håller kommer självfinansierings-
graden för investeringar vara högre än kommun-
fullmäktiges mål och beräknas uppgå till 90 procent. 

Ekonomisk helårsprognos 

Prognosen på helår beräknas uppgå till 19,5 mnkr. 
Det är en avsevärd förbättring jämfört med helårs-
budgeten som uppgår till 6,3 mnkr. Resultat i för-
hållande till skatteintäkter och kommunal utjämning 
beräknas således landa på 3,3 procent jämfört med 
budgeterade 1,1 procent. Det är framför allt bättre 
utfall avseende skatteintäkter och kommunal 
utjämning som utgör avvikelsen mellan årets 
prognostiserade och budgeterade resultat. 

.  
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Förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen ingår uppföljningen 

av viktiga förhållanden för kommunens resultat 

och ställning, kortfattad beskrivning av 

händelser av väsentlig betydelse, väsentliga 

personalförhållanden samt, uppföljning av god 

ekonomisk hushållning. 
 

Viktiga förhållande för resultat 
och ekonomisk ställning 

 
Samhällsekonomin 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skrev i 
senaste ekonomirapporten (maj 2022) att åter-
hämtningen efter pandemin fortsätter i år 2022 men 
BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av 
situationen i vår omvärld till 3,1 procent.  

 
Särskilt den europeiska ekonomin påverkas 

negativt av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget är 
starkt bidragande till att den senaste tidens uppgång 
av energi- och råvarupriserna förstärkts och höjer 
osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen 
framöver. Inte minst förvärras utbuds- och logistik-
problemen för den globala handeln, vilket spär på 
den redan höga inflationen. Den höga energipris-
inflationen har nu definitivt spridit sig brett till 
flertalet varu- och tjänstepriser också i Sverige och 
köpkraften urholkas för hushållen, företagen och 
offentlig sektor.  

 
De långa marknadsräntorna har dessutom ökat 

dramatiskt och en global penningpolitisk åt-
stramning väntar. Inflations- och ränteuppgången 
medför således en markant dämpning av konjunktur-
utsikterna för världsekonomin. I Sverige fortsätter 
ändå återhämtningen efter pandemin i år och nästa 
år, vilket leder till ett något förhöjt resursutnyttjande 
mot slutet av 2023.  

 
Att pandemirestriktionerna nu har tagits bort 

innebär dock betydande positiva effekter för 
samhällsekonomin. Särskilt delar av tjänstesektorn 
kommer att kunna stärkas rejält i år, vilket gynnar 
inhemsk efterfrågan och svensk arbetsmarknad. 
Antalet arbetade timmar ökar därför snabbt både i år 
och nästa år, vilket stärker lönesumman och det 
kommunala skatteunderlaget. Potentialen för ett 
större sysselsättningslyft begränsas dock av den 
växande gruppen arbetslösa med svag konkurrens-

förmåga på arbetsmarknaden. Ett ökat flykting-
mottagande och regeringens extra anslag till 
försvaret driver upp offentlig konsumtion i år och 
bidrar till tillväxten. Detta är en motverkande faktor 
av kriget i Ukraina för europeisk och svensk BNP. 
Det kommunala skatteunderlaget beräknas 
kommande år öka snabbare än i föregående 
prognoser, vilket främst beror på högre pris- och 
löneökningar. I reala termer är dock skatteunderlags-
tillväxten låg ur ett historiskt perspektiv. Detta gäller 
även i förhållande till den demografiska 
utvecklingen. Till följd av den snabba åter-
hämtningen av ekonomin förra året stärktes det 
finansiella sparandet i offentlig sektor markant. 
Därmed krympte det stora underskottet från 2020, 
till följd av pandemin och krisåtgärderna.  

 
Den offentliga sektorns konsoliderade brutto-

skuld (Maastrichtskulden) minskar till 32,5 procent 
av BNP i år och skuldkvoten faller under hela 
perioden 2022– 2025 med nästan 7 procentenheter 
och uppgår i våra beräkningar till 28,4 procent år 
2025. I förhållande till det finanspolitiska 
ramverkets skuldankare finns det således ett stort 
utrymme för stöd till välfärden och framtidsinriktade 
offentliga investeringar de kommande åren. 

 
Kommuner 

Efter ännu ett år med påverkan av pandemin 
redovisades återigen ett mycket starkt ekonomiskt 
resultat i kommunerna 2021. Resultatet uppgick till 
47 miljarder kronor, vilket motsvarade hela 7,4 
procent av skatter och generella statsbidrag. De 
starka resultaten förklaras av en betydligt snabbare 
ekonomisk återhämtning än väntat 2021 och därmed 
högre skatteintäkter än budgeterat. En mycket 
positiv börsutveckling ledde till ett högre värde på 
finansiella tillgångar, vilket gav högre finansiella 
intäkter. Investeringsnivån har varit hög under 
många år i kommunerna; inkluderas de 
kommunägda bolagen förstärks ökningstakten 
ytterligare. Mätt som andel av skatter och bidrag, 
som normalt växer snabbare än priser och löner, är 
andelen högre nu än 2015. Investeringstakten 
dämpades dock i kommunerna 2021.  
 
Ukrainakrisen 

Rysslands invasion av Ukraina är en annan viktig 
faktor just nu. Kriget är starkt bidragande till den 
senaste tidens energi- och råvaruprisinflation, och 
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höjer osäkerheten vad gäller den ekonomiska 
utvecklingen framöver. Och tillförsikten bland 
hushåll och företag i Sverige har försvagats sedan 
invasionen inleddes. Trots dessa globala motvindar 
pekar prognosen mot en fortsatt återhämtning av den 
svenska konjunkturen 2022 och 2023.  

 
Kriget i Ukraina bedöms inte ge några stora 

negativa effekter på den inhemska efterfrågan i 
Sverige. I frånvaro av kriget hade konjunkturen 
sannolikt varit starkare, men faktum är att ”åter-
öppnandet av samhällsekonomin” i år utgör en 
relativt starkare kraft. 

När vi nu förhoppningsvis lämnat det värsta av 
pandemin bakom oss har redan nästa kris tagit dess 
plats – kriget i Ukraina. Stora flyktingrörelser, ett 
osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på bland 
annat energi och livsmedel, höga pensionskostnader 
och en osäker samhällsekonomisk utveckling 
kommer att prägla budgetarbetet inför 2023. 
 

Ekonomirapport maj 2022 

 

Befolkning 
Befolkningen i åldrarna 80 och äldre ökar 

väsentligt snabbare än den arbetsföra befolkningen i 
åldrarna 20–66 år. I nästan 6 av 10 kommuner (171 
kommuner) minskar till och med den arbetsföra 
andelen av befolkningen samtidigt som antalet över 
80 år, och därmed behoven inom äldreomsorgen, 
kraftigt ökar. Det kommer att innebära att 
kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen blir en 
av de absolut största utmaningarna framöver. Med 
dagens personaltäthet blir det svårt, för att inte säga 
omöjligt att bemanna äldreomsorgen i många 
kommuner. Utöver bristen på arbetskraft blir det 
framöver ännu svårare att hitta personal med rätt 
utbildning och kompetens. Det blir allt tydligare att 
det krävs nya sätt för att lösa välfärdsåtagandet.  

För att säkra att alla invånare kan fortsätta ta del 
av god välfärd behöver flera saker göras och andra 
arbetssätt användas. Förutom att behålla, utveckla 
och rekrytera personal behöver kommuner bland 
annat skapa förutsättningar för att arbeta heltid och 
stärka arbetsmiljön. Andra åtgärder är förmånliga 
pensionsvillkor och att använda digital teknik där det 
frigör tid för medarbetarna samt nyttja digital 
infrastruktur, digital samverkan och digital mognad.

Sotenäs förutsättningar  

Skatteunderlagstillväxt 

 
För 2022 ses en klar förbättring av skatte-

underlagstillväxten, framförallt beroende på ökning 
av löner och kommunala skatteunderlaget. Då även 
löner och priser hos kommuner och regioner antas 
öka snabbare (än i tidigare bedömningar) innebär det 
(beräknat) högre skatteintäkterna inte någon reell 
resursförstärkning. 

 Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer 
kommande år att i hög grad präglas av just den 
urholkning av ”köpkraften” som snabbt stigande 
priser och löner leder till. Urholkningen kommer att 
slå olika för aktörer, men kvalitativt är det samma 
effekt som träffar hushåll, företag och offentlig 
sektor. 

För Sotenäs innebär den senaste skatteprognosen 
(april 2022). Framförallt i en markant förbättring av 
slutavräkningen för 2022. Jämfört med antagen 
budget. Sammantaget, jämfört med budget 2022, 
ökar skatteintäkter med 5,2 mnkr och kommunal 
utjämning inklusive fastighetsavgiften med 
7,3 mnkr.  

I jämförelse med bokslut 2021 ökar de 
prognostiserade skatteintäkterna och kommunala 
utjämningen med 13,4 mnkr eller 2,3 procent. 

Övriga ersättningar och riktade stadsbidrag 

För sjuklöner har erhållits cirka 2,9 mnkr under 
året och kompenserar därmed delvis sjuklönerna för 
perioden januari till mars. 

  
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Prognos 

2022 

Skatteintäkter 489 506 511 

Utjämning  45 28 33 

Fastighetsavgift 37 38 40 

Summa 571 572 584 
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Demografi 

 
2021 ökade befolkningen med 25 personer från 

9 100 till 9 125 personer. Detta berodde på hög 
inflyttning till kommunen vilket övervägde både 
utflyttning och det negativa födelsenettot. Antalet 
nyfödda barn under 2021, blev 60 personer något 
högre än föregående år (52). 

SCB har presenterat statistik och per april 2022 
visar att Sotenäs befolkningen ökar med 2 invånare 
jämfört med årsskiftet 2021 och uppgår i april till 9 
127. 

Befolkningen karaktäriseras av att andelen 
personer 65 år och äldre är mycket hög. Det framgår 
också genom måttet demografiska försörjnings-
kvoten. 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 2021 uppgick till 
1,02 - för riket var motsvarande värde 0,77 och för 
Västra Götalands Regionen till 0,89.  
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. 

 
Kommunala borgensåtaganden 

 
Borgensåtagande redovisas utanför 
balansräkningen. Kommunens borgensåtagande är 
en viktig del i bedömning ur ett riskperspektiv. 
Totalt har kommunfullmäktige beviljat 

borgensåtagande med 993,4 mnkr. Av dessa är (per 
2022-04-30) 831,2 mnkr ianspråktaget. Bostads-
bolaget står 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 27,0 mnkr samt 
för Rambo AB ett åtagande om 25,8 mnkr.  

Kommunen har också några mindre borgens-
åtagande 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.  

Kommunens skuld per 2022-04-30 uppgick till 
221,0 mnkr inklusive särskild löneskatt för helår 
bedöms ansvarsförbindelsen uppgå till 211,4 mnkr 
(bokslut 2021 221,0 mnkr). 

Efter 1998 ändrades redovisningen och en 
löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs 
numera kontinuerligt. Kostnader för pensioner 
beräknas 2022 belasta årets resultat med 39,8 mnkr 
jämfört med 40,2 mnkr för år 2021. 

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande 
som påverkar och tränger undan verksamhets-
kostnader. Totalt sett innebär dessa åtaganden en 
hög risk. 

 
Händelser av väsentlig betydelse 

 
Hållbarhetsarbete  

Kommunstyrelsen arbetar för ett hållbart 
samhälle ur miljömässigt perspektiv genom att 
genomföra klimatlöften, bereda åtgärder inom 
åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025. 
Medarbetare och politiker får under våren en digital 
miljö- och klimatutbildning som tagits fram i 
samarbete med kommuner i norra Bohuslän. 
Ärenden, såsom handlingsplan för ett Renare 
Sotenäs, utredning av miljözoner eller insamling av 
matavfall, bereds förvaltningsövergripande för att få 
ett holistiskt perspektiv på frågor som ska beslutas. 
Under våren har utfall för 2021 inom miljöområdet 
rapporterats till såväl Länsstyrelse, Sveriges eko-
kommuner som Aktuell Hållbarhets kommun-
ranking. Företagsfrukost har genomförts i samarbete 
med klimat-och energirådgivarna.  
 

Ålder 2019 2020 2021 2022-04 

0 – 19 1 500 1 459 1 424 1 381 

20 – 64 4 556 4 549 4 512 4 439 

65 – 79 2 306 2 391 2 457 2 494 

80 + 699 701 732 813 

Summa 9 061 9 100 9 125 9 127 

Bolag Beviljat Utnnytt. Kvar  

Sotenäsbostäder AB 643,8 552,8 91,0 

Sotenäs RehabCenter AB 27,0 25,0 2,0 

Sotenäs Vatten AB 280,0 243,0 37,0 

Rambo AB 25,8 0,0 25,8 

Föreningar 16,8 10,4 6,4 

Summa 993,4 831,2 162,2 
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Ukrainakrisen 

Kriget i Ukraina och massflyktingsdirektivet har 
gjort att arbetsmarknadsenheten pausade verksam-
heter en kortare period för att ställa iordning och 
strukturera upp evakueringsboenden i kommunen. 
Arbetet genomfördes i ett nära samarbete med övriga 
förvaltningar och civilsamhället. Har även inlett en 
dialog med civilsamhället kring möjliga framtida 
samverkansformer. Arbete pågår med att ta fram mer 
permanenta boendeplatser för de flyktingar från 
Ukraina som kommer att anvisas till kommunen, 
utifrån en ny lag om mottagande för kommunen som 
träder i kraft 1 juli 2022. Hittills har inte Sotenäs 
kommun tagit emot några flyktingar från Ukraina 
men två boende har förberetts för ett mottagande.  
 
Covid-19 

Årets två första månader har i stora delar av 
verksamheten påverkats av pandemin.  

 

Omsorgsverksamhet 
Under årets första månader påverkade pandemin 

verksamheten i hög grad. Dagverksamheten 
påverkades i sitt utförande under perioden. I alla 
verksamheter kan vi konstatera att vi hanterat 
smittspridningen bra och påverkan på brukarna har 
varit liten. Dock har det medfört höga sjuktal och 
kostnader för material och personal. 

Vaccination av våra sköra äldre har följt plan, den 
fjärde dosen har givits av kommunens sjuk-
sköterskor. 

  
Grundskola 
Under början av året var utbildnings-

förvaltningens verksamheter fortfarande påverkade 
av pandemin. Under januari och februari var 
förvaltningens sjukskrivningstal högre än förväntat. 
Först under mars kunde ett normalläge utläsas och 
sjukskrivningstalen låg på nivå med målvärdet. 

 

Förväntad utveckling 

 
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.  

 
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.   
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Väsentliga personalförhållanden i kommunen 

 

MEDARBETARE OCH SJUKFRÅNVARO 
Utfall 

2019-04 
Utfall 

2020-04 
Utfall 

2021-04 
Utfall 

2022-04 

Antal månadsavlönade (antal personer)   802 827 822 795 

Timanställda (antal personer) 279 271 235 262 

Antal månadsavlönade årsarbetare 745 779 787 776 

Månadslön (mnkr) 79,2 80,1 83,3 84,4 

Timlön (mnkr) 6,9 6,2 6,3 7,1 

Lön totalt inklusive sociala avgifter 144,6 145,9 147,3 152,2 

Sjukfrånvaro i % av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 7,5 10,3 10,8 11,5 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 29 år eller yngre  7,6 20,3 12,0 12,0 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 30 - 49 år  7,7 9,2 11,1 11,1 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 50 år eller äldre 7,3 9,9 10,2 11,8 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, i % 47,8 37,7 49,8 40,8 

Sjuklön dag 2-14 (mnkr) exkl. PO-pålägg 2,3 3,1 2,3 3,3 

Sjuklön dag 15-90 (mnkr) exkl. PO-pålägg 0,3 0,3 0,4 0,2 

 
 

Anställda 

Antalet anställda har minskat över tid med cirka 
40 personer men de som arbetar har utifrån heltids-
införandet högre sysselsättningsgrad vilket gör att 
det totala antalet årsarbetare blir likvärdigt. Även 
antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökar vilket är 
en positiv utveckling då en trygg anställning ökar 
attraktiviteten i anställningen. Det är främst inom 
omsorgen som antalet visstidsanställda har minskat 
under perioden. 

 
Personalkostnader 

Personalkostnaderna ökar mellan åren. Delvis 
beror det på ökade lönekostnader, att fler arbetar 
heltid, samt även en ökad kostnad för övertid och 
timlöner. Övertidsersättningen är fyra gånger så hög 
samma period 2022 som år 2020. Den ökade 
kostanden kan härledas till den extremt höga smitt-
spridningen under början av året som resulterade i 
hög frånvaro med övertid som följd. Däremot har 
sjuklön för långtidssjukskrivning minskat från 2021 
till år 2022. 

 
Sjukfrånvaro 

Nivån på sjukfrånvaron under januari och februari 
i år har aldrig varit så hög i kommunen. Den totala 
sjukfrånvaron i januari uppgick till 16 procent med 
enheter som hade 30 - 40 procents sjukfrånvaro. 

Under mars och april har sjukfrånvaron gått ner och 
ligger under nivån för samma period föregående år. 
Dock är den sammantagna sjukfrånvaron fortsatt på 
en hög nivå och åtgärder behöver vidtas på både 
individ, grupp och organisationsnivå. Sjukfrånvaron 
är jämnt fördelad mellan åldersgrupperna men 
betydligt högre bland kvinnor, 12,7 procent jämfört 
med 6,8 procent för män.  

Den långa sjukfrånvaron har minskat jämfört 
föregående år men utgör fortsatt drygt 40 procent av 
all sjukfrånvaro. Av samtliga anställda har 
17 procent sex frånvarotillfällen eller fler under den 
senaste 12-månadersperioden. Korttidsfrånvaron 
utgör ett stort problem i verksamheten då det skapar 
behov av vikarier, orsakar stort produktionsbortfall, 
och minskar kontinuitet och stabilitet. Alla 
medarbetare ska enligt rehabiliteringsrutinen ha ett 
tidigt samtal och en rehabiliteringsplan vid upprepad 
korttidsfrånvaro för att tidigt sätta in åtgärder för att 
undvika längre sjukfrånvaro. 
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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.  

Teckenförklaring 

Målet kommer i hög grad eller helt uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 100 procent eller mer. 
Målet kommer delvis uppfyllas. Indikatorn prognostiseras bli 51 – 99 procent uppfylld. 
Målet kommer inte uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 50 procent eller mindre. 

 
 
Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

1. Årets resultat   

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 

Resultatet för perioden jan-april uppgår till 14,5 mnkr och är därmed avsevärt bättre än budget för perioden 2,5 
mnkr. Det innebär ett resultat på 7,4 procent i förhållande till skatter och kommunal utjämning. Därmed är målet 
helt uppfyllt för perioden. Prognosen för helåret pekar på ett överskott om 19,5 mnkr, i jämförelse med budget, en 
positiv avvikelse med 13,2 mnkr. Utfallet innebär ett resultat på 3,3 procent i förhållande till skatter och kommunal 
utjämning. Målet är därmed uppfyllt för verksamhetsår 2022. 

Avstämning av det långsiktiga målet innebär att resultat i förhållande till skatteintäkter och kommunal 
utjämning uppgår för 2019 - 2022 till 2,6 procent eller 15,0 mnkr. (för år 2019 +6,4 mnkr, 2020 +18,1 mnkr, 2021 
+16,0 mnkr och prognos 2022 +19,5 mnkr). Målet beräknas därmed vara helt uppfyllt för den innevarande 
mandatperioden. 

 

2. Årets investeringar       

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 
 

För perioden uppgår investeringar till 4,9 mnkr och prognosen för helåret beräknas uppgå till 54,5 mnkr. 
Självfinansieringsgraden för perioden är 482 procent och för helår beräknas den uppgå till 90 procent. 
Investeringsmålet bedöms därmed att kunna uppfyllas för verksamhetsåret. 
  

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
april 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 
Årets resultat, mnkr 16,0 14,5 19,5 6,3  
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag 

kommun 

2,8% 7,4% 3,3% 1,1%  

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
april 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Årets självfinansieringsgrad för årets investeringar 169% 482% 89% 47%  
Koncernen: belåningen ska inte överstiga en nivå som 

motsvaras av belåningstaket hos Kommuninvest 

OK OK OK   
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3. Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid    

 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas under året. 

  

Målet innebär att verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. År 2022 har utbildningsnämndens 
budgetram minskats med 0,2 mnkr medan omsorgsnämndens budgetram ökat med 3,8 mnkr (exklusive löne- och 
övriga prisuppräkningar). Utbildningsnämndens och omsorgsnämndens helårsprognoser visar ett resultat i nivå 
med budget. I prognosen inkluderas prisuppräkning för köp av varor och tjänster med 1,8 procent jämför med 
föregående år. 2022 års löneökningar ingår dock inte i helårsprognosen.  

Nettokostnaderna för de fyra verksamhetsområdena förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg, 
exklusive central overhead, prognostiseras år 2022 totalt uppgå till 313,4 mnkr. Detta är en minskning med 
12,4 mnkr jämfört med år 2017 då nettokostnaden sammantaget uppgick till 325,8 mnkr. 
 
 

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

 
4. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att 

rekrytera, behålla och utveckla personal    

 
Målet prognostiseras delvis uppfyllas under året. 

 

Sjukfrånvaro 

Redan före pandemin år 2020 började sjukfrånvaron öka och har sedan fortsatt under pandemin. Sjukfrånvaron 
har planat ut på en högre nivå i år och det är främst inom omsorgen som sjukfrånvaron är fortsatt hög. Inom 
omsorgen pågår en rad insatser på både individ och organisations-nivå. Omsorgen ingår i ett projekt i samarbete 
med sunt arbetsliv avseende att stärka friskfaktorerna inom förvaltningen samt arbetsförutsättningar för chefer och 
medarbetare. Inom personalavdelningen har budget utökats för en ny tjänst som ska arbeta övergripande med 
arbetsmiljö och hälsa för att främja och förebygga inom arbetsmiljöområdet. Friskvårdssatsningen i samarbete 
med Tumlaren/ Sotenäs RehabCenter AB fortsätter med bra resultat. 
 

Andel medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs kommun som arbetsgivare 

För att som medarbetare rekommendera sin arbetsgivare måste en rad faktorer samverka. En trygg anställning, 
ett bra ledarskap, möjlighet till kompetensutveckling i arbetet, delaktighet, att det man gör är betydelsefullt och 
meningsfullt är några faktorer. Inom dessa områden pågår arbete både övergripande i kommunen men även riktat 
inom delar av förvaltningar och verksamheter. 
 

Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i anställningsbeviset 

I december 2021 beslutades om heltid som norm vid tillsvidareanställning. Trots det är det en del medarbetare 
som väljer att arbeta deltid. En undersökning ska genomföras under hösten 2022 av dem för att se vad som är 
orsaken till önskan om deltid och på så vis möjliggöra för fler att arbeta heltid. 
 

Indikator Helår 
2017 

Utfall 
april 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 
Nettokostnad förskola, mnkr -36,6 -13,8 -42,9 Minska  
Nettokostnad grundskola (inkl. förskoleklass), mnkr -82,3 -27,2 -78,3 Minska  
Nettokostnad gymnasieskola, mnkr -34,6 -10,7 -33,2 Minska  
Nettokostnad äldreomsorg, mnkr -172,3 -52,4 -159,0 Minska  

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 
Sjukfrånvaro totalt 9,9% 11,5% 10,2% 7,0%  
 Andel medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs 

kommun som arbetsgivare 

- -  70% 70%  
Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i 

anställningsbeviset 

97% 97% 98% 98%  
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5. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv skol- och utbildningskommun    

 

Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas under året.  

 

Förskola 

Vårdnadshavarna i förskolan är mycket nöjda med den verksamhet som bedrivs i verksamheterna och 
99 procent av vårdnadshavarna uttrycker att de känner sig trygga med att lämna sitt barn till förskolan. 

 
Grundskola 

Även vårdnadshavarna i grundskolans årkurs 2, 6 och 8 uttrycker att de upplever att deras barn är trygga i 
skolan. Det som går att se är att trygghetskänslan hos eleverna minskar något med stigande ålder. Av eleverna i 
årkurs 2 svara nästan alla att de känner sig trygga i skolan medan 87 procent av eleverna i årkurs 6 och 8 svarat att 
det stämmer väl eller helt och hållet. Några av de äldre eleverna uttrycker brister vad gäller studiero och stress med 
mycket läxor och prov. Tråkiga skolgårdar nämns också av elever i åk 6 och 8. 

Skolfrånvaron mäts från och med år 2022 i ett nytt nyckeltal där 90 procent av eleverna förväntas ha 90 procents 
närvaro. Det är ett målvärde som är realistiskt att nå de år då det inte varit någon pandemi. Under första kvartalet 
2022 var skolfrånvaron mycket hög beroende på att elever och vårdnadshavare följde de rekommendationer som 
gällde för pandemin. Därför är prognosen för 2022 lägre än målvärdet. 

De mätpunkter som Skolverket har genom läsa-skriva-räknagarantin för årskurs 1 samt nationella prov för 
årkurs 3 har delvis varit pausade under pandemin - därför saknas värden för 2021. Utfallen för nationella prov och 
meritvärden för årkurs 6 och 9 kommer i samband med läsårsavslutningen i juni. 

 
Gymnasieskolan 

Andelen gymnasieelever som genomför gymnasiet på tre förväntas öka under 2022. Det bland annat som ett 
resultat av förändrad studie- och yrkesvägledning på grundskolan, vilket bland annat medförde färre byten mellan 
olika program. 

 

  

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 
Andel barn inom förskoleverksamhet 91% - 95% 95%  
 Andel vårdnadshavare som upplever trivsel och 

trygghet i verksamheten 

 

96% 97% 97% 95%  

Andel elever som känner sig trygga i skolan 95% 89% 89% 95%  
Andel elever med minst 90 % närvaro - 47% 75% 90%  
Andel elever i åk 1 som uppfyller läsa-räkna-skriva-

garantin 

- 90% 90% 90%  
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 

delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, 

lägeskommun, kommunal skola 

- - 90% 90%  

Genomsnittliga meritvärde för elever i åk 6 233 - 235 235  
Genomsnittligt meritvärde för elever i åk 9 240 - 220 235  
Andel elever som genomför gymnasiet på tre år 69% - 75% 75%  
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6. KF:  Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för att 

säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov    

 
Målet prognostiseras delvis uppfyllas under året. 

 

Företagsklimat - Nöjd-Kund-Index 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Nöjd Kund Index av Företagsklimat i kommunen totalt: Kommunrankning, 
enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen. Sotenäs 
kommun har en aktiv näringslivsstrategi som erbjuder olika möten och nätverk med information, en väg in och 
stöd av näringslivsstrategen i processer med kommunen. 

 
Hållbart medarbetarengagemang 

HME - hållbart medarbetarindex är ett nyckeltal framtaget av SKR och RKA som består av nio frågor som 
mäter medarbetarnas syn på ledarskap, styrning och motivation inom arbetet. Mätmetoden använts av flertalet 
kommuner i Sverige vilket möjliggöra analyser av den egna organisationens arbetsgivar-politik utifrån aspekten 
medarbetarengagemang i jämförelse med andra kommuner och regioner. Mätningen görs i samband med 
medarbetarundersökningen vilken genomfördes år 2020 och nästa mätning görs hösten 2022. För att nå ett bättre 
resultat genomför kommunen en ledarskapsutbildning, implementerar tillitsbaserat ledarskap, tydligare koppling 
mellan mål och medarbetarsamtal, samt delaktighet i arbetsförutsättningar och arbetsmetoder. 

 
Arbetsmarknadsåtgärder 

Antal inskrivna personer på arbetsmarknadsenheten som gått vidare i studier eller arbete uppgår till 29 procent 
vilket är mycket nära målvärde på 30 procent. Utifrån det mycket stora kompetensbehovet inom kommunal 
verksamhet och näringslivet är det ytterst viktigt att alla samhällsinvånares arbetsförmåga tas tillvara utifrån behov 
och förmåga. 

 
7. KF: 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    

 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas under året.  

 

Företagarfrukost och lotsmöten 

Kommunen har under våren genomfört den första företagarfrukosten sedan coronapandemins början, samt 
planerat för ytterligare ett tillfälle. Syftet med företagarfrukostarna är att få företag att nätverka samt få 
intressant/matnyttig information. Den första frukosten hade temat "Solceller" och genomfördes i samarbete med 
energirådgivarna. Kommunen medverkar även på Företagarnas evenemang så som luncher med mera. Under våren 
har flertalet lotsmöten genomförts med gott utfall där bra rådgivning har kunnat ges direkt till företagare. 

 
Företagsärenden 

Ärenden kan hanteras alltmer effektivt i en tillitsbaserad organisation. Detta eftersom medarbetarna har både 
formell behörighet och förtroende från både chefer och politiker i sina prioriteringar och sitt beslutsfattande. När 
det gäller företagsärenden i markförvaltningen bedöms ett fåtal ärenden vara ofördelade vid årets slut. Mängden 
pågående företagsärenden bedöms vidare ligga kring 80 stycken och därmed kan balans i hanteringen anses vara 

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, 70 

(år 2020) 

- 75 75  
Hållbart medarbetarengagemang - HME kommunalt 

anställda 

- -   80% 83%  
Andel inskrivna personer på Arbetsmarknadsenheten 

som gått vidare till studier eller arbete, i %. 

22% 29% 30% 30%  

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking  245 - 200 160  
Tillgänglig detaljplanerad och beredd mark för 

företagsetablering, i m2 

0 0 35 000 35 000  
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uppnådd vid årets slut. Som framgått under mål 4 bedöms också arbetsbelastningen då ha nått en rimlig nivå (180 
pågående ärenden). Därmed kommer det att finnas utrymme att handlägga totalt 100 andra ärenden såsom 
revidering av policys, motioner, medborgarförslag, särskilda uppdrag, taxor, ärenden från privatpersoner och 
ideella föreningar osv. 

 
Industriområden 

För industriområdena Hogenäs Hamn i Kungshamn och Bratteby i Hunnebostrand har projekteringen inletts 
med framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenaderna. Förvaltningen tror sig ha kommit 
långt med detta arbete när året är slut, men med reservation för upphandlingsprocess, möjlighet för entreprenörer 
att genomföra uppdragen, samt ökande entreprenad-priser. Ett antal av markförvaltningens pågående företags-
ärenden gäller förfrågningar inom dessa industriområden. 

 
8. KF: Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill bo, leva och 

besöka kommunen    

 
Målet prognostiseras delvis uppfyllas under året.  

 

Gästhamnar 

Det finns service i gästhamnarna från maj till oktober, om än i varierande grad i de olika hamnarna. I april 
skrevs också avtal om nytt verksamhetsstöd för hamnverksamheterna med förenklad bokning, incheckning och 
betalning för kommunens gästhamnsgäster. 

 
Ställplats för husbilar 

Kommunstyrelsen har ansökt om bygglov för två ställplatser för husbilar 2022 (i Väjern och Kungshamn). 
Byggnadsnämnden har emellertid inte medgivit bygglov. Ansökan om bygglov görs på delegation i 
kommunstyrelseförvaltningen efter samråd med plan- och byggenheten. Efter sommaren kommer emellertid 
förslag till beslut om att ansöka om bygglov underställas kommunstyrelsen. Målet om ytterligare en ställplats 
bedöms alltså inte att kunna uppfyllas år 2022. 

 
InfoPoints 

En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med InfoPoint-märket. Det kan till exempel röra sig om 
en näringsidkare eller en kommunal anläggning som kan ge lokal turistisk information på plats. Året-runt-öppna 
Info Points finns i flertalet av kommunens samhällen: Nordens Ark och Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand, 
Tumlaren i Väjern, kommunhuset och Pressbyrån i Kungshamn, samt Coop på Malmön. Detta bidrar till att 
besökare har möjlighet att få information om platsen vid sitt besök, även utanför högsäsong. 

 
9. KF: Sotenäs ska uppfattas som en attraktiv kultur- och fritidskommun    

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året.  

 
Fritidsgårdarna tillsammans med biblioteken samverkar med föreningar och andra aktörer för att skapa gratis 

aktiviteter för barn och unga. Genom detta samarbete erbjuds ungdomarna olika aktiviteter både på lov och under 
pågående skoltermin. Utbudet består av både kultur- och idrottsaktiviteter som bouldering, fisketurer, filmkvällar, 
robotprogrammering med mera. Sotenäs kostnadsfria lovaktiviteter har blivit en etablerad del av kommunens 
ordinarie ungdomsverksamhet och engagerar många barn i kommunen. Målet att skapa jämställda, geografiskt 
utspridda, åldersmässigt breda och överlag tillgängliga aktiviteter gäller även år 2022. 

 

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 
Antal gästnätter i kommunens gästhamnar 17 097 20 15 309 15 309  
Antal nya områden för husbilsparkeringar   1 0 0 1  

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 
Antal olika typer av föreningsaktiviteter för ungdomar - 14 16 16  
Antal mötesplatser för ungdomar   6 - 8 8  
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10. KF: 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    

 
Målet prognostiseras delvis uppfyllas under året. 

 

Antal invånare 

Invånarantalet har sakta ökat sedan år 2018, samtidigt som den demografiska försörjningskvoten ökat då det är 
invånare 65 år och äldre som utgjort den största befolkningsökningen i Sotenäs under de senaste åren. 

 
Demografisk försörjningskvot 

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år 
och äldre, dividerat med antal personer 20-64 år. Ett värde över 1,00 innebär att gruppen äldre och yngre är större 
än den i arbetsför ålder. Den demografiska försörjningskvoten uppgick vid årsskiftet till 1,02 och har sedan dess 
ökat. Snittet för kommunerna i Västra Götaland uppgick vid årsskiftet till 0,89 och snittet i riket till 0,77. En låg 
försörjningskvot skapar bra förutsättningar för personalförsörjning inom kommunen och minskar sårbarheten vid 
förändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. 

I det pågående arbetet med översiktsplan tas bostadsområden och verksamhetsområden fram för att attrahera 
en allt större andel folkbokförda invånare i arbetsför ålder. Parallellt tas ett bostadsförsörjningsprogram fram för 
att säkerställa att bostadsplaneringen utgår ifrån det verkliga behovet men också utifrån den önskade demografiska 
utvecklingen. 
 
11. KF: I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika bostadsalternativ där 

alla finner ett boende    

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 

Bostadsförsörjningsprogram 

I bostadsförsörjningsprogrammet analyseras det framtida behovet av bostäder för att säkerställa bredd, variation 
och tillräcklig tillgång till bostäder. Detaljplanering pågår för ett stort antal bostäder, inte minst norr om Väjern.  

 
Sotenäsbostäder AB  

Bostadsbolaget genomför byggnation av hyresrätter på Ekelidberget i Bovallstrand. De nya bostäderna utgörs 
av 24 lägenheter, varav 12 ettor på 35 kvm och 12 tvåor på 45 kvm. Dessa planeras vara inflyttningsklara den 
1 november 2022. 

 
Särskilda boenden 

Under året har fattats 19 beslut om särskilt boende vilka blivit verkställda. Den som fått vänta längst väntade 
79 dagar, medelvärdet ligger på 15 dagar. Detta låga medelvärde indikerar snabba processer och tillräckligt utbud 
av platser på särskilt boende. Förvaltningen arbetar vidare för att utveckla flödesschemat och samtidigt fokusera 
på rättssäker handläggning. 

 
  

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 
Invånare totalt, antal 9 125 9 131 9 143 9 133  
Demografisk försörjningskvot 1,02 1,05 1,05 0,99  

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 
Antal nyproducerade hyresrätter via Sotenäsbostäder 0 0 24 20  
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 

erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 

27 - - 40  
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12. KF: 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    

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året.  

 

Strategiska dokument 

Även för detta mål är pågående strategiskt arbete väsentligt. Detta gäller framförallt VA-planen och 
mobilitetsutredningen. Mobilitetsutredningen innehåller förslag till hur trafikvolymerna kan hanteras sommartid, 
inte minst ifråga om parkeringsplatser. En strategi för väg- och cykelnätet tas också fram liksom förslag till 
reviderad sjöbodspolicy och inventering av möjliga platser för nya sjöbodstomter. Tillsammans med kollegorna 
anställda i Västvatten AB pågår också arbete med att identifiera områden med översvämningsproblematik och 
tekniska lösningar samt ekonomiska kalkyler. 

 
Digital infrastruktur 

SML-fiberprojektet fortlöper enligt plan och kommer att bidra till bättre redundans samt täckning av vita 
fläckar. Den digitala infrastrukturen i kommunen kommer i och med projektet att bli mer robust och tillgänglig 
både för invånare och kommunala fastigheter. Digital infrastruktur är en förutsättning för att kunna bedriva 
verksamheter på ett effektivt och konkurrensmässigt sätt. Beträffande de kommunala fastigheter som kommer få 
tillgång till ett stabilt och framtids-säkrat förvaltningsnät är även detta en förutsättning för bland annat 
digitaliseringen av kommunens verksamheter. 

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

 

Målet prognostiseras uppfyllas under året.  

 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Framtagande av en intern samverkansmodell inom kommunen för att minska utanförskapet, stötta personer som 
står utanför arbetsmarknaden att närma sin egenförsörjning, pågår. Medel har tillförts budget för en 
ungdomsjobbsatsning som kommer att startas upp under hösten 2022. Ett samarbete mellan AME och samordnaren 
för förebyggande insatser inom kommunen har inletts i syfte att förebygga ohälsa och höja livskvalitén hos 
människor som behöver ett utökat socialt nätverk. 

 
Köpta vårddygn 

Förvaltningen arbetar med hemmaplanslösningar för att minska antal köpta vårddygn för barn, unga och vuxna. 
Resurser/personal i den egna kommunen används i första hand och köpta platser i sista hand. Samarbete med andra 
myndigheter samt arbete med förebyggande insatser prioriteras. Antal vuxenplaceringar ökar ändå jämfört med 
tidigare år till följd av en alltmer komplex problematik som är svårt att hantera inom kommunens verksamheter. 

 
 

 

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 
Antal meter nya cykelleder 0 0 500 500  

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 
Antal arbetsträningar, arbetsmarknadsinsatser och 

praktikplatser via Sotenäs RehabCenter 

5 4 6 6  
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 

 

26% 27% 30% 25%  
Energiförbrukning i kommunala byggnader, i kWh/kvm 127 32 123 123  
Antal ton insamlat marint avfall 208 50 200 200  
Insamlat mat- och restavfall, kg/person, Rambo AB  

 

330  

(år 2020) 

- - 330  
Andel debiterad mängd vatten av producerad mängd, 

Sotenäs Vatten AB  

81% - - 80%  
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Klimatlöften 

Sotenäs kommun arbetar för ett hållbart samhälle ur miljömässigt perspektiv bland annat genom klimatlöften. 
Klimatlöftena innefattar cirkulära möbler och kläder, användning av el-drivna poolbilar, kravställning vid 
upphandling ifråga om livsmedel och transporter, upplåtelse av kommunala parkeringar för laddning av el-bilar, 
framtagande av ladd-plan, minskade inköp av fossilbaserade engångsprodukter och energieffektiviseringar. 
Kommunstyrelsen har därtill avsatt medel under år 2022 för att genomföra en förstudie om energieffektivisering i 
fastighetsbeståndet. 

 
Miljö- och klimatutbildning 

Medarbetare och förtroendevalda får under våren en digital miljö- och klimatutbildning som tagits fram i 
samarbete med kommunerna i norra Bohuslän. 

 
Digitalisering 

E-tjänster är en mycket viktig del i en digitaliserad ärendehanteringsprocess vilket på sikt även möjliggör 
automation i flödena. En förstudierapport har påbörjats för integrationsprojektet mellan E-tjänsteplattformen och 
verksamhetssystemet Vision. 

Förvaltningarna gör aktiva val ifråga om digitala möten och fysiska möten. Fysiska möten behövs i många fall 
för kreativitet och kommunikation, medan digitala möten i andra fall är effektivare och miljövänligare. 

 
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. 
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Analys av ekonomiska nyckeltal utifrån RK-modellen 

Analysen av ekonomiska nyckeltal 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. 

 
Resultat och kapacitet

Resultat 

Årets  
resultat 

Bokslut 
2021 

2022 
-04 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Årets resultat 

(mnkr) 16,0 14,5 19,5 6,3 

Årets resultat/ 

skatteintäkter 

och 

kommunal 

utjämning (%) 2,8 7,4 3,3 1,1 

 

Årets 

balanskravs-

resultat 13,9 12,1 17,1 6,3 

 
Periodens resultat uppgår till 14,5 mnkr vilket är 

avsevärt bättre än budget för perioden som uppgår 
till 2,5 mnkr. 

 I helårsprognosen beräknas resultatet landa på ett 
överskott om 19,5 mnkr och därmed en positiv 
budgetavvikelse med 13,1 mnkr. Resultat i 
förhållande till skatteintäkter och bidrag ökar 
jämfört med budgeterade 1,1 procent till 3,3 procent. 

Årets prognostiserade balanskravsresultat uppgår 
till 17,1 mnkr. Kommunfullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning prognostiseras att uppfyllas 
under året. 

Detta skapar bättre förutsättningar för att nå 
kommunfullmäktiges långsiktiga mål för god 
ekonomisk hushållning på 2 procent. För mandat-
perioden 2019–2022 beräknas det genomsnittliga 
resultatet i förhållande till skatteintäkter och 
utjämning uppgå till 2,7 procent, och därmed ett 
genomsnitt på 15,0 mnkr i snitt per år och därmed 
uppfylls det långsiktiga finansiella målet. 

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 investeringar men också för att stå bättre 
rustade vid eventuella icke 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. 
 

Övergripande intäkts- och 
kostnadsanalys för nämnderna 

 
2021 uppgick ökningstakten för verksamhetens 

nettokostnader till 5,6 procent. Prognosen för 2022 
pekar åt en minskning till 1,8 procent. Förändringen 
mellan åren påverkas av att man under 2021 gjort en 
betydande registervård där samtliga poster i 
anläggningsregistret avseende översiktsplaner 
kostnadsförts i enighet med LKBR.  

Skatteintäkter och kommunal utjämning ökar i 
årets prognos med 2,3 procent.  

Med årets prognos skulle nettokostnadsandelen 
det vill säga hur stor del den löpande verksamheten 
tar i anspråk av skatteintäkter och kommunal 
utjämning uppgå till 97,0 procent. 

 

Investeringar 

Investeringar 2021 
2022-

04 
Prognos 

2022 
Budget 

2022 

Årets själv-

finansieringsgrad 

för investeringar 

(%) 165 482 89 47 

 
Nyckeltalet årets självfinansieringsgrad av 

investeringar mäter detta. Ett värde på 100 procent 
eller mer visar att kommunen helt finansierat årets 
investeringar genom årets resultat och årets 
avskrivningar. Utfallet efter fyra månader uppgår till 
482 procent. Prognosen för helår pekar på 89 procent 
och överstiger därmed kommunfullmäktiges mål på 
47 procent. Med nuvarande prognos innebär det att 
målet för verksamhetsår 2022 är uppfyllt.  

 

 
2020 2021 

Prognos 
2022 

Förändring av verk-

samheternas netto-

kostnader (%) 1,3 5,6 1,8 

Förändring av skatte-

intäkter och kommunal 

utjämning 4,0 5,1 2,3 

Verksamheternas 

nettokostnader/skatte-

intäkter och kommunal 

utjämning 97,1 97,6 97,0 
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 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 135,3 mnkr och kassa-
likviditeten till 177 procent. 

 Kommunens checkräkningskredit uppgår till 
20,0 mnkr. Krediten har inte nyttjats under året. 

 
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 pensionsför-
pliktelser och löneskatt räknas in.  

För perioden ökar soliditeten tack vare positivt 
resultat. Givet prognosen håller kommer soliditeten 
att förstärkas jämfört med 2021 vilket medför bättre 
finansiellt handlingsutrymme på lång sikt.  

 
Budgetföljsamhet 

 
Nämnderna visar efter fyra månader på en positiv 

budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Framför allt inom 
kommunstyrelsen och valnämnd. Prognosen på helår 

indikerar ökade kostnader under hösten. Avvikelsen 
på helår beräknas uppgå till ett mindre underskott på 
-1,3 mnkr. Viktigt är att uppsatt plan hålls enligt 
antagen budget för perioden 2019 – 2022. 

 
Verksamhetens nettokostnader 

 
Verksamheternas kostnader ska minska över tid, 

enligt fullmäktiges mål för god ekonomisk hus-
hållning. Ett omstruktureringsarbete för att minska 
kostnaderna har pågått under mandatperioden. 

 
Utveckling nettokostnadsavvikelse 

 
Nettokostnadsavvikelse indikerar vid positiva 

värden högre kostnadsläge än förväntat och negativa 
värden ett lägre kostnadsläge än förväntat.  

För Sotenäs del indikerar nettokostnadsavvikel-
sen år 2020 28 mnkr högre kostnader än förväntat. 
Utfallet för 2021 publiceras preliminärt i juni.   
Källa: Kolada, Sveriges kommuner och regioner 

Likviditet 2020 2021 
2022-

04 

Likvida medel mnkr 127,1 124,9 135,3 

Kassalikviditet (%) 139 161 177 

Soliditet i % 

 2020 2021 2022-04 

    
Soliditet enligt 

balansräkning 70 73 74 

Soliditet inklusive 

pensionsåtaganden 39 42 44 

Utfall i förhållande till 
budget, mnkr 2021 

Utfall 
2022-04 

Progno
s 2022 

Budgetavvikelse 

nämnder helår 5,3 0,3 -1,3 

 
2020-

04 
2021-

04 
2022-

04 
% 

förändr 

Förskola -13,3 -14,3 -13,8 -3,6% 

Fritidshem -2,1 -2,8 -2,9 5,7% 

Grundskola F-9 -25,3 -25,2 -27,2 7,7% 

Gymnasieskola -9,4 -11,1 -9,7 -12,4 

Vuxenutbildning -1,8 -0,9 -2,8 218% 

Individ- och 

familjeomsorg -8,9 -9,4 -10,0 6,5% 

Äldreomsorg -52,8 -50,6 -52,4 3,5% 

Nettokostnadsavvikelse  2019 2020 

Förskola, %  17 15 

Förskola, mnkr  7 6 

Fritidshem, %  1 -11 

Fritidshem, mnkr  0 -1 

Grundskola F-9, %  13 13 

Grundskola F-9, mnkr  9 10 

Gymnasieskola, %  24 6 

Gymnasieskola, mnkr  8 2 

Individ- och familjeomsorg, %  20 14 

Individ- och familjeomsorg, 

mnkr  5 4 

Äldreomsorg, %  4 4 

Äldreomsorg, mnkr  7 7 

Mnkr totalt, exkl LSS  35 28 
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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.  

Definitionen av en investering år 2022, 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 - externredovisning 

 

       

Belopp i mnkr 
Bokslut  

2021-04 
Bokslut  

2022-04 
Budget jan-

april 2022 
Prognos 

helår 2022  
Budget 

 helår 2022 
Avvikelse  

 helår 2022 

Verksamhetens intäkter   56,7 54,5 48,9 - - - 

Verksamhetens kostnader -221,3 -227,9 -228,0 -537,9 -538,6 0,7 

Avskrivningar -9,3 -9,1 -9,6 -28,8 -28,8 0,0 

Verksamhetens nettokostnader -174,0 -182,5 -188,7 -566,7 -567,4 0,7 

       

Skatteintäkter 162,9 171,5 168,6 510,8 505,7 5,2 

Kommunal utjämning & 

fastighetsavgift 25,3 24,4 22,0 73,3 65,9 7,3 

Verksamhetens resultat 14,3 13,4 1,9 17,5 4,2 13,1 

       

Finansiella intäkter 0,7 1,4 0,9 2,6 2,6 0,0 

Finansiella kostnader -0,1 -0,3 -0,2 -0,6 -0,6 0,0 

Resultat efter finansiella poster 14,9 14,5 2,5 19,5 6,3 13,1 

       

Extraordinära poster -      

Resultat 14,9 14,5 2,5 19,5 6,3 13,1 

 
* Prognos och helårsbudget avser nettokostnader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@sotenas.se


  
  

Datum: 2022-05-18 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 20 av 30 

Analys av resultaträkningen 

Här är fokus på periodens resultat jämfört med 
föregående år. 

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 54,5 mnkr 
(föregående år 56,7 mnkr) vilket är en minskning 
med 2,2 (-3,9 procent), jämfört med samma period 
föregående år. 

Statsbidrag från Skolverket minskar med -
2,9 mnkr, Migrationsverket minskar med -0,8 mnkr. 
Bidrag för sjuklöneersättning har ökat med +0,5 
mnkr, bidrag för EU-projekt har minskat med -
2,5 mnkr och övriga riktade projekt-/driftbidrag har 
ökat med +2,0 mnkr jämfört med samma period 
föregående år.  

Periodens budgetavvikelse påverkas främst av 
lägre bidrag från Skolverket -2,9 och lägre EU-
bidrag -2,5  

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår för perioden till 
227,9 mnkr (föregående år 221,3) vilket är en ökning 
med 6,6 mnkr (3,0 procent), jämfört med samma 
period föregående år. Personalkostnaderna har ökat 
med 3,5 mnkr, (2,6 procent). Kostnaderna för 
pensioner har ökat med 1,3 mnkr mellan åren. Årets 
el-kostnader är 2,5 mnkr högre än föregående år, 
livsmedelskostnader har ökat med 0,5 mnkr och 
skolskjutsar ökar med 0,5 mnkr medan konsult-
tjänster minskar med 2,5 mnkr. 

Periodens personalkostnader inklusive pensioner 
är 5,3 mnkr bättre än budgeterat under perioden, 
medan övriga kostnader överskrider budget med 
5,9 mnkr.  

Avskrivningar 
Årets avskrivningar är 0,2 mnkr lägre än samma 

period föregående år vilket påverkas av att vi skrev 
ned detalj- och översiktsplaner under 2021. 

Årets avskrivningar under perioden är något lägre 
än budget för perioden då inga investeringar hittills 
aktiverats under 2022. 

 Verksamhetens nettokostnader 

Verksamhetens nettokostnader, inklusive vinster 
vid försäljning av fastigheter och exploaterings-
verksamhet, har ökat med 4,9 procent (8,6 mnkr) 
jämfört med 2021. Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag per april 
2022 uppgår till 93,2 procent. I april 2021 uppgick 
nettokostnadsandelen till 91,1 procent. 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och 
fastighetsavgift 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastig-
hetsskatten uppgår under årets fyra första månader 
till 195,9 mnkr (188,3 mnkr), en ökning med 
7,6 mnkr (4,1 procent) jämfört med föregående år.  

Perioden utfall är 5,3 mnkr bättre än budget och 
avser skatteavräkning år 2021 (1,2 mnkr), skatte-
avräkning januari-april 2022 (1,7 mnkr), inkomst-
utjämningsbidrag januari till april 2022 (1,1 mnkr), 
regleringsbidrag 2022 (0,8 mnkr) och 
fastighetsavgift (0,7). 

Finansnetto 
Finansnettot, skillnaden mellan finansiella in-

täkter och kostnader, uppgår under perioden till 1,1 
mnkr vilket är något bättre än samma period före-
gående år (0,6 mnkr).  

Periodens resultat 

Periodens resultat 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.  
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Balansräkning 
 

 KOMMUNEN 

Belopp i mnkr 2021-04 2022-04 

   

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 1,8 1,4 

Materiella anläggningstillgångar   

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 434,5 396,1 

   Pågående ny- och ombyggnad 12,9 29,6 

   Maskiner och inventarier 24,4 23,8 

Finansiella anläggningstillgångar 29,0 29,0 

Summa anläggningstillgångar 502,7 479,9 

   
Bidrag till infrastruktur - 7,3 

   
Omsättningstillgångar   

Förråd, lager 11,7 11,4 

Fordringar 71,5 93,6 

Kortfristiga placeringar - - 

Kassa och bank 116,1 135,3 

Summa omsättningstillgångar 199,3 240,3 

   
SUMMA TILLGÅNGAR 702,0 727,5 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital   

Ingående eget kapital  507,9 523,9 

Justering av eget kapital 0,0 0,0 

Periodens resultat 3,7 14,5 

Summa eget kapital 511,6 538,4 

-varar Resultatutjämningsreserv  20,0 20,0 

-varav Övrigt eget kapital 491,6 518,4 

   
Avsättningar   

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 13,3 14,8 

Uppskjuten skatteskuld - - 

Andra avsättningar - - 

Summa avsättningar 13,3 14,8 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 57,5 44,8 

Kortfristiga skulder 119,6 129,5 

Summa skulder 177,1 174,3 

   
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 702,0 727,5 

   

Panter och ansvarsförbindelser 
  

Panter och därmed jämförliga säkerheter - - 

Ansvarsförbindelser   

   varav pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 

   skulder eller avsättningar 223,7 221,0 

   varav övriga ansvarsförbindelser 786,5 831,2 

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 1 010,2 1 052,2 
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Investeringsredovisning  

     

Belopp i mnkr 

Utfall 

2022-04 

Prognos 

2022 

Total budget 

2022 

Avvikelse 

2022 

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet     

KS ofördelade investeringsanslag - -0,0 -0,2 0,2 

Beslutsstödsystem Hypergene - -0,3 -0,3 0,0 

Personalsystem -0,0 -0,4 -0,4 0,0 

Ekonomisystem -0,3 -1,9 -1,4 -0,5 

Digitalisering - -0,9 -0,9 0,0 

Räddningstjänst fordon - 0,0 -5,6 5,6 

Räddningstjänst inventarier/övrigt -0,3 -0,8 -1,8 1,0 

Räddningstjänst brandskydd/värmekameror - -1,1 -1,1 0,0 

Summa kommunstyrelsens allmänna verksamhet -0,6 -5,3 -11,6 6,3 

     

Kommunstyrelsens tekniska verksamhet     

Fastighetsköp och exploateringsprojekt     

Fastighetsköp -0,0 -0,0 - 0,0 

Utbyggnad industriområden -0,0 -5,0 -9,2 4,2 

Summa fastighetsköp och exploateringsprojekt 0,1 -5,0 -9,2 4,2 

     

Gata, park och bad     

Torg Bovallstrand - -1,4 -1,4 0,0 

Ställplatser enligt näringslivsstrategin - -0,0 -0,4 0,4 

Parkering vid tennishallen Smögen - -0,0 -0,2 0,2 

Offentlig renhållning -0,0 -0,5 -0,5 0,0 

Saltbingar/fallskydd -0,0 -0,3 -0,3 0,0 

Nyanläggning park i Ulebergshamn -0,3 -0,3 -0,1 -0,2 

Lotsboden Smögen - -0,0 -0,5 0,5 

Strandpromenad Sandbogen norrut - -0,0 -1,5 1,5 

Fordon tekniska verksamheten -0,3 -1,0 -1,0 0,0 

Gatubelysning -0,2 -1,2 -1,2 0,0 

Enkelt avhjälpta hinder - -0,1 -0,1 0,0 

Åtgärder murar -0,0 -0,5 -0,5 0,0 

Förbättring/planerat underhåll badplats -0,1 -0,2 -0,0 -0,2 

Förbättring/planerat underhåll lekplats - -0,9 -0,9 0,0 

Belysning motionsspår Kungshamn -0,0 -0,6 -0,6 0,0 

Asfaltering/beläggning gator 0,1 -5,6 -5,6 0,0 

Laddstolpar -0,2 -0,4 -0,4 0,0 

Förbättring/planerat underhåll parker -0,4 -0,7 -0,7 0,0 

Gång-och cykelvägar -0,0 -3,0 -3,0 0,0 

Summa gata, park och bad -1,5 -16,6 -18,9 2,2 
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Belopp i mnkr 

Utfall 

2022-04 

Prognos 

2022 

Total budget 

2022 

 

Avvikelse 

2022 

Hamnar     

Skredrisk Hunnebostrand -0,2 -0,2 -6,0 5,8 

Brygga Väjern -0,0 -1,5 -3,0 1,5 

Geoteknik gamla Hunnebostrand -0,0 -0,0 -0,0 0,0 

Förbättring småbåtshamnar/bryggor -0,8 -2,7 -2,7 0,0 

Åtgärder betong/-stenkajer -0,1 -4,4 -4,4 0,0 

Summa hamnar -1,1 -8,8 -16,1 7,3 

     

Fastighet     

Lekplatser på skolor/förskolor -0,0 -0,3 -0,3 0,0 

Hunnebohemmet, projektering -0,5 -5,0 -36,5 31,5 

Hygienvårdsanläggning Kleven, Smögen -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

Brandstation Malmön, tillbyggnad -0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Storköksutrustning -0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Flytt av förskola till Smögenskolan -0,0 -0,0 -0,0 0,0 

Digitalisering verksamhetssystem -0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Skolfastigheter -0,2 -1,3 -5,0 3,7 

Åtgärder myndighetstillsyn/lagkrav -0,0 -0,5 -0,8 0,3 

Åtgärder enl. plan energieffektivisering -0,0 -0,9 -1,3 0,4 

Planerat underhåll -0,3 -6,4 -8,7 2,3 

Summa fastighet -1,1 -14,9 -53,2 38,3 

     

Inventarier måltidsverksamhet och lokalvård     

Inventarier måltidsenheten -0,1 -0,8 -0,8 -0,0 

Inventarier lokalvård -0,2 -0,4 -0,4 -0,0 

Summa måltidsverksamhet och lokalvård -0,3 -1,2 -1,2 -0,0 

     

Summa kommunstyrelsens tekniska verksamhet -4,0 -46,3 -98,5 52,2 

     

Utbildningsnämnden     

Konst i offentlig miljö -0,0 -0,7 -0,7 0,0 

Inventarier idrottshallar -0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Digitalisering UN -0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Inventarier/möbler lärosalar -0,3 -0,5 -0,5 0,0 

Summa utbildningsnämnden -0,3 -1,5 -1,5 0,0 

     

Omsorgsnämnden     

Digitalisering ON -0,0 -0,6 -0,6 0,0 

Inventarier ON -0,0 -0,5 -0,5 0,0 

Trygghetsskapande lösningar -0,0 -0,0 -1,5 1,5 

Summa omsorgsnämnden -0,0 -1,1 -2,6 1,5 

     

Summa Investeringsverksamhet -4,9 -54,5 -114,3 -59,8 
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Analys av investeringsverksamheten 

Investeringsbudget för 2022 uppgår till 76,8 
mnkr. Till det kommer 37,5 mnkr i resultatöverförda 
medel från tidigare år. Det innebär att årets beslutade 
budget uppgår till 114,3 mnkr. 

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. 

Allmän verksamhet 

Utfallet avser implementering av nytt ekonomi-
system och utrustning för räddningstjänsten. Av 
budgeterade medel på 11,6 mnkr förväntas 5,3 mnkr 
nyttjas under 2022. Resterande medel avser fordon 
inom räddningstjänsten som kommer att behöva 
flyttas över till 2023. 

Exploateringsprojekt och fastighetsköp 

Av budgeterade medel om 9,2 mnkr förväntas 5,0 
mnkr nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 
januari – april uppgår till 0,05 mnkr. Projektering 
och upphandling av entreprenad pågår för utbyggnad 
av industriområdena Bratteby och Hogenäs hamn, 
och bedöms kunna slutföras under första halvåret 
2023. 

Gata, park och bad 

Av budgeterade medel om 18,9 mnkr förväntas 
16,5 nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 
januari – april uppgår till 1,5 mnkr.  

Torg Bovallstrand och Väjern är planerat till efter 
sommaren, konsult är upphandlad.  

Bygglov för två nya ställplatser enligt näringslivs-
strategin söktes under januari - april men beviljades 
inte, dessa överklagas. Konsult för strategiarbete och 
handlingsplan för Gång- och cykelvägar är 
upphandlad. 

På grund av resursbrist i verksamheten kommer 
inte Lotsboden eller Strandpromenad inte genom-
föras under 2022 utan under 2023. 

Hamnar 

Av budgeterade medel om 16,1 mnkr förväntas 
8,8 mnkr nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 
januari – april uppgår till 1,1 mnkr. 

Arbetet med tillståndshantering rörande Skredrisk 
Hunnebostrand pågår. Åtgärder för skredrisken 
kommer inte ske under 2022 på grund av att 
Länsstyrelsen avslog kommunens ansökan om 
anmälningspliktig verksamhet och istället krävde 
miljödom. 

Upphandling av konsult för att projektera 
renovering av betongpiren i Bovallstrand har 
genomförts men inga anbud inkom. Ny upphandling 
är påbörjad. 

Konsultupphandling för brygga Väjern är 
genomförd och projektering kommer att genomföras 
med byggstart tidigast i november. 

Fastighet 

Av budgeterade medel om 53,2 mnkr förväntas 
14,9 nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 
januari – april uppgår till 1,1 mnkr.  

Arbetet med att ta fram arkitektritningar för 
Hunnebohemmet pågår samtidigt som samråd med 
verksamheterna sker. Bygglov planeras att lämnas in 
den 15 september. Byggstart preliminärt juli 2023.  

Under perioden har hygienvårdsanläggningen på 
Kleven slutförts. 

Ett koncept för skolfastigheter har presenterats för 
Utbildningsnämnden för beslut om åtgärder och 
prioriteringar. 

Underhållet av fastigheterna pågår löpande och i 
detta sker utbyte av värmepumpar, pelletspannor 
samt ventilationsanläggning att ske vilket kommer 
att ge en energibesparing. 

Inventarier måltidsverksamhet och lokalvård 

Utbyte pågår av lokalvårdsenhetens maskinpark. 
Måltidsenheten har köpt nya värmevagnar för 
transport till mottagningskök. Enheten har även köpt 
in matberedare till köken. 

Utbildningsnämnden 

Av budgeterade medel om 1,5 mnkr förväntas 
hela beloppet nyttjas under 2022.  

Inom utbildningsförvaltningen har arbetet med 
översyn av klassrumsmiljöer påbörjats. Det har 
under en lång tid tillbaka saknats plan för hur klass-
rumsuppsättningar ska förnyas. 0,3 mnkr har hittills 
använts av budgeterade 0,5 mnkr.  

Omsorgsnämnden 

Av budgeterade medel om 2,6 mnkr förväntas 1,1 
mnkr nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 
januari – april uppgår till 0,0 mnkr. 

Förvaltningen ser över behovet av nya inventarier 
och hjälpmedel. Bland annat planeras inköp av nya 
läkemedelsskåp. 

Införande av Medborgarportalen har påbörjats 
som är en plattform för att underlätta för medborgare 
att kommunicera med förvaltningen, exempelvis 
ansökan om försörjningsstöd, bistånd och avgifts-
handläggning.   
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Driftredovisning - internredovisning

  
HELÅRSÖVERSIKT MED PROGNOS Netto Prognos Budget Avvikelse 

Belopp i mnkr 2021 2022 2022 2022 

Driftredovisning per nämnd     

Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,8  -3,5 -3,5 0,0 

Kommunstyrelsen     

   KS ofördelade medel 0,0  0,0 -1,3 1,3 

   Allmän verksamhet  -63,8  -68,6 -69,0 0,4 

   Teknisk verksamhet -13,0  -19,0 -16,0 -3,0 

Byggnadsnämnden -7,2  -10,7 -10,7 0,0 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,5  -1,9 -1,9 0,0 

Utbildningsnämnden -198,5  -200,4 -200,4 0,0 

Omsorgsnämnden -236,4  -241,3 -241,3 0,0 

Summa nämndsverksamhet -523,3 -545,4 -544,1 -1,3 

     

Finansförvaltning / Övrig gemensam verksamhet     

Pensions- och personalkostnader -9,3  -21,2  -26,2  5,0  

Övrigt förvaltningsgemensamt -12,1  -5,6  -5,6  0,0  

Exploateringsverksamhet  2,3  0,6  6,0  -5,4  

Vinst vid försäljning av övriga fastigheter och anläggningstillgångar 2,1  2,4  - 2,4  

Interna kapitalkostnader 33,0  31,4  31,4  0,0  

Summa skattefinansierad verksamhet -507,3 -537,9 -538,6 0,7 

     

Nedskrivningar -15,3  - - 

Planenliga avskrivningar -28,2 -28,8 -28,8 0,0 

Summa efter avskrivningar -550,8 -566,7 567,4 0,7 

     

Skatteintäkter 488,5  510,8  505,7  5,2  

Kommunal utjämning och fastighetsavgift 76,1  73,3  66,0  7,3  

Finansiella intäkter 2,6  2,6  2,6  0,0  

Finansiella kostnader -0,4  -0,6  -0,6  0,0  

Åretsresultat  16,0 19,5 6,3 13,1 
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Driftredovisning – prognos 2022 

 
Helårsprognosen efter fyra månader pekar på ett 

positivt resultat om 19,5 mnkr. Det innebär en kraftig 
förbättring jämfört med budget på 13,1 mnkr.  

Verksamhetens nettokostnader, inklusive reavins-
ter vid försäljning av fastigheter och exploaterings-
verksamhet men exklusive årets avskrivningar 
väntas per helåret öka med 6,0 procent (30,6 mnkr) 
jämfört med 2021. Skatteintäkter och utjämnings-
bidrag ökar i helårsprognosen med 3,3 procent 
(19,5 mnkr) jämfört med utfall 2021. 

Nämndsverksamhet 

För nämndverksamheten prognostiseras ett 
underskott om -1,3 mnkr, och avser kommun-
styrelsens tekniska verksamhet. Prognosen bygger 
på att kommunstyrelsen inte beslutar om ytterligare 
tilldelningar under året från KS ofördelade medel. 
Övriga nämnder prognostiserar ett resultat i nivå 
med budget. Läs mer om nämnderna i kommande 
avsnitt Ekonomisk uppföljning per nämnd.  

Nämnderna får under perioden januari till mars 
2022 delvis ersättning för sjuklöner från staten på 
grund av rådande corona-pandemi.  

Finansförvaltning / Övrig gemensam verksamhet 

Kostnader för löneökningar, pensioner och 

sociala avgifter förväntas bli 5,0 mnkr lägre än 
budgeterat under året vilket främst beror på lägre 
sociala avgifter än budgeterat.  

 
Övrigt förvaltningsgemensamt innefattar bland 

annat kostnader för fastighetsskatt, försäkringar, 
driftbidrag. Prognosen innebär totalt sett ett resultat 
i nivå med budget för dessa delar.  

 Exploateringsintäkterna och vinst vid försäljning 

av anläggningstillgångar prognostiseras enligt 
försiktighetsprincipen. Flertalet av årets budgeterade 
intäkter från fastighetsförsäljningar är mycket osäkra 
då dessa idag finns för behandling hos överprövande 
myndighet. I prognosen är därför inga ytterligare 
försäljningar under året medräknade. Under året har 
två bostadstomter sålts, varav den ena via Sotenäs-
bostäder, samt en industritomt. Det innebär att årets 
prognos för fastighetsförsäljningar är försiktigt lagd 
och uppgår till -3,0 mnkr jämfört med budget. 

 
Intäkter från fastigheten som testamenterats 

kommunen är inte med i prognosen då dessa 
villkorats och osäkerheter finns avseende när i tid 
dessa villkor kan uppfyllas. 

 
Årets avskrivningar beräknas uppgå till 

budgeterade 28,8 mnkr.  
 
Skatteintäkter inklusive slutavräkning beräknas 

ge ett överskott mot budget med +5,2 mnkr, varav 
slutavräkning för 2021 uppgår till +1,8 mnkr och 
slutavräkning för 2022 uppgår till +3,4 mnkr. 

 
 Kommunal utjämning och generella bidrag 

inklusive fastighetsavgift beräknas ge ett överskott 
om +7,3 mnkr, varav +3,2 mnkr avser inkomst-
utjämning, +2,4 mkr avser regleringsposten, och 2,0 
mnkr avser fastighetsavgiften.  

 
Kommunen har inga lån hos kreditinstitut. 

Finansiella intäkter avser främst borgensavgifter 
och utdelningar från kommunala bolag. 
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Ekonomisk uppföljning per nämnd  

Kommunfullmäktige m.fl. 

Resultaträkning  

(mnkr) 

Bokslut 

2021-04 

Bokslut 

2022-04 

Prognos 

2022 

Kommunfullmäktige -0,3 -0,3 -1,0 

Revision -0,2 -0,2 -0,7 

Valnämnd  -0,0 0,3 -0,8 

Överförmyndare -0,3 -0,3 -1,0 

Nettokostnad -0,8 -0,5 -3,5 

Kommunbidrag 0,9 1,2 3,5 

Periodens resultat 0,0 0,7 0,0 
 

För helåret beräknas ett resultat i nivå med 
budget. Valnämnden har ett överskott nu men det 
kommer justeras allt eftersom valet fortgår.  
 

Kommunstyrelsen 

Allmän verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-04 

Bokslut 

2022-04 

Prognos 

2022 

Intäkter 12,7 13,2 31,6 

Kostnader -32,4 -34,4 -100,2 

Nettokostnad -19,7 -21,1 -68,6 

Kommunbidrag 22,2 23,0 70,3 

Periodens resultat 2,5 1,9 1,7 
 

Periodens utfall uppgår till -21,1 mnkr, vilket är 
1,9 mnkr bättre än budgeterat, varav ofördelade 
medel påverkar periodens resultat med + 0,4 mnkr. 

Periodens intäkter är +3,0 mnkr bättre än 
budgeterat, på grund av försäljning av projektledart-
jänster inom både ekonomi och personal-
avdelningen, försäljning av fordon och inventarier 
inom arbetsmarknadsenheten (dessa intäkter är av 
engångskaraktär) samt att projektbeslut för 2022 har 
tillkommit efter budgetprocessen inom Näringsliv- 
och utvecklingsenheten. Sjuklöneersättningar 
uppgår för perioden till +0,2 mnkr.  

Periodens kostnader är -1,0 mnkr högre än budget 
främst till följd av ökade konsultkostnader inom 
kommunledningen, även vissa projektkostnader 
inom symbiosverksamheten har varit högre än 
budgeterat under perioden.  

Personalkostnaderna är +0,7 mnkr lägre än 
budgeterat under perioden, främst till följd av vakant 
tjänst inom kommunledningen som planeras bli 
tillsatt till hösten.  

För helåret beräknas ett positivt resultat om +1,7 
mnkr mot budget, varav ofördelade m del +1,3 mnkr. 
Resterande överskott avser främst vakant tjänst inom 
kommunstyrelsen som verksamhetsutvecklare, 
vilken beräknas vara tillsatt först till hösten. 

Teknisk verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-04 

Bokslut 

2022-04 

Prognos 

2022 

Intäkter 39,0 40,8 134,5 

Kostnader -44,9 -49,6 -153,5 

Nettokostnad -6,0 -8,8 -19,0 

Kommunbidrag 5,9 7,6 16,0 

Periodens resultat -0,1 -1,2 -3,0 
 

Periodens utfall uppgår till -8,8 mnkr, vilket är 
1,2 mnkr sämre än budgeterat.  

Periodens avvikelse mot budget beror främst på 
höjda el-priser och därmed kraftigt ökade 
elkostnader. Dessa kompenseras något under 
perioden genom ett överskott på medel för förstudier 
till investeringar, som ännu inte börjat tas i bruk fullt 
ut. Framåt finns också aviserat prishöjningar på 
livsmedel, som därför väntas överskrida budget 
under resten av året. 

För helåret beräknas ett negativt resultat om -3,0 
mnkr mot budget.  

Personalkostnaderna är 0,5 mnkr högre än 
budgeterat vilket främst avser pensionsavgång än 
budgeterat. 

I helårsprognosen bedöms kostnaden överstiga 
budget med 2,4 mnkr och ökade kostnader för 
livsmedel med 0,6 mnkr. 

Kommunstyrelsen väljer att inte vidaredebitera de 
höjda kostnaderna på fastighet och måltid till 
verksamheterna, utan hanterar underskotten i egen 
budget.  
 
Byggnadsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-04 

Bokslut 

2022-04 

Prognos 

2022 

Intäkter 6,8 1,6 6,3 

Kostnader -9,0 -5,4 -17,0 

Nettokostnad -2,2 -3,8 -10,6 

Kommunbidrag 3,2 3,6 10,6 

Periodens resultat 1,0 -0,2 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -3,8 mnkr, vilket är 0,2 
mnkr sämre än budgeterat. Avvikelsen beror främst 
på ökade kostnader för bostadsanpassning. 

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. 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag upp-
går till 1,4 mnkr vilket är 0,6 mnkr sämre än 
budgeterat. Eftersom beviljade bidragsbelopp har en 
mycket stor variation kan utfallet vara högst till-
fälligt och innebär ingen justering av nämndens 
helårsprognos. 

Helårsprognosen bedöms ligga i nivå med budget. 
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Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Resultaträkning  

(mnkr) 
Bokslut 

2021-04 

Bokslut 

2022-04 

Prognos 

2022 

Intäkter 3,7 3,2 11,3 

Kostnader -3,8 -4,0 -13,2 

Nettokostnad -0,2 -0,8 -1,9 

Kommunbidrag 0,5 0,6 1,9 

Periodens resultat 0,3 -0,2 0,0 

Varav Sotenäs 

andel 0,0 0,0 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -0,8 mnkr, vilket är 0,2 
mnkr sämre än budgeterat. 

Intäkterna för perioden är 0,6 mnkr lägre än 
budgeterat samt 0,5 mnkr lägre än motsvarande 
period föregående år. Periodens avvikelse beror 
främst på minskade intäkter på grund av 
eftersläpande fakturering på grund av byte av 
ekonomisystem. Verksamheten i huvudsak har 
kunnat drivas som planerat under första delen av 
året. 

Periodens kostnader har ökat med 0,2 mnkr 
jämfört med samma period föregående år. Periodens 
kostnader är 0,4 mnkr lägre än budget. Vilket främst 
avser minskade personalkostnader om 0,7 mnkr på 
grund av tjänstledigheter som inte kunnat 
bemannats. Viss del har täckts upp av en konsult 
vilket lett till ökade konsultkostnader om 0.3 mkr. 

Helårs prognosen är att budgeterat resultat 
kommer att uppnås utan avvikelse  
 
Utbildningsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-04 

Bokslut 

2022-04 

Prognos 

2022 

Intäkter 10,4 9,0 26,5 

Kostnader -75,5 -75,6 -226,9 

Nettokostnad -65,1 -66,5 -200,4 

Kommunbidrag 65,6 -66,8 200,4 

Periodens resultat 0,5 0,3 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -66,5 mnkr, vilket är 
0,3 mnkr bättre än budgeterat.  

Intäkterna under perioden är -0,2 mnkr lägre än 
budgeterat avser minskade intäkter för utbildningar 
som saknar deltagare samt lägre bidrag från 
migrationsverket än vad som budgeterats.  

+1,1 mnkr har kompenserats i ersättning för 
sjuklönekostnader. 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 lägre än 
budgeterat under perioden och beror främst på 
vakanta tjänster som kommer att tillsättas under 

hösten, vi har även haft ökade vikarie och 
sjuklönekostnader under årets första kvartal till följd 
av Pandemin med hög sjukfrånvaro då verksam-
heterna följt de rådande restriktionerna. 

För helåret beräknas ett resultat i nivå med 
budget.  

Förskola 

Intäkterna under perioden är högre än budgeterat, 
detta beroende på ersättning för sjuklönekostnader, 
statsbidrag, samt högre intäkter i ordinarie taxa på 
grund av ökat barnantal i verksamheterna.  

Personalkostnaderna är -0,8 mnkr högre än 
budgeterat och kan förklaras med ökade kostnader 
för sjuklön, högre kostnader för timanställda på 
grund av covid-19. 

Övriga kostnader ligger även de över budget med 
-0,3 mnkr, och avser kostnader för skyddskläder 
samt ökade kostnader i samband med organisations-
förändringar. 

Periodens överskott mot budget uppgår totalt till 
+0,4 mnkr, årets helårsprognos för förskole-
verksamheten förväntas landa på -0,1 mnkr. 

Grundskola och grundsärskola 

Grundskolan redovisar ett underskott på -0,7 
mnkr, detta främst till följd av minskade bidrag från 
migrationsverket, ökade personalkostnader samt 
ökade interna måltidskostnader mot vad som 
budgeterats.  

Periodens personalkostnader är -0,1 mnkr högre 
än budget och förväntas öka till hösten då högstadiet 
behöver utöka en parallellklass. Prognosen för 
grundskolan beräknas hamna på ett underskott på -
0,7 mnkr.  

Särskolans utfall för perioden +0,3 mnkr bättre än 
budget. Överskottet beror på låga personalkostnader 
under vårterminen då personal kommer att tillsättas 
till höstterminen, prognosen förväntas landa på ett 
överskott på +0,2 mnkr vid årets slut för särskolan.  

Helårsprognosen innebär ett förväntat underskott 
på -0,5 mnkr mot budget. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

Intäkterna under perioden är -2,2 mnkr lägre än 
budgeterat, detta främst beroende på minskade 
intäkter för dem utbildningar som tvingats ställas in, 
vi ser även en minskning av kostnader till följd av 
detta.  

Personalkostnaderna har ett överskott på 
+0,9 mnkr som förväntas landa på +2,0 mnkr vid 
årets slut då 1,75 tjänster varslas under våren. 
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Helårsprognosen förväntas landa på en budget i 
balans. 

Kultur och fritid 

Intäkterna under perioden är +0,7 mnkr högre än 
budgeterat vilket främst beror på ersättning för 
sjuklönekostnader samt en ökning av projekt jämfört 
med vad som budgeterats. 

Personalkostnaderna ligger med ett överskott på 
+0,1 mnkr, dessa förväntas jämnas ut under året till 
ett underskott som hör ihop med dem ökade 
intäkterna.  

Helårsprognosen är att budget förväntas hållas. 
 

 
Omsorgsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-04 

Bokslut 

2022-04 

Prognos 

2022 

Intäkter 23,5 24,4 74,5 

Kostnader -100,6 -104,6 -315,8 

Nettokostnad -77,0 -80,3 -240,3 

Kommunbidrag 76,1 78,9 240,3 

Periodens resultat -0,9 -1,3 0,0 
  

Periodens utfall uppgår till -80,3 mnkr, vilket är  
-1,3 mnkr sämre än budgeterat. Periodens avvikelse 
mot budget beror främst på höga personalkostnader 
under årets första månader inom äldreomsorgen 
samt placeringskostnader inom socialpsykiatrins 
verksamhetsområde. 

För helåret 2022 prognostiseras ett resultat i nivå 
med budget. Helårsprognosen påverkas av att 
förvaltningen arbetar aktivt med strategisk planering 
av mottagna statsbidrag som finansierar många 
utvecklingsinsatser inom verksamheterna. 

Förvaltningen ser en betydande svårighet att 
rekrytera personal i samtliga verksamheter vilket lett 
till höga personalkostnader i form av övertid. Under 
maj månad har avdelningen äldreomsorg gått upp i 
stabsläge i syfte att kunna hantera bemanningen 
under semesterperioden. 

Äldreomsorg  

Inom äldreomsorgen finns ett underskott per siste 
april kopplat till personalkostnader och övertids-
ersättning som ökat i jämförelse med samma period 
föregående år till följd av hög sjukfrånvaro och svårt 
att rekrytera personal. Ett indikerat arbete för att 
kunna få en robust ökad grundbemanning pågår i alla 
verksamheter. 

Individ-och familjeomsorg 

Inom individ- och familjeomsorgen har netto-
kostnaden ökat, främst kopplat till kostnader för vård 
av vuxna med missbruksproblem. Kostnaderna för 
placerade vuxna med missbruk kan förklaras av att 
det finns ett fåtal individer som har svår psykisk 
ohälsa i kombination med ett destruktivt missbruk 
och då är i behov av slutenvård. Samtidigt finns ett 
överskott i verksamheten kopplat till barn- och 
ungdomsvård. Nettokostnad för ekonomiskt bistånd 
har minskat jämfört med samma period 2021, men 
ligger trots det högt i förhållande till budget. 
Verksamheten räknar även i helårsprognos 2022 
med ett underskott kopplat till ekonomiskt bistånd. 

LSS-verksamhet och Socialpsykiatri 

Inom LSS-verksamheten och socialpsykiatrin har 
kostnaderna ökat jämfört med samma period 2021 
och beror främst på ökat antal assistanstimmar samt 
höga kostnader för köpta platser inom social-
psykiatrin. Även ökade kostnader inom grupp-
bostäderna vilket främst beror på ökade personal-
kostnader till följd av utökat behov hos brukare. De 
höga kostnader för köpta platser inom social-
psykiatrin under våren är kopplade till placerade 
vuxna med psykisk ohälsa, missbruksproblem och 
komplexa behov som kommunen i dagsläget inte har 
möjlighet att bemöta i kommunal regi. Kontinuerliga 
uppföljningar sker kring köpta platser i syfte att följa 
utvecklingen hos den enskilde för att på sikt kunna 
hitta hemmaplanslösningar med reducerade 
omvårdnadsbehov som är hållbara över tid för den 
enskilde. 
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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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Delårsrapport april 2022 kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning  

I ärendet presenteras kommunstyrelsens delårsrapport april 2022.  
 
Redovisningen omfattar ekonomiskt utfall, personalfrågor samt uppföljning av 
målrapporteringen.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner upprättad delårsrapport april 2022.  

 
Bilaga 
Delårsrapport april 2022 
 
 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
______________________________  __________________________ 
Håkan Sundberg   Eveline Karlsson 
Tf kommundirektör   Förvaltningschef 
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Ordförande och förvaltningschef 
Ordförande KS: Mats Abrahamsson (M). TF Kommundirektör: Håkan Sundberg. Förvaltningschef SBF: 
Eveline Karlsson 

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. 

Arbetsmarknadsenhetens mål är att minska långtidsarbetslöshet och utanförskap och skapa förutsättningar 
för individer till anställning på öppna arbetsmarknaden. 

Näringsliv och utveckling arbetar med näringslivs- och besöksnäringsutveckling. Symbioscentrum ska vara 
en ledande aktör inom maritim utveckling och omställningen till cirkulär ekonomi. 

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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Årets verksamhet 
KS allmän verksamhet 

Implementering av nytt ekonomisystem pågår på ekonomiavdelningen och ska produktionssätts i maj. Detta 
genomförs tillsammans med Munkedals kommun samt Sotenäsbostäder och Sotenäs RehabCenter. Ett steg 
i digitaliseringen genom att gå från manuella rutiner till automatisering och få effektivare ekonomi-
processer. Personalomsättning inom ekonomiavdelningen kommer att påverka verksamheterna under 
året. Upphandling av nytt HR- och lönesystem har pågått under en tid och kommer troligen att bli klar 
under juni. därefter följer en lång tid av implementering av det nya systemet. 

Ett stort antal upphandlingar pågår, och det finns ett ökat behov där upphandlingsstödet av att endast ha en 
upphandlare i kommunen inte räcker till, man har nu tagit beslut om att utöka upphandlarsidan under 2022 
och fått utökad budget. Under året kommer en ny kommunikatör introduceras likaså en ny tjänst inom 
personalavdelningen med en HR-specialist med inriktning arbetsmiljö och hälsa. 

Personalavdelningen har under början av året stöttat verksamheterna med sommarrekryteringen framförallt 
omsorgsförvaltningen, man har även deltagit i jobbmässa och en digital informationsträff i samarbete med 
arbetsförmedlingen. Pandemin påverkade verksamheterna stort under de första månaderna på året vilket 
ledde till personalbrist på flera ställen och personalavdelningen hjälpte till med att se över behov av att 
omfördela personal mellan verksamheter. Den stora smittspridningen i början av året ledde till höga sjuktal 
vilket kommer påverka statistiken hela året. Även den långa sjukfrånvaron har ökat vilket HR-specialisterna 
tillsammans med cheferna behöver arbeta med på både individ och gruppnivå för att skapa förutsättningar 
för en återgång i arbete. 

Kriget i Ukraina och massflyktingsdirektivet har gjort att arbetsmarknadsenheten pausade verksamheter en 
kortare period för att ställa iordning och strukturera upp evakueringsboenden i kommunen. Arbetet 
genomfördes i ett nära samarbete med övriga förvaltningar och civilsamhället. Har även inlett en dialog 
med civilsamhället kring möjliga framtida samverkansformer. Arbete pågår med att ta fram mer permanenta 
boendeplatser för de flyktingar från Ukraina som kommer att anvisas till kommunen, utifrån en ny lag om 
mottagande för kommunen som träder i kraft 1 juli 2022. Hittills har inte Sotenäs kommun tagit emot några 
flyktingar från Ukraina men två boende har förberetts för ett mottagande. 

Under perioden har hållbarhetsstrategen i samarbete med kommuner i norra Bohuslän tagit fram en miljö 
och klimatutbildning som går ut till alla medarbetare och förtroendevalda. Under perioden har 
Symbioscentrum varit på slutkonferens för projektet Setts 2 i Skagen, här var det 60 talet deltagare från 
Sverige, Norge och Danmark. Här lyfte ledningen för interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak fram projektet 
som ett mycket lyckat projekt. Det har också börjat en industridoktorand som är knuten till 
Symbioscentrum. Det har varit en del besök på Symbioscentrum så som Biskopen i Göteborgs stift, 
Havsambasadören. 

Efter att coronarestriktionerna släppts har flera verksamheter återgått till det normala, bland annat så följer 
räddningstjänsten utbildningsplanen för övningsverksamheten enligt lagt schema. Dock släpar före-
byggande aktiviteter samt tillståndshantering men förväntas komma ikapp under året. Det är hög 
ärendeinströmning från byggnadsnämnden som påverkar räddningstjänstens resurser negativt, tillsyner har 
ej kunnat genomföras enligt plan. Reviderade riktlinjer för alkoholservering har antagits av KS. samt att E-
ansökan för stadigvarande serveringstillstånd har tagits bruk. 

KS teknisk verksamhet 

Det omfattande strategiska arbete som inleddes under 2021 har fortsatt under första tertialet och det är 
tydligt att Kommunstyrelsen arbetar utifrån en helhetssyn i koncernen. Den tekniska sidan av 
kommunstyrelsen arbetar tillsammans med Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 
Sotenäs Vatten AB, Västvatten AB och Sotenäsbostäder AB med översiktsplan, va-planering, mobilitets-
utredning, bostadsförsörjningsprogram, skyfallsutredning, väg- och cykelstrategi, laddplan, sjöbodspolicy, 
förstudie för energieffektivisering m.m. Tillsammans med Rambo AB samt Munkedals och Lysekils 
kommuner tas också en renhållningsplan fram. 
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Med hjälp av dessa långsiktiga och övergripande dokument på plats kommer det konkreta samhälls-
byggandet med detaljplanering och ärendehantering att kunna bli mer strukturerat, väl prioriterat och 
därmed effektivare och enklare att budgetera. 

För att vara i redo när dessa dokument är på plats har samhällsbyggnadsförvaltningen tillsatt fyra 
arbetsgrupper som ska arbeta med långsiktig verksamhetsplanering. Arbetsgruppernas förslag ska baseras 
på de politiskt beslutade strategiska dokumenten som räknades upp ovan, och utifrån Kommunfullmäktiges 
vision samt mål- och resursplan. Planeringen beräknas vara färdig vid årets slut och kunna ligga till grund 
för de rambudgetbeslut som ska fattas i inledningen av 2023. 

I en tillitsstyrd organisation är det medarbetarna som arbetar fram förvaltningens handlingsplaner med stöd 
av cheferna. Arbetsgruppernas uppdrag handlar om fysiskt samhällsbyggande, ärendehantering, nyckeltal 
för lokalvård och fastighet, samt arbete med genomförande av kostpolicyn (där även Utbildningsnämnden 
ingår och där Omsorgsnämnden kommer att delta i nästa steg). 

Pga. covid- 19 har sjukfrånvaron varit hög i inledningen av året. 

Det rådande världsläget påverkar inflationen i stort. För de tekniska verksamheternas del är det framför allt 
prisökningar på livsmedel och energi som påverkar. 
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Måluppfyllelse 
Nämndens styrande verksamhetsmål bygger på fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning. Bedömningen av måluppfyllelsen avser årets helårsprognos. Denna baseras på prognoser för 
de indikatorer som är kopplade till respektive mål. 

Kommunstyrelsen har beslutat om nio styrande verksamhetsmål för år 2022. Av dessa prognostiseras sju 
bli helt eller i hög grad uppfyllda, medan två av målen bedöms delvis uppnås.  

 

4. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att 

rekrytera, behålla och utveckla personal 

 

4.1 KS: Kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla 

personal    

Inom kommunen pågår arbete kring tillitsbaserat ledarskap och inom samhällsbyggnadsförvaltningens 
ledningsgrupp har arbetet med att stärka medarbetarnas självledarskap på både individ- och gruppnivå 
fortsatt. Med ett sådant ledarskap ökar kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Detta då 
medarbetarna därigenom får respekt för sina kunskaper och beslut, liksom möjlighet att utvecklas. Inom 
vissa delar av kommunstyrelsen finns möjlighet till distansarbete på deltid vilket kan öka kommunens 
attraktionskraft. 

Samtliga tillsvidareanställda medarbetar ska erbjudas heltid men det finns de medarbetare som efter eget 
önskemål väljer deltid. Här blir det viktigt att undersöka orsaken till deltid så det inte beror på 
arbetsförutsättningar eller dålig arbetsmiljö. 

Sjukfrånvaron totalt inom kommunstyrelsen är lägre än inom kommunen som helhet. Dock är det viktigt 
att samtliga enheter arbetar aktivt med frågan på både grupp- och individnivå. Sjukfrånvaron är högre i 
måltids- och lokalvårdsverksamheterna än i övriga verksamheter. Många drabbades av covid-19 i början 
av året och restriktionerna gällde då fortfarande. Förvaltningen kommer att återuppta trivselaktiviteter och 
arbetar vid sidan av kommunens ambitiösa HR-arbete också särskilt med samtal vid första sjukdagen. 
Kommunen erbjuder även med start i mars 2022 personalstöd via bolaget Falck Healthcare, som är en 
kostnadsfri rådgivning till alla medarbetare. 

Avseende kompetensförsörjning erbjuder förvaltningen inom olika enheter praktikplatser och det görs även 
en årlig genomlysning av personalförsörjningsplaner som ger en bild av kompetensbehovet nu och 
framöver. 

Målet prognostiseras uppnås under året. 

 

Nyckeltals-indikator År 
 2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Andel tillsvidareanställda som har en 
heltidsanställning i anställningsbeviset 

98%  98% 98% 98%  

Sjukfrånvaro total 7.6% 6.3% 7.0% 7.0%  
Andel medarbetare som skulle 
rekommendera Sotenäs kommun som 
arbetsgivare 

64%  
(år 2020) 

Hösten  
2022 

70% 70%  

Antal pågående ärenden i 
markförvaltningen 

175 191 180 180  
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6. KF: Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för att 

säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov 

 

6.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa tillgången till rätt kompetens    

Sotenäs kommun har ett mål om att medarbetarnas värdering av hållbart medarbetarengagemang ska öka. 
Mätetalet bygger på nio frågor i medarbetarundersökningen inom områdena ledarskap, motivation och 
styrning. Inom området motivation värderas möjlighet till utveckling och lärande, inom ledarskap värderas 
tillit, delaktighet och förutsättningar och inom styrning efterfrågas tydliga mål, förväntningar och 
uppföljning. 

Som stöd och styrning dokumenteras förvaltningens kompetensförsörjningsarbete i den förvaltnings-
övergripande kompetensförsörjningsplanen som revideras i början av varje år. Utifrån behov kan ansökan 
om finansiering av utbildning ske via omställningsfonden. 

Arbetsmarknadsenheten har konferenser inbokade under året för att personal ska ha god omvärlds-
bevakning och förutsägningar att följa med i de snabba förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken och 
att kommunen ska klara att möta de krav som ställs utifrån massflyktingsdirektivet pga. världssituationen. 
Räddningstjänsten har en utmanade situation med rekrytering av deltidspersonal vilket fortsätter vara en 
prioriterad uppgift då det i en ökande omfattning blir allt svårare att rekrytera, vidmakthålla samt 
kompetensutveckla denna personalkategori. Här blir det viktigt att kommunen föregår med gott exempel 
som arbetsgivare. 

Kompetensförsörjningen är också angelägen från näringslivssynpunkt och framtida behov och utmaningar 
och ur ett samhällsperspektiv där alla människors arbetsförmåga behövs och ska tas tillvara. 

Målet prognostiseras uppnås under året. 

 

Nyckeltals-indikator År  
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Hållbart medarbetarengagemang - 
HME kommunalt anställda 

81% Hösten  
2022 

83% 83%  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, 
NKI 

70  
(år 2020) 

Hösten  
2022 

75 75  

NKI Brandskydd, ÖJ (Insikt) - Hösten  
2022 

86 86  

NKI Serveringstillstånd, ÖJ (Insikt) 71 
(år 2020) 

Hösten  
2022 

75 75  

Andel inskrivna personer på 
Arbetsmarknadsenheten som gått 
vidare till studier eller arbete 

22% 29% 30% 30%  

Andel tillsvidareanställda medarbetare 
i tillagningskök med kockutbildning 

70% 70% 75% 80%  

Andel tillsvidareanställda medarbetare 
inom lokalvården med yrkescertifikat 

90% 90% 90% 90%  
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7. KF: 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 

 

7.1 KS: Näringslivsarbetet ska präglas av ett positivt företagsklimat och främja tillväxt i befintliga 

företag och göra kommunen attraktiv för etableringar och nyföretagande    

 

Företagarfrukost och lotsmöten 

Kommunen har under våren genomfört den första företagarfrukosten sedan coronapandemins början, samt 
planerat för ytterligare ett tillfälle. Syftet med företagarfrukostarna är att få företag att nätverka samt få 
intressant/matnyttig information. Den första frukosten hade temat "Solceller" och genomfördes i samarbete 
med energirådgivarna. Kommunen medverkar även på Företagarnas evenemang så som luncher m.m. 
Under våren har flertalet lotsmöten genomförts med gott utfall där bra rådgivning har kunnat ges direkt till 
företagare. 

Företagsärenden 

Ärenden kan hanteras alltmer effektivt i en tillitsbaserad organisation. Detta eftersom medarbetarna har 
både formell behörighet och förtroende från både chefer och politiker i sina prioriteringar och sitt 
beslutsfattande. När det gäller företagsärenden i markförvaltningen bedöms ett fåtal ärenden vara 
ofördelade vid årets slut. Mängden pågående företagsärenden bedöms vidare ligga kring 80 stycken och 
därmed kan balans i hanteringen anses vara uppnådd vid årets slut. Som framgått under mål 4 bedöms också 
arbetsbelastningen då ha nått en rimlig nivå (180 pågående ärenden). Därmed kommer det att finnas 
utrymme att handlägga totalt 100 andra ärenden såsom revidering av policys, motioner, medborgarförslag, 
särskilda uppdrag, taxor, ärenden från privatpersoner och ideella föreningar osv. 

Industriområden 

För industriområdena Hogenäs Hamn i Kungshamn och Bratteby i Hunnebostrand har projekteringen inletts 
med framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenaderna. Förvaltningen tror sig ha 
kommit långt med detta arbete när året är slut, men med reservation för upphandlingsprocess, möjlighet för 
entreprenörer att genomföra uppdragen, samt ökande entreprenad-priser. Ett antal av markförvaltningens 
pågående företagsärenden gäller förfrågningar inom dessa industriområden. 

Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas under året. 

 

Nyckeltals-indikator År 
 2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
 2022 

 

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, 
ranking 

245 Hösten 
2022 

200 160  

Sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen (SNR) 

3.1 Hösten 
2022 

3.3 3.3  

Antal lotsgruppsmöten förvaltningen 
deltagit vid under året 

15 9 18 10  

Antal företagsärenden inom 
markförvaltningen där handläggare 
ännu inte utsetts 

32 27 5 0  

Antal pågående företagsärenden under 
handläggning inom markförvaltningen 

87 89 80 80  

Tillgänglig detaljplanerad och beredd 
mark för företagsetablering, i m2 

0 0 35 000 35 000  
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8. KF: Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill bo, leva och 

besöka kommunen 

 

8.1 KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar turism och vara en attraktiv plats att besöka året runt   

 
Gästhamnar 

Det finns service i gästhamnarna från maj till oktober, om än i varierande grad i de olika hamnarna. I april 
skrevs också avtal om nytt verksamhetsstöd för hamnverksamheterna med förenklad bokning, incheckning 
och betalning för kommunens gästhamnsgäster. 

Markupplåtelse 

Sedan pandemin släppt sitt grepp har ansökningar om markupplåtelse för offentliga tillställningar börjat 
kommit in igen. Även annan mark upplåts också för turist- och besöksnäring. Beslut om nyttjanderättsavtal 
för laddstolpar på befintliga kommunala parkeringsplatser har också fattats. Flera åtgärder verkar alltså i 
målets riktning. 

Ställplats för husbilar 

Kommunstyrelsen har ansökt om bygglov för två ställplatser för husbilar 2022 (i Väjern och Kungshamn). 
Byggnadsnämnden har emellertid inte medgivit bygglov. Ansökan om bygglov görs på delegation i 
kommunstyrelseförvaltningen efter samråd med plan- och byggenheten. Efter sommaren kommer 
emellertid förslag till beslut om att ansöka om bygglov underställas kommunstyrelsen. Målet om ytterligare 
en ställplats bedöms alltså inte att kunna uppfyllas år 2022. 

InfoPoints 

En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med InfoPoint-märket. Det kan till exempel röra 
sig om en näringsidkare eller en kommunal anläggning som kan ge lokal turistisk information på plats. 
Året-runt-öppna Info Points finns i flertalet av kommunens samhällen: Nordens Ark och Kulturhuset Hav 
& Land i Hunnebostrand, Tumlaren i Väjern, kommunhuset och Pressbyrån i Kungshamn, samt Coop på 
Malmön. Detta bidrar till att besökare har möjlighet att få information om platsen vid sitt besök, även 
utanför högsäsong. 

Måluppfyllelsen ifråga om förlängd säsong är från de tekniska verksamheternas perspektiv något 

svårbedömd så här tidigt på året, men bedöms försiktigtvis kunna vara delvis uppfyllt vid årets slut. 

 

Nyckeltals-indikator År  
2021 

Utfall  
2022 

Prognos  
2022 

Mål  
2022 

 

Antal gästnätter i kommunens 
gästhamnar 

17 097 20 15 309 15 309  

Antal nya områden för 
husbilsparkeringar 

1 0 0 1  

Antal auktoriserade, året-runt-öppna, 
InfoPoints 

5 6 6 5  
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10. KF: 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 

 

10.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en balanserad demografisk befolkningsutveckling    

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 
65 år och äldre, dividerat med antal personer 20-64 år. Ett värde över 1,00 innebär att gruppen äldre och 
yngre är större än den i arbetsför ålder. Den demografiska försörjningskvoten uppgick vid årsskiftet till 
1,02 och har sedan dess ökat. Snittet för kommunerna i Västra Götaland uppgick vid årsskiftet till 0,89 och 
snittet i riket till 0,77. En låg försörjningskvot skapar bra förutsättningar för personalförsörjning inom 
kommunen och minskar sårbarheten vid förändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. 

I det pågående arbetet med översiktsplan tas bostadsområden och verksamhetsområden fram för att 
attrahera en allt större andel folkbokförda invånare i arbetsför ålder. Parallellt tas ett bostadsförsörjnings-
program fram för att säkerställa att bostadsplaneringen utgår ifrån det verkliga behovet men också utifrån 
den önskade demografiska utvecklingen. 

Symbioscentrum skapar förutsättningar för att nya företag bildas och redan befintliga utvecklas, vilket 
innebär att fler individer i arbetsför ålder kan anställas. 

Målet prognostiseras delvis uppnås under året. 

 

Nyckeltals-indikator År 
 2021 

Utfall  
2022 

Prognos 

 2022 
Mål 

 2022 
 

Demografisk försörjningskvot 1.02 1.05 1.05 0.99  
Antal invånare totalt 9 125 9 131 9 143 9 133  

 

 

11. KF: I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika bostadsalternativ 

där alla finner ett boende 

 

11.1 KS: Kommunstyrelsen säkerställer att det finns tillgång till en bredd och variation av olika 

bostadsalternativ där alla finner ett boende    

Kommunstyrelsens roll i arbetet med översiktsplan, VA-plan, och prioritering av detaljplaner men också 
som beslutsfattare i ärenden om detaljplaner väsentlig för måluppfyllelsen. I bostadsförsörjnings-
programmet analyseras det framtida behovet av bostäder för att säkerställa bredd, variation och tillräcklig 
tillgång på bostäder. Detaljplanering pågår för ett stort antal bostäder, inte minst norr om 
Väjern. Kommunstyrelsen tar regelbundet del av information om pågående planarbete. Detta syftar till att 
ge kommunstyrelsen möjlighet att sätta sig in i planerna i god tid inför kommande beslut och därmed 
effektivisera processerna. Ju tidigare justeringar görs desto effektivare och mer förutsägbar blir hanteringen 
för exploatörerna. 

Sotenäsbostäder redovisar antalet pågående och färdigställda bostäder i sin rapportering. 

Målet prognostiseras uppnås under året. 
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12. KF: 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 

 

12.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en välutbyggd infrastruktur för att främja utvecklingen i 

kommunens samhällen    

 

Strategiska dokument 

Även för detta mål är pågående strategiskt arbete väsentligt. Detta gäller framför allt VA-planen och 
mobilitetsutredningen. Mobilitetsutredningen innehåller förslag till hur trafikvolymerna kan hanteras 
sommartid, inte minst ifråga om parkeringsplatser. En strategi för väg- och cykelnätet tas också fram liksom 
förslag till reviderad sjöbodspolicy och inventering av möjliga platser för nya sjöbodstomter. Tillsammans 
med kollegorna anställda i Västvatten AB pågår också arbete med att identifiera områden med 
översvämningsproblematik och tekniska lösningar samt ekonomiska kalkyler. 

Digital infrastruktur 

SML-fiberprojektet fortlöper enligt plan och kommer att bidra till bättre redundans samt täckning av vita 
fläckar. Den digitala infrastrukturen i kommunen kommer i och med projektet att bli mer robust och 
tillgänglig både för invånare och kommunala fastigheter. Digital infrastruktur är en förutsättning för att 
kunna bedriva verksamheter på ett effektivt och konkurrensmässigt sätt. Beträffande de kommunala 
fastigheter som kommer få tillgång till ett stabilt och framtidssäkrat förvaltningsnät är även detta en 
förutsättning för bland annat digitaliseringen av kommunens verksamheter. 

Målet prognostiseras uppnås under året. 

 

Nyckeltals-indikator År 
 2021 

Utfall  
2022 

Prognos 

 2022 
Mål  

2022 
 

Antal meter nya cykelleder 0 0 500 500  
Antal nya sjöbodstomter 0 0 10 10  
Digital infrastruktur i områden där det 
år 2021 finns identifierade vita fläckar 

- 0 2 2  

Digital infrastruktur i områden med 
kommunal verksamhet som år 2021 
saknat koppling till stabil och 
framtidssäkrat förvaltningsnät 

- 0 3 3  
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13. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv 

 

13.1 KS: Effektivisering av administrativa processer    

Arbetet med att utveckla externa E-tjänster fortgår och fler och fler verksamheter har nu ersatt gamla 
blanketter med nya och moderna E-tjänster. E-tjänster är en mycket viktig del i en digitaliserad 
ärendehanteringsprocess vilket på sikt även möjliggör automation i flödena. E-tjänster har prioriterats 
eftersom de förenklar för kunder och bidrar till att verksamheterna får in rätt information. Det är emellertid 
först när integrationerna är på plats som digitaliseringen förenklas i förvaltningen. En förstudierapport har 
påbörjats för integrationsprojektet mellan E-tjänsteplattformen och verksamhetssystemet Vision. Då 
verksamheten varit fullt allokerad med annat arbete har projektet ännu inte kunnat påbörjas. Nuvarande 
plan är att starta arbetet efter sommaren men det förutsätter att resurser finns tillgängliga. Det finns en risk 
i att integrationsprojektet inte fullständigt hinner slutföras under året på grund av arbetsbelastningen hos 
berörda medarbetare. 

Förvaltningarna gör aktiva val i fråga om digitala möten och fysiska möten. Fysiska möten behövs i många 
fall för kreativitet och kommunikation, medan digitala möten i andra fall är effektivare och miljövänligare. 

Målet prognostiseras i hög grad uppnås under året. 

 

Nyckeltals-indikator År  
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Antal externa e-tjänster via sotenas.se 8 2 3 3  
Antal verksamhetssystem integrerade 
med Artvise 

0 0 1 1  

Antal ärenden i Ciceron äldre än 10 år, 
som ännu inte gallrats 

0 Ingen 
uppgift 

0 0  

 

13.2 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett hållbart samhälle    

Ett omfattande arbete för ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle pågår i verksamheterna. 

Socialt perspektiv 

Ur ett socialt perspektiv har en drogvaneundersökning genomförts i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet under 
våren. Tillsammans med Tanums och Orusts kommuner, Polismyndigheten och Länsstyrelsen har en 
kunskapshöjande konferens om krogar mot knark anordnats för att långsiktigt kunna arbeta förebyggande 
mot narkotika. Förtroendevalda, tjänstepersoner och krögare från kommunen deltog. Räddningstjänsten 
kommer under våren hålla i externa utbildningar för en ansvarsfull alkoholservering. Ett flertal projekt är 
igång vilka fått utvecklingsmedel av Hållbarhetsrådet och ska främja goda levnadsvanor, samt psykisk och 
sociala hälsa. En handlingsplan för suicidprevention har tagits fram i samverkan med regionen. EST-
gruppen sammanställer kontinuerligt en lägesbild över tryggheten i kommunen. 

Framtagande av en intern samverkansmodell inom kommunen för att minska utanförskapet, stöta personer 
som står utanför arbetsmarknaden att närma sin egenförsörjning, pågår. Medel har tillförts budget för en 
ungdomsjobbsatsning som kommer att startas upp under hösten 2022. Ett samarbete mellan AME och 
samordnaren för förebyggande insatser inom kommunen har inletts i syfte att förebygga ohälsa och höja 
livskvalitén hos människor som behöver ett utökat socialt nätverk.  

Utifrån 2021 års tillgänglighetsstrategi arbetar kommunstyrelsen med löpande registrering i tillgänglighets-
databasen som nu har 450 registreringar, vilket kan jämföras med tio registreringar när projektet inleddes. 
Information om vad som är viktigt för personer med funktionsvariation lyfts i Tillgänglighetsrådet. 
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Tillgänglighetsanpassning av kommunens lokaler genomförs löpande utifrån vilka brukare som verkar i 
lokalerna och deras behov. 

Miljömässigt perspektiv 

Kommunstyrelsen arbetar för ett hållbart samhälle ur miljömässigt perspektiv bland annat genom 
klimatlöften. Klimatlöftena innefattar cirkulära möbler och kläder, användning av el-drivna poolbilar, krav-
ställning vid upphandling i fråga om livsmedel och transporter, upplåtelse av kommunala parkeringar för 
laddning av el-bilar, framtagande av ladd-plan, minskade inköp av fossilbaserade engångsprodukter och 
energieffektiviseringar. Kommunstyrelsen har också avsatt medel för att under 2022 genomföra förstudie 
om energieffektivisering i fastighetsbeståndet. 

Medarbetare och förtroendevalda får under våren en digital miljö- och klimatutbildning som tagits fram i 
samarbete med kommunerna i norra Bohuslän. Företagsfrukost har genomförts i samarbete med klimat-och 
energirådgivarna. 

Trots en alltjämt hög sjukfrånvaro inleddes matsvinnsmätningar i ett kök den 1 februari. Resultatet av 
mätningen innebär att svinnet understiger målvärdet om max 45g svinn per portion i detta kök! Inför 
delårsbokslutet i augusti beräknas alla kök ha gjort motsvarande mätningar. 

Målet prognostiseras i hög grad uppnås under året. 

 

Nyckeltals-indikator År  
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål  
2022 

 

Antal tillsyner per restaurang med hög 
alkoholförsäljning som främst riktas 
till unga vuxna 

2 1 2 2  

Antal ton insamlat marint avfall 208 50 200 200  
Andel ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet 

26% 27% 30% 30%  

Antal gram matsvinn och 
serveringssvinn i genomsnitt/portion 

82 Ingen 
uppgift 

60 45  

Antal kg CO2e/ kg inköpta livsmedel 1.5 1.6 1.5 1.7  
Andel miljöcertifierade kem-produkter 
inom lokalvården 

90% 60% 90% 90%  

Andel miljöcertifierade plastprodukter 
inom lokalvården 

70% 70% 70% 90%  

Energiförbrukning i kommunala 
byggnader, i kWh/kvm 

127.0 32.0 123.0 123.2  

Andel förnybar och återvunnen energi i 
kommunens lokaler, exkl. oljedriven 
reservkraft och spetslast 

100% 100% 100% 100%  

Antal nya solcellsanläggningar 0 0 1 1  
Antal inköpta liter bensin och diesel 60 417 24 643 100 000 100 000  
Antal nyskapade miljöer för pollinerare 0 0 1 1  
Antal hamnar med sugtömning för 
fritidsbåtar 

4 4 4 5  

Andel som efter miljöutbildning 
upplever en ökad kunskap om 
mänsklig påverkan på miljö och klimat 

0% Hösten 
2022 

70% 70%  
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Ekonomisk uppföljning 

Driftsredovisning 

 
Utfall Jan - 

Apr 2021  

Utfall Jan - 

Apr 2022  

Budget Jan - 

Apr 2022  

Återstår Jan 

- Apr 2022  

Prognos  

Verksamhetens intäkter 51.6 54.0 51.1 2.9 166,1 
Verksamhetens kostnader  -77.4 -84.0 -82.2 -1.8 -253,7 
Summa Resultaträkning -25.7 -29.9 -31.1 1.1 -87,6 

Periodens utfall, avvikelse mot budget och helårsprognos 

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. Periodens avvikelse mot budget beror främst på lägre kostnader i 
verksamheterna under årets första tertial vilket kommer öka under andra och tredje tertialet samt av vakanta 
tjänster som förväntas tillsättas under andra tertialet, beror även på höjda elpriser och därmed kraftigt ökade 
elkostnader. Dessa kompenseras något under första tertialet med ett överskott på medel för förstudier till 
investeringar, som ännu inte börjat tas i bruk fullt ut. Framåt finns också aviserat prishöjningar på livsmedel, 
som därför väntas överskrida budget under resten av året. 
 

Verksamheten har fått ett utökat budgetanslag under året med +6,9 mnkr. 

Utökning med: +1,0 mnkr för teknisk service, +0,3 mnkr taxeintäkter som inte räknas upp med KPI , +0,4 
mnkr cykelvägar projektledning 2022, +0,2mnkr Utredning VA-verket , +0,3 mnkr Vattenförsörjningsplan, 
+0,1 mnkr Utredning Rambo, +1,5 mnkr VA-plan, +0,2 mnkr Energieffektivisering kommunens byggnader 
+0,5 mnkr driftkostnader ekonomisystem, +0,6 mnkr personalutvecklare, +0,6 mnkr 
verksamhetsutvecklare, +0,1 mnkr hälsoarbete, +0,7 näriglivsutvecklare, +1,7 mnkr fibersatsning, +0,5 
mnkr personalvård, +0,5 mnkr friskvård samt +0,1 mnkr IT och löneverksamheten. 

Minskning med: -0,8 mnkr besparingar omorganisation, -0,5 mnkr IT besparingar, -0,5 mnkr bidrag 
kulturuppdrag samt -0,6 mnkr åter heltid-deltidsresan. 
 

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. Höjda elkostnader beräknas till -2,4 mnkr och -
0,6 mnkr avser del av höjda livsmedelskostnader samt ett överskott på +0,4 mnkr i vakant tjänst inom 
kommunledningen. 

Intäktsanalys 

Perioden intäkter har ökat med +2,4 mnkr (5 procent) jämfört med samma period föregående år, vilket 
främst beror på tid som personal lagt i investeringsprojekt, ersättningar för cirkulära måltider, en ökad 
intäktsuppföljning inom näringsliv och utvecklingsverksamheten men även på en minskning av stats-
bidragen inom arbetsmarknadsenheten. 
 

Periodens intäkter har ökat med +2,9 mnkr högre än budgeterat (6 procent), främst på grund av ökade 
arbetsmarknadsbidrag samt ersättning för sjuklönekostnader (dessa intäkter är av engångskaraktär) samt att 
projektbeslut för 2022 har tillkommit efter budgetprocessen inom Närlingsliv och Utveklingsenheten. 
 

Helårsprognos jämfört med budget bedöms intäkterna landa på en  budget i balans där ökade intäkter 
för  försäljning av projektledartjänster inom både ekonomi och personalavdelningen, försäljning av fordon 
och inventarier inom arbetsmarknadsenheten (dessa intäkter är av engångskaraktär) samt en minskning av 
parkeringsintäkter till följd av att parkeringsytor inte avgiftsbelagts i enlighet med budgetbeslut, detta 
underskott begränsas dock något av beslut om höjda avgifter inom vissa redan avgiftsbelagda områden 
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Kostnadsanalys 

Periodens kostnader har ökat med 6,6 mnkr (8,6 procent) jämfört med föregående år, vilket främst beror på 
att elkostnaderna har ökat med 2,4 mnkr jämfört med samma period föregående år, ökade konsultkostnader 
för tjänsten som kommundirektör samt ökade personalkostnader för projekt inom Näringsliv och 
utvecklingsverksamheten. 
 

Periodens kostnader är 1,8 mnkr högre jämfört med budget (2,2 procent), vilket främst beror på att 
elkostnaderna har ökat med 2,4 mnkr jämfört med samma period föregående år, ökade konsultkostnader 
för tjänsten som kommundirektör samt ökade personalkostnader för projekt inom Näringsliv och 
utvecklingsverksamheten. 

Personalkostnaderna utgör 42,6 procent av nämndens kostnader. Dessa har ökat/minskat 1,9 mnkr (6 
procent) jämfört med samma period 2021. Sjuklönekostnaderna uppgår till 0,5 mnkr, vilket ligger på 
samma nivå för denna period föregående år. Årets sjukfrånvaro uppgår till 6,2 procent jämfört med 8,7 
procent år 2021, minskningen beror främst på färre antal långtidssjukskrivna under denna period jämfört 
med samma period 2021. Årets sjuklönekostnader har kompenserats av tillfälliga statsbidrag med 0,5 mnkr. 
 

Helårsprognos jämfört med budget bedöms kostnaderna överstiga budget med -1,3 mnkr för ökade 
elkostnader med -2,4 mnkr, kostnaderna för livsmedel med -0,6 mnkr samt +0,4 mnkr i överskott för för 
vakant tjänst inom kommunledningen, 1,3 mnkr i ofördelat (under förutsättning att inga nya beslut 
inkommer). 

Åtgärder för att nå ett helårsresultat i nivå med budget 

I syfte att nå ett helårsresultat i nivå med budget för kommunstyrelsen som helhet kommer styrelsen att 
reservera sina kvarvarande ofördelade medel om 1,3 mnkr för att täcka budgetunderskott, avvakta 
tillsättning av tjänster, tex verksamhetsutvecklare för kommunstyrelsen samt fortsätta anställningar av 
sommar- och säsongspersonal statliga stöd. 

*När det gäller påverkan från omvärlden- gör kommunstyrelsen följande överväganden. * 

För att hålla budget på måltidssidan finns möjlighet att göra större förändringar i menyerna för att sänka 
kostnaderna för livsmedelsinsköp. Överordnat är dock barnens skolresultat liksom livskvaliteten inom 
äldreomsorgen. Inflationen påverkar många familjers ekonomi och gör att skolmaten är en än viktigare del 
av många ungas näringsintag. Förändring av menyer riskerar att påverka hur mycket mat som till slut 
hamnar i magen. Åtgärder som äventyrar detta eller möjligheten att nå målet för inköp av andel ekologisk 
mat föreslås därför inte inom måltidsverksamheten. För att nå ett resultat i nivå med budget kan ändå vissa 
anpassningar av menyer och livsmedelsinköp göras, mer mat lagas från grunden och på sikt kan även 
minskat matsvinn innebära bättre ekonomi 

För att nå ett resultat i nivå med budget arbetar fastighetsverksamheten med att hålla nere övriga kostnader, 
men kommer inte att kunna hantera hela underskottet i egen verksamhet. 

Som redan framhållits väljer Kommunstyrelsen att inte vidaredebitera de höjda kostnaderna på fastighet 
och måltid till Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden, utan hanterar underskotten i egen budget. I sista 
hand kan kommunstyrelsen återkomma med äskande om tillskott för att täcka det underskott som hänför 
sig till rådande hotbild i omvärlden och den därmed sammanhängande inflationen i syfte att säkerställa 
verksamhetens mål. 
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Kommentar per verksamhetsområde 

 
Utfall Jan - 

Apr 2021  

Utfall Jan - 

Apr 2022  

Budget Jan - 

Apr 2022  

Återstår Jan 

- Apr 2022  

Prognos 

KS Ofördelade medel   -0.4 0.4 1,3 
KS Allmän verksamhet -19.7 -21.1 -23.0 1.9 0,4 
KS Teknisk 
verksamhet 

-6.0 -8.8 -7.6 -1.2 -3,0 

Kommunstyrelsen -25.7 -29.9 -31.1 1.1 -1,3 

 

Kommunstyrelsens ofördelade medel 2022 mnkr 

Totalt budgetanslag 2022 7,3 
Avgår - medel som beslutats fördelas ut under året  
Utredning VA-verket (KS 2022. Skattekollektivets del, rest från 2021) -0,2 
Vattenförsörjningsplan (KS 2022) -0,3 
VA-plan (KS 2022) -1,5 
Cykelvägar projektledning (KS 2022) -0,4 
Infrastrukturkoordinator NetWest (KS 2022-2024) -0,3 
Kommunakademin i Väst, KAV (KS 2022) -0,0 
Visselblåsarfunktion, (KS ramhöjande) -0,1 
Utredning Rambo (KS 2022) -0,1 
Personalvård och utbildningsmedel (KS 2022-2023) -0,5 
Bredbandssatsning (KS 2021-2022) -1,5 
Upphandlare (KS ramhöjande) -0,4 
Ungdomssatsning AME (KS 2022) -0,6 
Gåva med anledning av Ukraina-krisen (KS 2022) -0,0 
Energieffektivisering i kommunens fastigheter (KS 2022) -0,2 
Återstår 2022 1,3 

KS ofördelade medel 

Under året har budget om 6,0 mnkr omfördelats från KS ofördelade medel. Av dessa är 5,6 mnkr tillfälliga 
och 0,4 mnkr ramhöjande i verksamheterna. Se specifikation i tabellen ovan. 

Under förutsättning att inte några ytterligare beslut om omfördelning av budget fattas under året, kommer 
KS ofördelade medel bidra till nämndens helårsresultat med 1,3 mnkr. 

KS allmän verksamhet 

Periodens avvikelse mot budget avser främst på mindre kostnader i verksamheterna under årets första tertial 
vilket kommer öka under andra och tredje tertialet samt av vakanta tjänster som kommer tillsättas under 
andra tertialet. 

Periodens intäkter är +3,0 mnkr högre än budgeterat (29 procent), på grund av försäljning av 
projektledartjänster inom både ekonomi och personalavdelningen, försäljning av fordon ock inventarier 
inom arbetsmarknadsenheten (dessa intäkter är av engångskaraktär) samt att projektbeslut för 2022 har 
tillkommit efter budgetprocessen inom Närlingsliv och Utveklingsenheten. 

Periodens kostnader är 1,2 mnkr högre än budgeterat (4 procent), vilket främst avser ökade 
konsultkostnader för tjänsten som kommundirektör samt ökade personalkostnader för projekt inom 
Näringsliv och utvecklingsverksamheten. Årets personalkostnader är 0,7 mnkr lägre än budgeterat. 
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Verksamheten har fått ett utökat budgetanslag under året med +2,9 mnkr. Utökning med +5,3 mnkr för +0,5 
mnkr driftkostnader ekonomisystem, +0,6 mnkr personalutvecklare, 0,6 mnkr verksamhetsutvecklare, +0,1 
mnkr hälsoarbete, +0,7 näriglivsutvecklare, +1,7 mnkr fibersatsning, +0,5 mnkr personalvård, +0,5 mnkr 
friskvård samt +0,1 mnkr IT och löneverksamhet. Minskning med -2,4 mnkr för -0,8 mnkr besparingar 
omorganisation, -0,5 mnkr IT besparingar, -0,5 mnkr bidrag kulturuppdrag samt -0,6 mnkr åter heltid-
deltidsresan. 

För helåret prognostiseras ett överskott på +0,4 mnkr jämfört med budget för vakant tjänst inom 
kommunstyrelsen. 

KS teknisk verksamhet 

KS teknisk verksamhet 

Periodens utfall uppgår till – 8,8 mnkr vilket är 1,2 mnkr sämre än budgeterat. 

Intäkter – läget i världen kan komma att påverka intäkterna 

Periodens intäkter är i linje med budget. Merparterna av intäkterna är hänförliga till andra tertialet och starkt 
beroende av omfattningen av besökare som nyttjar hamnar och parkeringsplatser. Kommunen har haft 
extremt mycket ”hemestrande” besökare de två gångna pandemiåren. Världsläget är alltjämt oroväckande. 
På grund av utvecklingen i Ryssland och Ukraina har inflationen ökat och stigande räntor och bränslepriser 
kan påverka benägenheten att resa under året och därmed möjligheten att nå budget på intäktssidan. I övrigt 
saknas underlag att göra annan prognos än att intäkterna kommer att vara i nivå med budget även vid årets 
slut, men prognosen är alltså förenad med stor osäkerhet utifrån världslägen och inflationen. 

Till detta kommer att parkeringsintäkterna inte bedöms nå budgeterad nivå på grund av att parkeringsytor 
inte avgiftsbelagts i enlighet med budgetbeslut. Denna avvikelse begränsas dock något av beslut om höjda 
avgifter inom vissa redan avgiftsbelagda områden och kan i övrigt täckas av förvaltningschefens ofördelade 
medel. 

Kostnader – läget i världen påverkar el- och livsmedelspriser 

Periodens kostnader är 1,1 mnkr högre än budgeterat, vilket främst avser ökade elkostnader. Även 
livsmedelspriserna har stigit men sammantaget har budget kunnat hållas i måltidsverksamheten. 

I helårsprognosen bedöms kostnaderna för el överstiga budget med 2,7 mnkr (varav 2 mnkr avser 
kommunala fastigheter) och kostnaderna för livsmedel med 0,7 mnkr. För el baseras prognosen på 
nuvarande elpriser och förväntade årstidssvängningar men på nuvarande högre nivå. För livsmedel har 
priserna redan höjts med 10 procent och leverantören har aviserat om ytterligare 10 procent högre priser 
från och med september månad. 

Kommunstyrelsen väljer att inte vidaredebitera de höjda kostnaderna på fastighet och måltid till 
verksamheterna, utan hanterar underskotten i egen budget. 

För lågt budgeterade kostnader för snöröjning, samt senare pensionsavgång än budgeterat kan täckas av 
förvaltningschefens ofördelade medel. 

Prognos 

För helåret prognostiseras en budgetavvikelse om 3 mnkr, vilket är 1,4 mnkr bättre än vid helårsprognosen 
efter mars månad. Förbättringen beror på förnyade beräkningar i fråga om el- och livsmedelspriser. Att 
prognosen är osäker tål att upprepas. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsbudget för 2022 uppgår till 76,8 mnkr. Till det kommer 37,5 mnkr i resultatöverförda medel 
från tidigare år. Det innebär att årets beslutade budget uppgår till -114,3 mnkr (varav särskilda satsningar 
42,5 mnkr). 

Investeringsutgifterna efter första tertialet uppgår till -4,9 mnkr vilket motsvarar 4 procent av den totala 
investeringsvolymen. Prognosen för helåret pekar på ett utfall om -60,4 mnkr där utbyggnad 
industriområden, asfaltering, gång- och cykelvägar, åtgärder med betong och stenkajer och planerat 
underhåll utgör de större poster som kommer att genomföras. 

Däremot kommer utgifterna för de särskilda satsningarna på Hunnebohemmet och skredrisken i 
Hunnebostrand, men också för skolsatsningarna först under 2023. Projekten löper på och beskrivs närmare 
nedan. I dessa projekt bedöms resultatöverföring om sammanlagt 40,7 mnkr. Projektering av några sent 
beslutade projekt kommer att kunna inledas i slutet av året, men avsatta medel kommer inte att kunna 
omsättas förrän 2023. Detta innebär att 52 procent av årets totala investeringsvolym nyttjas. 

Möjligheterna att omsätta investeringsbudgeten har beskrivits i budgethandlingar inför budgetåret 2023. 

Projekt inom allmän verksamhet Utfall Jan - 

Apr 2022  

Budget helår 

2022  

Återstår 

helår 2022  

KS ofördelat  -0.2 0.2 
Beslutsstödsystem Hypergene  -0.3 0.3 
Personalsystem 0.0 -0.3 0.3 
Ekonomisystem -0.3 -1.4 1.1 
Digitalisering  -0.8 0.9 
Räddningstjänst fordon  -5.5 5.6 
Räddningstjänst inventarier/övrigt -0.3 -1.8 1.5 
Räddningstjänst brandskydd/värmekameror  -1.1 1.1 
Summa  -0.6 -11.6 11.0 

Kommentar till projekt inom allmän verksamhet 

Ekonomisystem 

Totalt investeringsanslag för införande av nytt ekonomisystem var 2,0 mnkr. Ekonomisystemet kommer 
slutredovisas under 2022. Kvarvarande investeringsmedel under 2022 är 1,4 mnkr. Prognosen är att man 
kommer överstiga budgeten med 0,5 mnkr, dvs förbrukning 1,9 mnkr pga fler integrationer än förväntat 
eller avsatt i budget. Totalt investeringsutgift under 2021-2022 på 2,5 mnkr för slutredovisning. 

Personalsystem 

Gemensam upphandling av nytt HR- och lönesystem pågår i samarbete med Lysekil och Munkedal och 
förväntas vara klart i början av sommaren. Därefter följer en lång implementeringsfas. Hittills har 150´skr 
använts av budgeterade 350´skr. 

Räddningstjänst fordon 

Upphandling av räddningsfordon, upphandling pågår men på grund av halvledarbrist och krisen i Ukraina 
försenas leveranserna till tidigast Q4 2022. Det innebär att budgeten förmodligen behöver flyttas till år -23 
(6,6 mnkr). 

Räddningstjänst inventarier/övrigt 

Utrustning upphandlas under året, uppskattad budgetåtgång (0,8 mnkr) 

Räddningstjänst brandskydd/värmekameror 

Upphandling pågår med brandskydd och värmekameror, uppskattad budgetåtgång (1,1 mnkr) 
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Exploateringsprojekt & fastighetsköp Utfall Jan - 

Apr 2022  

Budget helår 

2022  

Återstår 

helår 2022  

Fastighetsköp (mark och bygg) 0.0  0.0 
Utbyggnad Industriområden 0.0 -9.2 9.2 
Summa  0.0 -9.2 9.2 

Kommentar till fastighetsköp & exploateringsprojekt 

Projektering och upphandling av entreprenad pågår för utbyggnad av industriområdena Bratteby och 
Hogenäs hamn, och bedöms kunna slutföras under första halvåret 2023. Prognosen är att 5 mnkr omsätts i 
år och att 4,2 mnkr resultatöverförs till år 2023. 

Gatu-, park- och badplatsprojekt Utfall Jan - 

Apr 2022  

Budget helår 

2022  

Återstår 

helår 2022  

Torg Bovallstrand och Väjern  -1.4 1.4 
Ställplatser enligt Näringslivsstrategin  -0.4 0.4 
Parkering vid tennishallen Smögen  -0.1 0.2 
Offentlig renhållning 0.0 -0.5 0.5 
Nyanläggning park i Ulebergshamn -0.3 -0.1 -0.1 
Saltbingar 0.0 -0.3 0.3 
Lotsboden, Smögen  -0.5 0.5 
Strandpromenad Sandbogen (norrut)  -1.5 1.5 
Fordon tekniska verksamheten -0.3 -1.0 0.7 
Enkelt avhjälpta hinder (gata)  -0.1 0.1 
Åtgärder murar 0.0 -0.5 0.5 
Förbättring/planerat underhåll badplats -0.1 0.0 -0.1 
Förbättring/planerat underhåll lekplats  -0.9 0.9 
Belysning motionsspår Kungshamn  -0.6 0.6 
Asfaltering beläggning gator 0.1 -5.6 5.7 
Laddstolpar -0.2 -0.4 0.2 
Förbättring/planerat underhåll parker -0.4 -0.7 0.3 
Gång- och cykelvägar 0.0 -3.0 3.0 
Gatubelysning -0.2 -1.2 1.0 
Summa  -1.5 -18.9 17.4 

Kommentar till gatu-, park-, och badplatsprojekt 

Prognosen för helåret är att 16,5 mnkr av budgeterade 18,9 mnkr kommer att omsättas under året. 

Torg Bovallstrand och Väjern: Konsult är upphandlad för projektering. Genomförande är planerat till 
efter sommaren. 

Ställplatser enligt näringslivstrategi: Bygglov söktes i början av året för två nya ställplatser för 
genomförande inför sommaren 2022 men beviljades inte. Överskott väntas vid årets slut. 

Parkering Tennishallen Smögen: Utgår i avvaktan på ny detaljplan och överskott väntas vid årets slut. 

Förbättring underhåll parker. Utfallet avser fontäner där markberedning pågår på Tången och på Smögen 

Gång- och cykelvägar: Konsult för strategiarbete och handlingsplan för genomförande är upphandlad. 
Som framgår av målrapporteringen bedöms 500 m cykelled kunna byggas i år. Budgetposten avser detta 
ändamål. 
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Prognosen för helåret är ett överskott om 2,4 mnkr. Medel för Lotsboden och Strandpromenaden Sandbogen 
beslutades efter årsskiftet. Resurser för projektering kan prioriteras under hösten 2022 och budgeterade 
medel kan därmed omsättas 2023. Resultatöverföring kommer att begäras för dessa liksom för projektet 
ställplatser enligt näringslivsstrategin. 

Övrigt: Kommunen erhöll ett arv under 2021 som enligt testamentet skulle gå till att återställa Stenbogens 
badplats till 1960-talets glansdagar. En konsult är upphandlad för att ta fram ett förslag i enlighet med 
testamentet och kommer att presentera sitt förslag för granskning och samråd första veckan i juni. 

Hamnprojekt Utfall Jan - 

Apr 2022  

Budget helår 

2022  

Återstår 

helår 2022  

Skredrisk Hunnebostrand -0.2 -6.0 5.8 
Brygga Väjern  -3.0 3.0 
Geoteknik gamla Hunnebostrand 0.0  0.0 
Förbättring småbåtshamnar/bryggor -0.8 -2.7 1.8 
Åtgärder betong-/stenkajer -0.1 -4.4 4.3 
Summa  -1.1 -16.1 15.0 

Kommentar till hamnprojekt 

Prognosen för helåret är att 8,8 mnkr av budgeterade 16,1 mnkr kommer att omsättas under året. 

Skredrisk Hunnebostrand: Åtgärder för att säkra skredrisken kommer inte ske under 2022. Orsaken till 
förseningen beror att Länsstyrelsen avslog kommunens ansökan om anmälningspliktig verksamhet och 
istället krävde miljödom. Arbetet med ansökningshandlingar pågår. 

Brygga Väjern: Konsultupphandlingen är genomförd och projektering kommer att genomföras innan 
hösten varefter byggstart kan ske tidigast i november. 

Förbättring småbåtshamnar/bryggor: Byte till led-belysning i Hunnebostrand och på Springet pågår. På 
Malmön har nya akterförtöjningar lagts ut. Nya elskåp har installerats Hunnebostrand. Påbörjad ombyggnad 
på Hovenäset kommer att fortsätta. Renovering av renovering av Tångenbryggan/Ångbåtsbryggan är under 
planering. 

Åtgärder betong/stenkajer: Upphandling av konsult för att projektera renovering av betongpiren i 
Bovallstrand har genomförts men inga anbud inkom. Ny upphandling är påbörjad. 

Prognosen för helåret är ett överskott om 7,3 mnkr varav 5,8 mnkr avser skredrisken i Hunnebostrand samt 
osäkerhet i om Bryggan på Väjern hinner slutföras under året. Resultatöverföring kommer att begäras. 

Fastighetsprojekt Utfall Jan - 

Apr 2022  

Budget helår 

2022  

Återstår 

helår 2022  

Fiberanslutning fastigheter 0.0  0.0 
Lekplatser på skolor och förskolor  -0.3 0.3 
Hunnebohemmet, projektering -0.5 -36.5 36.0 
Hygienvårdsanläggning Kleven, Smögen 0.0 -0.1 0.0 
Brandstation Malmön, tillbyggnad 0.0 -0.1 0.1 
Utbyggnad skalskydd 0.0  0.0 
Storköksutrustning  -0.2 0.2 
Flytt av förskola till Smögen  0.0 0.0 
Digitalisering verksamhetssystem  -0.1 0.1 
Skolfastigheter -0.2 -5.0 4.8 
Åtgärder myndighetstillsyn/lagkrav 0.0 -0.8 0.8 
Åtgärder enl. plan energieffektivisering  -1.3 1.3 
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Planerat underhåll -0.3 -8.7 8.4 
Summa  -1.1 -53.2 52.0 

Kommentar till fastighetsprojekt 

Prognosen för helåret är att 14,9 mnkr av budgeterade 53,2 mnkr kommer att omsättas under året. 

Hunnebohemmet: Arbetet med att ta fram arkitektritningar pågår samtidigt som samråd mer 
verksamheterna sker, detta kommer att vara klart innan sommaren så att konstruktions- och kalkylarbetet 
kan fortsätta. Bygglovsansökan lämnas in i september och byggstart bedöms preliminärt kunna ske i juli 
2023. 

Hygienvårdsanläggning Kleven: Under första tertialet har slutbesiktning genomförts och projektet är nu 
avslutat. 

Skolfastigheter: Utfallet avser åtgärder vid återöppning av en förskoleavdelning i Bovallstrand. Ifråga om 
utveckling av skolfastigheter har ett koncept presenterats för Utbildningsnämnden för beslut om åtgärder 
och prioriteringar. 

Planerat underhåll: Underhållet av fastigheterna pågår löpande och i detta sker utbyte av värmepumpar, 
pelletspannor samt ventilationsanläggningar att ske vilket kommer att ge en energibesparing. Under 
sommarlovet kommer samtliga element på Kungshamnsskolan att byta ut. 

Prognosen för helåret är ett överskott om 38 mnkr varav 31,5 mnkr är hänförligt till Hunnebohemmet och 
3,7 mnkr till åtgärder skolfastigheter. Projekten prioriteras och arbete med detaljprojektering, 
arkitektritningar och bygglov pågår, men budget har varit något tidigt avsatt i relation till resurser. 
Prognosen är dock att såväl överskottet från 2022 och 2023 års budgeterade medel kommer att omsättas 
under 2023. Prognosen för hur mycket som kan omsättas kan förbättras med beslut om utökade resurser till 
fastighetsverksamheten enligt äskande i budget 2023. 

Övriga investeringsprojekt Utfall Jan - 

Apr 2022  

Budget helår 

2022  

Återstår 

helår 2022  

Inventarier måltidsenheten -0.1 -0.8 0.6 
Inventarier lokalvård -0.2 -0.4 0.2 
Summa  -0.3 -1.2 0.9 

Kommentar till övriga investeringsprojekt 

Måltidsenheten har köpt nya värmevagnar för transport till mottagningskök. Enheten har även köpt in 
matberedare till köken. Ny serveringsdisk och värmeri ska köpas in till Hunneboskolan samt nya 
degblandare till Sotenässkolan och Hunnbeostrands förskola. Enheten ska även köpa in färsmaskin och nya 
bleck. 

Uppdatering av maskinparken i lokalvården pågår. En stor del har köpts in och används redan i 
verksamheten. Nästa inköp görs till hösten för att maskinerna verkligen ska anpassas efter rätt verksamhet. 
Hela summan förväntas användas före årets slut. 

Prognosen är att budgetutrymmet kommer att användas. 
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KSAU § 86 Dnr 2022/000058 

Revidering av reglemente och tillämpningsanvisning för intern kontroll 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har 2011-06-16 § 60 antagit Reglemente och tillämpningsanvisning för intern 
kontroll. Reviderad 2018-04-24 KF § 41.  Reglemente och tillämpningsanvisning bör uppdateras 
avseende tidplan för beslut om planer och uppföljning av dessa, i syfte att kunna effektivisera 
kommunstyrelseförvaltningens administrativa processer. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för intern kontroll för Sotenäs kommun, daterad 2022-05-02 
Tillämpningsanvisning till reglemente för intern kontroll för Sotenäs kommun, daterad 2022-05-02 
Controllers tjänstutlåtande 2022-05-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för intern kontroll för Sotenäs kommun, daterad 2022-
05-02 och tillämpningsanvisning för intern kontroll, daterad 2022-05-02. 
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Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-02 KA 2022/58 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Hassellöv 
Controller 

 

Revidering av reglemente och tillämpningsanvisning för intern 
kontroll 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2011-06-16 § 60 antagit Reglemente och tillämpnings-
anvisning för intern kontroll. Reviderad 2018-04-24 KF § 41.  Reglemente och 
tillämpningsanvisning bör uppdateras avseende tidplan för beslut om planer och 
uppföljning av dessa, i syfte att kunna effektivisera kommunstyrelseförvaltningens 
administrativa processer. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer bilagt reglemente och tillämpningsanvisning för intern 
kontroll. 

Beslutsunderlag 
• Reglemente för intern kontroll för Sotenäs kommun, daterad 2022-05-02 
• Tillämpningsanvisning till reglemente för intern kontroll för Sotenäs kommun, 

daterad 2022-05-02 
 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Nämnderna 
Ekonomichef 
Controller 
 
 

  
Petra Hassellöv Maria Strömberg 
Controller Ekonomichef 

 



 
 

Datum: 2022-05-02 

Sotenäs kommun 
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TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL 
REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL 
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Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll 
 
1. 
Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelser och nämnder vid utformningen av 
rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vid bedömning av 
kontrollnytta, ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in utan även vikten av att upprätthålla 
förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. 
 
Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl a att ha kontroll över ekonomi, 
prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i 
förhållande till uppdrag och fastställda mål. 
 
Målet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten innebär att 
kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande 
räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens 
prestationer och kvalitet samt övrig relevant information om verksamheten och dess 
resursanvändning. 
 
Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal mm. innefattar lagstiftning 
såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 
 
2. 
Kommunstyrelsen ska, enligt KL 6:1 och 6:3, leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Denna uppsikt innebär 
rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag 
till fullmäktige om förändringar. 
 
2.2 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd 
som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att 
utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och 
anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är 
viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnden. 
 
Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 
 
 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till 
 Introduktion till nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

 
2.3 
Förvaltningschefen svarar för att minst en gång om året, senast i oktober månad, skriftligt 
rapportera till nämnden och ge en samlad bedömning av hur den interna kontrollen fungerar. 
Allvarligare brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnden. 
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5. och 6. 
Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter 
ska kunna undanröjas eller stoppas. 
 
Syftet med den omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående ska kunna 
vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats. Fel eller 
brister som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning och dokumenteras. 
 
7. 
Nämnden ska inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen och 
innebörden av denna. Nämnden ska också planera och prioritera arbetet med utveckling av 
rutiner för att stärka den interna kontrollen. 
 
Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska en risk- och 
väsentlighetsanalys göras. 
 
8. 
Internkontrollplan ska antas senast under oktober december månad, året innan det år som planen 
avser. 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 

 
9. 
Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas 
också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
 
10. och 11. 
Kommunstyrelsen, fastställer vad rapporten ska innehålla i form av omfattning av utförd 
uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla 
förslag på åtgärder för förbättring av kommungemensamma rutiner. Allvarligare brott mot eller 
brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen. 



 
 

Datum: 2022-05-02 

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

 
 
 

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL 
FÖR SOTENÄS KOMMUN 

 
 
 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 § 60 
Senast reviderad 2018-04-24 KF § 41  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Datum: 2022-05-02 

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

1. Syfte med reglementet 
Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande 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 mm.  

 
2. Organisation för intern kontroll 
 
2.1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 
I ansvaret ingår att upprätta en intern kontrollorganisation inom kommunen samt att utveckla 
denna utifrån kommunens kontrollbehov. Kommunstyrelsen ska tillse att förvaltnings-
övergripande regler och anvisningar upprättas. 
 

2.2. Nämnderna 
Varje nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Nämnden ska tillse att: 
 
 En organisation upprättas för den interna kontrollen 
 Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen 

 
2.3. Förvaltningschef 
Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att 
konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll upprätthålls.  
 
I ansvaret ingår att leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. 
Reglerna ska antas av respektive nämnd. 
 
Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen 
fungerar. 
 
2.4. Verksamhetsansvariga 
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna 
regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera personalen om reglernas och 
anvisningarnas innebörd. Vidare ska de verka för att personalen arbetar mot uppställda mål och 
att arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. 
 
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den som 
nämnden utsett. 
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2.5. Övriga anställda 
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister 
i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den som 
nämnden utsett. 
 
3. Uppföljning av intern kontroll 
 
3.1 Styra och följa upp 
Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet. 
 
3.2. Internkontrollplan 
Varje nämnd ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
 
3.3. Uppföljning av internkontrollplan 
Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i 
den omfattning som fastställts i internkontrollplan. 
 
3.4. Nämndernas rapportskyldighet 
Varje nämnd ska senast i december rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. 
 
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 
 
3.5. Kommunstyrelsens skyldigheter 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar av systemet behövs, ska 
styrelsen besluta om sådana. 
 
Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala företagen. 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-05-18 §§ 75-100 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 23(46)
 

 
 

KSAU § 87 Dnr 2022/000006 

Intern kontroll 2023 - anvisningar 

Sammanfattning 

Arbetet med intern kontroll syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa 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. 
 
Styrelser och nämnder ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
 
En eller flera kontrollpunkter anvisas till styrelser och nämnder att ha med i sin respektive 
internkontrollplan. Förvaltningen har tagit fram ett urval av föreslag till möjliga kontrollområden. 
Kommunstyrelsen prioriterar vilka områden som antas som anvisade områden år 2023.   

Beslutsunderlag 

Anvisning för intern kontroll 2023, daterad 2022-05-04 
Controllers tjänsteutlåtande 2022-05-04 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att bolagen redovisar sina internkontollplaner för Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att följande granskningsområden ska ingå i nämndernas 
(Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden, Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden) 
internkontrollplaner för år 2023: 
 
- Utbetalda bidrag 
- Månatliga lönekostnader 
- Tillbud och arbetsskador 
- Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt anta "Anvisning för intern kontroll 2023". 
 
Helägda kommunala bolag ska redovisa sina internkontollplaner för Kommunstyrelsen. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-04 KA 2022/6 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Hassellöv 
Controller 

 

Intern kontroll 2023 - anvisningar 

Sammanfattning 
Arbetet med intern kontroll syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad 
av säkerhet ska säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnads-
effektivt, den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är 
tillförlitlig, samt att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal etc. efterlevs. 
 
Styrelser och nämnder ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. 
 
En eller flera kontrollpunkter anvisas till styrelser och nämnder att ha med i sin 
respektive internkontrollplan. Förvaltningen har tagit fram ett urval av föreslag till 
möjliga kontrollområden. Kommunstyrelsen prioriterar vilka områden som antas som 
anvisade områden år 2023.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande granskningsområden ska ingå i nämndernas 
(Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden, Utbildningsnämnden, 
Omsorgsnämnden) och helägda bolags (Sotenäsbostäder AB, Sotenäs RehabCenter AB) 
internkontrollplaner för år 2023: 
-  
-  
 
Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt anta "Anvisning för intern kontroll 2023". 
 

Beslutsunderlag 
Anvisning för intern kontroll 2023, daterad 2022-05-04. 
 

Beslutet skickas till 
Nämnderna 
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Sotenäsbostäder AB 
Sotenäs RehabCenter AB 
Ekonomichef 
Controller 
 

  
Petra Hassellöv Maria Strömberg 
Controller Ekonomichef 
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Internkontroll 2023 – 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. 

 
Styrelser och nämnder ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. 
 
Internkontrollplanens innehåll 

Internkontrollplan ska minst innehålla: 
 
 Genomförd riskbedömning (riskanalys som utifrån risk (värde 1 - 4) och konsekvens (värde 

1 - 4) visar varför aktuellt urval av kontroller är gjorda) 
 Vilka rutiner/kontrollmoment som ska följas upp 
 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 
 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 
 När uppföljningen ska rapporteras till nämnden 

 

Internkontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. 
Det är viktigt att internkontrollplanerna även innefattar verksamhetsinriktade kontroller. 
 
En eller flera kontrollpunkter anvisas till samtliga nämnder och helägda bolag att ha med i sin 
respektive internkontrollplan.  
 
Samtliga nämnder och helägda bolag anvisas att i sin internkontrollplan 2023 inkludera: 
 
 x 
 x 
 x 
 Nämnds-/bolagsspecifika kontrollområden 
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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 2023: 

 

 
Granskningsområde 

 

 
Risk- och konsekvens-

bedömning 
 

 
Rutiner/ 

Kontrollmoment 
 

 
Kontrollmetod och 

omfattning/frekvens 
 

 
Kontroll-
ansvarig 

 
 
Avtalsförvaltning 
 
Avtalsförvaltning ska 
ske enligt kommunens 
antagna riktlinjer för 
inköp och direkt-
upphandling.  
 
Avtalsförvaltning 
innefattar kontroll av 
prisjusteringar, avtals-
förlängning, och 
uppföljning av ställda 
krav.  

 
Risken att utsedd 
avtalsansvarig inte 
aktivt i tid förlänger 
avtal, godkänner 
prisjusteringar, och 
följer upp ställda krav i 
avtalet, är sannolik (4). 
 
Konsekvensen kan bli 
kännbar (3) om pris 
och kvalitet på 
levererad vara/tjänst 
inte motsvarar avtalet. 
Anbud i kommande 
upphandlingar kan 
påverkas negativt om 
kommunens om avtals-
part inte följer avtal. 
Avtal kan ogiltigför-
klaras om otillåtna 
direktupphandlingar 
genomförs. 
 
Totalvärde: 12 
 

 
Kontroll av att 
avtalsförvaltning sker 
aktivt. 

 
Löpande under året 
genomföra stickprov i 
diariet avseende om 
det registrerats 
ändringar/uppföljning 
på respektive 
upphandling/avtal. 

 
Upphandlare 

 
Behovs- och 
marknadsanalys 
inför ny upphandling 
 

 
Risken att behovs- och 
marknadsanalys inte 
görs inför upphandling 
är möjlig (3).  
 
Konsekvensen kan bli 
kännbar (3) om genom-
förd upphandling inte 
leder till att täcka 
verksamhetens behov.  
 
Tillägg/förändring av 
upphandlat avtal utgör 
därtill risk att 
upphandlat avtal 
ogiltigförklaras. 
 
Totalvärde: 9 
 

 
Kontroll av att 
behovs- och 
marknadsanalys 
gjorts inför 
upphandling. 
 

 
Löpande under året 
genomföra stickprov i 
diariet på 
upphandlingsärenden 
om analyserna 
registrerats.  

 
Upphandlare 

 
Värdering av 
tillgångarna i 
anläggningsregistret 
 
Anläggningstillgångar 
utgör en stor del av 
balansomslutningen. 
En genomgång av 
dessa tillgångar bör 

 
Då kommunen inte har 
en dokumenterad rutin 
för genomgång av 
anläggningsregistret 
finns en möjlig risk (3) 
att dessa inte gås 
igenom årligen.  
 
Konsekvensen kan bli 

 
Kontroll av att 
anläggningsregistret 
gås igenom årligen. 

 
Utdrag ur 
anläggningsregister 
disponeras årligen till 
verksamhets-
ansvariga för 
rimlighetsbedömning 
av kvarvarande 
nyttjandeperiod och 
nedskrivningsbehov. 

 
Redovisnings-
ekonom 
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göras årligen för att 
fånga upp behov av 
nedskrivningar. 
 

kännbar (3) om den 
finansiella 
rapporteringen inte blir 
tillräckligt tillförlitlig.  
 
Totalvärde: 9 
 

 
Utbetalda bidrag 
 
Kommunen betalar 
årligen ut större 
summor i bidrag 
avseende: ekonomiskt 
bistånd, personlig 
assistans, förenings-
bidrag, och bostads-
anpassningsbidrag. 
  

 
Risken att utbetalning 
av bidrag sker på ett 
otillbörligt sätt är minde 
sannolik (2).  
 
Konsekvensen av 
felaktiga utbetalningar 
blir allvarlig (4) om 
denna uppkommit 
genom uppsåt. Därtill 
blir verksamheten inte 
kostnadseffektiv. 
 
Totalvärde: 8 
 

 
Kontroll av underlag 
för utbetalning av 
bidrag. 

 
Kontroll av 
utbetalnings-
underlags riktighet 
görs löpande under 
året. 

 
Respektive 
utvecklare/ 
utredare 
 

 
Månatliga 
lönekostnader 
 
Ansvarig chef ska 
månatligen efter att 
lönekostnaderna 
registrerats, kontrollera 
att rätt lön betalts ut 
samt att dessa i 
bokföringen konterats 
korrekt. 
 

 
Risken är möjlig (3) att 
månatlig rutin för 
genomgång av 
lönekostnader inte 
efterlevs.  
 
Konsekvensen kan 
innebära att felaktig lön 
betalas ut och att 
bokföringen/den 
finansiella 
rapporteringen inte blir 
tillförlitlig. 
Konsekvensen blir 
kännbar (3).  
 
Totalvärde: 9 
  

 
Månatlig kontroll av 
periodens 
lönekostnader. 

 
Kontrollista / 
utanordningslista i 
Hypergene 
kontrolleras av 
verksamhetsansvarig 
1 gång per månad, 
januari – december 
2023. 

 
Respektive 
chef 

 
Tillbud och 
arbetsskador 
 
Samtliga olycksfall och 
tillbud ska anmälas i 
kommunens system för 
arbetsmiljörisker, KIA. 
Även incidenter som 
rör den organisatoriska 
och sociala arbets-
miljön (t.ex. hög 
arbetsbelastning, 
kränkningar eller 
konflikter) ska enligt 
Arbetsmiljöverket 
anmälas. Syftet med 
att rapportera tillbud är 
för att upptäcka och 
förebygga risker i 
arbetsmiljön som kan 
leda till skador eller 

 
Risken att närmaste 
chef inte utreder och 
åtgärdar rapporterade 
ärenden i KIA är möjlig 
(3). 
  
Konsekvensen kan 
ytterst bli att fler tillbud 
inträffar och att någon 
skadar sig allvarligt. 
Konsekvensen vid 
utebliven utredning är 
även att medarbetare 
tappar tilltron till 
systemet och slutar att 
rapportera risker i 
arbetsmiljön.  
Konsekvensen kan 
därmed bli allvarlig (4). 
 
Totalvärde: 12 

 
Kontroll av att 
anmälda ärenden 
hanterats/åtgärdats. 

 
Stickprovskontroll 
görs av anmälda 
ärenden för att se om 
de blivit hanterade 
och åtgärdade enligt 
rutin. Samt kontroll 
av om det finns ej 
hanterade ärenden 
äldre än 12 månader. 
 
Kontrollen genomförs 
1 gång per år. 

 
Personalchef 
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olyckor. Ansvarig chef 
ska skyndsamt utreda 
och åtgärda 
inrapporterade 
anmälningar. 
 

 
 

 
Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
(SAM) 
 
Enligt arbetsmiljölagen 
ska en årlig uppföljning 
av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
(SAM) genomföras. 
Uppföljningen ger en 
god överblick över 
fungerar /inte fungerar 
bra och därmed vad 
som behöver förbättras 
för en förbättrad 
arbetsmiljö. 

 
Risken är möjlig (3) att 
det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inte 
genomförs på ett 
tillräckligt sätt i 
verksamheterna. 
 
Konsekvensen kan bli 
kännbar (3) om den 
fysiska och/eller 
psykosociala 
arbetsmiljö försämras 
och leder till skador 
eller uppsägning. 
 
Totalvärde: 9 
 

 
Kontroll av att SAM 
genomförts och 
registrerats i KIA. 

 
Kontroll av antal 
genomförda årliga 
uppföljningar av SAM 
registrerade i KIA 
mot hur många som 
faktiskt ska 
genomföras. 
 
Kontrollen genomförs 
1 gång per år, under 
januari månad, för 
föregående år. 

 
Personalchef 

 
 
 
Tidplan för internkontroll 2023 

 

Antagande av internkontrollplan 2023 

Facknämnder och styrelse antar sina internkontrollplaner för år 2023 senast i december 2022.  
 
Återrapportering av 2023 års internkontrollplan 

Facknämnder och styrelser behandlar senast i december 2023 återrapportering av 2023 års 
internkontroll för egen del. Behandlad återrapportering delges därefter kommunstyrelsen. Detta 
kan ske genom ett så kallat anmälningsärende till kommunstyrelsen. Återrapporteringen lämnas 
även till kommunens revisorer. 
 
Respektive nämnd och bolag presenterar återrapporteringen av 2023 års internkontrollplan på 
bokslutsdagen (februari/mars 2024). En sammanställd återrapportering till kommunstyrelsen för 
nämnder och bolag presenteras i kommunkoncernens årsredovisning 2023. 
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KSAU § 88 Dnr 2022/000199 

Redovisning av erhållet partistöd 2021 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska partier som är 
representerade i fullmäktige.  
 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att 
partistödet använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, vilket anges i 4 kap 
29 § 1 st. KL. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser 
själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.  
 
Inlämning av redovisning och granskningsrapport ska lämnas inom föreskriven tid, vilket är 1 april 
året efter det år som partistöd utbetalats för.  
 
Kommunfullmäktige beslutar årligen i juni om utbetalning av partistöd. Partistöd utbetalas årligen 
efter beslut i kommunfullmäktige, dock senast juli månad.  
 
Samtliga partier har inkommit med redovisning. Sammanställning bifogas med beräkning per parti. 
Totalt partistöd uppgår till 269,5 tkr för 2022.    

Beslutsunderlag 

Sammanställning partistöd 2022 daterad 2022-03-28 
Återredovisning Moderaterna Sotenäs 2021 
Återredovisning Sotenäs arbetarkommun 2021 
Återredovisning Centerpartiet Sotenäs 2021 
Återredovisning Liberalerna 2021 
Återredovisning KD Sotenäs 2021 
Återredovisning Vänsterpartiet Sotenäs 2021 
Återredovisning Miljöpartiet de gröna 2021 
Återredovisning SD Sotenäs 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

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. 
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-28 KA 2022/000199 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg  
Ekonomichef 

 

Redovisning av erhållet partistöd 2021 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska 
partier som är representerade i fullmäktige.  
 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige som 
visar att partistödet använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, 
vilket anges i 4 kap 29 § 1 st. KL. Redovisningen av hur partistödet använts ska 
dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna 
en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts.  
 
Inlämning av redovisning och granskningsrapport ska lämnas inom föreskriven tid, 
vilket är 1 april året efter det år som partistöd utbetalats för.  
 
Kommunfullmäktige beslutar årligen i juni om utbetalning av partistöd. Partistöd 
utbetalas årligen efter beslut i kommunfullmäktige, dock senast juli månad.  
 
Samtliga partier har inkommit med redovisning. Sammanställning bifogas med 
beräkning per parti. Totalt partistöd uppgå till 269,5 tkr för 2022.  
   

Regelverk  

Kommunallagen 

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. 
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Beslutsunderlag 
• Sammanställning partistöd 2022 daterad 2022-03-28 
• Återredovisning Moderaterna Sotenäs 2021 
• Återredovisning Sotenäs arbetarkommun 2021 
• Återredovisning Centerpartiet Sotenäs 2021 
• Återredovisning Liberalerna 2021 
• Återredovisning KD Sotenäs 2021 
• Återredovisning Vänsterpartiet Sotenäs 2021 
• Återredovisning Miljöpartiet de gröna 2021 
• Återredovisning SD Sotenäs 2021 

Beslutet skickas till 
Partierna 
Kommundirektör 
Ekonomiavdelningen 
 

  
Maria Strömberg Tf. Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 

 



Sotenäs kommun     2022         
                  
                  
Prisbasbelopp       48 300         
Beräkningsunderlag (18 % 
*31*prisbasbelopp)     269 514       
Grundbidrag per parti 8 %*prisbasbeloppet   3 864         
Totalt grundbidrag (8 partier)       30 912       
Återstående belopp att fördela per mandat     238 602       
Avrundat rörligt stöd/mandat     7 697         
                  
Sammanställning partistöd för utbetalning 2022 
daterad 2022-03-28           
                  
Parti     Mandat Grundbidrag 8 % Rörligt Summa stöd Utbet 
                  
Moderata Samlingspartiet   12 3 864   92 362 96 226   
Centerpartiet     3 3 864   23 091 26 955   
Liberalerna     2 3 864   15 394 19 258   
Kristdemokraterna     1 3 864   7 697 11 561   
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 8 3 864   61 575 65 439   
Vänsterpartiet     1 3 864   7 697 11 561   
Miljöpartiet de gröna     1 3 864   7 697 11 561   
Sverigedemokraterna   3 3 864   23 091 26 955   
                  
Summa partistöd     31 30 912   238 602 269 514   
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KSAU § 89 Dnr 2022/000402 

Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2021 

Beskrivning av ärendet 

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.  
C.M. Engbloms donationsfond har ingått i sammanställningen. Då denna fond har egen styrelse 
vilken innebär att denna behandlas av sin egen styrelse. Det återstår två fonder, Alfrida Davidas 
Donationsfond samt C M Johanssons donationsfond. CM Johanssons donationsfond betraktar 
Länsstyrelsen som en gåva och ingen fond, men ingår ändå i sammanställningen.  

Beslutsunderlag 

År 2021 Alfrida Davida samt revisionsintyg 
År 2021 C M Johansson samt revisorsintyg 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att avge förvaltningsberättelse och sammanställning av räkenskaper för 
donationsfonder 2021 enligt förslag. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-30 KA 2022/402 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

Sammanställning av räkenskaper för donationsfonder 2021 

Beskrivning av ärendet 
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.  
C.M. Engbloms donationsfond har ingått i sammanställningen. Då denna fond har egen 
styrelse vilken innebär att denna behandlas av sin egen styrelse. Det återstår två fonder, 
Alfrida Davidas Donationsfond samt C M Johanssons donationsfond. CM Johanssons 
donationsfond betraktar Länsstyrelsen som en gåva och ingen fond, men ingår ändå i 
sammanställningen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avge förvaltningsberättelse och sammanställning av 
räkenskaper för donationsfonder 2021 enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
År 2021 Alfrida Davida samt revisionsintyg 
År 2021 C M Johansson samt revisorsintyg 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 

  
Maria Strömberg Håkan Sundberg 
Ekonomichef TF. Kommundirektör 

 















Sammanställning av räkenskaper 2021 för 
 
Stiftelsen Alfrida Davida Anderssons stipendiefond 
 
C M Johanssons donationsfond 
 
 
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun tillika styrelse för ovan uppräknade stiftelser får 
härmed avge förvaltningsberättelse och räkenskapssammanställning för räkenskaps-
året 2021 enligt bilagor. 
 
Kungshamn 2022-   -   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
 

 
Mina revisionsberättelser för ovan uppräknade stiftelser har avgivits 2022-   - 
 
 
 
_____________________________ 
 
Elving Claesson   
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KSAU § 90 Dnr 2021/000882 

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2021  

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst inkom 2021-04-05 med årsredovisning för 2021. Denna godkändes av 
Direktionen 2021-03-25. Förbundets revisorer (daterat 2022-03-29) meddelar att de granskat 
förbundets verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Resultatet för 2021 landade på 5,4 mnkr (3,5 mnkr föreg.år) jämfört med en 0 budget. Eget kapital 
förstärks och uppgår till 39,9 mnkr. De överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska 
ställningen är god. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Tolkningsförmedling Väst 
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna desamma. Samtliga medlemsfullmäktige ska besluta om att godkänna 
årsredovisningen samt beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i enlighet med förbundsordningen (19§). 
Direktionens representanter och förbundets revisorer läggs som kopia i expedieringen för 
kännedom.  

Ekonomi 

Sotenäs kommun ingår from 2021-01-01 i Tolkförmedling Väst.  
Resultatet för 2021 landade på 5,4 mnkr (3,5 mnkr föreg.år) jämfört med en 0 budget. Eget kapital 
förstärks och uppgår till 39,9 mnkr. Framförallt är årets överskott relaterat till Covid-19 pandemin. 
Detta genom att man haft lägre kostnader för resor och kompetensutvecklingsinsatser, vakanta 
tjänster under året samt haft distansmöten. Tolkning på distans har genererat lägre kostnader då det 
är billigare än platstolkning.  Förbundet hade inga investeringar under året. 
 
Pandemin har haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet blev 341 000 
uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och 
somaliska.  Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2021 inte medför några anmärkningar.  
 
Direktionen har beslutat att återbetala 10 mnkr av det egna kapitalet till medlemmarna under 2022 
senast i augusti månad. Återbetalningen baseras på respektive medlems andel köpta tolk -och 
översättartjänster under verksamhetsåren 2020-2021.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Nya medlemmar och ny förbundsordning, 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner. 
Pandemin, pandemisituationen i samhället har påverkat verksamheten under året på olika sätt 
Ny telefoniplattform och Teams, under året driftsattes ny telefoniplattform och Teams ersatte 
Skype. 
Alla kontor, direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre. 
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Forts. KSAU § 90 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 
Protokollsutdrag  
Bilaga till revisionsberättelse PWC 
Revisionsberättelse 2021 
Internkontrollrapport 
Förbundsordning 2021-01-01 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-04-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning 2021 för Tolkningsförmedling Väst och 
beslutar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-04-07 KA 2021/882 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomiavdelningen 

 

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2021  

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst inkom 2021-04-05 med årsredovisning för 2021. Denna 
godkändes av Direktionen 2021-03-25. Förbundets revisorer (daterat 2022-03-29) 
meddelar att de granskat förbundets verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Resultatet för 2021 landade på 5,4 mnkr (3,5 mnkr föreg.år) jämfört med en 0 budget. 
Eget kapital förstärks och uppgår till 39,9 mnkr. De överskott som genererats i 
förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet 
Tolkningsförmedling Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker att respektive 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna 
desamma. Samtliga medlemsfullmäktige ska besluta om att godkänna årsredovisningen 
samt beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i enlighet med förbundsordningen (19§). 
Direktionens representanter och förbundets revisorer läggs som kopia i expedieringen 
för kännedom.  

Ekonomi 
Sotenäs kommun ingår from 2021-01-01 i Tolkförmedling Väst.  
Resultatet för 2021 landade på 5,4 mnkr (3,5 mnkr föreg.år) jämfört med en 0 budget. 
Eget kapital förstärks och uppgår till 39,9 mnkr. Framförallt är årets överskott relaterat 
till Covid-19 pandemin. Detta genom att man haft lägre kostnader för resor och 
kompetensutvecklingsinsatser, vakanta tjänster under året samt haft distansmöten. 
Tolkning på distans har genererat lägre kostnader då det är billigare än platstolkning.  
Förbundet hade inga investeringar under året. 
 
Pandemin har haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet blev 
341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. De mest efterfrågade språken var 
arabiska och somaliska.  Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och 
förvaltning avseende räkenskapsåret 2021 inte medför några anmärkningar.  
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Direktionen har beslutat att återbetala 10 mnkr av det egna kapitalet till medlemmarna 
under 2022 senast i augusti månad. Återbetalningen baseras på respektive medlems 
andel köpta tolk -och översättartjänster under verksamhetsåren 2020-2021.  

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar och ny förbundsordning, 1 januari fick förbundet tre nya 
medlemskommuner. 
Pandemin, pandemisituationen i samhället har påverkat verksamheten under året på 
olika sätt 
Ny telefoniplattform och Teams, under året driftsattes ny telefoniplattform och Teams 
ersatte Skype. 
Alla kontor, direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra 
till tre. 

Intern kontroll 
Rapport visar inte på några väsentliga avvikelser.   

Mål för god ekonomisk hushållning 
Förbundets samtliga verksamhetsmål har uppnåtts för 2021 samt antagna finansiella mål 
för god ekonomisk hushållning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning 2021 för Tolkningsförmedling 
Väst och beslutar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna. 

Beslutsunderlag 
• Årsredovisning 2021 
• Protokollsutdrag  
• Bilaga till revisionsberättelse PWC 
• Revisionsberättelse 2021 
• Internkontrollrapport 
• Förbundsordning 2021-01-01 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Tolkförmedling Väst 
Direktionens representanter 
Förbundets revisorer 

  
Maria Strömberg Tf Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 

 



 

Intern 

 

 

ÅRSREDOVISNING 

Dnr 22/0012-2 

2022-03-25 

  

 

 

 

Årsredovisning 2021 
 

 

 

Tolkförmedling Väst 
Organisationsnummer 222000-2972 
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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 har totalt 43 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, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, 
Sotenäs, 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. 
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år 
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället 
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat 
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i 
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har 
förbundets soliditet ökat ytterligare.  
 

Förbundet (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 206 925 195 487 220 370 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader -198 269 -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 

Årets resultat 5 442 3 465 5 867 5 295 79 

Soliditet (%) 56 % 53 % 49 % 48 % 43 % 

Nettoinvesteringar 0 10 086 3 031 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021 

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 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans. 
 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 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 Christina Hein (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 Rune Lennartsson (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 
  
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, ersättare 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Lysekils kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Rickard Söderberg (S), ledamot 
Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Mariestads kommun Marks kommun 
Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
  
Munkedals kommun Mölndals stad 
Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot 
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 
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Orust kommun Partille Kommun 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algottson (M), ledamot 
Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Sotenäs kommun Strömstads kommun 
Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 
Gerardo Alas (S) Merry Johansson (S), ersättare 
  
Svenljunga kommun Tanums kommun 
Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 
Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 
  
Tibro kommun Tidaholms kommun 
Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
  
Tjörns kommun Tranemo kommun 
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 
Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 
  
Trollhättans Stad Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 
Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
  
Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 
Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 
Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 
  
Vara kommun Vårgårda kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 
Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 
  
Öckerö kommun  
Kent Lagrell (M), ledamot  
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 
 

Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet 
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Tolkning erbjuds på plats och på distans. 
Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

 
2 Nya Ulricehamn. 



9 (36) 
 

Intern 

bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 

Tolkning 
Förbundet har under 2021 utfört drygt 341 0003 uppdrag vilket är ca 16 000 fler än budgeterat. 
Den stora ökningen jämfört med föregående år tros bero på att samhället på grund av pandemin 
under 2020 stängdes ner och därmed minskade behovet av tolk hos förbundets kunder. Under 
2021 öppnade samhället delvis upp sig igen och därmed ökade behovet av tolk. Under pandemin 
har de flesta av oss i samhället blivit alltmer bekväma med möten och kommunikation på distans. 
Troligen har flera av förbundets kunder anpassat delar av sina verksamheter till rådande 
omständigheter och använt distanstolk i större utsträckning och därmed har efterfrågan på 
förbundets tjänster ökat under 2021. 
 
Året innan pandemin då gränserna mot Europa, och inte minst Sverige, blev alltmer stängda 
minskade inflödet av tolkbehövande till landet. Detta i kombination med att de tolkbehövande 
som kom i den stora asylvågen under 2015–2016 troligen skulle ha ett minskat tolkbehov efter 
några år påverkade prognosen i budgeten över kundernas framtida tolkbehov. Att förbundets 
kunder under 2021, trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande, har haft ett avsevärt 
större behov av tolk kan möjligen ha en förklaring i att pandemisituationen isolerat samhället och 
därmed hämmat integrationen och tolkbehovet har kvarstått. Kundernas tolkbehov påverkas av 
många parametrar och behovsanalysen för prognosen över antalet uppdrag i budget är därför 
komplex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och uppgår för 2021 
till 99,1 %. Under 2020 sjönk tillsättningsgraden vilket troligtvis hängde ihop med tekniska 
problem i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet men också förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner kopplade till det nya systemet. Ett systematiskt arbete 
har pågått under året för att identifiera orsakerna till den tidigare minskade tillsättningsgraden och 
förändra rutinerna. Arbetet har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen. 
 

Översättning 
Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.  
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren 
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa 
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock 
svenska som målspråk minskat något.  
 

 
3 Av dessa 341 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag 

År Antal utförda 
uppdrag  

Procentuell 
tillsättning, 
tolkuppdrag 

Antal utförda 
uppdrag, tolk 

Antal utförda 
uppdrag, 
översättning 

2021 341 088 99,1 % 339 366 1 722 

2020 315 663 99,0 % 313 907 1 756 

2019 346 564 99,5 % 344 972 1 592 

2018 336 634 99,2 % 335 134 1 500 

2017 336 093 98,8 % 334 434 1 659 

2016 355 429 97,6 % 353 689 1 740 

2015 307 462 97,3 % 306 230 1 232 
Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad 
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra 
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket 
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av 
översättningar med svenska som målspråk. 
 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2021 hade förbundet 1 154 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 078 tolkar 
vilket är 126 färre än föregående år. Då tolkyrket generellt är ett så kallat genomgångsyrke är 
omsättningen av tolkar relativt stor och antalet aktiva tolkar kan därmed variera relativt mycket 
mellan åren. Troligt är att tolkomsättningen under 2020 och 2021 varit något högre på grund av 
effekterna av pandemin.  
 
Vid mättillfället fanns 76 aktiva översättare vilket är 18 färre jämfört med året innan. Minskningen 
beror på en omfattande registergenomgång där icke aktiva översättare avregistrerats. Totalt är 33 
uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet vilket är en ökning med fyra 
personer.  
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvård-
auktorisation 

2021 1 078 76 33 273 69 

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 3 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 ca 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som 
efterfrågas mest. 
 
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer. 
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer. 
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69 
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28 
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest 
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest 
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar 
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos 
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med 
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21 
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har 
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex 
personer från föregående år.  
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Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2021 
genomförde 36 personer förbundets rekryteringstest varav 47 % fick godkänt resultat.  
Då fokus under året legat på att rekrytera redan utbildade eller auktoriserade tolkar var antalet 
personer som genomgick rekryteringstest avsevärt färre än föregående år. Arbetet har också 
inriktats på rekrytering av mindre frekventa språk vilket innebär att få personer varit aktuella för 
rekryteringstest. En del av rekryteringsstrategin har varit att nå ut till redan utbildade tolkar via 
landets utbildningsanordnare. Även om färre personer genomgått rekryteringstest så har förbundet 
under året rekryterat fler redan utbildade tolkar jämfört med föregående år. Totalt har 76 tolkar 
rekryterats, av dessa är 32 redan utbildade och 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar 
sjukvårdsauktorisation. Under året har även 13 översättare rekryterats, av dessa var åtta 
auktoriserade translatorer. Totalt rekryterades 87 personer, två av dessa är både tolk och 
översättare därmed rekryterades totalt 89 uppdragstagare. 
 

 
År Tolkar 

Sjukvårds-
auktoriserad 

tolk 

Auktoriserad 
tolk 

Utbildad 
tolk 

Översättare 
Auktoriserad 

translator 

2021 76 9 16 32 13 8 
Tabell 4 Antal rekryteringar 

Förbundet har digitaliserat samtliga interna kurser vilket resulterat i att alla aktiva tolkar inom 
förbundet oavsett bostadsort har kunnat ta del av kompetenshöjande insatser. Under 2021 
genomgick 268 tolkar någon av dessa kurser.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2021 36 47 % 268 10 

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 5 Test- och utbildningsstatistik 

”Att tolka i skolan” har varit en mycket efterfrågad utbildning och totalt har 156 tolkar genomgått 
denna kurs under året. Som ett resultat av tolkarnas önskemål har två nya kurser, 
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”Fördjupningskurs Socialtjänst” och ”Fördjupningskurs Psykiatrin”, tagits fram och erbjudits 
under hösten. Totalt har 49 respektive 55 tolkar genomgått dessa utbildningar.  
 
I samarbete med Västra Götalandsregionen har även utbildningen ”Att tolka vid psykisk ohälsa 
och sjukdom” genomförts på distans. 20 tolkar deltog i denna pilotutbildning som föll mycket väl 
ut och kommer fortsätta erbjudas.  
 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs 
Stad, har under pandemin inte kunnat erbjuda SRHR-utbildning på distans. Därav att mycket få 
tolkar inom förbundet erhållit denna viktiga kompetensutveckling under de två senaste åren. I 
december 2021 genomfördes dock en pilotutbildning på distans av SRHR-utbildningen där tio 
tolkar medverkade. Då det hela föll väl ut kommer förbundet att kunna erbjuda även denna 
utbildning på distans under 2022. 
 
Introduktionskurs har getts löpande under året för de tolkar som saknar kontakttolkutbildning. 
Totalt har åtta tolkar genomgått introduktionskursen. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 14 
tolkar har under 2021 höjt sig till nivå utbildad tolk vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Tre tolkar har under året auktoriserat sig.  
 
Av förbundets aktiva tolkar är 20 % auktoriserade, vilket innefattar såväl sjukvårdsauktorisation 
som rättsauktorisation. 48 % av tolkarna är färdigutbildade tolkar vilket innebär att 68 % av 
förbundets tolkar har en hög utbildningsnivå. Resterande 32 % är under utbildning på olika nivåer. 
Förbundet uppmuntrar kontinuerligt aktiva tolkar till kompetenshöjning och stöttar bland annat 
ekonomiskt vid såväl utbildning som auktorisation. 
 
Då de fysiska informationsträffarna för tolkar ej kunnat genomföras på grund av pandemin har 
flera digitala informationsträffar i stället erbjudits tolkarna. Dessa träffar har fallit väl ut och 
deltagandet har varit mycket stort då tolkar ifrån hela landet kunnat delta oavsett geografisk 
bostadsort.  
 
Under 2021 genomfördes den första informationsträffen för översättare. Denna digitala träff blev 
mycket uppskattad och fler informationsträffar för översättare planeras att genomföras två gånger 
per år.  
 
Genom den ökade efterfrågan på distanstolk möjliggörs användning av tolk från hela landet.  
En rekryteringsprocess som kan utföras på distans är en förutsättning för att tolkar på ett enkelt 
sätt ska kunna rekryteras oavsett bostadsort. Under 2021 påbörjades utvecklingen av den digitala 
delen av rekryteringstestet vilken kommer att implementeras under 2022. Distanslösningen av den 
muntliga delen av rekryteringstestet implementerades redan under 2021.  
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Kunder  
Varje månad under 2021 förmedlades 
uppdrag till ca 2 000 kunder. Den 31 
december 2021 hade förbundet 5 866 
registrerade medlemskunder. Totalt 
utfördes 99,99 % av samtliga uppdrag till 
förbundets medlemmar4. Västra 
Götalandsregionen (VGR) bokade 71 % av 
förbundets uppdrag under 2021 vilket är 
en minskning jämfört med 2020 men i nivå 
med åren dessförinnan. Göteborgs Stad 
står för knappt hälften av samtliga 
medlemskommuners totala antal bokade 
uppdrag.  
 
 
 
 

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. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar 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 3,1 mkr.  
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har inte nyttjats.  
 

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 då beslut om att 
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även 
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget 
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan 
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar. 

 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 71%

Göteborgs 
Stad 13%

Övriga  medlems-
kommuner 16%

Icke medlemmar 0,01%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag 
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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 
Nya medlemmar och ny förbundsordning 
Den 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner; Lysekil, Partille och Sotenäs och den nya 
förbundsordningen började då även gälla.  
 

Pandemin 
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har 
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp 
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp, 
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen 
dominerande under hela 2021.  

 
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat 
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den 
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av 
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och 
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och 
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.  
 

Ny telefoniplattform och Teams 
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform infördes Teams innan sommaren och ersatte 
då Skype. Under hösten driftsattes den nya telefoniplattformen samt Microsoft 365 inklusive 
Teams samtliga funktioner. 
 

Antal kontor 
Direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre vilket innebär att 
kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner under 2022. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag bedrivs i 
Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. Medarbetarna har erbjudits 
fortsatt anställning på valfritt kontor. 
 

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  
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• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället. 

 

Måluppfyllelse 
Trots en hög och ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit 
god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning dominerat starkt under pandemin men 
också till följd av en än mer strategisk rekrytering av tolkar. Genom väl utvecklade, och inom 
organisationen, gemensamma rutiner har förbundets kunder kunnat erbjudas likvärdig service. 
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med 
inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en revision i syfte att 
säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs och att verksamheten därmed är kvalitetssäkrad.  
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin har 
tolkning på distans ökat markant vilket med automatik minskat antalet resor. Då tolkning på 
distans har många fördelar marknadsförs denna tjänst och kunderna uppmanas att boka 
distanstolk.  
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds 
förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder 
även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans. 
 

 
Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99 % ≥99 % 99,1 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 
uppdrag ska understiga 1 % 

0,8 % <1 % 0,9 % 
 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥5 % 8,1 %  

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 
till minst 15 %.  

20 % ≥15 % 22,4 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 
minst 60 %. 

62,6 % ≥60 % 62,1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 52 %. 

56 % ≥52 % 67,6 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 % 4,6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 75 >80 83  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  
50 %. 

60,3 % ≥50 % 70,3 %  

 
 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade 
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då 
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.   
 
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.  
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 % 
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till 
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar 
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag 
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är 
uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till 
minst 5 %.  
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket 
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en 
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och 
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort, 
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var 
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totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år. 
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021 
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling 
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna 
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett 
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.  
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen 
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört 
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har 
ökat under året. Målet är uppfyllt. 
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar 
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade 
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är 
uppfyllt.  
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt 
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att 
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade 
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också 
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna 
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt. 
 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80. 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en 
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu 
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.  
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av 
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år. 
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på 
distans. 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 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten 
har inte nyttjats under 2021. 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2021. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2021 2020 2019 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 442  3 465  5 867  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 442  3 465  5 867  

    
Årets balanskravsresultat 5 442  3 465  5 867  

Balanskravsresultat att reglera 0 0  0  

     
    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 198 269  190 985  214 448  

Personalkostnader inkl. direktionen 30 389  29 189  30 578  

Tolkarvode  156 227  150 430  171 542  

Nettoinvesteringar 0  10 086  3 031  

Likvida medel 31/12 respektive år 20 331  13 494  18 273  

    
Resultat    
Årets resultat 5 442  3 465  5 867  

Ökning andelskapital 138   

Ingående Eget kapital 34 329  30 864  29 455  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 201 % 173 % 188 % 

Soliditet 56 % 53 % 49 % 
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till 
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan 
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då 
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende 
bemanningsbehovet. 
 
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6 
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare. 
 
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året 
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat 
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas 
nere. 
 
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser 
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan 
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket 
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv. 
 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att 
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl 
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket 
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under 
senare år.  
 
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts 
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har 
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt 
träffas på huvudkontoret i Göteborg.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista 
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde 
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket 
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan” 
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades 
med 25-års gratifikation.  
 
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april. 
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2021 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare; 45 kvinnor och sju 
män. Vid mättillfället var åtta tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga; tre föräldralediga, en 
studieledig samt fyra tjänstlediga. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under 
året vilket motsvarar en personalomsättning om 14,8 %. Omsättningen har framför allt skett i 
gruppen tolkförmedlare vilket är förbundets största yrkesgrupp. 
 
Under året har antalet arbetade timmar som utförts av tillsvidareanställda arbetstagare motsvarat 
57,5 årsarbetare (åa) vilket är en ökning om 5,0 åa jämfört med föregående år. Det totala antalet 
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arbetade timmar inom förbundet motsvarar dock 62,3 åa vilket är en ökning om 1,0 åa. Under året 
har antalet visstidsanställda minskats och istället har tillsvidareanställningar gjorts. Detta efter att 
en restriktivitet rått i förbundet de senaste åren avseende tillsvidareanställningar då effekterna av 
ett mer digitaliserat och automatiserat verksamhetssystem förväntades påverka behovet av 
förmedlingsresurser. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2021 57,5 3,8 1,0 62,3 

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 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa) 

 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 % vilket 
innebär en ökad sysselsättningsgrad jämfört med föregående år. 93,5 % av kvinnorna respektive 
100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Under större delen av året arbetade flertalet av förbundets medarbetare på distans vilket tydligt 
syns i sjukfrånvaron som under januari till oktober var betydligt lägre än åren innan. I november 
återgick samtliga förmedlare till att arbeta på kontoren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendation stannade medarbetarna hemma vid minsta symptom och sjukfrånvaron gick 
därmed kraftigt upp i slutet av året. En förhållandevis liten del av förbundets anställda har dock 
testats positiva för Covid-19. 
 
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter jämfört 
med föregående år, vilket också var ett år påverkat av pandemin. 2019, året innan pandemin, låg 
den totala sjukfrånvaron på 6,2 %.  
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Figur 5 Sjukfrånvaro i procent 2019–2021 
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Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel 
av långtidssjukfrånvaron året innan.  

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor var totalt 3,8 % och för männen 4,8 %. I 
åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron högst. Dock bedöms sjukfrånvaron ligga inom 
ramen för normalnivå. Förbundets medarbetare i åldersspannet under 30 år har endast 2,2 % 
sjukfrånvaro vilket är att ses som en mycket låg sjukfrånvaro.  
 

 
 
 

 
 
Det finns inga signaler på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård var i 
princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2021 nyttjats av 42 medarbetare vilket 
är sex personer fler jämfört med föregående år.  

 
Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  
Nuläge 
Omvärld 
Drygt 11 000 människor sökte asyl i Sverige under 2021. Flest asylsökande kom från Afghanistan, 
Syrien, Irak, Ukraina och Turkiet.5 Jämfört med föregående år har antalet asylsökande minskat med 
2 000 personer vilket är en effekt av den fortsatta pandemisituationen i världen.  
 

 
5 www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Hämtat 2022-02-01. 

Ålder 29 år eller yngre 30–49 år 50 år eller äldre 

Sjukfrånvaro 2,2 % 4,3 % 5,3 % 

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021 
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Figur 6 Fördelning sjukfrånvaro, lång/kort 2021 
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Verksamhet 
Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var 
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med 
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av 

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning 
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av 
distanslösningar.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i 
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.   

Arabiska 34%

Somaliska 15%

Persiska 7%

Dari 5%

Tigrinja
5%

BKS 4%

Sorani 3%

Albanska 3%
Turkiska 3%

Polska 2%

Övriga 20%
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Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021 

Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021 
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första 

mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer. 

Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har 

resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år. 

 
Inom ramen för förbundets kvalitetsarbete har rutiner och tillsättningsprocesser avseende 
tolkuppdrag setts över efter införandet av det nya verksamhetssystemet 2020. Förändrade rutiner 
har resulterat i att andelen uppdrag som ej har kunnat tillsättas, i mycket ringa grad är ett resultat 
av fel som begåtts av förbundets medarbetare. I drygt 70 procent av fallen då ett uppdrag inte kan 
tillsättas beror detta på att tolk inte finns att tillgå trots försök att planera om uppdragen för att 
frigöra tolkresurs.   
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Figur 10 Orsaksfördelning av andelen ej tillsatta uppdrag 
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Framtid 
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta 
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag 
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. 
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets 
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på 
Göteborgskontoret. 
 
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för 
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av 
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och 
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.  
 
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i 
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett 
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre 
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte 
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån 
verksamhetens behov.  
 
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den 
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan 
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika 
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en 
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett 
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling 
Väst är en.  
 
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. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till 
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet. 
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess. 
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under 
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och 
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning. 
 
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt 
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande 
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i 
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar. 
 
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans. 
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även 
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten. 
 
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat 
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.  
 
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för 
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets 
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen. 
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.  
 

Budget 2022  
Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med 
förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att 
omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat 
i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande 
av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal 
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 
snitthöjning om 2,7 %. 
 
 

 Budget 2022 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 204 000 

Verksamhetens kostnader 208 500 

Årets resultat -4 500 

 

Ekonomisk plan 2022–2024  
Budget, (tkr) 2022 2023 2024 
Intäkter 204 000 224 000 215 000 

Kostnader 208 500 224 000 215 000 

Budgeterat resultat -4 500 0 0 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning 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 tolk- och 
översättningsuppdragen 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. Inventarier 
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)  
 

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 2021 2021 2020 

     
     

Verksamhetens intäkter 1 216 000  206 925  195 487  

Verksamhetens kostnader 2 -214 392  -198 269  -190 985  

Avskrivningar 3 -1 573  -3 173  -1 002  

     
Verksamhetens nettokostnader 35  5 483  3 500  

     
Finansiella intäkter 4 7  2  2  

Finansiella kostnader 5 -42  -43  -37  

     
Resultat före extraordinära poster 0  5 442  3 465  

     
Extraordinära poster    0  

     
Redovisat resultat  0  5 442  3 465  
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Balansräkning 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR    
    

Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 8 726  11 827  

Inventarier 7 192  264  

Summa anläggningstillgångar  8 918  12 091  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 419  39 478  

Likvida medel 9 20 331  13 494  

Summa omsättningstillgångar  61 750  52 972  

    
Summa tillgångar  70 668  65 063  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 31 333  27 867  

Andelskapital, medlemskommuner 10, 12 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 5 442  3 465  

Summa eget kapital  39 910  34 329  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 758  30 734  

Summa skulder  30 758  30 734  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  70 668  65 063  
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Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

    
    
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 442  3 465  

Justering för av- och nedskrivning 3 3 173  1 002  

    
Medel från verksamheten    
före förändring av rörelsekapital  8 615 4 467  

    
Minskning kortfristiga fordringar  -1 941 1 682  

Minskning kortfristiga skulder  24 -842  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 699 5 307  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 -10 086  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -10 086  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 138 0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  138  0  

    
Årets kassaflöde  6 837 -4 779  

Likvida medel vid periodens början  13 494 18 273  

    
Likvida medel vid periodens slut 9 20 331 13 494 
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Noter 
 

Not 2021 2020 

    
1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 206 913 195 300  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin  171  

 Övriga intäkter 12 16  

 Summa 206 925 195 487  

    
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 395 387  

 Sociala avgifter direktion 159 152  

 Personalkostnad 22 021 21 810  

 Sociala avgifter personal 6 938 6 840  

 Arvoden och ersättning tolkar 131 281 124 662  

 Sociala avgifter tolkar 25 822 25 768  

 Tolkutbildning 365 395  

 Lokalkostnader 3 838 3 573  

 Dator/IT/telefoni/post 2 711 3 432  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  160 277  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 394 3 579  

 Summa 198 084 190 875  

    
 Ersättning för revisorer   
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110 110  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 75 0  

 Skatterådgivning 0 0  

 Övriga tjänster 0 0  

 Summa 185 110  

    
3 Avskrivningar   

 Inventarier 3 173 1 002  

 Summa 3 173 1 002  

    
4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2 2  

 Summa 2 2  

    
5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1 0  

 Övriga finansiella kostnader 42 37  

 Summa 43 37  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem 0 2 671  

 Omklassificering 0 -2 671  

 Summa 0 0  

    
 Anskaffningsvärde 12 758  0  

 Ackumulerade avskrivningar -930  0  

 Årets investering  0  10 086  

 Omklassicifering från pågående investering 0  2 671  

 Årets avskrivning -3 101  -930  

 Utgående bokfört värde 8 726 11 827  

    
7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 600 1 601  

 Ackumulerade avskrivningar -1 337 -1 265  

 Årets investering 0 0  

 Årets avskrivning -72 -72  

 Summa 192 264  

    
8 Fordringar   

 Kundfordringar 24 788 23 973  

 Div. kortfristiga fordringar 148 0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 482 15 505  

 Summa 41 418 39 478  

    
9 Kassa och bank   

 Bank 20 331 13 494  

 Summa 20 331 13 494  

    
10 Eget kapital   

 Ingående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Årets/periodens resultat 5 442 3 465  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997  

 Summa 39 910 34 329  

    
11 Kortfristiga skulder   
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 Leverantörsskulder 1 439 2 617  

 Moms 8 051 7 907  

 Personalens skatter och avgifter 3 214 6 575  

 Skulder till anställda 0 0  

 Upplupna semesterlöner 1 019 1 059  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 5 464 12 450  

 Övriga upplupna kostnader 11 571 126  

 Summa 30 758 30 734  

    
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2021. 

    
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 138 0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

    
 Summa 0 0  
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 
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 2021 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2020 samt utfallet av 2019. 
Medlemmarnas behov beräknades till 325 000 uppdrag och att förbundet skulle nå ett nollresultat. 
För en budget i balans 2021 bedömdes en snitthöjning av priset om 2,6 % nödvändig. 
 

Utfall 
Pandemin har under året haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet för 
2021 blev drygt 341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 5,4 mkr att 
jämföra med budgeterat nollresultat. 
 
Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger under budget trots fler 
utförda uppdrag än budgeterat. Detta beror framförallt på att tolkning på distans dominerat under 
2021 och att såväl arvoderings- som debiteringsmodellen för distanstolkning skiljer sig mot 
platstolkning. Även kostnader och intäkter kopplade till tolkarnas resor har minskat som ett 
resultat av distanstolkningens dominans. 
 
Den under 2021 rådande pandemisituationen har resulterat i att förbundets samtliga 
direktionsmöten under året genomfördes på distans. Kostnadsutfallet blev knappt hälften av 
budgeterat belopp. Även förbundets personalkostnader är lägre än budgeterat och beror bland 
annat på vakanta tjänster under året. Pandemisituationen har också medfört att förbundet generellt 
haft lägre kostnader för bland annat tjänsteresor samt kompetensutvecklingsinsatser för 
förbundets personal. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev ca 370 000 kronor vilket motsvarar en knapp fjärdedel av lagd 
budget. Pandemin har medfört att flera planerade utbildningar på plats under året ersätts med 
digitala alternativ, vilket varit mer kostnadseffektivt. Under senare år har även en utveckling skett 
avseende rekryteringsförfarandet vilket inneburit att förbundet rekryterat tolkar som antingen 
redan är etablerade i yrket eller är under grundutbildning hos extern utbildningsaktör. 
 
Då kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner per 31 mars 2022 gjordes i samband med 
årsbokslutet för 2021 en uppbokning av de hyresmånaderna verksamheten inte kommer nyttja 
lokalerna. Detta medför att utfallet för lokalkostnaderna 2021 är högre än budgeterat.  
 
Utfallet för IT-kostnaderna blev högre i förhållande till budget. Detta är bland annat ett resultat av 
att fler tolkuppdrag än budgeterat utförts under året och att debitering sker per uppdrag från 
systemleverantören. Förbundet har också bytt telefonileverantör under 2021 vilket har medfört 
engångskostnader i samband med upprättandet av den nya kommunikationslösningen vilket 
påverkat utfallet för nätverkskostnader. Även bytet från Skype till Teams under året har resulterat i 
en något högre kostnad mot budgeterat. 
 
Kostnadsutfallet för IT- och konsulttjänster är högre än budgeterat. Under första halvan av 2021 
hade förbundet stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet. Kostnaderna 
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avsåg såväl juridiskt stöd som kostnader för systemutveckling. Även konsultkostnaderna för 
upphandlingsstöd i samband med telefoniupphandlingen blev högre än budgeterat. Den ökade 
kostnaden grundar sig i ett mer omfattande upphandlings- och driftsättningsarbete än vad som 
ursprungligen beräknats. Under hösten har en ny upphandling avseende verksamhetsstöd 
påbörjats vilket också påverkat utfallet av konsultkostnaderna.  
 
Vid delårsbokslutet gjordes en omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar vilket  
resulterade i ökade avskrivningar under hösten. Detta har medfört ett högre kostnadsutfall än 
budgeterat.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 

Förmedlingstjänster 195 300 206 913 216 000  

Övriga intäkter 187 12 0  

Summering 195 487 206 925 216 000  

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 554 1 200 

Personalkostnader  28 650 28 959 32 760  

Arvoden uppdragstagare 150 430 157 103 168 877  

Tolkutbildning 395 365 1 500  

Lokalkostnader 3 573 3 838 3 712  

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 711 2 413  

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 160 352  

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 4 579 3 578  

Finansiella kostnader 1 037 3 214 1 608  

Summering 192 022 201 482 216 000  

RESULTAT    

Årets resultat 3 465 5 442 0  
Tabell 8 Utfall mot budget 2021 
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Förbundets investeringsverksamhet 
Förbundet hade inga investeringar under 2021. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25 
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Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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KSAU § 91 Dnr 2022/000021 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2021 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med sin årsredovisning för 2021. Denna antogs av 
direktionen 2022-03-22. Förbundets revisorer meddelar att de granskat förbundets verksamhet och 
att granskningen utförts enligt lagar och regler. 
 
Revisorerna bedömer att förbundsdirektionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig och att de tillstyrker att styrelsens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Resultatet för 2021 landade på ett överskott om 0,2 mnkr (-1,0 mnkr). Ingen investeringsverksamhet 
har förekommit under 2021. Den sammantagna bedömningen är att Samordningsförbundet Väst är 
nära att uppnå målen om en god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsens uppsatta mål i 
verksamhetsplanen för året. 

Ekonomi 

Resultatet för 2021 landade på ett överskott om 0,2 mnkr (-1,0 mnkr).   
 
Avvikelsen mot budget blev 1,4 mnkr. Avvikelsen mellan utfall och budget förklaras av pandemin, 
då det varit större sjukfrånvaro samt vakans av tjänst. 
 
Utgående eget kapital är 2,0 mnkr vilket är rimlig storlek på sitt egna kapital enligt rekommendation 
från Nationella rådet.  Överskottet ska användas i insatser 2022.  
 
Verksamheten finansieras via bidrag från förbundets medlemmar. Sotenäs driftbidrag till 
Samordningsförbundet var under 2021 0,147 mnkr. Ingen investeringsverksamhet har förekommit 
under 2021.  
 
Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning, och att på individnivå verka genom att finansiera insatser med 
personal från de samverkande parterna.  I de individinriktade insatserna 2021 hade 
Samordningsförbundet Väst 523 deltagare. Trots pandemin så har Rehabvägledare och Utredning 
haft något flera nya deltagare än planerat och flera än förra året. Indikatorerna visar något mera 
positivt resultat som förra året, speciellt hos deltagarna som upplever att det finns någon som håller 
samman och stödjer deras samordnade rehabiliteringsprocess samt att de har gjort stegförflyttning 
närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. 
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Forts. KSAU § 91 

Beslutsunderlag 

Sof Väst Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse förtroendevalda Väst 2021 
Revisionsberättelse staten FK och AF Samordning 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020-12-31 
Syfte, målgrupper, måluppfyllelse 2021 med Sof Väst insatser 2021, bilaga 1 
Statistik tillhörande årsredovisning 2021, bilaga 2 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-05-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet 
Väst 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 
   

Skickas till 

Samordningsförbundet Väst 
Ekonomichef 
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UN § 33 Dnr 2021/000088  

Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) har inkommit med en motion 
om barnomsorg på obekväm arbetstid. Det finns inte barnomsorg på obekväm arbetstid och detta 
ställer till problem för de föräldrar som är exempelvis ensamstående, arbetar kvällar, helger och 
nätter. Det är ett grundfundament för både jämställdhet mellan kvinnor och män och för jämlikhet 
mellan barn med olika socioekonomiska bakgrunder, skriver motionärerna. 
 
Barnomsorgens öppettider hindrar fler att arbeta heltid eller ta ett arbete som kräver skiftarbete 
menar motionärerna och därför föreslår de: 

 Att kartlägga behovet och kostnaderna av barnomsorg på obekväm arbetstid 
 Att utreda möjligheter till olika lösningar 
 Att utreda möjlighet till finansiering av riktade statsbidrag 
 Att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid inom mandatperioden 2023–2026 

 
Utbildningsnämnden har tidigare beslutat (UN 2019-03-07 §18) att inte erbjuda barnomsorg på 
obekväm arbetstid. Förslaget innebär en kostnadsökning som det saknas medel för. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden har en minskad rambudget på 1,7 mnkr 2023. 
Utbildningsförvaltningen behöver fokusera på den lagstadgade verksamheten och att ha 
rimlig storlek på barngrupperna inom förskolan måste prioriteras. Det saknas finansiering 
att organisera barnomsorg på obekväm arbetstid i budgeten. 

Regelverk 
Kommunen har idag ingen skyldighet att tillhandahålla omsorg på annan tid än dagtid. 
Beslutet strider inte mot något regelverk. 

Organisation och personal 
Utbildningsförvaltningen strävar efter att minska antalet barn i barngrupperna inom förskolan för att 
ta hänsyn till personalens arbetsmiljö. Förvaltningschefen ser inga möjligheter att organisera en 
barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-04-12 § 22 
Tjänsteutlåtande Motion barnomsorg obekväm arbetstid - Förvaltningschef 2022-03-09 
Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid 2021 
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Forts. UN § 33 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) yrkar att motionen ska bifallas till den del som avser att kartlägga behovet 
och kostnaderna av barnomsorg på obekväm arbetstid med justeringen att kartläggningen ska vara 
av det uppskattade behovet, samt avslag till de delar som avser att utreda möjligheter till olika 
lösningar, att utreda möjlighet till finansiering av riktade statsbidrag och att erbjuda barnomsorg på 
obekväm arbetstid inom mandatperioden 2023–2026. 
Det uppskattade behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid och kostnaderna ska vara 
Utbildningsnämnden tillhanda under hösten 2022. 
 
Lotta Johansson (S), Marianne Olsson (S) och Roland Mattsson (M) yrkar bifall på Michael 
Sandbergs (L) förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Michael Sandbergs (L) med fleras förslag och finner att 
nämnden antar detta. 
 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen till den del som avser att 
kartlägga behovet och kostnaderna av barnomsorg på obekväm arbetstid, med justeringen att 
kartläggningen ska vara av det uppskattade behovet, samt avslå motionen till de delar som avser att 
utreda möjligheter till olika lösningar, att utreda möjlighet till finansiering av riktade statsbidrag och 
att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid inom mandatperioden 2023–2026. 
Det uppskattade behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid och kostnaderna ska vara 
Utbildningsnämnden tillhanda under hösten 2022.   
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-03-09 UN 2021/000088 
 
Utbildningsförvaltningen 
Ulf Blomquist 
ulf.blomquist@sotenas.se 
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen 
 

Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid 
 

Sammanfattning 
Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) har inkommit med 
en motion om barnomsorg på obekväm arbetstid. Det finns inte barnomsorg på obekväm 
arbetstid och detta ställer till problem för de föräldrar som är exempelvis ensamstående, 
arbetar kvällar, helger och nätter. Det är ett grundfundament för både jämställdhet mellan 
kvinnor och män och för jämlikhet mellan barn med olika socioekonomiska bakgrunder, 
skriver motionärerna.  
Barnomsorgens öppettider hindrar fler att arbeta heltid eller ta ett arbete som kräver 
skiftarbete menar motionärerna och därför föreslår de:  
 

 Att kartlägga behovet och kostnaderna av barnomsorg på obekväm arbetstid  
 Att utreda möjligheter till olika lösningar  
 Att utreda möjlighet till finansiering av riktade statsbidrag  
 Att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid inom mandatperioden 2023–2026 

 
Utbildningsnämnden har tidigare beslutat UN 2019-03-07 §18 att inte erbjuda barnomsorg 
på obekväm arbetstid. Förslaget innebär en kostnadsökning som det saknas medel för.  
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Utbildningsnämnden har en minskad rambudget på 1,7 mnkr 2023. 
Utbildningsförvaltningen behöver fokusera på den lagstadgade verksamheten och att ha 
rimlig storlek på barngrupperna inom förskolan måste prioriteras. Det saknas finansiering 
att organisera barnomsorg på obekväm arbetstid i budgeten.  

Regelverk  

Kommunen har idag ingen skyldighet att tillhandahålla omsorg på annan tid än dagtid. 
Beslutet strider inte mot något regelverk. 



 

 

 

 
Sida 2 av 2 

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

Organisation och personal  

Utbildningsförvaltningen strävar efter att minska antalet barn i barngrupperna inom 
förskolan för att ta hänsyn till personalens arbetsmiljö. Förvaltningschefen ser inga 
möjligheter att organisera en barnomsorg på obekväm arbetstid.    

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår att avslå motionen. 
   

Beslutsunderlag 
Motion – Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Förvaltningschef 
 
 

  
Ulf Blomquist  
Förvaltningschef 
Utbildningsförvaltningen 

 

 
 



	
	
	
	
Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid  
 
I Sotenäs kommun finns inte barnomsorg på obekväm arbetstid, detta ställer till 

problem för de föräldrar som är exempelvis ensamstående, arbetar kvällar, helger 

och nätter. Det är ett grundfundament för både jämställdhet mellan kvinnor och män 
och för jämlikhet mellan barn med olika socioekonomisk bakgrund. Att arbeta 

skiftarbete är extra vanligt inom servicesektorn, vårdyrken och industrisektorn. 

Barnomsorgens öppettider hindrar fler att arbeta heltid eller ta ett arbete som kräver 
skiftarbete. Avsaknaden av barnomsorg ska inte hindra föräldrar att ta ett jobb, vi 

menar att detta är en jämställdhetsfråga och barnomsorg på obekväm arbetstid 

stärker också arbetslinjen i och med att föräldrar får möjlighet att gå till arbetet med 
vetskap om att barnen har en god omsorg 

 

Utökande öppettider inom barnomsorgen är lönsamt för hela samhället och 

föräldrarna får ökade inkomster som genererar ökade skatteintäkter för kommunen. 
 

Därför föreslår Socialdemokraterna: 

Att kartlägga behovet och kostnaderna av barnomsorg på obekväm arbetstid  

Att utreda möjligheter till olika lösningar 

Att utreda möjlighet till finansiering av riktade statsbidrag 

Att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid inom mandatperioden 2023–2026 
 

 

Motionärer: 
Lotta Johansson  

Sanna L Gustafsson  

Therése Mancini  
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KSAU § 84 Dnr 2022/000468 

Motion om inrättande av en kultur- och fritidsnämnd 

Sammanfattning 

Theresé Mancini (S), Jan-Olof Larsson (S), Gerardo Alas (S), Lotta Johansson (S), Lars-Erik 
Knutsson (S) föreslår i motion att det inför mandatperioden 2023-2026 införs en Kultur och 
fritidsnämnd.  
 
Motionärerna menar att syftet är att lyfta dessa politikområden genom ett större offentligt utrymme 
och även att skapa ett större intresse för dessa frågor. 

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna skriver att det tidigare fanns en kultur och fritidsnämnd, men att den togs bort under 
1990-talet och införlivades i nuvarande utbildningsnämnden och de menar att detta har inneburit att 
kulturfrågorna hamnat i skymundan gentemot skol- och barnomsorgsfrågor. 

Bakgrund 

Sotenäs kommun har i dagsläget följande politiska organisation, med antalet ordinarie/ersättare; 
 
Kommunstyrelsen 13+13  
Utbildningsnämnden 7 +7 
Omsorgsnämnden 7 +7 
Byggnadsnämnden 7 +7 
Valnämnden 7 +7 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 9/9, varav Sotenäs 3/3 
 
En kultur- och fritidsnämnd skulle kunna inrättas enligt ovanstående modell 7+7. 
 
Om man istället skulle minska till tex 5 eller färre så minskar möjligheten för mindre partier att få 
plats och då kan det innebära att de ges ett mindre inflytande än de har idag i kulturfrågorna som 
behandlas inom Utbildningsnämnden.  

Ekonomi  

Om en ny nämnd inrättas så måste ytterligare medel avsättas för arvoden till förtroendevalda. 
Normalt antal mötesdagar kan vara ca 7 per år, gånger tex 14 ledamöter, ger arvodeskostnad på 
(halvdagsarvode)  623 - 1 122 (heldagsarvode) 61 tkr – 110 tkr. Därtill tillkommer månadskostnad 
för ordförande, 1:e, och 2:e vice ordförande på ca 346 tkr, om ersättningsnivåer ska vara i 
jämförelse med Utbildningsnämnden. Det tillkommer ersättning för förlorad arbetsförtjänst för 
ledamöterna. 
I dagsläget ligger redan Sotenäs kommun högt i jämförelsetal kring arvode jämfört med andra 
kommuner. Se bilaga Kolada Nyckeltal.  
 
En ny nämnd bör också ha en egen förvaltning och drivas av en förvaltningschef, så medel bör 
avsättas för en förvaltningschef. 
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Även medel för ytterligare en nämndsekreterare bör avsättas och en ny tjänst som nämndsekreterare 
inrättas, totalt ca 600 tkr.  
Total kostnad beräknas till minst 1 miljon kronor. 

Beslutsunderlag 

Motion 
Kolada nyckeltal 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-04-28 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att motionen ska avslås. 
Therése Mancini (S) föreslår att motionen ska bifallas.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag mot Therése Mancinis (S) förslag 
och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Roland Mattssons (M) förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-04-28 KA 2022/000468 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund, 0523-664519anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Motion om inrättande av en kultur- och fritidsnämnd 

Sammanfattning 
Theresé Mancini (S), Jan-Olof Larsson (S), Gerardo Alas (S), Lotta Johansson (S), Lars-
Erik Knutsson (S) föreslår i motion att det inför mandatperioden 2023-2026 införs en 
Kultur och fritidsnämnd.  
 
Motionärerna menar att syftet är att lyfta dessa politikområden genom ett större offentligt 
utrymme och även att skapa ett större intresse för dessa frågor. 

Beskrivning av ärendet 
Motionärerna skriver att det tidigare fanns en kultur och fritidsnämnd, men att den togs 
bort under 1990-talet och införlivades i nuvarande utbildningsnämnden och de menar att 
detta har inneburit att kulturfrågorna hamnat i skymundan gentemot skol- och 
barnomsorgsfrågor. 

Bakgrund 
Sotenäs kommun har i dagsläget följande politiska organisation, med antalet 
ordinarie/ersättare; 
 
Kommunstyrelsen 13+13  
Utbildningsnämnden 7 +7 
Omsorgsnämnden 7 +7 
Byggnadsnämnden 7 +7 
Valnämnden 7 +7 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 9/9, varav Sotenäs 3/3 
 
En kultur- och fritidsnämnd skulle kunna inrättas enligt ovanstående modell 7+7. 
 
Om man istället skulle minska till tex 5 eller färre så minskar möjligheten för mindre 
partier att få plats och då kan det innebära att de ges ett mindre inflytande än de har idag i 
kulturfrågorna som behandlas inom Utbildningsnämnden.  
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Om en ny nämnd inrättas så måste ytterligare medel avsättas för arvoden till 
förtroendevalda. Normalt antal mötesdagar kan vara ca 7 per år, gånger tex 14 ledamöter, 
ger arvodeskostnad på (halvdagsarvode)  623 - 1 122 (heldagsarvode) 61 tkr – 110 tkr. 
Därtill tillkommer månadskostnad för ordförande, 1:e, och 2:e vice ordförande på ca 346 
tkr, om ersättningsnivåer ska vara i jämförelse med Utbildningsnämnden. 
Det tillkommer ersättning för förlorad arbetsförtjänst för ledamöterna. 
I dagsläget ligger redan Sotenäs kommun högt i jämförelsetal kring arvode jämfört med 
andra kommuner. Se bilaga Kolada Nyckeltal.  
 
En ny nämnd bör också ha en egen förvaltning och drivas av en förvaltningschef, så medel 
bör avsättas för en förvaltningschef. 
Även medel för ytterligare en nämndsekreterare bör avsättas och en ny tjänst som 
nämndsekreterare inrättas, totalt ca 600 tkr. 
 
Total kostnad beräknas till minst 1 miljon kronor. 

Regelverk  

Kommunallagen  

Organisation och personal 

Förslaget går inte att införa med nuvarande personal pga tidigare neddragningar inom 
Kansliavdelningen. 

Hållbar utveckling 

Ekonomisk hållbarhet; utrymme finns inte med i antagen budget för 2023 för 
organisationsförändringen. 
Social hållbarhet: Inga konsekvenser. 
Miljömässig hållbarhet: Inga konsekvenser. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla/avslå motionen. 
   

Bilaga/Bilagor 
Motion 
Kolada nyckeltal 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef 

  
Anna-Lena Höglund Håkan Sundberg 
Administrativ chef Tf Kommundirektör 

 
 
 



Kolada nyckeltal
Nyckeltalsid Nyckeltal Område 2018 2019 2020 2021

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Riket 323 359 326

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Liknande kommuner, ö 564 576 531

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Sotenäs 676 715 713

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Lysekil 332 586 564

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Munkedal 336 569 515

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Strömstad 516 525 476

N05011 Nettokostnad nämnd‐ och styrelseverksamhet, kr/inv Tanum 571 687 493

Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommunens nämnder och styrelse dividerat med antalet 
invånare i kommunen den 31/12. Avser politisk verksamhet i kommunen inklusive arvoderingen av kommunens 
förtroendevalda. De kostnader/intäkter som hör samman med affärsverksamhet redovisas under 
Affärsverksamhet. Är nämnden ansvarig för såväl skattefinansierad verksamhet som affärsverksamhet redovisas 
kostnaderna/intäkterna för den politiska delen i detta verksamhetsområde. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s 
Räkenskapssammandrag.



 
 
Motion om inrättande av en kultur och fritidsnämnd 
 
Under 1990-talet togs dåvarande kultur och fritidsnämnden bort och införlivades i 
nuvarande utbildningsförvaltningen. 
Detta har inneburit att framförallt kulturfrågorna hamnat i skymundan gentemot skol- 
och barnomsorgsfrågor. 
 
Vi Socialdemokrater föreslår att inför mandatperioden 2023-2026 införs en Kultur och 
fritidsnämnd. Syftet är att lyfta dessa politikområden genom ett större offentligt 
utrymme och även att skapa ett större intresse för dessa frågor. 
 
Theresé Mancini  
Jan-Olof Larsson 
Gerardo Alas 
Lotta Johansson 
Lars-Erik Knutsson  
 
För Socialdemokraterna i Sotenäs  
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KSAU § 76 Dnr 2022/000382 

Regionala Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025  

Sammanfattning 

Under 2021 har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen reviderat det regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen. I det nya programmet ligger fokus på åtgärder som främjar 
klimat och biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet möjliggör att flera aktörer kan arbeta 
samordnat med prioriterade åtgärder för att uppnå miljömålen.  
I januari 2022 bjöds Kommunstyrelsen in att anta åtgärder i det reviderade åtgärdsprogrammet för 
miljömålen 2022-2025. De regionala miljömålen i Västra Götaland är ett viktigt verktyg i 
kommunens arbete för hållbar utveckling och utgör den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. 
Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Beslut om vilka 
åtgärder i programmet som kommunen vill anta skickas till regionen senast 31 augusti 2022.  

Beskrivning av ärendet 

Det regionala åtgärdsprogrammet är indelat i fyra utmaningar. Syftet med utmaningarna är att 
lättare kunna kommunicera och arbeta samlat kring olika frågor som rör miljömålen. 

- Minskad Klimatpåverkan och ren Luft (KL) 
- Hållbar användning av Vattenmiljöer (V) 
- Hållbart brukande av Skog och Odlingslandskap (SO 
- God Bebyggd miljö och hållbar Konsumtion (BK) 

Förslag till åtgärder som Sotenäs kommun kan åta sig att arbeta med har beretts i samarbete med 
berörda förvaltningar. De föreslagna åtgärderna redovisas i bilagorna 1 och 2 med kommentar från 
förvaltningen och vilka kommunala mål respektive åtgärder kopplar an till.  
Mer information om åtgärdsprogrammet för miljömålen går att läsa på hemsidan: 
https://www.hallbartvg.se/.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
De föreslagna åtgärderna i bilaga 1 bedöms till största delen kunna göras inom verksamheternas 
befintliga verksamhet och budget. Vad gäller de åtgärder som föreslås i bilaga 2 kan resurser för 
dessa till stora delar sökas genom LONA och LOVA-bidrag. Idag saknas dock naturvårdsansvarig i 
kommunen som kan arbeta med dessa åtgärder. De föreslås därför under förutsättning att medel för 
naturvårdsstrateg tillkommer i samband med rambudget 2023, vilket lyfts som tillkommande 
förändringsbehov i Rambudget 2023. 

Organisation och personal  
Ansvaret för de föreslagna åtgärderna i bilaga 1 kommer framför allt att ligga hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Kommunstyrelseförvaltningen. 
Utbildningsförvaltningen ansvarar för åtgärden BK3 a). Dessa bedöms kunna genomföras inom 
befintlig verksamhet. För att kunna arbeta med de föreslagna åtgärderna i bilaga 2 krävs 
naturvårdsstrateg eller motsvarande, varför dessa föreslås under förutsättning att beslut om resurser 
för detta tillkommer. 

https://www.hallbartvg.se/


 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-05-18 §§ 75-100 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 5(46)
 

 
 

Forts. KSAU § 76 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2022-05-04 
Bilaga 1 – Förslag till åtgärder 
Bilaga 2 – Förslag till åtgärder, förutsatt beslut om resurser för naturvårdsstrateg 
Brev till Kommunstyrelsen från Landshövdingen. 
Blankett åtaganden 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna för en 
extern finansiering. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Länsstyrelsen i Västra Götalands län åtgärder i 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen: KL1, V4, V5, V6 a) b) c) e), V7 b), SO9 b), SO13, SO17, BK3 
a) och b), BK4, BK7 a), BK9 a). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Länsstyrelsen i Västra Götalands län åtgärder i 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen; SO1, SO4 c), SO16 a) och b), BK1, BK10 a), under 
förutsättningar att beslut om resurser för naturvårdsstrateg tillkommer vid beslut om budget i 
kommunfullmäktige 2022, samt att kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna för en 
extern finansiering. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-04 KA 2022/000382 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Bergenholtz 
pia.bergenholtz@sotenas.se 
Hållbarhetsstrateg 
 

Regionala Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025  

Sammanfattning 
Under 2021 har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen reviderat det regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen. I det nya programmet ligger fokus på åtgärder som 
främjar klimat och biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet möjliggör att flera aktörer kan 
arbeta samordnat med prioriterade åtgärder för att uppnå miljömålen. I januari 2022 bjöds 
Kommunstyrelsen in att anta åtgärder i det reviderade åtgärdsprogrammet för miljömålen 
2022-2025. De regionala miljömålen i Västra Götaland är ett viktigt verktyg i kommunens 
arbete för hållbar utveckling och utgör den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030.  

Beskrivning av ärendet 
Under 2021 har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen, och i dialog med 
kommuner och viktiga aktörer i åtgärdsarbetet, reviderat det regionala åtgärdsprogrammet 
för miljömålen. I det nya programmet ligger fokus på åtgärder som främjar klimat och 
biologisk mångfald, då det inom dessa områden finns stora utmaningar både regionalt och 
nationellt. Åtgärdsprogrammet möjliggör att flera aktörer kan arbeta samordnat med 
prioriterade åtgärder för att uppnå miljömålen.  
Det regionala åtgärdsprogrammet är indelat i fyra utmaningar. Syftet med utmaningarna är 
att lättare kunna kommunicera och arbeta samlat kring olika frågor som rör miljömålen. 

- Minskad Klimatpåverkan och ren Luft (KL) 
- Hållbar användning av Vattenmiljöer (V) 
- Hållbart brukande av Skog och Odlingslandskap (SO 
- God Bebyggd miljö och hållbar Konsumtion (BK) 

Den 25 januari 2022 bjöds Kommunstyrelsen in att anta åtgärder i det reviderade 
åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025. Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och 
hur många åtgärder som ska genomföras. Beslut om vilka åtgärder i programmet som 
kommunen vill anta skickas till regionen senast 31 augusti 2022. Förslag till åtgärder som 
Sotenäs kommun kan åta sig att arbeta med har beretts i samarbete med berörda 
förvaltningar. De föreslagna åtgärderna redovisas i bilagorna 1 och 2 med kommentar från 
förvaltningen och vilka kommunala mål respektive åtgärder kopplar an till.  
Mer information om åtgärdsprogrammet för miljömålen går att läsa på hemsidan: 
https://www.hallbartvg.se/.  

https://www.hallbartvg.se/
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

De föreslagna åtgärderna i bilaga 1 bedöms till största delen kunna göras inom 
verksamheternas befintliga verksamhet och budget. Vad gäller de åtgärder som föreslås i 
bilaga 2 kan resurser för dessa till stora delar sökas genom LONA och LOVA -bidrag. Idag 
saknas dock naturvårdsansvarig i kommunen som kan arbeta med dessa åtgärder. De 
föreslås därför under förutsättning att medel för naturvårdsstrateg tillkommer i samband 
med rambudget 2023, vilket lyfts som tillkommande förändringsbehov i Rambudget 2023. 

Regelverk  

Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och är inriktade på att till nästa generation 
kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. 
Miljömålen är den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030, och är centrala för 
omställningen till ett hållbart samhälle. 
Arbetet för att uppnå miljömålen är en viktig del i att leva upp till kommunens åtaganden 
inom vattenförvaltningen inklusive vattendirektivet och havsmiljön. 
Arbetet med miljömålen är även viktigt för att kunna genomföra Översiktsplan 2022:s 
intentioner vad gäller naturvärden och det unika landskapet. 

Organisation och personal  

Ansvaret för de föreslagna åtgärderna i bilaga 1 kommer framför allt att ligga hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Kommunstyrelseförvaltningen. 
Utbildningsförvaltningen ansvarar för åtgärden BK3 a). Dessa bedöms kunna genomföras 
inom befintlig verksamhet. För att kunna arbeta med de föreslagna åtgärderna i bilaga 2 
krävs naturvårdsstrateg eller motsvarande, varför dessa föreslås under förutsättning att 
beslut om resurser för detta tillkommer. 
För att säkerställa genomförandet av de åtgärderna samt underlätta uppföljningen av dem 
så integreras de i styr- och ledningssystemet. 

Hållbar utveckling 

Åtgärdsprogrammet stämmer väl överens med Sotenäs kommuns Vision och 
Kommunfullmäktigemål 13 Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. De regionala miljömålen i Västra Götaland är ett 
viktigt verktyg i kommunens arbete för hållbar utveckling och utgör den miljömässiga 
dimensionen av Agenda 2030. De föreslagna åtgärderna kopplar an till alla fokusområden i 
Sotenäs Hållbarhetsstrategi; Hållbar konsumtion och produktion, Hälsa och välbefinnande, 
Hållbara samhällen och landsbygd samt Havet som utgångspunkt. Vilka åtgärder som 
kopplar till vilket/vilka fokusområde framgår i bilagorna 1 och 2. 
Utifrån det ekonomiska perspektivet så riskerar klimatförändringar och förluster av 
biologisk mångfald att få stora samhällsekonomiska konsekvenser i ett längre perspektiv. I 
arbetet med miljömålen kan kommunen arbeta främjande och förebyggande med 
exempelvis ekosystemtjänster som bland annat tar hand om dagvatten, pollinerar våra 
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växter bidrar till rekreation, ger oss energi, renar luft och vatten. Klimatanpassnings-
åtgärder som inkluderar naturvård är därför betydelsefulla och återfinns framförallt i de 
föreslagna åtgärderna i bilaga 2.  
Miljömålen syftar en hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Utifrån barnperspektivet är 
miljömålen därmed till gagn för barn och kommande generationers möjligheter att leva och 
verka i Sotenäs kommun. Även folkhälsan gynnas genom arbetet med miljömålen både 
vad gäller god bebyggd miljö och fysisk planering som bidrar till ekosystemtjänster såsom 
rekreation, som gynnar såväl psykisk som fysisk hälsa. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
åtgärder i Åtgärdsprogrammet för miljömålen: KL1, V4, V5, V6 a) b) c) e), V7 b), SO9 b), 
SO13, SO17, BK3 a) och b), BK4, BK7 a), BK9 a). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
åtgärder i Åtgärdsprogrammet för miljömålen; SO1, SO4 c), SO16 a) och b), BK1, BK10 
a), under förutsättningar att beslut om resurser för naturvårdsstrateg tillkommer vid beslut 
om budget i kommunfullmäktige 15 juni, 2022.   

Beslutsunderlag 
- Bilaga 1 – Förslag till åtgärder 
- Bilaga 2 – Förslag till åtgärder, förutsatt beslut om resurser för naturvårdsstrateg 
- Brev till Kommunstyrelsen från Landshövdingen. 
- Blankett åtaganden 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Utbildningschef 
Näringsliv och utvecklingschef 
Hållbarhetsstrateg 
 
 
 

  
Pia Bergenholtz Per Svensson 
Hållbarhetsstrateg Näringsliv och utvecklingschef 
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BILAGA 1 – Förslag till åtgärder 
Länsstyrelsens åtgärdsbeskrivningar: Relaterade fokusområden i 

Hållbarhetsstrategi och KF mål 
Kommentar från förvaltning: 

KL1. Minska halterna av 
luftföroreningar och verka för ett mer 
transporteffektivt samhälle.  
Genomföra åtgärder för att minska halter av 
partiklar och kvävedioxid och samtidigt 
verka för ett mer transporteffektivt samhälle. 

Fokusområde Hälsa och välbefinnande 
 
Fokusområde Hållbara samhällen och 
landsbygd 
 
KF: 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. 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 

Sotenäs arbetar med att minska halterna av 
luftföroreningar och verka för ett mer 
transporteffektivt samhälle genom bl.a. 
kommande cykelstrategi och laddplan där 
elektrifiering underlättas. Arbetet kan 
utvecklas genom att bl.a. ytterligare 
prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i 
planeringen.  
 

V4. Genomföra kommunala 
handlingsplaner för förorenade områden  
Ta fram och genomför kommunala 
handlingsplaner för efterbehandling av 
förorenade områden. 

Fokusområde Hälsa och välbefinnande 
 
Fokusområde Havet som utgångspunkt 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 

Arbete pågår för framtagande av 
handlingsplan för förorenade områden i 
mellersta Bohuslän. Omfattning är beroende 
av budget. 

V5. Genomföra kommunal kust- och 
havsplanering 
Ta fram och anta kommunala 
översiktsplaner för marina kustområden, 
som samordnas med havsplan för 
Västerhavet. 

Fokusområde Havet som utgångspunkt 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 

Blå ÖP Norra Bohuslän antogs 2018-07-05. 
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V6. Miljöanpassa 
fritidsbåtsanvändningen  
Öka möjligheten till ett miljöanpassat båtliv 
genom att: 
a) erbjuda toatömning (sugtömning) för 
fritidsbåtar 
b) erbjuda fler möjligheten att nyttja 
båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av 
befintliga reningsanläggningar 
c) erbjuda fler båtramper samt båtförvaring 
på land under sommarsäsong 
e) erbjuda el-laddning av motorer 

Fokusområde Hållbara samhällen och 
landsbygd 
 
Fokusområde Havet som utgångspunkt 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 

Arbete pågår med att ha toatömning och 
båtbottentvättar i tillräckligt antal i 
förhållande till antal fritidsbåtar.  
Antalet båtramper i Sotenäs möter behovet i 
och arbete pågår, i bl.a. ÖP 2022, med att 
utveckla landförvaring. 
Diskussioner pågår med privata aktörer för 
att erbjuda el-laddning av motorer. 

V7. Främja utvecklingen av hållbart 
marint vattenbruk  
b) Tillgängliggöra lämplig mark och 
underlätta lösningar för en fungerande 
logistik vid drift och skörd av sjöbaserad 
blötdjursanläggning, samt för landbaserade 
recirkulerande odlingar. 

Fokusområde Hållbar konsumtion och 
produktion 
 
Fokusområde Havet som utgångspunkt 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 

Arbete för att möjliggöra landbaserade 
recirkulerande odlingar pågår i Sotenäs. 

SO9. Samverka för att bevara 
jordbruksmark 
b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken 
finns med i kommunala beslutsunderlag för 
översiktsplan, detaljplan och bygglov. 

Fokusområde Hållbara samhällen och 
landsbygd 
 
Fokusområde Hållbar konsumtion och 
produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 

Rutiner finns för att inkludera 
konsekvensanalys och värdering av 
jordbruksmark i beslutsunderlag vid 
bygglovsansökningar på jordbruksmark 
utanför detaljplanelagt område. 
Jordbruksmark uppmärksammas även i ÖP 
2022. 
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SO13. Ökad mängd svenskt 
naturbeteskött i offentliga inköp 
Öka mängden naturbeteskött i offentliga 
inköp för att gynna naturbetesmarker. 

Fokusområde Hållbara samhällen och 
landsbygd 
 
Fokusområde Hållbar konsumtion och 
produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 

Sotenäs har nyligen inlett ett arbete med 
hållbar mat där det ingår att upphandling 
från lokala producenter som också kan 
tillhandahålla naturbeteskött. 

SO17. Skapa blomrika miljöer för 
pollinerare 
Skapa blomrika miljöer för pollinerare 
genom att omvandla tätortsnära gräsmarker 
till slåtterängar. 

Fokusområde Hållbara samhällen och 
landsbygd 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv 

Arbete pågår för att kontinuerligt omvandla 
fler tätortsnära gräsmarker till slåtterängar, 
samt informera allmänheten om syftet. 

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom 
skola och förskola 
Stärkt egenkontroll samt förebyggande 
arbete bland annat avseende fukt, mögel och 
ventilation i inomhusmiljön i skola och 
förskola. 
a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och 
förskola - kommuner som 
verksamhetsutövare 
b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och 
förskola - kommuner som tillsynsmyndighet 

Fokusområde Hälsa och välbefinnande 
 
Fokusområde Hållbara samhällen och 
landsbygd 
 
KF: 5. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv 
skol- och utbildningskommun 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 

Kontinuerligt arbete och utveckling av 
egenkontrollprogram sker bland annat 
utifrån hälsoskyddstillsyn på kommunens 
förskolor och skolor. 

BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som 
underlag i fysisk planering 
Det kulturella, historiska och arkitektoniska 
arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap 

Fokusområde Hållbara samhällen och 
landsbygd 
 

Inom ramen för det pågående arbetet med 
ÖP 2022 görs en översyn över 
kulturmiljöunderlaget till den gällande 
översiktsplanen. 
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ska bevaras, användas och utvecklas. Detta 
kan ske exempelvis genom att ta fram ett 
aktuellt kulturmiljöprogram eller liknande 
strategiskt underlag, som antas som del av 
eller kopplas till kommunens översiktsplan. 

KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 

BK7. Arbeta med barnperspektivet i 
fysisk planering  
a) Kommuner arbetar med barnperspektivet 
i ÖP och/eller DP på det sätt som passar 
kommunens processer. Länsstyrelsen ger råd 
inom ramen för hanteringen av planärenden. 

Fokusområde Hälsa och välbefinnande 
 
Fokusområde Hållbara samhällen och 
landsbygd 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 

Inom ramen för det pågående arbetet med 
ÖP 2022 inkluderas barnperspektivet genom 
bl.a. dialoger med barn och unga om 
trygghet och säkerhet i trafiken kopplat till 
fysiska platser. 

BK9. Främja en fysisk planering för 
minskad klimatpåverkan från resor och 
transporter 
a) Kommuner arbetar aktivt med att minska 
klimatpåverkan från resor och transporter 
genom sin fysiska planering (ÖP, DP och 
planbesked) 

Fokusområde Hälsa och välbefinnande 
 
Fokusområde Hållbara samhällen och 
landsbygd 
 
KF: 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. 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar utveckling 
ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 

Miljö och klimat är en central del i 
samhällsplaneringen, i Sotenäs pågår ett 
kontinuerligt arbete med att minska 
klimatpåverkan från resor och transporter 
genom t.ex. utbyggnad av cykelvägar. 
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BILAGA 2 - Förslag till åtgärder, förutsatt beslut om resurser för naturvårdsstrateg 
Länsstyrelsens 
åtgärdsbeskrivningar: 

Relaterade fokusområden i 
Hållbarhetsstrategi och KF mål 

Kommentar från förvaltning: 

SO1. Anlägga nya våtmarker  
Anlägga nya våtmarker för att gynna 
biologisk mångfald, stärka 
ekosystemtjänster och grön 
infrastruktur. 

Fokusområde Hållbara samhällen och 
landsbygd 
 
Fokusområde Havet som utgångspunkt 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 

Att anlägga eller restaurera våtmarker bidrar till flera 
miljömål och globala mål för hållbar utveckling. 
Våtmarker kan vara multifunktionella och bidra med 
många olika ekosystemtjänster. De stärker landskapets 
förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och 
kan på så sätt mildra effekterna av torka och 
översvämning. Översvämningar har under senare år 
drabbat Sotenäs och blir en viktig faktor i arbetet med 
klimatanpassning i kommunen. 

SO4. Skydda värdefulla 
skogsområden 
c) Skydda tätortsnära skogar. 

Fokusområde Hälsa och välbefinnande  
 
Fokusområde Hållbara samhällen och 
landsbygd 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 

Att skydda de tätortsnära skogarna är en viktig åtgärd 
för såväl klimatanpassning, som folkhälsan, inklusive 
psykisk och fysisk hälsa. Att skydda tätortsnära skogar 
ger oss flera ekosystemtjänster i form av svalka, 
dagvattenhantering, pedagogiska värden för barn och 
unga samt rekreation. 
I Sotenäs finns inte mycket skog varför det är viktigt 
att tillvarata de områden som finns. 

SO16. Använda GIS-baserade 
naturvårdsdatabaser och 
naturvårdsplaner i fysisk planering 
Öka hänsynen till naturvärden i den 
fysiska planeringen genom att: 
a) använda aktuella GIS-baserade 
naturvårdsdatabaser 
b) ta fram och inarbeta aktuella 
naturvårdsplaner i fysisk planering. 

Fokusområde Hållbara samhällen och 
landsbygd 
 
Fokusområde Havet som utgångspunkt 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 

Åtgärden kan säkra tillgången till exempelvis 
tätortsnära natur samt områden viktiga för friluftsliv 
och skapar därmed synergier med friluftsmål och 
folkhälsomål. Åtgärden kan säkra flera viktiga 
ekosystemtjänster av ekonomisk vikt och är av stor 
betydelse för att lyckas med övriga åtgärder. Om 
planarbetet inte tar hänsyn till naturvården är risken 
stor att naturvårdens betydelse underskattas. För 
Sotenäs del är naturvårdsarbetet en stor del av 
klimatanpassningen. 
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BK1. Skydda och utveckla tätorters 
grönområden  
För de tätorter som kommunen 
bedömer relevanta upprätta 
grönstrukturstrategi/program som del i 
översiktsplan (ÖP)/ fördjupad 
översiktsplan (FÖP), eller kopplat till 
översiktsplan (ÖP)/ fördjupad 
översiktsplan (FÖP). 

Fokusområde Hälsa och välbefinnande 
 
Fokusområde Hållbara samhällen och 
landsbygd 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 

Att skydda och utveckla tätorters grönområden är en 
viktig åtgärd för såväl klimatanpassning, som 
folkhälsan, inklusive psykisk och fysisk hälsa. Att 
skydda och utveckla tätorters grönområden ger oss 
flera ekosystemtjänster i form av svalka, 
dagvattenhantering, pedagogiska värden för barn och 
unga samt rekreation. 
I ÖP 2022 anges att utveckling ska ske med hänsyn till 
närrekreationsområden. För att genomföra ÖP så krävs 
ytterligare åtgärder av denna karaktär. 

BK10. Arbeta in riktlinjer i 
översiktsplan för grön 
infrastruktur, ekosystemtjänster 
och kompensationsåtgärder  
a) Kommuner arbetar in riktlinjer i 
översiktsplanen för bevarande och 
utveckling av grön infrastruktur, 
ekosystemtjänster och ekologisk 
kompensation, för att stärka biologisk 
mångfald och klimatanpassning. 

Fokusområde Hälsa och välbefinnande 
 
Fokusområde Hållbara samhällen och 
landsbygd 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 

Genom att arbeta in tydliga ställningstaganden för grön 
infrastruktur i översiktsplanen kan kommunen lägga en 
bra grund för att kunna bevara och utveckla den gröna 
infrastrukturen, såväl inom kommunen som gentemot 
grannkommunerna, vilket ger positiva effekter på 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Att bevara 
och utveckla en grön infrastruktur är en del av arbetet 
med klimatanpassning. 

 
 



 

Formulär för åtaganden – åtgärder riktade till kommuner 
 

Detta formulär används för att göra åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar 
för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025. 

Mer information om åtgärderna finns på www.hallbartVG.se. Detaljerad information om åtgärderna 
finns i det detaljerade underlaget om åtgärderna. I detta formulär listas åtgärder där kommuner 
avses som huvudaktörer för genomförandet.  

 

Organisationens namn: 

 

Åtar sig att arbeta med nedanstående åtgärder: 

 

Åtgärder inom utmaningen minskad klimatpåverkan & ren luft 
 

☐ KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle 

 

Åtgärder inom utmaningen hållbar användning av vattenmiljöer 
 

V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag 

☐ b) Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden. 

☐ c) Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag. 

  

http://www.hallbartvg.se/
https://www.hallbartvg.se/genomforande/sa-har-arbetar-vi-med-miljomal-i-vastra-gotaland/


 

 

V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS) 

☐ a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när 
fluorinnehållande brandskum krävs.  

☐ b) Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen. 

☐ c) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser 
med fluorerade brandskum genomförts. 

☐ d) Sanera platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen. 

 

☐ V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden 

 

☐ V5. Genomföra kommunal kust- och havsplanering 

 

V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen 

☐ a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar 

☐ b) erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av befintliga 
reningsanläggningar 

☐ c) erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong 

☐ d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin 

☐ e) erbjuda el-laddning av motorer  

☐ f) skrota uttjänta fritidsbåtar. 

 

V7. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk 

☐ b) Tillgängliggöra lämplig mark och underlätta lösningar för en fungerande logistik vid drift och 
skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande odlingar. 

 

  



 

Åtgärder inom utmaningen hållbart brukande av skog & odlingslandskap 
 

☐ SO1. Anlägga nya våtmarker 

 

SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden 

☐ b) Skydda våtmarker med höga naturvärden. 

 

SO4. Skydda värdefulla skogsområden 

☐ b) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.  

☐ c) Skydda tätortsnära skogar. 

 

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder 

☐ b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna. 

 

☐ SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket 

 

SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk 

☐ b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i landskapet, 
främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer. 

 

SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark 

☐ b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för 
översiktsplan, detaljplan och bygglov. 

 

☐ SO13. Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp 

  



 

 

☐ SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd 

b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd. 

 

SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering 

☐ a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser  

☐ b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering. 

 

☐ SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare 

 

☐ SO18. Ta fram kommunala skogspolicys 

 

  



 

Åtgärder inom utmaningen god bebyggd miljö & hållbar konsumtion 
 

☐ BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden 

 

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola 

☐ a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare  

☐ b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet 

 

☐ BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering 

 

☐ BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion 

 

BK6. Kommuner tar fram arkitekturstrategi 

☐ a) Kommuner tar, själva eller tillsammans, fram en arkitekturstrategi. 

 

☐ BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering 

☐ a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens 
processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden. 

 

☐ BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter 

 

BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och 
kompensationsåtgärder 

☐ a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling av grön 
infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk mångfald och 
klimatanpassning. 

 

  



 

Instruktioner för att skicka in formuläret 
 

När formuläret är ifyllt, skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendenummer 501-54100-2021 i ämnesraden. Bifoga även underlag som bekräftar beslutet, 
exempelvis ett sammanträdesprotokoll om det finns. 

 

Uppgiftslämnare 

Namn: 

 

Epost: 

 

Telefon: 

 

 

Vänligen ange två kontaktpersoner för uppföljningen av åtgärdsprogrammet som görs genom 
åtgärdswebben.  

Kontaktperson 1    

Namn:    

Epost:     

Telefon:  

Kontaktperson 2 

Namn:    

Epost:     

Telefon:  

 

Eventuella frågor skickas till miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se.  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Postadress: 

 

Besöksadress: 

 

Telefon/Fax: 

010-224 40 00 (vxl) 

Webbadress: 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 

 

 

  Till Kommunstyrelsens ordförande 

 
Nu lanserar vi det nya åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för 
ett hållbart Västra Götaland 

Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala må-

len för hållbar utveckling. Genom att arbeta med de regionala miljömålen i Västra 

Götaland arbetar vi även med den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Ut-

maningarna för att nå målen är globala men lösningarna är många gånger lokala. 

Därför är kommunens handlingskraft avgörande för att omsätta dessa globala åta-

ganden till praktisk handling. Miljömålen visar riktningen i detta svåra men viktiga 

arbete. 

För att uppnå miljömålen måste vi tillsammans arbeta med prioriterade åtgärder. 

Under 2021 har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen och i dialog med 

kommuner och viktiga aktörer i åtgärdsarbetet reviderat det regionala åtgärdspro-

grammet för miljömålen Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. I det nya pro-

grammet har vi fokuserat på att lägga till åtgärder som främjar klimat och biologisk 

mångfald, då vi inom dessa områden har stora utmaningar både regionalt och nat-

ionellt. Nu finns det möjlighet att anta åtgärder i programmet och vi ser fram emot 

ert engagemang och ett gott samarbete i genomförandet av åtgärdsprogrammet. 

Årets miljömålsbedömningar visar att vi inte kommer nå våra miljömål till 2030. Lä-

get är allvarligt och vi kommer att lämna över miljöproblem till kommande generat-

ioner. Det är av största vikt att vi inte tappar modet i detta läge utan istället blickar 

framåt och skruvar upp tempot i miljömålsarbetet ytterligare. Tillsammans kan vi 

göra märkbar skillnad som främjar både miljön och klimatet och ni kommuner har 

en viktig roll i detta.  

Lanseringen av åtgärdsprogrammet kommer att äga rum digitalt den 16 mars. Eve-

nemanget är öppet för alla aktörer som vill delta i åtgärdsarbetet med Miljömålen, 

vi hoppas att din kommun är med vid det tillfället. Det är dags att gemensamt kraft-

samla så att vi kan skapa ett hållbart Västra Götaland!  

 

Lisbeth Schultze, Tf. Landshövding, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 

https://www.hallbartvg.se/
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/13/resource/2565
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2021-12-02-lansering-av-atgardsprogrammet-for-miljomalen.html
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Delegationsbeslut 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-05-24 96991 

 
Delegationsbeslut Remiss - ansökan om 
bygglov, nybyggnad komplementbyggnad 
Malmön 1:760 BN-2022-128 

2022/000529 

2022-05-24 96962 
 

Delegationsbeslut - Förfrågan om 
överenskommelsen för 
gemensamhetsanläggning ga:4-ga:12 för VA 
Hedalen 2:86 intill Hedalen 1:647 0212469 

2022/000506 

2022-05-23 96895 
 

Delegationsbeslut - remiss ansökan om bygglov 
för fritidshus samt gäststuga, Finntorp 2:2 BN 
2021-959 

2022/000520 

2022-05-20 96883 
 

Delegationsbeslut gällande anslutningsavgift för 
Gravarne 3:121 till fastighetsägare 

2021/000719 

2022-05-20 96882 
 

Delegationsbeslut gällande anslutningsavgift för 
Gravarne 3:123 till fastighetsägare 

2022/000294 

2022-05-20 96877 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig plats under en dag för 
vinstutdelning till lotteriet i Postkodlotteriet på 
Ringarskärskajen, Smögen. A269.326/2022 

2022/000540 

2022-05-20 96873 
 

Delegationsbeslut - ansökan om arrende för 
uteservering, Ellene 1:383 

2022/000479 

2022-05-19 96832 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig plats för utställning på ångbåtspiren vid 
hamnen i Kungshamn. A272.366/2022 

2022/000526 

2022-05-18 96822 
 

Delegationsbeslut om att genomföra 
avropsanmälan Adda ramavtal yrkeskläder 
område B (vård, omsorg, lokalvård, kök) 

2022/000534 

2022-05-18 96821 
 

Delegationsbeslut om att genomföra 
avropsanmälan Adda ramavtal yrkeskläder 
område A (ytterkläder, arbetskläder, handskar) 

2022/000533 

2022-05-18 96816 
 

Delegationsbeslut - ansökan om ledningstillstånd 
för elkabel till WC, Kungshamn 

2022/000527 

2022-05-18 96809 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 051-013-1 
på Hasselön 1:74 brygga. 

2022/000511 

2022-05-17 96805 
 

Delegationsbeslut avbryta upphandling och gå ut 
på nytt efter justering i förfrågningsunderlaget - 
upphandlingsdokumenten 

2022/000059 

2022-05-17 96795 
 

Delegationsbeslut - lägerplats Kleven 1:1 2020/000318 

2022-05-17 96769 
 

Delegationsbeslut anmälan medverkan i 
upphandling av andningsskydd som 
Polismyndigheten genomför. Den tidigare 
upphandlingen avbröts och nu startar den om på 
nytt. Kommunen har angett volym för sitt behov 
och takvolym. Se beslut 

2022/000505 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-05-16 96754 

 
Delegationsbeslut - Remiss - gällande 
vattenverksamhet Väjern 1:1 Länsstyrelsens 
Diarienummer 535-5426-2022 

2022/000476 

2022-05-16 96753 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 0611-105 sjöbod/brygga Smögenön 
1:414 

2022/000372 

2022-05-16 96751 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om uteservering i 
anslutning till verksamheten Albert i Hamnen, 
Ulebergshamn. A230.089/2022 

2022/000492 

2022-05-13 96734 
 

Delegationsbeslut beslut om att godkänna 
ansökan om deltagande i DIS tekniska konsulter 
Energideklarationer i Sverige 

2020/000445 

2022-05-13 96733 
 

Delegationsbeslut beslut om att godkänna 
ansökan om deltagande i DIS tekniska konsulter 
Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå AB 

2020/000445 

2022-05-13 96720 
 

Delegationsbeslut - ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av sjöbod, Tången 24:1. BN-2022-
296. 

2022/000480 

2022-05-13 96718 
 

Delegationsbeslut anta anbud avseende avrop i 
DIS personbilar och lätta transportfordon - 
Pickupp till drift- o projekt 

2022/000463 

2022-05-12 96692 
 

Delegationsbeslut villkorsändring arrende 021-
007 

2022/000395 

2022-05-12 96687 
 

Skickad överlåtelseblankett för påskrift, samt 
kopia på gällande avtal. 051-013-1 Hasselön 
1:74 

2022/000511 

2022-05-12 96637 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om lednings 
tillstånd för elkabel Guleskär, Kungshamn 
Gravarne 3:1 markupplåtelseavtal och 
intrångsersättning 

2022/000266 

2022-05-11 96630 
 

Delegationsbeslut avbryta upphandling avrop nr 
2 DIS tekniska konsulter avseende detaljplan 
Hogenäs industriområde 

2022/000318 

2022-05-11 96620 
 

Delegationsbeslut avbryta upphandling avrop 
DIS tekniska konsulter reparation av betongkaj i 
Bovallstrand på grund av att inga anbud kom in. 

2022/000315 

2022-05-11 96616 
 

Delegationsbeslut -Förhandsbesked om arrende 
på Heljeröd 1:29 intill Heljeröd 1:85 mark för 
förvaring av container och kajaker  

2022/000507 

2022-05-10 96612 
 

Delegationsbeslut -Teckna leasingavtal skrivare 
utifrån Skrivare sml it KS 2019-86 

2022/000299 

2022-05-10 96587 
 

Delegationsbeslut - remiss från 
Byggnadsnämnden, ansökan om nybyggnad av 
enbostadshus Finntorp 2:2. BN 2022-62 

2022/000466 

2022-05-09 96583 
 

Delegationsbeslut tillbyggnad Smögenön 1:165 2022/000485 

2022-05-09 96578 
 

Delegationsbeslut -Ansökan om varuexponering 
utanför sjöboden Smögenön 1:414 gällande 
dekorationsprodukter. A250.972/2022 

2022/000488 

2022-05-09 -99 
 

Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2022-04 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2022/000013 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-05-06 96568 

 
Delegationsbeslut antagande av anbud i 
entreprenad riv byggnad med mera i 
Kungshamn 

2022/000400 

2022-05-06 96557 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om villkorsändring 
för  sjöbodsarrende 09-137 Malmön 1:269 

2022/000483 

2022-05-06 96544 
 

Delegationsbeslut - förhandsbesked 
villkorsändring 0711-451 Tången 42:1 

2022/000376 

2022-05-05 96519 
 

Delegationsbeslut - ansökan om arrende på 
Bäckevik 2:7 & 2:8 mark, loftgång. 

2019/000416 

2022-05-05 96503 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för att placera 3 st 
sopkärl för sophantering vid verksamheten 
Ocean, fastighet Smögenön 1:481. 
A218.701/2022   

2022/000436 

2022-05-05 96502 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Ocean 
Smögenbryggan. A123.645/2022   

2022/000245 

2022-05-05 96500 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig tillställning för löpartävling på och i 
anslutning till Nordens Ark och delar av 
Soteleden. A209.662/2022 

2022/000434 

2022-05-05 96499 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal, offentlig mark för 
uteservering i anslutning till verksamheten Chok 
Dee i Kungshamn. A203.716/2022  

2022/000409 

2022-05-05 96498 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Yalla Yalla kebab & 
pizza  

2022/000443 

2022-05-05 96496 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för varuexponering i 
anslutning till verksamheten No Exit, Smögenön 
100:6, på Smögenbryggan. A191.311/2022   

2022/000407 

2022-05-05 96388 
 

Delegationsbeslut - remiss från 
byggnadsnämnden angående bygglov för 
nybyggnation av lokal och kontor, Tången 42:97 
BN 2021-743 

2022/000431 

2022-05-04 96782 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud avrop 
DIS teknisk konsult för rivning och nybyggnation 
av träbrygga i Väjern 

2022/000359 

2022-05-03 96390 
 

Delegationsbeslut - Remiss / Grannhöran 
gällande ansökan om tidsbegränsat bygglov 
Gravarne 60:27, 60:15 och 60:15 intill Gravarne 
3:1 

2022/000446 

2022-05-02 96373 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
bygglov utbyggnad av sjöbod Malmön 1:269 BN-
2022-75 

2022/000455 

2022-04-28 96356 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 0511-040-1 
sjöbod och brygga samt båtplats Hasselön 1:74 

2022/000215 

2022-04-27 96389 
 

Delegationsbeslut inklusive yttrande 
landbaserad fiskodling Gravarne 3:141 

2018/001016 

2022-04-27 96344 
 

Delegationsbeslut - Nätstation Ellene 1:383  2022/000396 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-04-27 96187 

 
Delegationsbeslut - Remiss från 
byggnadsnämnden angående ansökan om 
tillfälligt lov för bod, BN 2021-745 

2022/000426 

2022-04-26 96284 
 

Delegationsbeslut - Gällande bryggarrende, 
båtplats, Tången 42:1 

2022/000361 

2022-04-26 96282 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 071-084-1 på del av Tången 42:1 
brygga och båtplats. 

2022/000286 

2022-04-22 96239 
 

Delegationsbeslut - ansökan om köp av mark, 
del av Malmön 1:219 

2022/000424 

2022-04-21 96229 
 

Delegationsbeslut - justering röstnings och 
vallokal 

2022/000066 

2022-04-20 96202 
 

Delegationsbeslut-remissvar gällande bygglov, 
utvändig ändring av tvåbostadshus, Ellene 1:125 

2022/000391 

2022-04-20 96189 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 0711-113-1 
på Tången 1:1 sjöbod och brygga 

2022/000311 

2022-04-20 96169 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
bygglov, tillbyggnad fritidshus Ellene 1:383. BN 
2022/120 

2022/000415 

2022-04-14 96075 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 0511-029-1 
sjöbod och brygga Hasselön 1:167 

2022/000336 

2022-04-14 96072 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal offentlig mark för 
försäljning av brödsortiment på Bohus- Malmön. 
A157.063/2022 

2022/000364 

2022-04-14 96064 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig mark för utplacering av 
byggnadsställning vid målning av fasad SEB-
huset i Kungshamn. A215.495/2022 

2022/000416 

2022-04-14 96054 
 

Delegationsbeslut -Påskefyr - 2022 Ansökningar 
och frågor gällande påskfyrar. Hasselösund och 
Väjern  

2022/000394 

2022-04-14 96053 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal, offentlig mark för 
byggetablering såsom uppställning av arbetsbod 
och materialförvaring vid grusplanen Valövägen 
4 i Hunnebostrand. A206.180/2022 

2022/000408 

2022-04-12 96040 
 

Delegationsbeslut - överlåtelse av arrendeavtal 
0611-348-2, fastighet Sandön 1:1 

2022/000216 

2022-04-12 96039 
 

Delegationsbeslut - överlåtelse av arrendeavtal 
0311-314-3, fastighet Hunnebo 1:647 

2021/001068 

2022-04-12 96036 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud för 
ramavtal digital parkeringslösning sms mfl 

2022/000059 

2022-04-12 96007 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för av/påstigning för 
RIB-båtar vid Ringarskärskajen på Smögen. 
A161.848/2022 

2022/000385 

2022-04-12 95855 
 

Delegationsbeslut - remiss från 
Byggnadsnämnden nybyggnation av 
enfamiljshus, Finntorp 2:2.  

2022/000381 

2022-04-11 95998 
 

Delegationsbeslut - Påskefyr - 2022 Hovenäset 
Ansökningar och frågor gällande påskfyrar. 

2022/000394 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-04-11 95996 

 
Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Smögen Ale, 
Kalvhällan, Smögen. A159.116/2022 

2022/000305 

2022-04-11 95985 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
uppställning på offentlig mark för 
byggnadsställning vid adressen Klovbergsvägen 
7, Hovenäset. A185.201/2022 

2022/000386 

2022-04-11 95902 
 

Delegationsbeslut - ansökan om arrende för 
parkeringsplatser Omholmen, Smögen. 

2022/000362 

2022-04-11 -99 
 

Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2022-03 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2022/000013 

2022-04-08 96511 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud i 
gemensam upphandling dataskyddsombud. 
Utifrån utvärdering och sammanställning från 
Tanums kommun fattas likalydande beslut 

2022/000120 

2022-04-08 95970 
 

Delegationsbeslut avropsanmälan inköpscentral 
adda ramavtal Stationstankning 2021 

2022/000399 

2022-04-08 95964 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i DIS 
tekniska konsulter Public People AB 

2020/000445 

2022-04-08 95963 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i DIS 
tekniska konsulter Metria AB 

2020/000445 

2022-04-08 95962 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i DIS 
tekniska konsulter Forcit Consulting AB 

2020/000445 

2022-04-08 95957 
 

Delegationsbeslut om anmälan om medverkan i 
gemensam upphandling avseende rengöring och 
brandskyddskontroll Sotningstjänster 

2022/000405 

2022-04-08 95940 
 

Delegationsbeslut  - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för försäljning av 
jordgubbar från stånd. A130.266/2022 

2022/000287 

2022-04-08 95939 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Persson på Kajen. 
A142.173/2022 

2022/000289 

2022-04-08 95891 
 

Delegationsbeslut - Påskefyr - 2022 Bovallstrand 
Ansökningar och frågor gällande påskfyrar. 

2022/000394 

2022-04-07 96320 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud i avrop 
DIS teknisk konsult Stenbogensbadplats 

2022/000261 

2022-04-06 95874 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i DIS 
tekniska konsulter Tengbomgruppen AB 

2020/000445 

2022-04-06 95873 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i DIS 
tekniska konsulter Perbellum AB 

2020/000445 

2022-04-06 95872 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i DIS 
tekniska konsulter håVac Systems AB 

2020/000445 

2022-04-06 95871 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i DIS 
tekniska konsulter Assist Elkonsult AB 

2020/000445 

2022-04-06 95870 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i DIS 
tekniska konsulter LUCO AB 

2020/000445 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-04-05 95838 

 
Delegationsbeslut - överlåtelse arrendeavtal 
0711-326-1 för sjöbod med brygga, fastighet 
Tången 57:1 

2022/000285 

2022-04-04 95751 
 

Regler för markupplåtelse och uteserveringar rev 
2021-11-24 

2022/000306 

2022-04-04 95750 
 

Remissvar till tillståndsmyndigheten 2022/000306 

2022-04-04 95749 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Coza mat & café. 
A154.983/2022 

2022/000306 

2022-04-04 95718 
 

Delegationsbeslut - remiss angående bygglov för 
mobilmast, fastighet Smögenön 1:414 

2022/000328 
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Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-05-23 96891 

 
Sammanträdesplan för Sveriges 
Kommuner och Regioner 2023 - 
beredning, delegationer och styrelse 

SKR - Sveriges kommuner och 
regioner 

2022-05-20 96956 
 

Protokoll Samordningsförbundet Väst 
2022-05-17 

Samordningsförbundet Väst 

2022-05-19 96853 
 

Protokoll bolagsstämma per capsulam 
2022-05-16 Sotenäs Vatten AB 

Sotenäs Vatten AB 

2022-05-12 96662 
 

Stämmoprotokoll Årsstämma Rambo 
2022-05-19 

Rambo AB 

2022-05-11 96663 
 

Protokoll ägarsamråd  Rambo AB 2022-
05-09 

Rambo AB 

2022-05-09 96574 
 

Protokoll ordinarie årsstämma Sotenäs 
RehabCenter 2022-04-28 

Sotenäs Rehabcenter 

2022-05-03 96401 
 

Beslut från JO i ärende 318-2021  Justitieombudsmannen 

2022-05-02 96381 
 

Protokoll nr 2 Styrelsemöte Sotenäs 
Vatten AB 2022-04-21 

Sotenäs Vatten AB 

2022-04-26 96340 
 

Protokoll nr 2. Styrelsemöte Västvatten 
AB 2022-04-21 

Västvatten AB 

2022-04-26 96337 
 

Protokoll extra bolagsstämma Sotenäs 
RehabCenter AB 2022-04-04 

Sotenäs Rehabcenter 

2022-04-08 96073 
 

Årsrapport 2021 - E-arkiv Väst Styrgruppen e-arkiv Väst 

2022-04-06 95876 
 

Protokoll ägarsamråd Rambo AB 2022-
03-25 

Rambo AB 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-05-20 KA 2022/000398 
 
Kommunstyrelsen 
Elinor Östlin 
Alkoholhandläggare 

 

Ansökan om serveringstillstånd-Folketshusföreningen Hav och 
Land ek. förening 

Sammanfattning 
Folketshusföreningen Hav och Land ansöker om stadigvarande serveringstillstånd för 
servering av vin och öl i samband med evenemang riktade till vuxna från och med 
2022-09-05. Föreningen har valt att bygga ett eget kök för att kunna tillreda mat från 
grunden i samband med olika evenemang och därmed uppfylla matkravet i 
Alkohollagen.    

Beskrivning av ärendet 
Ärendet är komplext i och med att lokalerna ligger i direkt anslutning till skolan i 
Hunnebostrand. Barn och ungdomsverksamhet bedrivs på vissa tider i lokalerna, samt 
Folkets Park används till fritidsgårdsverksamhet två kvällar i veckan.  
Det finns även ett pågående samarbete med omsorgen om att starta upp ett 
förebyggandearbete. Det förs även diskussioner med Kultur och fritid om att bedriva 
fritidsgård på övervåningen av kulturhuset.  
Föreningen önskar begränsade serveringstider och uppger att de kommer att anpassa 
sina evenemangskvällar för vuxna till tillfällen då det ej förekommer verksamhet riktad 
till barn och ungdomar i lokalerna eller i direkt anslutning till dem. 
Undertecknad har valt att ge två förslag till beslut på grund av ärendets karaktär.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Med ett serveringstillstånd ges föreningen en möjlighet till ökade intäkter för mat, samt 
öl och vinförsäljning.  
Restriktiva serveringstider och begränsningar av antalet serveringstillstånd anses 
motverka hög alkoholkonsumtion som annars riskerar att öka samhällets kostnader för 
sociala insatser, sjukvård, våld och skadegörelse. 
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Regelverk  

Enligt kommunens riktlinjer och utifrån Alkohollagens 8 kap 17§ är lokalens placering 
med skolan som närmsta byggnad det som talar för att ett beviljande av 
serveringstillstånd är olämpligt utifrån att lagens huvudsyften är att skydda barn och 
ungdomar från att exponeras för alkohol och undgå dess skadeverkningar. 
 
Föreningen har under flera år tidigare beviljats tillfälliga serveringstillstånd för 
kulturevenemang riktade till vuxna. Tillfälliga serveringstillstånd är enligt nu gällande 
riktlinjerna begränsade till 12 tillfällen per år eller under en period av 6 veckor. 

Hållbar utveckling 

För restaurangerna i Hunnebostrand som har öppet året runt kan ett positivt beslut leda 
till att de tappar viktiga kunder dessa evenemangskvällar och därmed påverkas negativt 
ekonomiskt. 
 
Ur ett medborgarperspektiv kan man se att ett positivt beslut kan leda till att Kulturhuset 
stärker sin roll som samlingspunkt för möten mellan vuxna människor i Hunnebostrand. 
 
Utifrån ett folkhälsoperspektiv leder ett positivt beslut till ytterligare en verksamhet i 
kommunen med stadigvarande serveringstillstånd för alkohol där vi redan idag ligger 
högt med 59 stycken serveringstillstånd. Detta går emot de alkoholpolitiska tankarna där 
begränsad tillgänglighet och öppettider är viktiga verktyg för att förebygga 
alkoholproblem och minska de samhällskostnader som alkoholen skapar. 
 
Enligt barnkonventionen ska vid alla beslut som rör barn i första hand beaktas vad som 
bedöms vara barnets bästa utifrån ett barnperspektiv. 
 
Är det tillräckligt med restriktiva serveringstider med villkor för att skydda och värna 
våra barn och ungdomars hälsa? 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (AL) bevilja ansökan 
från Folketshusföreningen Hav & Land ek förening om stadigvarande 
serveringstillstånd för servering av öl & vin till allmänheten vid Kulturhuset Hav & 
Land i Hunnebostrand från och med 2022-09-05 med följande villkor; 
Serveringstiden medges enligt 8kap 19 § mellan kl:17:00-01:00 under vardagar och 
mellan kl:15:00-01:00 på helgdagar och enbart vid evenemang riktade till vuxna. Vid 
dessa tillfällen får ingen verksamhet riktad till barn och ungdom pågå i Kulturhusets 
lokaler, i skolan eller i Folkets Park.  
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2. Kommunstyrelsen beslutar att enligt 8 kap 17 § Alkohollagen (AL) avslå ansökan 
från Folketshusföreningen Hav & Land ek förening om stadigvarande 
serveringstillstånd för servering av öl & vin till allmänheten vid Kulturhuset Hav & 
Land i Hunnebostrand med motiveringen att lokalerna bedöms ligga i ett känsligt 
område i och med att de ligger i direkt anslutning till skolans lokaler, samt att viss 
verksamhet i lokalerna riktas till barn och ungdomar. Detta medför en ökad risk för 
alkoholpolitiska olägenheter i och med att barn och ungdomar kan bli exponerade för 
alkohol. Ett av alkohollagens huvudsyften är att skydda barn och ungdomar från 
alkoholens skadeverkningar.  
 
Ett positivt beslut bör även förenas med en prövotid på 1år.  

Beslutsunderlag 
Utredning med förslag till beslut. 
Ritning över önskad serveringsyta 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare 
Räddningschef 
 
 

  
Elinor Östlin Peter Bergman 
Alkoholhandläggare Räddningschef 
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UTREDNING 
 
Sökande:  
Folketshusföreningen Hav och Land ek.för, org.nr: 754600-0261. 
 
Ansökan 
Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd för servering av öl och vin till 
allmänheten i samband med evenemang vid Kulturhuset Hav och Land , Parkgatan 1 i 
Hunnebostrand från och med 2022-09-05.  
Den sökta serveringstiden inomhus är från kl.17:00 till kl.01:00 under vardagar och från 
kl:15:00 till 01:00 på helgdagar.  
 
Personer med betydande inflytande som omfattas av lämplighetsprövningen och 
ägarstruktur.  
Personnr Namn 
Xxxxxx-xxxx  xxxxx xxxxxxx (Ledamot) 
Xxxxxx-xxxx  xxxxx xxxxxxx (Ledamot, adjungerad sekreterare).  
Xxxxxx-xxxx  xxxxx xxxxxxx (Ledamot) 
Xxxxxx-xxxx  xxxxx xxxxxxx (Ledamot) 
Xxxxxx-xxxx  xxxxx xxxxxxx (Ledamot) 
Xxxxxx-xxxx  xxxxx xxxxxxx (Ledamot, kassör, firmatecknare) 
Xxxxxx-xxxx  xxxxx xxxxxxx (Verksamhetschef) 
Xxxxxx-xxxx  xxxxx xxxxxxx (Ordförande, firmatecknare) 
Xxxxxx-xxxx  xxxxx xxxxxxx (Ledamot) 
Xxxxxx-xxxx  xxxxx xxxxxxx (Ledamot) 

 
Sotenäs kommun vill informera om att förändringar i kretsen av personer med 
betydande inflytande genast ska anmälas till Sotenäs kommun.  
 
Ärendets beredning 
Ansökan lämnades till Sotenäs kommun den 2022-04-05.  
 
Ärendet har remitterats till, polismyndigheten, miljöförvaltningen, skatteverket, 
utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, folkhälsostrateg och räddningstjänsten. 
Samtliga remissinstanser har lämnat svar.  
 
Tidigare verksamhet 
Folketshusföreningen Hav och Land ek. förening har tidigare bedrivit verksamhet med 
tillfälliga tillstånd för alkoholservering i lokalerna under många år i samband med olika 
kulturevenemang. Det finns inga anmärkningar gällande sökanden utifrån tidigare 
bedriven verksamhet med tillfälliga serveringstillstånd.  
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Kunskap i alkohollagen 
xxxxx xxxxxxx har 2021-10-15 och xxxxx xxxxxxx har 2021-10-20 genomfört 
Folkhälsomyndighetens kunskapsprov för stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten med ett godkänt resultat. 
 
Ekonomi  
Vid granskning av föreningens ekonomi har inget framkommit som talar emot att 
tillstånd kan beviljas. Föreningen har en god ekonomi trots att man under 2021 gjorde 
ett negativt resultat.  
 
Kreditupplysning 
Vid kontroll hos kreditupplysningsföretaget har inget framkommit som talar emot att 
tillstånd kan beviljas. 
 
Dispositionsrätt till restauranglokal  
Föreningen håller på och förhandlar med kommunen om ett nytt avtal för lokalerna. 
 
Kök och matutbud 
Föreningen är registrerat för livsmedelsanläggning. Föreningen håller på och bygger 
nytt kök som kommer att ge möjlighet till allsidig matlagning Föreningen kommer 
därmed kunna uppfylla alkohollagens krav för stadigvarande serveringstillstånd 
avseende kök, matutbud och den allmänna standarden. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Föreningen har i sin verksamhetsbeskrivning angett att de önskar bedriva en bistro för 
att kunna servera mat med öl och vin i direkt anslutning till evenemang för vuxna på 
kvällstid då skolan, fritidsgården och omsorgsförvaltningen inte har aktiviteter i huset. 
Alkohol kommer att vara inlåst i ett förråd och plockas fram först då det är ett 
evenemang för vuxna. Under dagtid då huset är öppet kommer det inte finnas några 
synliga spår av alkohol i lokalerna. Evenemang annonseras ut på hemsidan där det 
tydligt kommer framgå när bistron är öppen. De beskriver sig som ett professionellt 
Kulturhus med en önskan om att skapa en fin mötesplats för olika målgrupper under 
olika tider.  
 
Övriga verksamheter i och i anslutning till lokalerna                
Hunnebostrands skola ligger i direkt anslutning till lokalerna och där bedrivs 
undervisning för barn upp till klass 6 på dagtid och även fritids före och efter skoltid  
Kultur och fritidsförvaltningen får fritt disponera Folkets Park för 
fritidsgårdsverksamhet och detta sker i dagsläget två kvällar per vecka. Diskussioner 
förs om att förlägga fritidsgården på övervåningen i Kulturhuset, men inget beslut är 
fattat. 
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Det ligger ett bibliotek som används under dagtid av skolan och som har öppet för 
allmänheten på onsdagar mellan kl.10:00- 17:30. 
Omsorgsförvaltningen har ett pågående samarbete med Kulturhuset för att starta upp ett 
förebyggande arbete.  

 
Remissinstansernas yttranden 
 
Polismyndigheten 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan i yttrande daterat 2022-04-27.  
De anger att inget är känt som gör sökanden olämpliga att erhålla serveringstillstånd.  
Några störningar utöver vad som är rimligt vid verksamhet av denna art förväntas inte.  
Polismyndigheten har inga synpunkter så länge serveringstiderna och serveringsytan 
följer kommunens regler samt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  

 
Miljöförvaltningen 
Miljöenheten uppger i sitt yttrande som inkom 2022-05-11 att verksamheten håller på 
att bygga ett nytt kök som kommer att ge möjlighet till allsidig matlagning. Innan det 
nya köket är färdigbyggt kan matservering endast ske i en begränsad form. (Kall mat). 
 
Miljöenheten påminner om följande; 
• Verksamheten ska följa kommunens policy och riktlinjer till skydd mot höga 
ljudnivåer från offentliga tillställningar samt att alla fönster och dörrar hålls stängda 
om musik spelas inomhus efter 23:00 (dörrar får öppnas i samband med in och ut 
passage). Ingen musik får spelas på uteserveringen efter klockan 23.00. 
• All form av rökning är förbjuden vid entrén och inom serveringsområdet 
 
Skatteverket 
Av skatteverkets yttrande som inkom 2022-04-27 framkommer inget som talar emot att 
tillstånd beviljas.  
 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har i yttrande som inkom 2022-05-16 bedömt att den del av lokalen 
som är tänkt till serveringsyta är lämplig för sitt ändamål ur brand- och 
utrymningssäkerhetssynpunkt för max 180 personer.  
 
Omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef Lisbeth Olsson meddelar i sitt yttrande som inkom 2022-05-02 
att de är på gång med att starta upp ett förebyggande arbete tillsammans med Hav och 
land i samma/ anslutande lokaler. I det sammanhanget kan jag se att alkohol inte riktigt 
hör hemma. I övrigt kan jag inte se värre åverkan på folkhälsan än vad andra 
utskänkningsställen kan tillfoga. 
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Utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef Ulf Blomquist meddelar följande i sitt yttrande som inkom 
2022-05-12; 
Det är olämpligt med ett permanent serveringstillstånd i samma lokaler som grundskola 
och fritid bedriver sina verksamheter. Under dagtid pågår undervisning och under två 
kvällar i veckan pågår ungdomsaktiviteter på fritidsgården i Hav och Land. Sotenäs 
kommun ska bedriva skola och fritidsaktiviteter i drog- och alkoholfria miljöer.  
Det betyder att alla barn och elever har rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är fri 
från alkohol, narkotika, dopning och tobak. Enligt skollagen (2010:800) ska skolan 
bidra till att skapa miljöer som bland annat främjar elevernas hälsa. 
 
Rektor Hunnebostrands skola Rickard Andersson meddelar följande i sitt yttrande som 
inkom 2022-05-03;  
Efter att ha läst igenom innehållet så har jag som rektor ingen åsikt om detta förutom att 
det vore bra att de inte serverar alkohol i lokalerna så länge skolverksamheten är öppen 
+ att eventuell alkohol är inlåst och förvaras säkert. 

 
Folkhälsostrateg 
Emma Vånder Folkhälsostrateg meddelar följande i sitt yttrande som inkom 
2022-05-06;  
I regeringens förnyade ANDTS-strategi för 2021–2025 är utgångspunkterna att barn ska 
skyddas från missbruksproblem. I strategin lyfts tre prioriterade perspektiv 
som ska genomsyra ANDTS-arbetet på alla nivåer; arbetet ska bidra till att öka 
jämlikheten i hälsa, jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barn och unga ska 
skyddas. 
 
Även i den regionala strategin finns mål att ”Antalet barn och unga som börjar använda 
narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt 
minska”. Det är av vikt att inte exponeras för alkohol i de miljöer där barn vanligtvis 
vistas.  
 
Ur Sotenäs riktlinje för alkoholservering: ”Tillstånd ska inte beviljas inom, eller i 
närheten av områden, där verksamheten i första hand vänder sig till barn och ungdomar, 
exempelvis ungdomsgårdar, skolor och platser som i första hand är avsedda för barns 
lek.”  Där står också: ”Tillstånd ska inte beviljas i de fall där omsorgsnämnden 
avstyrker ansökan med hänvisning till att det, på grund av serveringsställets verksamhet 
och belägenhet, finns skäl att ifrågasätta sökt serveringstillstånd ur ett samlat socialt 
perspektiv med speciell utgångspunkt från barnperspektivet.” samt ”Alkoholpolitisk 
hänsyn ska alltid ha klart företräde framför affärsmässig eller konkurrensmässig 
hänsyn”. 
 
De tre mest kostnadseffektiva åtgärderna för att förebygga alkoholproblem är enligt 
WHO höga priser (via skatt), begränsad tillgänglighet (antal försäljningsställen, 
åldersgränser, öppettider) och begränsad eller förbjuden marknadsföring av alkohol. 
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Barnkonventionens artikel 3 ” Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad 
som bedöms vara barnets bästa.” 
 
Ett stadigvarande serveringstillstånd skulle innebära att kontrollen på när det serveras 
alkohol riskerar att gå förlorad och det kan leda till att alkohol serveras vid tillfällen då 
det finns barn och ungdomar i anslutning till lokalen även under kvällstid, eftersom det 
då förekommer fritidsaktiviteter. Många barn befinner sig på skolgården även under sin 
fritid, på kvällar och helger.   

 
Utdrag ur Sotenäs kommuns riktlinjer för alkoholservering 
För att minska riskerna för alkoholpolitiska olägenheter gäller följande i Sotenäs 
kommun  
• Tillstånd ska inte beviljas i de fall där polisen avstyrker ansökan med hänvisning till 
ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning.  
• Tillstånd ska inte beviljas i de fall där omsorgsnämnden avstyrker ansökan med 
hänvisning till att det, på grund av serveringsställets verksamhet och belägenhet, finns 
skäl att ifrågasätta sökt serveringstillstånd ur ett samlat socialt perspektiv med speciell 
utgångspunkt från barnperspektivet.  
• Tillstånd ska inte beviljas inom, eller i närheten av områden, där verksamheten i första 
hand vänder sig till barn och ungdomar, exempelvis ungdomsgårdar,  
skolor och platser som i första hand är avsedda för barns lek. Tillstånd ska inte heller 
beviljas i närheten av bostadsområden med känd missbruksproblematik.  
• Alkoholpolitisk hänsyn ska alltid ha klart företräde framför affärsmässig eller 
konkurrensmässig hänsyn.  
 
Lagstöd 
Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL, 2010:1622) kan serveringstillstånd meddelas för 
servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet 
kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande 
serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle 
(tillfälligt serveringstillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får 
dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid. 
Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker 
eller en eller flera av dessa drycker.  
 
Enligt 8 kap. 11§ AL får en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inte bifallas 
utan att polismyndighetens yttrande har inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig 
om arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för 
servering till allmänheten.  
 
Enligt 8 kap. 12 § AL får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han eller 
hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten 
kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag. Sökanden ska 
genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag och 
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anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva 
serveringsverksamheten.  
 
 
 
I 8 kap 17 § AL anges att om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet 
eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet 
eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga 
krav som uppställs i lagen är uppfyllda. 
 
I 8 kap 19 § AL anges att kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering 
ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. 
Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra 
jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat inte påbörjas tidigare än 
klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. 
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 

 
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer har kommun rätt att till sitt beslut foga 
olika slag av villkor, (se prop. 2009/10:125, s 166).  
 
Enligt 9 kap. 11 § AL ska den som har beviljats serveringstillstånd anmäla hos 
kommunen när han eller hon avser att påbörja verksamheten. Anmälan ska också göras 
om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den. Om verksamheten förändras till 
sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska detta också 
anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena. Anmälan ska göras i 
förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat 
förutses, utan dröjsmål. 
 
 
Överväganden 
Enligt kommunens riktlinjer och utifrån Alkohollagen är lokalens placering med skolan 
som närmsta byggnad det som talar för att ett beviljande av serveringstillstånd är 
olämpligt utifrån att lagens huvudsyften är att skydda barn och ungdomar från att 
exponeras för alkohol och undgå dess skadeverkningar. 
Å andra sidan så är sökanden väl insatt i att barn och ungdomar ska skyddas från 
alkohol och är införstådd med att det är ett särskilt ansvar att bedriva verksamhet med 
olika målgrupper i samma lokaler. Genom villkor och begränsade serveringstider är det 
möjligt att minimera risken att barn och ungdomar exponeras för alkohol.  
Men är det tillräckligt för att värna våra barn och ungdomars hälsa?  
Sökande uppfyller lämplighetskraven i 8 kap. 12 § AL och uppfyller alla övriga krav för 
att beviljas stadigvarande serveringstillstånd i enlighet med 8 kap. 2 § AL. 
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Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (AL) bevilja ansökan 

från Folketshusföreningen Hav & Land ek förening om stadigvarande 
serveringstillstånd för servering av öl & vin till allmänheten vid Kulturhuset Hav & 
Land i Hunnebostrand från och med 2022-09-05 med följande villkor; 
Serveringstiden medges enligt 8kap 19 § mellan kl:17:00-01:00 under vardagar och 
mellan kl:15:00-01:00 på helgdagar och enbart vid evenemang riktade till vuxna. 
Vid dessa tillfällen får ingen verksamhet riktad till barn och ungdom pågå i 
Kulturhusets lokaler, i skolan eller i Folkets Park.  

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att enligt 8 kap 17 § Alkohollagen (AL) avslå ansökan 

från Folketshusföreningen Hav & Land ek förening om stadigvarande 
serveringstillstånd för servering av öl & vin till allmänheten vid Kulturhuset Hav & 
Land i Hunnebostrand med motiveringen att lokalerna bedöms ligga i ett känsligt 
område i och med att de ligger i direkt anslutning till skolans lokaler, samt att viss 
verksamhet i lokalerna riktas till barn och ungdomar. Detta medför en ökad risk för 
alkoholpolitiska olägenheter i och med att barn och ungdomar kan bli exponerade 
för alkohol. Ett av alkohollagens huvudsyften är att skydda barn och ungdomar från 
alkoholens skadeverkningar.  
 

 
Ett positivt beslut bör även förenas med en prövotid på 1år.  
 
Kommunicering 
Kommunicering av utredningen med förslag till beslut har skett via mail till sökanden. 
 

 
2022-05-19 
 
 
 
Elinor Östlin 
Alkoholhandläggare 
0523-664504 
elinor.ostlin@sotenas.se  

mailto:elinor.ostlin@sotenas.se




 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-04-21 | §§ 49-69 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BN\2022\BN 
protokoll 2022-04-21.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(16)
 

 
 

BN § 58  BN 2022/149 

Ansökan om planbesked för del av Malmön 1:654, Bohus-Malmön 
Ansökan om planbesked avser att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra att ca 50 bostäder samt 
hotell-, kontor- och konferensverksamhet kan uppföras på Bohus-Malmön. Det aktuella området 
ligger nordost om centrumområdet på Bohus-Malmön.  
 
Ansökan om planbesked inkom 2022-03-03. Sökanden är företaget Dynamic Holding AB och 
ansökan avser del av fastigheten Malmön 1:654 som ägs av Sotenäs kommun. Ansökan om att 
förvärva kommunens fastighet är inte inlämnad.  
 
Den aktuella delen av Malmön 1:654 består idag av berg/naturmark bortsett från tre 
bostadsfastigheter i den nordvästra delen om området. I anslutning till området ligger ett mindre 
industriområde samt en blandad, småskalig bebyggelse med både mindre verksamheter och 
bostäder.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ansökan om planbesked ska avslås eftersom vägen via 
Örn behöver åtgärdas innan fortsatt bebyggelseutveckling kan ske på Bohus-Malmön.  
 
I ett eventuellt planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: Trafik, geoteknik, bergteknik, 
naturvärdesinventering, va och dagvatten, anpassning till kulturmiljön och fornminnen.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-21 § 82 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-03-28 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett negativt planbesked  
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 
Upplysning 

Kostnad för planbeskedet är 19 320 kr.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ellen Jansson, Planarkitekt 

E-post: ellen.jansson@sotenas.se 
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Ansökan om planbesked för del av Malmön 1:654, Bohus-
Malmön 
 

Sammanfattning  
Ansökan om planbesked avser att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra att ca 50 
bostäder samt hotell-, kontor- och konferensverksamhet kan uppföras på Bohus-
Malmön.  
Det aktuella området ligger nordost om centrumområdet på Bohus-Malmön.  
 

Aktuellt område                                      Förslag enligt ansökan 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om planbesked inkom 2022-03-03. Sökanden är företaget Dynamic Holding 
AB och ansökan avser del av fastigheten Malmön 1:654 som ägs av Sotenäs kommun.  
Ansökan om att förvärva kommunens fastighet är inte inlämnad.  
 
Den aktuella delen av Malmön 1:654 består idag av berg/naturmark bortsett från tre 
bostadsfastigheter i den nordvästra delen om området. I anslutning till området ligger ett 
mindre industriområde samt en blandad, småskalig bebyggelse med både mindre 
verksamheter och bostäder.  
 
Detaljplaner 
Aktuellt område omfattas inte av någon detaljplan.  
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ellen Jansson, Planarkitekt 

E-post: ellen.jansson@sotenas.se 
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Aktuellt område    
   
Översiktsplan 
Enligt översiktsplanen, ÖP 2010, är aktuellt område ett utredningsområde för bostäder. 
Bostadsutbyggnad ska ta hänsyn till befintliga rösen. Bebyggelsen ska lokaliseras och 
utformas så att befintliga siktstråk mellan rösena bevaras. Fortsatt bebyggelseutveckling 
på Bohus-Malmön förutsätter en lösning på trafikfrågan via örn.  
 
Enligt förslaget till nya ÖP 2022 är aktuellt område utvecklingsområde för bostäder. 
Vägfrågan vid Örn måste vara löst innan utveckling kan ske inom området.  
 
Riksintressen 
Hela Bohus-Malmön omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv MB 4 kap 
2§, obruten kust MB 4 kap 3§ samt av friluftsliv MB 3 kap 6§. 
 
Kulturmiljö  
Området ligger inom kulturmiljö utpekad av Sotenäs kommun. Inom området finns även 
fornminnen. 
 
VA 
Området är inte anslutet till kommunalt ledningsnät för vatten-, dagvatten- och 
spillvatten. 
 
Väg 873  
Tillfartsvägen via Örn är en begränsning för utvecklingen på Bohus-Malmön, då vägen 
är smal och trafiksäkerheten låg. 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ellen Jansson, Planarkitekt 

E-post: ellen.jansson@sotenas.se 
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Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi 
Ett eventuellt detaljplanearbete bekostas av sökanden. Inga kostnader för kommunen. 

Regelverk 

I detta skede bedöms att planprocess ska genomföras i enlighet med Plan- och 
bygglagen 2010:900, (SFS 2014:900) och bedrivas med ett utökat förfarande.  

Slutsats 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ansökan om planbesked ska avslås 
eftersom vägen via Örn behöver åtgärdas innan fortsatt bebyggelseutveckling kan ske 
på Bohus-Malmön.  
 
I ett eventuellt planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: Trafik, geoteknik, 
bergteknik, naturvärdesinventering, va och dagvatten, anpassning till kulturmiljön och 
fornminnen.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:  
att  ge ett negativt planbesked  
att  sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 19 320 kr.  
 

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Sökande 
 
 
 
Ellen Jansson  Håkan von Dolwitz  
Planarkitekt   Plan- och byggchef  
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BN § 56  BN 2022/032 

Ansökan om planbesked för fastigheten Råghult 1:30 m.fl, 
Bovalls dörrbyggeri AB utökar sin verksamhet och behöver därför få tillgång till mark i anslutning 
till snickerifabriken. Ansökan om planbesked gäller att upprätta en ny detaljplan i syfte att införliva 
angränsande mark för kompletterande byggnader och anläggningar. Mark som behöver införlivas är 
delar av de kommunägda fastigheterna Råghult 1:13 och Finntorp 2:238. 
Det aktuella området ligger strax norr om centrala Bovallstrand, på östra sidan av väg 174.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att utöka snickerifabrikens område och 
upprätta en ny detaljplan som är mer ändamålsenlig. I planarbetet behöver lämpligt skyddsavstånd 
till befintliga bostäder särskilt beaktas samt allmänhetens tillgång till naturområdet som är av 
riksintresse för friluftslivet. 
 
De utredningar som behöver tas fram i samband med planarbetet bedöms vara: 
VA/dagvatten/skyfall, geoteknik/bergteknik, naturvärden/artskydd samt behov av skyddsåtgärder 
mot störningar (t.ex. buller, lukt, brandsäkerhet) för närliggande bostäder.   
 
När detaljplanen vunnit laga kraft är markförsäljning av den kvartersmark för industri som är 
planlagd lämplig att sälja till sökande. Markförsäljning kan ej ske tidigare då det strider mot 
nuvarande detaljplan. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-07 § 81 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-18 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett förhandsbesked om markförsäljning av de delar av kommunens fastigheter, 

Råghult 1:13 och Finntorp 2:238, som ingår som kvartersmark i den nya detaljplanen, under 
förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Kommande markförsäljning beslutas av 
utsedd nämnd när detaljplanen vunnit laga kraft. 

• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 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 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 
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forts. BN § 56 BN 2022/032 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 19 320 kr  

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 

Jäv 

Mikael Andersson (-) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller beslutet i ärendet. 
 
  



 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 
E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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Ansökan om planbesked för fastigheten Råghult 1:30 m.fl, 
Bovallstrand  

Sammanfattning  
Bovalls dörrbyggeri AB utökar sin verksamhet och behöver därför få tillgång till mark i 
anslutning till snickerifabriken. Ansökan om planbesked gäller att upprätta en ny 
detaljplan i syfte att införliva angränsande mark för kompletterande byggnader och 
anläggningar. Mark som behöver införlivas är delar av de kommunägda fastigheterna 
Råghult 1:13 och Finntorp 2:238. 
 
Det aktuella området ligger strax norr om centrala Bovallstrand, på östra sidan av väg 
174.  
 

 
Aktuellt område röd streckad cirkel  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om planbesked inkom 2022-01-20 och komplettering till ansökan inkom 2022-
03-03. Sökande är Bovalls dörrbyggeri AB som är hyresgäster hos AB Bengt 
Gustafssons snickerifabrik, vilka också äger fastigheten Råghult 1:30. Ansökan om 
markköp inkom 2022-01-20 (Dnr. 2022/000085) och ansökan överensstämmer väl med 
planbeskedsansökan. 
 
Bovalls dörrbyggeri AB ökar sin omsättning och växer ur sina nuvarande lokaler. För 
att behålla produktion, godsmottagning och logistik på befintlig plats behöver de nyttja 
befintliga kontor och utställningslokaler till produktion och komplettera med nya lokaler 
för kontor, personal och utställning.  



 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 
E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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Sotenäs kommun äger marken som behöver ianspråktas för den planerade utbyggnaden; 
Råghult 1:13 öster och nordost om den egna fastigheten samt Finntorp 2:238 söder och 
sydost om den egna fastigheten.  
 

 
Utökning enligt ansökan, grön linje      Detaljplan 14-TSS-1554 med förslag till 
                                                                       utökning, röd streckad linje 
 
Detaljplaner 
Snickerifabriken ligger inom detaljplan 14-TSS-1554 från 1968. Detaljplanen anger 
användningen småindustriändamål som inte får vålla närboende olägenheter (Jm). 
Närmast snickerifabriken finns också planbestämmelser som anger planterat 
skyddsområde som inte får bebyggas eller användas för upplag (Jp och prickad mark) 
samt allmän plats, väg respektive park. Övriga planbestämmelser för aktuellt område är 
högsta tillåtna byggnadshöjd på 7,6 meter samt utfartsförbud med stängsel mot väg 174.  
 
Översiktsplan 
Enligt översiktsplanen, ÖP 2010, är del av aktuellt område ett utvecklingsområde för 
befintlig verksamhet (U48). I samrådshandlingen för ÖP 2022 anges ett 
utvecklingsområde för verksamheter, men avgränsningen skiljer sig något jämfört med 
ÖP 2010, se bilder nedan. 



 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 
E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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ÖP 2010, U48                ÖP 2022, samrådshandling 
Vid bedömning om en ny eller ändring av en detaljplan är förenlig med översiktsplanen 
ska bedömningen utgå från de intentioner som uttrycks i översiktsplanen om områdets 
användning och utformning (Boverkets bedömning, Kunskapsbanken).  
 
Riksintressen 
Området omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§ 
respektive obruten kust MB 4 kap 3§.  
 

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi 
Detaljplanearbetet bekostas av sökanden. Kommunen får intäkter av markförsäljning. 
Inga kostnader för kommunen. Markpriset bestäms av aktuell industritaxa då 
markförsäljning sker finns inte området med i denna taxa görs en fastighetsvärdering 
vid denna tidpunkt.  

Regelverk 

Planprocessen ska genomföras i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS 
2014:900) och bedrivas med ett standardförfarande. En detaljplan ska bedrivas med ett 
utökat förfarande om dess genomförande kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan och eller detaljplanen inte är förenlig med översiktsplanen. Bedömningen 
i detta fall är att planförslaget är förenligt med översiktsplanen. 
 
Mark kan inte avyttras innan ny detaljplan vunnit laga kraft, då allmän plats ska ägas 
och förvaltas av Sotenäs kommun. Först när mark planlagts som kvartersmark för 
industri är försäljning möjlig. Området är endast intressant som kompletteringsmark till 
pågående verksamhet och företag. 

Slutsats 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att utöka snickerifabrikens 
område och upprätta en ny detaljplan som är mer ändamålsenlig. I planarbetet behöver 



 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Elisabet Fjellman, Konsulterande arkitekt 
E-post: elisabet.fjellman@sotenas.se 
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lämpligt skyddsavstånd till befintliga bostäder särskilt beaktas samt allmänhetens 
tillgång till naturområdet som är av riksintresse för friluftslivet. 
 
De utredningar som behöver tas fram i samband med planarbetet bedöms vara: 
VA/dagvatten/skyfall, geoteknik/bergteknik, naturvärden/artskydd samt behov av 
skyddsåtgärder mot störningar (t.ex. buller, lukt, brandsäkerhet) för närliggande 
bostäder.   
 
När detaljplanen vunnit laga kraft är markförsäljning av den kvartersmark för industri 
som är planlagd lämplig att sälja till sökande. Markförsäljning kan ej ske tidigare då det 
strider mot nuvarande detaljplan. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:  
att ge ett förhandsbesked om markförsäljning av de delar av kommunens 

fastigheter, Råghult 1:13 och Finntorp 2:238, som ingår som kvartersmark 
i den nya detaljplanen, under förutsättning att detaljplanen vinner laga 
kraft. Kommande markförsäljning beslutas av utsedd nämnd när 
detaljplanen vunnit laga kraft. 

att  ge ett positivt planbesked  
att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 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 
att  sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 19 320 kr  

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Sökande 
 
 
Elisabet Fjellman   Håkan von Dolwitz 
Konsulterande arkitekt   Plan -och byggchef 
 
 
Johan Fransson 
Mark- och exploateringsingenjör 
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Ansökan gäller planläggning av område för

Sid. 2 (2)

Bostäder Industri✔

Verksamheter Annan

Om annan, var god ange

 

Beskrivning och motivering av projektet
Beskriv bl.a. syftet med planläggningen, lösningar för vatten, spillvatten och dagvatten. Gator, parkering, antal byggnader och hustyper, ungefärlig
exploateringsgrad/antalet bostäder.

Bovalls dörrbyggeri AB (hyresgäst hos Gustafssons snickerifabrik AB) har efter några år av förbättringar i produktion, sortimentet, ny webshop mm
ökat omsättningen med ca 20%. 

Vi är just nu inne i en rekryteringsprocess för att klara av ökningen. 

Vårt miljöarbete med miljöcertifierade naturprodukter under 20 års tid är numera inte bara ett plus för verksamheten utan ett krav från våra kunder. 

Bovallstrand som ort expanderar och vi behöver säkerställa den mark som varit reserverad för oss under lång tid (2007). Detta för att bygga, flytta
och förbättra logistik samt tillgänglighet. 

Övriga upplysningar

 

Bifogade filer

Situationsplan över planerat område

Övrigt✔

Om övrigt, var god ange

Karta

Ansökan om markköp.pdf

Jag försäkrar med min signatur, digital eller skriftlig, att att ovanstående uppgifter är riktiga samt accepterar de villkor som är förbundna med ansökan.✔

Inskickat av: Martin Östholm
Personnummer: 

2022-01-20

 

_______ _

    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2022-01-20
    Dnr: BN-2022-32/1
_____________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-05-18 §§ 75-100 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 37(46)
 

 
 

KSAU § 96 Dnr 2022/000475 

Vägga 2:504, initiativ till ändring av detaljplan 

Sammanfattning   
En ansökan om bygglov inkom i december 2021 vilken redovisar byggnation över en befintlig 
vattenledning som är viktig för kommunens dricksvattenförsörjning. Vattenledningen är inte 
markerad i gällande detaljplan med bestämmelsen ”marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar” (u-område), vilket kan få till följd att bygglov måste beviljas för en 
byggnad med placering ovanpå vattenledningen. 
Kommunen får anstå med att bevilja bygglov i två år under förutsättning att ett arbete med att ändra 
detaljplanen har påbörjats (PBL 9 kap 28§).  

Beskrivning av ärendet 
Gällande detaljplan, P63, är från 2005 och genomförandetiden har gått ut. Detaljplanen innehåller 
byggrätt över i huvudsak hela den aktuella fastigheten trots att det finns en allmän vattenledning 
som löper rakt igenom fastigheten.  
Detaljplanen bör ändras med ett u-område över vattenledningen så att plankartan tydligt visar en 
begränsning av markens bebyggande med betydelsen att ”marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar”. 
 
Sökanden av bygglovet har återtagit sin ansökan. Om ansökan om bygglov inkommer igen bör 
kommunen ha beslutat att detaljplanen ska ändras så att bygglovet kan prövas enligt gällande 
lagstiftning, antingen en ändrad och korrekt detaljplan eller ett beslut om  
anstånd enligt PBL 9 kap 28§, vilket innebär att kommunen får vänta med beslut om bygglov i 
högst två år medan arbete med ändring av detaljplanen färdigställs.  

Beslutsunderlag 

BN 2022-04-21 § 69, Byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inleda ett arbete 
med att ändra gällande detaljplan för fastigheten Vägga 2:504.  
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2022-05-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens beslutar att att uppdra åt Kommundirketören att ändra detaljplanen för                    
Vägga 2:504  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2022-04-21 | §§ 49-69 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 35(35)
 

 
 

BN § 69  BN 2022/264 

Vägga 2:504 - initiativ till ändring av detaljplan 
En ansökan om bygglov inkommit vilken redovisar byggnation över en befintlig vattenledning som 
är viktig för kommunens dricksvattenförsörjning. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-07 § 96 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inleda ett arbete med att ändra 
gällande detaljplan för fastigheten Vägga 2:504. 
 

Skäl till beslut 

En ansökan om bygglov inkommit vilken redovisar byggnation över en befintlig vattenledning som 
är viktig för kommunens dricksvattenförsörjning. Vid avstyckningen ansökte Sotenäs Vatten hos 
Lantmäteriet om servitut. Ansökan återtogs dock efter kommunicering från Lantmäteriet. Ett 
markreservat bör därför införas. Detta kan endast ske i ett planarbete. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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