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Sammanfattning  

God ekonomisk hushållning 

Grunden i Sotenäs kommuns målstruktur 

är kommunfullmäktiges fastställda vision. 

Visionen beskriver ett framtida önskvärt 

läge. Utifrån antagen vision samt antagen 

programförklaring fastställer kommun-

fullmäktige finansiella mål och mål för 

verksamheten för en god ekonomisk hus-

hållning. För kommande mandatperiod är 

målstyrningsmodellen uppdaterad. För att 

leva upp till god ekonomisk hushållning har 

Sotenäs kommun beslutat om tre finansiella 

mål samt fem verksamhetsmål. 

 
Skatteintäkter och kommunal 
utjämning 

Skatteintäkter och kommunal utjämning 

ökar sammantaget 2020, beroende på ökade 

skatteintäkter, fastighetsavgift, inkomst-

utjämning och regleringsbidrag. Avgiften 

för LSS sjunker något, däremot fortsätter 

avgift till kostnads-utjämningssystemet att 

öka. 

Skatteintäkterna ökar med knappt 1 

procent för 2020, 3 procent för år 2020, och 

4 procent för respektive åren 2021 - 2022. 

Kommunal utjämning ökar totalt med 3 

procent för 2020, för att därefter åter minska 

de kommande åren.   

Sammantaget innebär det att skatteintäkter 

och kommunal utjämning inklusive 

fastighetsavgift ökar med 2 procent för 

2020.  

 
Befolkning 

Befolkningen antas uppgå till 9 030 de 

kommande fyra åren. Under kommande 

planperiod förväntas enligt prognosen en 

marginell ökning i åldersgrupperna 1 – 15 år 

och antalet ungdomar i åldern 16 – 18 år 

sjunker. Däremot sker en ökning av antalet 

äldre personer över 65 år. Framöver sker en 

markant ökning av denna åldersgrupp, då 

främst för åldersgruppen 80 år och äldre, 

som förväntas öka mellan detta mellan åren 

2020 och 2027 med ca 36 procent.  

Finanserna 

Under kommande mandatperiod 

budgeteras med ett resultat på 1 procent i 

förhållande till skatter och utjämning, i 

genomsnitt 5,4 mnkr/år. För 2020 

budgeteras med ett resultat på 1,0 mnkr. 

Därefter sker en ökning av resultatnivåerna 

successivt över mandatperioden. Utman-

ingen framöver blir att anpassa verksam-

heten för att kunna uppnå det långsiktiga 

målet. 

Investeringarna beräknas för 2020 uppgå 

till 37,9 mnkr, därefter ökas nivåerna i takt 

med att resultatnivåerna ökar. För 2020 

ingår särskild satsning på 5,0 mnkr.  

Självfinansieringsgraden ( mätt i 

avskrivning och resultat) sjunker under de 

kommande tre åren om denna särskilda 

satsning beviljas. 

Andelen som den löpande verksamheten 

tar i anspråk av skatteintäkter och kommunal 

utjämning uppgår för 2020 till 100,3 procent 

och för 2021 till 99,3 procent. Först inför 

2022 sjunker nettokostnadsandelen till 

önskvärda nivåer. 

I budgeten förutsätts skuldsättningen att 

vara 0.  

 
Verksamheterna 

Verksamheterna har effektiviseringskrav 

motsvarande 38,1 mnkr under den 

kommande mandatperioden. Kommun-

styrelsen har ett anslag på ofördelade medel 

på 3,4 mnkr före eventuella beslut under 

slutet av 2019. 

 
Förändringar i budget  

Kommunfullmäktige antog i juni Mål- och 

resursplan 2020 – 2023 budget 2020 (KF § 

62). Ny skatteprognos (1/10-19) visar på 

lägre skatteintäkter och generella statsbidrag 

år 2020 med 4,6 mnkr. Budget 2020 

påverkas därför avseende skatteintäkter och 

generella bidrag, årets resultat, netto-

kostnadsandelar, investeringsvolym etc. 

Även plan-åren påverkas. 
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Inledning 

 
Kommunens organisation 

Politisk organisation 

Kommunfullmäktige väljs av kommun-

invånarna vid allmänna val och är det högsta 

beslutande organet. Under kommun-

fullmäktige verkar överförmyndare, revision 

valnämnd, valberedning, förnyelsebered-

ning, kommunstyrelse, krisledningsnämnd, 

utbildningsnämnd, omsorgsnämnd patient-

nämnd, byggnadsnämnd, miljönämnd 

(MimB), samt facknämndernas utskott. 

 

Kommunen har en gemensam nämnd med 

Lysekil och Munkedal, Miljönämnden i 

mellersta Bohuslän, med Sotenäs som värd-

kommun. Koncernen Sotenäs kommun 

omfattas också av kommunens helägda 

bolag, Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Vatten 

AB och Sotenäs RehabCenter AB. Vidare är 

kommunen delägare i Rambo AB med 25 

procent. 
 

Kommunens förvaltningsorganisation 

 

Kommunens verkställande organisation är 

indelad i fyra förvaltningar; kommun-

styrelsens förvaltning, samhällsbyggnads-

förvaltning, utbildningsförvaltning och 

omsorgsförvaltning. Förvaltningarna jobbar 

på uppdrag av respektive nämnd.  

Kommunens förvaltningsorganisation leds 

av kommunchefen. Under kommunchefen 

leds respektive förvaltning av en 

förvaltningschef, avdelningschefer (ej 

samtliga förvaltningar) och enhetschefer. 

Kommunstyrelsens förvaltning leds av 

kommunchefen. Förvaltningarna ger stöd till 

den politiska organisationen i arbete genom 

objektiva och väl genomarbetade besluts-

underlag. Förvaltningarna ska inom ramen 

systematiskt arbeta med omvärldsanalys och 

kvalitetsuppföljningsanalys samt verksam-

hetsanalys. Förvaltningarna ansvarar för 

verksamhetsutveckling genom ett kund-

orienterat arbetssätt.  

Kommunfullmäktige

Överförmyndare Revision

Valnämnd Valberedning

Kommunstyrelse Byggnadsnämnd

Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd

MimB

Kommunchef

Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadsförvaltning

Utbildningsförvaltning Omsorgsförvaltning
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Kommunens styrmodell 

Grunden i Sotenäs kommuns målstruktur 

är kommunfullmäktiges fastställda vision. 

Visionen beskriver ett framtida önskvärt 

läge. 

 

Utifrån antagen vision samt antagen 

programförklaring fastställer kommun-

fullmäktige finansiella mål och mål för 

verksamheten för en god ekonomisk hus-

hållning. 

 

Nämnden ansvarar för att kommun-

fullmäktiges mål för verksamheten arbetas 

in i nämndens målarbete och utifrån dessa 

fastställer styrande verksamhetsmål för 

nämnden. Målen är en konkretisering av 

kommunfullmäktiges mål. De styrande 

verksamhetsmålen är utgångspunkten för 

varje arbetsplats arbete inför de kommande 

två åren.  

Förvaltningen upprättar handlingsplaner 

utifrån nämndens styrande verksamhetsmål. 

Förvaltningschefen har ett övergripande 

ansvar för att handlingsplan för förvalt-

ningen tas fram samt att se till att varje 

avdelning/enhet har en handlingsplan. 

Enheternas handlingsplan bryts därefter ned 

till planer/aktiviteter på medarbetarnivå. 

Respektive chef ansvarar för handlingsplan 

för såväl sin enhet som för medarbetarna. 

 
Modellen kan beskrivas utifrån nedan-

stående bild.  

 

 

 

 

 
 
Uppföljning 

Målen för god ekonomisk hushållning följs 

upp tre gånger per år i samband med 

delårsbokslut samt i årsredovisningen. För 

att avgöra huruvida målen uppnås mäts ett 

antal indikatorer vilka, som begreppet 

antyder, indikerar om inriktningsmålen 

uppnås eller om utvecklingen går åt rätt håll. 

I årsredovisningen görs en fullständig 

uppföljning av samtliga mål för god 

ekonomisk hushållning med tillhörande 

indikatorer (om ingen eftersläpning i 

statistik finns). 

 

Nämndernas mer konkreta styrande 

verksamhetsmål följs upp i nämndernas 

delårsrapporter. En del indikatorer kopplat 

till nämndernas effektmål mäts en gång per 

år, andra mäts med preliminära siffror 

tertialvis. Detta påverkar måluppföljningens 

detaljeringsgrad i delårsrapporterna.  

 

 

  

•KommunfullmäktigeVision

•Kommunfullmäktige
God ekonomisk hushållning 

och mått

•Styrelse och nämnd
Styrande verksamhetsmål 

och mått

•Förvaltning, enhet och medarbetareHandlingsplan

mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se


 
 

Datum: 2019-10-24 
 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 6 av 52 

Programförklaring 2019-2022 

 

Vision  

Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. 
 

Programförklaring för mandatperioden 2019–2022  

Hela Sotenäs skall leva. Sotenäs skall vara ett hållbart och levande samhälle där fler människor 

från olika generationer kan bo, leva, arbeta och besöka kommunen året om. En förutsättning för 

detta är en fortsatt ansvarsfull styrning av kommunens ekonomi.  

 
Detta skall uppnås under mandatperioden 2019–2022:  

 
Skola, utbildning, kultur och fritid  

Vi har förskolor och skolor, som erbjuder trygghet, valfrihet och närhet.  

Vi är en av landets främsta skolkommuner, där alla kan lyckas.  

Vi har en gemensam pedagogisk vision och verksamhetsidé inom skolan.  

Vi har en bredd och mångfald av olika kultur- och fritidsaktiviteter under hela året.  

 
Vård och omsorg  

Vi erbjuder en trygg och respektfull omvårdnad med individen i fokus.  

Vi värnar den enskildes möjlighet till valfrihet avseende både utförare och insatser.  

I Sotenäs kommun utgör de ideella insatserna en viktig del av omsorgen. 

 
Hållbarhet och utveckling  

Sotenäs kommun har en hållbar och säker livsmiljö.  

Vi är Sverigeledande på symbios och cirkulär ekonomi med maritim inriktning.  

Vår kommun är lyhörd och lösningsorienterad för näringslivets behov av service och 

infrastruktur.  

Kommunens infrastruktur är ändamålsenlig och hållbar.  

Besöksnäringen är ekonomiskt lönsam för kommunen.  

 
Samhällsbyggnad  

Kommunen har rimliga handläggningstider i alla tillståndsärenden.  

Sotenäs är en trygg och säker kommun att bo, leva, arbeta och vistas i.  

Det finns ett varierat utbud av bostadsalternativ för alla åldrar och i alla kommundelar. 

Vägarna möjliggör snabba och säkra pendlingsresor och godstransporter.  

Det är möjligt att cykla säkert mellan de olika kommundelarna. 
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Planeringsförutsättningar 

Omvärldsanalys 

Internationell utveckling 

Sveriges kommuner och landsting skriver i 

sin ekonomirapport, från oktober 2019, att den 

svenska konjunkturen förväntas försvagas. BNP 

bedöms falla till 1,2 procent 2019 och 1,3 

procent 2020 från 2,3 procent 2018. För de 

kommande åren förväntas BNP ligga strax 

under 2 procent. Låg BNP tillväxt förklaras i 

huvudsak av dämpning av investeringar.  

Prognoser för global BNP har reviderats ned 

för 2019 och nästa år. Prognosen för 2019 visar 

den lägsta sedan 2009. 

Det finns dock orosmoln i denna prognos 

bland annat på grund av pågående handelskrig 

mellan USA och flera av USA utpekade länder, 

konsekvenser av Storbritanniens utträde ur 

Europeiska unionen samt flera olika pågående 

konflikter kan få påverkan den ekonomiska 

utvecklingen. Till det kommer att flertal länder 

i Europa med svaga offentliga finanser och på 

flera håll en hög offentlig skuldsättning. 

 
Inhemsk utveckling 

Den lägre BNP-tillväxten kommande år 

följer i första hand av en svag ökning av 

inhemsk efterfrågan (konsumtion och 

investeringar). En motvikt till detta är 

förväntade ökningen på offentliga 

investeringar. Offentliga investeringar väntas 

öka starkt både 2019 och 2020.  

I och med att BNP förväntas växa lång-

sammare förmodas att antalet arbetade timmar 

inte ökar alls nästa år då sker det en snabb 

uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. 

Ökningstakten av arbetade timmar 2019 

beräknas uppgå till 1,0 procent. Det innebär att 

ett betydande glapp riskerar uppstå mellan 

kommunsektorns intäkter och de kraftigt 

växande behov av skola, vård och omsorg som 

den snabba befolkningsutvecklingen för med 

sig. 

Löneutvecklingen väntas, trots stark 

utveckling på arbetsmarknaden, vara låg. För 

2019 beräknas timlöneökningarna stanna på 2,9 

procent och för 2020 på 3,1 procent. Trots 

högkonjunktur har ökningstakt i lön och -

konsumtionspriser varit måttliga. Inför 2019 

beräknas att inflationen ligga på 1,8 procent.   
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Ekonomi-

rapporten oktober 2019 

 
Kommunernas ekonomi 

Kommunernas preliminära resultat för 2018 

försämras till 14 miljarder (föregående år 24 

miljarder kronor). Resultatet ligger ändå strax 

över tumregeln för god ekonomisk hushållning 

i sektorn. Däremot finns stora variationer 

mellan kommunerna. Ett större antal kommuner 

än tidigare visar på negativt resultat. För 2018 

var det 69 kommuner en ökning med 24 procent 

jämfört med för 2017. Senaste året som så 

många kommuner visade på negativt resultat 

var 2008. 

En bra utveckling av skatteunderlaget, extra 

statligt stöd och större reavinster än normalt 

bidrar till de goda resultaten för åren 2013 - 

2017. Dessa orsaker har också bidragit till goda 

resultat 2018.  

En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–

2021, i kombination med fortsatt stora 

behovsökningar, väntas leda till sämre resultat. 

SKL skriver i sin rapport, för att kommuner och 

landsting ska klara ett resultat på 1 procent som 

andel av skatt och statsbidrag behövs 

skattehöjning samt ökning av statsbidrag. Men 

därtill kommer ändå ett glapp att uppstå för att 

kunna möta ökning av resurserna till 

verksamheterna fullt ut i takt med demografin.  

Det kommer med andra ord att krävas 

avsevärda effektiviseringar framöver för att 

möte utmaningar som ekonomi, demografi och 

rekrytering. Brist på utbildad personal kommer 

att sätta ytterligare press på kommunerna att 

hitta nya lösningar för att klara välfärds-

uppdragen. 

 
Statlig styrning 

En viktig del i kommunens budgetarbete är 

hur kommunerna påverkas av den statliga 

styrningen. Stabila planeringsförutsättningar är 

centralt för varje kommuns budgetarbete. 
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Omfattande styrning via riktade 
statsbidrag 

Trots mycket kritik minskas inte antalet 

riktade statsbidrag. Statskontoret visar i en färsk 

rapport att den statliga styrningen ökat betydligt 

de senaste åren. Och är idag mycket omfattande 

och detaljerad. Styrningen sträcker sig, enligt 

Statskontoret, långt in i kommunernas 

verksamhet och påverkar både vads om görs 

och hur det ska göras. Utgångspunkten måste 

vara att kommuner, inom ramen för lag, regler 

och ekonomiskt utrymme, själva vill 

åstadkomma det bästa möjliga.  

Många riktade bidrag utformas så att de 

”skyddar” vissa verksamheter ekonomiskt. De 

kan därigenom motverka nödvändig utveckling 

och effektivisering av en verksamhet. Medan en 

annan verksamhet istället måste utsättas för 

större besparingar för att kommunen 

fördelningen fullt ut men måste klara en 

ekonomi i balans. Kommuner står inför att 

hantera en situation med minskade ekonomiska 

ramar och stora rekryteringssvårigheter. Den 

stora mängden riktade bidrag kräver också 

administration, där trycket också ökar i takt med 

ökade riktade bidrag.  

 
Det kommunala skatteunderlaget 

Kommunens skatteintäkter påverkas av 

skatteunderlagets utveckling samt befolknings-

förändringar. Skatteunderlaget har vuxit starkt 

under åren 2015 - 2017 men kommer nu att vika 

betydande för åren 2019 - 2020 och förväntas 

vända något uppåt 2021. Orsaken är att 

konjunkturen förväntas vika för första gången 

sedan 2010. 

Främsta skälet är att arbetade timmar 

utvecklas svagare i takt men huvuddelen till 

inbromsning av skatteunderlagstillväxt 

förklaras av regeländring avseende höjning av 

grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Det 

faktiska skattunderlaget beräknas för 2020 

uppgå till 2,5 procent och för 2021 till 3,2 

procent. För att därefter öka till 3,9 procent 

2022. 

 

Finansieringsprincipen 

Finansieringsprincipens innebörd är att 

kommuner och landsting inte ska behöva höja 

skatten eller prioritera om annan verksamhet för 

att finansiera nya statliga uppgifter. 

Finansieringsprincipen är grundläggande för 

de ekonomiska relationerna mellan staten och 

kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. 

Finansieringsprincipen omfattar statligt 

beslutade obligatoriska åtgärder som direkt tar 

sikte på kommunal verksamhet. 

Varje avsteg från finansieringsprincipen 

innebär att nedprioriteringar måste göras på 

andra områden. SKL visar skriver att på ett antal 

områden har finansieringsprincipen inte 

tillämpats korrekt. 

• Krav på arbetskläder hemtjänst 

• Webbtillgänglighetsdirektivet 

• Vård, stöd och behandling av 

spelmissbruk 

• Många förändringar i socialtjänstlagen 

 
Pensionskostnader 

Pensionskostnaderna fortsätter att öka. Detta 

beror på att de anställdas pensioner belastar 

kommunsektorns resultat dubbelt under en lång 

period. Detta för både tidigare anställda och för 

dagens anställda. Högre avsättningar för 

förmånsbestämda pensioner innebär fortsatt 

ökning av pensionskostnader. 

 
Befolkningsutveckling 

Befolkningens ålderssammansättning och 

dess utveckling har stor betydelse för 

kommunens kostnader. Verksamheter för barn 

och unga samt gamla kostar mycket. 

Befolkningsutvecklingen har varit svagt 

positiv sedan 2014. För 2018 sjunker 

befolkningen och uppgår vid årsskiftet 9 030. 

Det är framförallt åldersgruppen 65+ och i 

gruppen 65 – 79 år som ökar. För 2018 är dock 

ökningstakten något lägre i denna grupp än 

jämfört med föregående år. Minskningen i 

åldersgruppen 80+ avtar något under 2018.  
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Ökningstakt i procent 2016 2017 2018 

1 -19 år 1 0 -2 

20 – 64 år 0 -1 -1 

65 + år 2 1 1 

Varav 65 – 79 år 3 4 2 

Varav 80 + år -2 -6 -1 

    

För kommande år finns framtagen prognos 

(SCB) över befolkningsutvecklingen. Prog-

nosen ligger till grund för planeringen av de 

kommunala verksamheterna som skola, 

barnomsorg mm.  

Folkmängd, utfall 2018 och prognos 2019 
-  2027 samt ökningstakt mellan 2020 
och 2027 

Åldersgrupp 2018 2019 2020 2021 2027 % 

0 60 66 67 67 67 0 

1 - 5 år 354 358 359 353 355 -1 

6 - 15 år 741 766 767 781 777 1 

16 - 18 år 247 226 223 225 248 11 

19 - 64 år 4 673 4 690 4 661 4 626 4 561 -2 

65 - 79 år 2 245 2 263 2 310 2 348 2 274 -2 

80+ 710 749 751 764 1 023 36 

Totalt 9 030 9 119 9 138 9 165 9 305  

Källa: befolkningsprognos från SBC 2018 – 2027. OBS att siffror 

för 2019, 2020, 2021, 2027 är en prognos. 

 

Åldersfördelningen bland invånarna styr 

vilken kommunal service som efterfrågas. Inför 

2020 förväntas enligt prognosen en marginell 

förändring i antalet födda samt i ålders-

grupperna 1 – 18 år. Antalet personer i åldersför 

ålder fortsätter att sjunka. Däremot sker en 

ökning av antalet äldre framförallt i ålders-

gruppen 65 - 79 år. Blickar man framåt är det i 

åldersgruppen 80 + som den stora förändringen 

sker. Enligt prognosen sker också en markant 

ökning 2027. Något som noga måste följas 

under kommande år. Med eventuellt med-

följande behov inom bl.a. ordinärt boende.   

Befolkningen karaktäriseras av att andelen 

personer 65 år och äldre är mycket hög. Medel-

åldern hos kommuninvånarna 2017 uppgick till 

49,1 år vilket är oförändrat jämfört med 2016. 

För 2018 ökar medelåldern något till 49,2 år. 

Det placerar Sotenäs högst bland kommunerna 

i Västra Götaland och på delad fjärde plats i 

riket. Borgholm, Överkalix och Övertorneå har 

en högre medelålder än Sotenäs. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivet i Sotenäs kommun är mycket 

livaktigt. I kommunen finns cirka 1 360 företag 

registrerade och kommunen har ett högt nyföre-

tagande. Förutom en mycket stark besöks-

näring, med bland besöksmål som Nordens Ark 

och Smögenbryggan, är livsmedelsindustrin 

den dominerande näringsgrenen. Fler fram-

gångsrika företag finns inom bland annat 

mekanisk industri, hantverk/bygg och handel. 

 
Fördelning huvud-binäring  
(2019.05.10), antal företag 
Handel  213 

Byggverksamhet  190 

Jordbruk, skog, fiske 144  

Tillverkning  114 

Hotell-restaurang   78 
 

Sotenäs kommun är en utpendlingskommun. 

26 procent av kommunens förvärvsarbetande 

befolkning, cirka 1192 personer, arbetar utanför 

kommungränsen. Nettoutpendlingen uppgår till 

91 personer, vilket innebär att arbetsutpend-

lingen ligger något över arbetsinpendlingen. 

Sifforna avser 2017.  

Arbetsmarknaden i Sotenäs har haft en stabil 

karaktär över tid. Svårigheten ligger i gapet 

mellan arbetsmarknadens krav och kompe-

tensen hos de som står till arbetsmarknadens 

förfogande. Vilket kräver ökade resurser och 

långsiktiga insatser för att möta behovet, inte 

bara utbildning utan även av social karaktär. 

Antalet inskrivna  
arbetslösa hos Arbetsförmedlingen 
Procent 2017 2018 2019-04  

Sotenäs 4,6 3,8 3,7 

Länet 6,5 6,2 5,9 

Riket 7,5 7,0 6,8 

   Källa: Arbetsförmedlingen 

 
Personal- och kompetensförsörjning 

Under kommande år märks en betydande 

personalavgång i kommunens organisation. 

Detta kommer sig dels av pågående 

generationsväxling men också på grund av ökad 

konkurrens om personal. De mest svår-

rekryterade yrkesgrupperna är lärare, fortsatt 

hög efterfrågan på socionomer samt med-

arbetare med kompetens inom samhälls-

byggnadsområdet. För Sotenäs del uppnår 169 

personer 67 års ålder mellan åren 2019 – 2027. 
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Skatter och generella bidrag 

Kommunens största inkomstkälla är skatte-

intäkterna. Skatteintäkter och utjämnings-

bidrag uppgick i 2018 års bokslut till 75 procent 

(521,1 mnkr) av de totala intäkterna. Detta är en 

ökning jämfört med föregående år då dessa 

intäkter uppgick till 514,5 mnkr. 

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. 

Kommunens egna skatteunderlag har ökat 

stadigt de senaste 10 åren och uppgick vid 

taxeringen 2017 till 104,8 procent av 

riksgenomsnittet. En ökning jämfört med 

tidigare år. Det finns en betydande osäkerhet om 

hur de framtida skatteintäkterna ska bli, är 

prognoserna en viktig del i den ekonomiska 

planeringen. Sotenäs kommun utgår ifrån de 

prognoser som SKL (Sveriges kommuner och 

landsting) tar fram.  

 

Skatteintäkter, nedan tabell visar 

ökningstakten av skatteintäkter. 

 

Ökningstakt skatteintäkter 
mellan åren 2017 - 2022 

 
Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

3 % 1 % 3 % 1 % 3 % 4 % 

 
Kommunal utjämning inklusive 
fastighetsavgift 

Utöver skatteintäkterna tillkommer det 

kommunala utjämningssystemet. Där den 

kommunala fastighetsavgiften ingår vilken är 

en viktig inkomstkälla för Sotenäs kommun. 

Det kommunala utjämningssystemet består av 

bidrag/avgifter för att utjämna för skilda förut-

sättningar mellan landets olika kommuner. Till 

största del innebär utjämningssystemet för 

Sotenäs del att kommunen betalar avgift till 

systemet. Se nedan för beskrivning av systemet. 

 

Inkomstutjämning kompenserar för olikheter 

mellan olika kommuners skattekraft, det vill 

säga i medborgarnas genomsnittsinkomst. Sam-

tidigt skjuter staten till medel så att varje 

kommun är garanterad en inkomstnivå som 

motsvarar 115 procent av medelskattekraften i 

Sverige. Medelskattekraften i Sotenäs uppgår 

för taxeringsår 2017 till 104,8 procent. 

Prognosen framöver pekar på en ökning av 

medelskattekraften för kommunen, med undan-

tag för år 2020. Det innebär samtidigt att 

bidraget från staten succesivt kommer att 

sjunka. 

 

Tabellen visar utveckling av kommunens 

skattekraft samt prognos för förändring av 

inkomstutjämningsbidrag i kronor/invånare.  
 2019 2020 2021 2022 2023 

Skattekraft 

i procent 

av rikets 

104,8 104,3 105,2 106,0 106,8 

Bidrag kr 

per 

invånare 

4 566 4 841 4 528 4 267 4 004 

 

Nedanstående visar prognosticerade bidraget. 
mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Prognos okt 

2019 

41,3 43,7 40,9 38,5 36,2 

 

Välfärdsmiljarder är benämningen på de 10 

miljarder kronor som regeringen tillfört 

kommuner och landsting i syfte att skapa lång-

siktigare planeringsförutsättningar. Välfärds-

miljarderna från BP´2017 fördelas dels efter 

invånare och dels efter flyktingvariabler. 

Fördelning utifrån invånarantal så ingår 

ersättning i regleringsposten. För flykting-

variabler ingår det i kommunens budgeterade 

post – under generella bidrag. Denna post 

kommer helt att upphöra 2021 och därefter 

endast utgå ifrån invånarantal.  
 
Fördelning av  
välfärdsmiljarderna 2018 - 2021 
mnkr 2018 2019 2020 2021 

Flyktingvariabler 4,0 3,3 2,0 - 

Befolkningsfördelning 1,9 3,2 4,4 6,3 

Totalt 5,9 6,5 6,4 6,3 

 
Utfall givet samma underlag åren 2018 - 2021. 

 

mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se


 
 

Datum: 2019-10-24 
 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 11 av 52 

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.  

Eftersom Sotenäs kommun enligt kostnads-

utjämningssystemet har en gynnsammare 

struktur än rikssnittet får kommunen betala en 

avgift till kostnadsutjämningssystemet. 

Storleken på avgiften har ökat markant de 

senaste åren. Nedan framgår ökningstakten 

mellan åren.  

Kostnadsutjämningsutredningen skickade 

förslag på nytt kostnadsutjämningssystem på 

remiss våren 2019. Därefter har förslaget 

förändrats något avseende Individ- och 

familjeomsorg. Förändringen avser att två 

variabler tagits bort (barnfattigdomsvariabeln 

och andel invånare äldre än 65 år) samt att 

variablernas viktning har räknats om. Variabeln 

tätortsbefolkning ges tyngre vikt. Många 

kommuner får därmed ett försämrat utfall.  

Riksdagen förväntas besluta om ny modell 

den 20 november 2019.  För Sotenäs del innebär 

det att avgiften ökas till 29,4 mnkr, dvs 3 261 kr 

/invånare. De kommande åren fortsätter 

avgiften att öka.  

 

Nedanstående tabell visar förändringen av 

avgiften till kostnadsutjämningssystemet. 

Större ökning av avgiften har skett 2017 samt 

2019. Prognosen framåt innebär en årlig 

ökning. 

 

Tabellen nedan visar hur avgiften utvecklats. 

 
Kostnadsutjämningsavgift, mnkr 

 
 

Framförallt beror ökningstakten av avgiften 

på att Sotenäs har en lägre befolkning i de olika 

åldersgrupperna jämfört med riket, i samtliga 

åldersgrupper förutom befolkningen +65 år.  Se 

tabell nedan.  
 
Andel av totalbefolkning per 31/12: 

 

 2015 2016 2017 2018 

Andel 1-5 år     
   riket 6,0 6,0 6,0 6,0 

   kommunen 3,6 3,7 3,7 3,7 

 -2,5 -2,3 -2,3 -2,3 

Andel 6-12 år     
   riket 8,1 8,3 8,3 8,3 

   kommunen 5,6 6 5,8 6,0 

 -2,5 -2,3 -2,6 -2,3 

Andel 6 år     
   riket 1,2 1,2 1,2 1,2 

   kommunen 0,8 0,9 0,7 0,9 

 -0,4 -0,3 -0,5 -0,3 

Andel 7-15 år     
   riket 10,1 10,3 10,5 10,3 

   kommunen 7,5 7,4 7,5 7,4 

 -2,6 -2,8 -3 -2,8 

Andel 16-18 år     
   riket 3,1 3,2 3,2 3,2 

   kommunen 3,1 3,2 3 3,2 

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

Andel 65-79     
   riket 14,7 14,7 14,8 14,7 

   kommunen 22,8 23,3 24,3 23,3 

 8,1 8,6 9,5 8,6 

Andel 80-89      
   riket 4,1 4,1 4,1 4,1 

   kommunen 6,7 6,5 6,3 6,5 

 2,6 2,4 2,2 2,4 

Andel 90-     
   riket 1,0 1,0 1,0 1,0 

   kommunen 1,9 1,9 1,6 1,9 

 0,9 0,9 0,7 0,9 

 

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. För 2019 och framåt 

beräknas var den preliminära beräkningen att 

avgiften sjunker för kommunens del.  

 

Kommunal fastighetsavgift infördes 2008 och 

innebär att kommuninvånare som äger en 

fastighet ska betala en avgift baserad på  
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taxeringsvärde. För kommunens del uppgår 

avgiften till 34,5 mnkr för 2020. 

 

Regleringsbidrag/regleringsavgift den totala 

nivån på kommunens samtliga utjämnings-

bidrag jämförs med statens anslagna medel för 

kommunal utjämning. Är anslagna medel högre 

eller lägre än kommunens netto genereras ett 

bidrag eller avgift till kommunen. 

 
Disponering av  
resultatutjämningsreserv (RUR) 

Enligt kommunallagen får medel från en 

resultatutjämningsreserv (RUR) användas för 

att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 

När detta får göras måste framgå av de egna 

riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett 

sätt att avgöra om RUR får disponeras är att 

jämföra utvecklingen av det årliga under-

liggande skatteunderlaget för riket med den 

genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. 

Med en sådan tillämpning får reserven 

användas om det årliga värdet väntas understiga 

det tioåriga genomsnittet. Med SKL:s 

nuvarande prognos skulle det vara möjligt göra 

uttag ur RUR för åren 2020 – 2023. 

 

   Utveckling av skatter och kommunal 

utjämning fördelar sig enligt tabell nedan. För 

2019 var det att ökningstakten 0. Normalt sett är 

det denna förändring som kan finansiera samma 

verksamhet som föregående år med uppräknad 

med index. För budget 2019 innebar det att det 

budgeterade resultatet uppgick till -7,5 mnkr. 

Inför 2020 och kommande planår ser öknings-

takten för skatter och kommunal utjämning ut 

att uppgå till mellan 1 och 4 procent.  

 

Trots det behövs det att åtgärder för att komma 

i balans. Detta genom att fortsätta arbetet med 

att minska verksamhetens kostnader för de 

nästkommande åren. 

 
% 2019 2020 2021 2022 2023 

Skatteintäkter 3 1 3 4 4 

Utjämning -50 3 -28 -36 -73 

Fastighetsavgift 6 6 0 0 0 

Skatter och 

generella 

bidrag inkl. 

fastighetsavgift 

0 3 2 2 2 

 

Källa: Skatteverket och SKL 
 

 

 

 

 
 

Skatteintäkter och kommunal utjämning Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

 mnkr  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Skatteintäkter 465,4 476,3 481,8 495,8 515,1 534,2 

Slutavräkning 2017 -0,6  - - - - - 

Slutavräkning 2018 -1,3  - - - - 

Slutavräkning 2020    -1,3 - - - 

Summa skatteintäkter 463,5 476,3 480,5 495,8 515,1 534,2 

            

Inkomstutjämningsbidrag 44,1 43 43,7 40,9 38,5 36,2 

Kostnadsutjämning  -15 -27,5 -29,4 -30,9 -31,7 -32,5 

Regleringsbidrag/avgift 1,4 4 9,4 10,9 9,3 6,8 

Välfärdsmiljarder, byggbonus  5,2 3,3 2,2 - - - 

LSS-utjämning -8,6 -10,2 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 

Fastighetsavgift 30,5 32,7 34,5 34,5 34,5 34,5 

Summa generella bidrag 57,6 45,3 52,4 47,3 42,6 37,0 

            

Summa skatter och generella statsbidrag 521,1 521,7 532,9 543,1 557,7 571,1 

 

  

 2019 2020 2021 2022 2023 

Snitt 10 år 3,8 4,1 4,1 4,0 4,0 

Årlig ökning 3,9 3,0 3,2 3,9 3,7 

Differens 0,1 -1,1 -0,9 -0,1 -0,3 
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Budgetförutsättningar 

Kommunfullmäktige antar mål- och 

resursplan (MRP) för kommande år i juni 

månad. Det innebär att kommunstyrelsen 

under maj lämnar förslag till ramar. 

Kommunstyrelsen har under våren haft 

överläggningar med berörda nämnder. 

Antagen budget bygger på följande 

antaganden: 

 2019 2020 2021 2022 

Befolkning 9 048 9 030 9 030 9 030 

Skattesats 21,99 21,99 21,99 21,99 

Löneökningar 2,9 3,0 3,0 3,0 

Prisutveckling 2,3 2,6 2,7 2,7 

 

Skatteintäkter  
och utjämningsbidrag 

Bedömning av skatteintäkter och 

utjämningsbidrag grundas på senaste 

prognoser från Sveriges Kommuner och 

Landsting. Budgeten för 2019 baseras på 

skatteprognos 19/10 - 18 (cirkulär 18:37). 

För budet 2020 används prognos från 1/10 - 

2019 (cirkulär 19:40). För 2020 beräknas 

skatte- och bidragsintäkterna sammantaget 

öka. Skatteintäkterna ökar med 3,6 mnkr 

eller 0,7 procent (föregående år 2,7 procent) 

jämfört med utfall 2019. De generella 

bidragen inklusive fastighetsavgift ökar 

sammantaget med 6,4 mnkr en ökning med 

13,9 procent (föregående år -8,3 procent) 

jämfört med utfall 2019. Skatteintäkter och 

generella bidrag uppgår sammantaget till 

532,9 mnkr (prognos 2019: 523,3 mnkr). 

Det är denna ökning som kan finansiera lön- 

och prisökningar. Då den sammantagna 

ökningen av skatteintäkter- och kommunal 

utjämning var 0 för 2019 innebär det att detta 

intäktsbortfall behöver återställas under 

kommande år. Det innebär vidare att större 

förändringar måste genomföras i befintlig 

verksamhet. 

Förändring av skatteintäkter och bidrag: 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Skatteintäkter 13 3 16 19 19 

Utjämning -15 0 -4 -3 -3 

Regleringsbidrag 3 3 2 -2 -3 

Välfärdsmiljarder -2 -1 -2 - - 

LSS-utjämning -2 2 - - - 

Fastighetsavgift 2 2 - - - 

Summa 1 10 10 15 13 

 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 

För 2019 har budgeterats med uttag ur 

RUR med 7,5 mnkr. Utfallet för 2019 pekar 

på att uttaget kan bli något högre. Totalt 

finns 17,5 mnkr avsatt. För 2020 budgeteras 

inte med uttag ur RUR. 

Löneökningar inklusive  
sociala avgifter och pensioner 

Lönekostnadsökningarna 2020 beräknas i 

flerårsplanen till 3,0 procent. I SKL:s 

senaste prognos ligger timlöneutvecklingen 

på en något högre nivå. Löneökningarna 

täcks av en central pott och fördelas ut till 

respektive nämnd i takt med att avtalen blir 

klara. Löneutrymmet under 2020 uppgår till 

10,6 mnkr. 

Sociala avgifter budgeteras med 39,15 

procent för 2020 och för de kommande plan-

åren. Avgiften kommer att öka till 40,15 

procent. Men då det pågår omställ-

ningsarbete i verksamheterna bedöms i 

nuläget att den avsatta budgeten bör räcka.  

För att täcka kommande års pensions-

kostnader ökas budget för pensioner inför 

2021 med 1,0 mnkr. Budgetökningen är 

nivåhöjande även för plan-åren. 
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Prisökningar 

Nämnderna kompenseras generellt för 

prisökningar motsvarande den beräknade 

förändringen av konsumentprisindex 

(2,6 %) och intäkterna räknas upp på 

motsvarande sätt. Uppräkningen sker även 

för de interna ersättningarna. 

Avskrivningar och internränta 

Avskrivningarna beräknas till 29,4 mnkr 

och de interna kapitalkostnaderna som ingår 

i nämndernas kommunbidrag beräknas till 

34,2 mnkr.  

Inför färdigställande av kommande ny-

investeringar kommer budget för avskriv-

ningar att väsentligt behöva förstärkas.  

Internräntan för kommande år sätt till 1,5 

procent, detta enligt med rekommendationer 

från SKL. 
 

Verksamhetens nettokostnader 

Totalt uppgår verksamhetens netto-

kostnader år 2020 till 534,4 mnkr, vilket är 

en ökning jämfört med 2019 års budget med 

2,7 mnkr (0,5 %).  

mnkr 2019 2020 2021 2022 

Löneökning 

inkl. soc avg. 

och 

pensioner 18,1 13,6 13,7 13,8 

Prisökning 

netto 1,4 1,3 1,3 1,4 

Minskade 

ramar -7,1 -12,2 -10,0 -8,6 

Summa 12,2 2,7 5,0 6,6 

 

Investeringar  

För att kunna självfinansiera investeringar 

utgår beräkningen ifrån årligt resultat samt 

årligt avskrivningsutrymme. Investerings-

utrymmet under mandatperioden uppgår till 

131,6 mnkr och under planperioden 2020 – 

2023 till 151,5 mnkr. Budgeterade 

investeringar för 2020 föreslås uppgå till 

37,9 mnkr inklusive särskild satsning med 

5,0 mnkr.  

För 2020 och framåt budgeteras med 

särskild satsning på 60 mnkr. För om-

byggnad av Hunnebohemmet. Detta medför 

att upparbetad likviditet kommer att för-

brukas över de kommande tre åren. 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Investerings-

utrymme 

21,9 32,9 35,6 43,7 41,8 

Särskilda 

satsningar 

- 5,0 25,0 30,0 - 

Totalt 21,9 37,9 60,6 73,7 41,8 

 

Upplåning 

Kommunen har för planperioden ingen 

låneskuld. Investeringar beräknas vara 

självfinansierade under planperioden. För 

s.k. särskilda satsningarna finns upparbetad 

likviditet. Trots det föreslås en oförändrad 

ram för upptagande av nya lån på 30,0 mnkr.  

Checkräkningskredit uppgår till 

20,0 mnkr  

Finansnetto 

Kommunens finansnetto beräknas vara 

oförändrade jämfört med 2019 det innebär 

ett positivt finansnetto på 2,5 mnkr.  

Driftbidrag och riskkostnader 

För att fortsatt ge allmänheten möjlighet 

till bad för en rimlig avgift lämnas ett 

driftbidrag till Sotenäs RehabCenter AB/ 

Tumlaren som för 2020 beräknas till 2,3 

mnkr. Driftbidrag till Folkets Hus-

föreningen Hav och Land uppgår till 0,3 

mnkr. Försäkringspremier samt övriga 

gemensamma kostnader beräknas till 

2,3 mnkr. 

 
Exploateringsverksamhet 

År 2020 budgeteras med en vinst vid 

försäljning av exploateringsfastigheter med 

7,9 mnkr, för att 2021 minska till 6,0 mnkr 

och 2022 minska ytterligare till 5,0 mnkr.  
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God ekonomisk hushållning 

Avsnittet beskriver kommunens mål för 

god ekonomisk hushållning samt analys 

kring målen i syfte att säkerställa att de lag-

stadgade kraven för god ekonomisk 

hushållning och balanskravsutredning med 

resultatutjämningsreserv utformas på ett 

rättvisande och pedagogiskt sätt. I avsnittet 

ingår: 

 

 Finansiell analys 

 Mål för god ekonomisk hushållning, 

balanskravsutredning och resultat-

utjämningsreserv 

Finansiell analys  
av budget 2019 – 2023 

För 2019 budgeteras att balans-

kravsresultatet med hjälp av RUR kommer 

att vara 0. Synnerliga skäl åberopas för året. 

Resultatnivån ökas därefter upp under 

mandatperioden. Över mandatperioden 

budgeteras resultat i förhållande till skatte-

intäkter, kommunalekonomisk utjämning 

och statsbidrag på i genomsnitt 1,0 procent. 

Resultaten för 2020, 2021 och 2022 har 

budgeterats till 1,0 mnkr, 6,2 mnkr 

respektive 14,3 mnkr. För år 2023 12,4 

mnkr. 

Kommunens budget för investeringar 

uppgår till 30,4 mnkr 2020. Utöver dessa 

finns i plan för igångsättning av särskild 

investering vilken finansieras via 

upparbetad likviditet. Denna investeringen 

uppgår totalt till 60 mnkr och budgeteras för 

de kommande tre åren. Självfinansierings-

graden av investeringarna efter avdrag för 

investeringsinkomster beräknas inte vara 

100 procent under åren 2020 – 2022. 

 

Modell för finansiell analys bygger på 

analysmodell som utvecklats av Kommun-

forskning i Västsverige. Modellen utgår från 

fyra finansiella aspekter; det finansiella 

resultatet, kapacitetsutvecklingen, risk-

förhållanden samt kontrollen över den 

finansiella utvecklingen. 

 

Resultat  

Kommunens resultat 

För åren 2015 – 2018 har kommunens 

resultat uppgått till 63 mnkr. I genomsnitt 

innebär det ett resultat på ca 16 mnkr per år 

(3,1 procent i förhållande till skatteintäkter 

och kommunal utjämning). Det överstiger då 

i genomsnitt det långsiktiga finansiella målet 

som var satt till cirka 10,7 mnkr (2 procent 

av skatteintäkter och kommunal utjämning). 

För samtliga av dessa år ingår reavinster vid 

försäljning av fastigheter varför den 

egentliga verksamheten visar ett lägre 

resultat. 

 
Årets resultat i mnkr 

 
 

Under kommande mandatperiod 

budgeteras med ett resultat på 1,0 procent i 

förhållande till skatter och utjämning i 

genomsnitt 5,4 mnkr/år. Resultatet för 2019 

budgeteras med att ta i anspråk resultat-

utjämningsreserv, detta med 7,5 mnkr samt 

hänvisa till synnerliga skäl.  Utmaningen 

framöver blir att anpassa verksamheten för 

att kunna uppnå det långsiktiga målet. 

Resultatnivåerna bör dock framöver ökas 

och uppgå till minst 2 procent i förhållande 

till skatt och kommunal utjämning. För att 

klara framtida investeringar samt förändring 

av demografin.  

Utifrån budget och plan för 2019 - 2022 

kommer det finansiella målet för resultatet 

att uppnås, detta förutsatt att effektivi-

seringar genomförs i verksamheten mot-

svarande 38,1 mnkr. För kommande år 

budgeteras med 2 procent i förhållande till 

skatter och bidrag. 
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Verksamhetens nettokostnader 

Den del av kommunens verksamheter, 

som finansieras med skatteintäkter, 

utjämningsbidrag och generella statsbidrag 

kallas nettokostnader. Nettokostnaderna kan 

inte i ett längre perspektiv tillåtas öka mer än 

de angivna intäkterna. Mellan 2015 och 

2018 ökade nettokostnaderna med  

12 procent medan skatteintäkter och 

utjämningsbidrag ökade med 10 procent. 

Nettokostnadernas förhållande till skatte- 

och utjämningsbidrag bör ligga betydligt 

under 100 procent så att det utrymme som då 

finns kvar kan användas för ev. amortering 

av lån, investeringar och/eller sparande. För 

2018 uppgick nettokostnadsandelen till 98,9 

procent. Inkluderas finansnettot uppgår 

nettokostnadsandelen till 98 procent vilket 

är en bra nivå. 

 

För budget 2020 och de kommande plan-

åren minskas nettokostnadsandelen succes-

sivt för att 2023 beräknas uppgå till 98 

procent. För att nå det långsiktiga målet på 

1,0 procent av skatter och bidrag krävs att 

verksamhetens nettokostnader sjunker över 

perioden. Utifrån budget och plan för 2019 - 

2022 ska, i enlighet med det finansiella 

målet verksamhetens nettokostnader ska 

över mandatperioden sjunka, att uppnås. 

Detta förutsatt att effektiviseringar genom-

förs i verksamheten motsvarande 38,1 mnkr. 
 

Investeringar 

Enligt det finansiella målet ska netto-

investeringarna över tid inte överstiga 

summan av årets avskrivningar och årets 

resultat. För varje år fastställs vad själv-

finansieringsgraden minst får vara.  

Investeringarna för 2020 uppgår till 37,9 

mnkr. Avskrivningarna, beräknas till 29,4 

mnkr och det budgeterade resultatet uppgår 

till 1,0 mnkr. För perioden 2020 – 2023 

budgeteras för självfinansiering av 

investeringar genom att finansiering sker 

genom avskrivningar, årets resultat samt 

upparbetad likviditet. Detta bevarar det 

finansiella handlingsutrymmet inför fram-

tiden i form av bibehållna finansiella netto-

tillgångar och att Sotenäs budgeterar att 

finansiera sina investeringar med skatte-

intäkter samt upparbetad likviditet under 

perioden.  

Detta innebär vidare att det finansiella 

målet för god ekonomisk hushållning 

avseende investeringsvolymen kommer att 

uppnås. 

 
Kapacitet  

Soliditet 

En viktig parameter för att titta på 

kommunens långsiktiga kapacitet är att se på 

utvecklingen av soliditeten. Soliditet är ett 

mått på långsiktigt finansiellt handlings-

utrymme, den visar hur stor del av till-

gångarna som finansierats med eget kapital. 

Ju högre soliditet desto mindre skuldsatt är 

kommunen. 

Faktorer som påverkar utvecklingen av 

soliditeten är årligt resultat och värdet på 

tillgångarna. Kommunens soliditet inklusive 

samtliga pensionsåtaganden har under 

perioden 2015 till 2018 förbättras från 23 

procent till 36 procent. Förbättringen av 

soliditeten beror på goda resultat. 

 
Soliditet 2015 2016 2017 2018  

Enligt 

balansräkningen 49 54 57 69 
 

Inklusive samtliga 

pensionsåtaganden 23 28 29 36 
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Skuldsättning 

Kommunen har sedan årsskiftet 2019 

ingen låneskuld till kreditinstitut. I samband 

med att VA-verksamheten övergick till 

Sotenäs Vatten AB skrevs samtliga till-

gångar över till bolaget och en revers på 

tillgångarnas värde upprättades mellan 

kommun och bolaget. Under 2018 skedde 

inlösen av denna revers. Det innebar att 

kommunens skuldsättning därmed upp-

hörde. Däremot återstår lån i form av lång-

fristig leasingskuld.  

Risk 

Likviditet 

Kassalikviditet är ett mått på kortsiktig 

betalningsberedskap. En kassalikviditet bör 

minst uppgå till 100 procent av de 

kortfristiga skulderna, men för kommuner 

räcker det att den uppgår till 70 – 80 procent. 

För 2020 beräknas likviditeten vara fortsatt 

mycket god. Sotenäs har under ett antal år 

haft en checkräkningskredit på 40 mnkr.  

 
Borgensåtagande 

Kommunens borgensåtagande är en viktig 

del i bedömning ur ett riskperspektiv. 

Sotenäs kommuns borgensförpliktelser 

uppgick 2018 till 768,3 mnkr. Störst andel 

av förpliktelsen avser Sotenäs Bostäder AB. 

Därutöver tillkommer borgen för Sotenäs 

Vatten AB. För Sotenäs RehabCenter AB 

finns åtagande om ca 18,5 mnkr. Under 2019 

kommer ytterligare åtagande avseende 

kommunens andel i Rambo AB på ca 26 

mnkr. Kommunen har också några mindre 

borgensåtagande i föreningar samt även 

solidarisk borgen för Kommuninvest 

samtliga förpliktelser. I nuläget överstiger 

Kommuninvest tillgångar dess skulder.  

Sammantaget bedöms risken som låg för 

dessa skulder. 

 

Finansnetto 

Kommunens finansnetto har förbättrats 

vilket beror på amortering av kommunens 

låneskuld på motsvarande 180,8 mnkr 

beräknas ett positivt finansnetto på 2,5 mnkr. 

  
Pensionsåtagande 

Pensionskostnaden för kommunen bedöms 

öka under perioden. Inför 2019 med cirka 

3,0 mnkr. Den totala pensionsskulden 

beräknas uppgå till 202 mnkr år 2023. 

Kommunen redovisar enligt blandmodellen 

vilket innebär att nämnda pensionsskuld 

redovisas som en ansvarsförbindelse. 

Förslag på förändring av redovisning kan 

komma 2020, besked om detta har ännu inte 

kommit. 

 
Befolkning 

I flerårsplanen 2020 - 2023 beräknades 

skatte- och bidragsintäkter utifrån ett 

invånarantal på 9 030 personer och 

oförändrad befolkning per år. Förändring av 

invånarantal innebär förändring av skatte-

intäkter och bidrag men också förändring på 

verksamhetens kostnader. Det finns inget 

direkt samband mellan skatteintäkter och 

verksamhetens kostnader vilket innebär att 

kostnadsnivåer i budget och plan måste 

löpande analyseras för att undvika 

ekonomisk obalans.  

 
Skattesats 

Sotenäs skattesats låg 2019 på 21,99 kr. 

Det var 69 öre högre än genomsnittet bland 

Västra Götaland vilket uppgick till 21,30 kr. 

Sotenäs hade under 2019 den 16:e högsta 

skatten i länen. 

 
Kontroll 

Budgetföljsamhet 

De senaste boksluten med undantag för 

2014 har kommunen totalt visat överskott. 

Under samma period har också nämnderna 

haft positiva resultat. För 2018 däremot 

visade nämnderna sammantaget på ett 

underskott. För ökad kontroll är väsentligt 

att kostnadsnivåer i budget och plan löpande 
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analyseras för att undvika ekonomisk 

obalans.  

Avvikelse i mnkr 2015 2016 2017 

 

2018 

Nämndsverksamhet 1,4 0,7 0,3 -3,6 

 
Intern kontroll 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 

om intern kontroll för Sotenäs kommun. 

Beslutet omfattade reglemente samt 

tillämpningsanvisningar. I regelverket 

framgår att respektive nämnd har det yttersta 

ansvaret för intern kontroll inom det egna 

verksamhetsområdet. Samtliga nämnder 

antar årligen internkontrollplaner vilka följs 

upp i delårsbokslut samt att i november 

månad varje år sker återrapport till 

kommunstyrelsen om nämndernas samman-

tagna resultat av internkontrollarbetet under 

verksamhetsåret. 

Målanalys samt återredovisning av intern-

kontrollarbetet är redskap för kontroll av att 

verksamheten bedrivs i enligt med kommun-

fullmäktiges intentioner. 

 
Avslutande kommentarer 

Budgeten för Sotenäs kommun är 

upprättad i enlighet med de riktlinjer som 

antagits för god ekonomisk hushållning. 

Balanskravet är under mandatperioden är 

uppfyllt. Under 2019 budgeteras dock för att 

balanskravsresultatet med hjälp av RUR 

kommer att vara 0. Synnerliga skäl åberopas 

då. Detta innebär att kommunen samman-

taget under mandatperioden beräknas upp-

fylla balanskravet. Kommunen budgeterar 

att under perioden 2019 till 2022 uppfylla 

uppsatt mål med resultatkrav på 1,0 procent 

i förhållande till skatter och kommunal 

utjämning. Därefter budgeteras med att 

resultat på 2 procent i förhållande till skatter 

och kommunal utjämning. Detta i enlighet 

med kommunens beslutade riktlinjer.  

Resultatnivåerna bör framöver ökas till 2 – 

3 procent i förhållande till skatteintäkter och 

kommunal utjämning. Även övriga två 

finansiella mål för god ekonomisk hus-

hållning är utifrån förutsättningarna i den 

beslutade budgeten möjliga att uppnå. 

För att kunna uppfylla de finansiella målen 

för Sotenäs, krävs stora verksamhets-

minskningar, en god verksamhets- och 

ekonomistyrning med fokus på en aktiv 

uppföljning för att kunna parera föränd-

ringar i budgetförutsättningarna.  

Viktiga områden att analysera och bevaka 

är skatteintäkter, investeringsvolymer, löne-

avtal och volymtillväxten inom verksam-

heten. Ett extra fokus kommer också under 

perioden läggas på att följa upp nämndernas 

prognoser och budgetföljsamhet för att 

säkerställa en god ekonomistyrning i 

verksamheten. 

 

God ekonomisk hushållning 
och balanskravsutredning med 
resultatutjämningsreserv 

Kommuner har sedan 1992 års kommunal-

lag trädde i kraft haft krav på sig att 

verksamheten ska bedrivas enligt god 

ekonomisk hushållning. Under år 2000 till-

kom balanskravet och under 2013 infördes 

en möjlighet att använda en resultat-

utjämningsreserv. Samtliga delar av regel-

verket ska årligen följas upp i årsredovis-

ningens förvaltningsberättelse. 

Inledningsvis i detta avsnitt redovisas 

kommunens mål för god ekonomisk hus-

hållning och riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning som kommunfullmäktige fast-

ställde under 2016. Därefter följer en 

beskrivning av budgeterad balanskravs-

utredning med resultatutjämningsreserv 

(RUR) för perioden 2019 till 2023.  
 

Bakgrund 

Då god ekonomisk hushållning är en 

allmänt hållen bestämmelse i kommunal-

lagen fordras att varje kommun definierar 

den närmare innebörden. 

Vad ska då kommunerna göra? 

 Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning för 

kommunen eller landstinget. 
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 För verksamheten ska anges mål och rikt-

linjer 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 resultatutjämnings-

reserv. 

Kommunens riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning tar sin utgångspunkt i att varje 

generation ska bekosta den kommunala 

service som konsumeras och därigenom 

lämna över en kommun med ett oförändrat 

finansiellt handlingsutrymme till kommande 

generationer. För att kunna leva upp till detta 

har kommunen beslutat om tre finansiella 

mål. Dessa behandlas under detta avsnitt. 

Vidare har kommunen beslutat om fem 

verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 

hushållning.  

 
Uppföljning av mål för  
god ekonomisk hushållning 

Uppföljning av mål för god ekonomisk 

hushållning sker i delårsrapport och årsredo-

visning. Kommunstyrelsen utvärderar i 

förvaltningsberättelsen de mål som 

kommunfullmäktige fastställt. Kommun-

styrelsen gör en samlad bedömning huruvida 

god ekonomisk hushållning har uppnåtts. 

För att kommunstyrelsen ska kunna göra 

denna bedömning har kommunfullmäktige 

angett en lägsta nivå av måluppfyllelse för 

att god ekonomisk hushållning ska ha upp-

nåtts. 

 
Uppfyllelse under året 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer 

krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått 

god ekonomisk hushållning att: 

 Samtliga finansiella mål har uppnåtts 

under räkenskapsåret  

 En övervägande del av verksamhets-

målen har uppfyllts under året eller 

kommer att uppfyllas under den tids-

period som anges i målformuleringen. 

 

 

 

 

  

mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se


 
 

Datum: 2019-10-24 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 20 av 52 

Mål för god ekonomisk hushållning 

För att leva upp till god ekonomisk hushållning har Sotenäs kommun beslutat om tre finansiella 

mål samt fem verksamhetsmål. Dessa behandlas under detta avsnitt. 

 
Finansiella mål 

 
1. Årets resultat 

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under 

mandatperioden 2019 – 2022 uppgå till 1,0 procent. Därefter ska det långsiktiga 

resultatet uppgå till 2 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning. 
 2019 2020 2021 2022 2023 

Resultat i förhållande till 
skatteintäkter och kommunal 
utjämning. 

-1,4 % 
 (-7,5 mnkr) 
 
Balanskravs-
resultat 0 
m.h.a. RUR. 

0,2 % 
(1,0 
mnkr) 

1,1 % 
(6,2 mnkr) 

2,6 % 
(14,3 
mnkr) 

2,2 % 
(12,4 
mnkr) 

 

I budget sattes resultatmålet till – 1,4 % för år 1 i planperioden och att balanskravet klaras 

genom nyttjande av RUR. År 2 beräknas viss återhämtning. Kommunen har tidigare avsatt 

medel till RUR och för att klara balanskravsresultatet planerar man att utnyttja RUR under år 1 

så att budgeterat balanskravsresultat blir 0. 

 
2. Investeringsmål 

Nettoinvesteringar ska över en mandatperiod inte överstiga summan av årens 

avskrivningar och årens resultat, därtill kan investeringar för särskilda satsningar ingå 

förutsatt att de finansieras med egna medel. 
 2019 2020 2021 2022 2023 

Nettoinvesteringar 
 

21,9 mnkr 37,9 mnkr 60,6 mnkr 73,7 mnkr 41,8 mnkr 

Varav särskild satsning 
(uppskattade värden) 
 

0 mnkr 5,0 mnkr 25,0 mnkr 30,0 mnkr 0 mnkr 

Självfinansieringsgrad för 
respektive av åren ska vara 
minst; 

100 % 80 % 59 % 59 % 100 % 

 

I årets nettoinvesteringar ingår eventuella resultatöverföringar från föregående år. 
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3.  Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Nettokostnad inom förskola och 
grundskola F-9, kr/inv, ska 
sjunka och närma sig 
referenskostnaden (Källa 
Kolada; N11024, N11025, 
N11031, N15001, N15028, 
N15018). Utgångsvärdet är 
2017 års nettokostnad; 4 537 
kr/inv. respektive 9749 kr/inv. 
 

 
Innebär en 
minskning 
av ram 
med 4 
mnkr 

 
Innebär en 
minskning 
av ram 
med 5,5 
mnkr 

 
Innebär en 
minskning 
av ram 
med 5,9 
mnkr 

 
Innebär en 
minskning 
av ram 
med 3,4 
mnkr 

 
- 

Nettokostnad äldreomsorg ska 
närma sig referenskostnaden 
för (Källa Kolada; N20900, 
N20016, N20014) 
Utgångsvärdet är 2017 års 
nettokostnad; 17800 kr/inv. 

 
Innebär en 
minskning 
av ram 
med 1 
mnkr 

 
Innebär en 
minskning 
av ram 
med 2,6 
mnkr 

 
Innebär en 
minskning 
av ram 
med 3,2 
mnkr 

 
Innebär en 
minskning 
av ram 
med 3,8 
mnkr 
 

 
- 

 
 
 
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

 
4. Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun.  

 
Mått Utfall 

2017 
Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Källa: 

Utifrån svenskt näringslivs årliga 
företagsmätning och 
sammanfattande omdöme ska vi 
ligga minst på riksgenomsnittet 
innan 2021. 

Utfall2017   
-0,4 
utifrån 
riks-
genom-
snitt 

-0,2 
utifrån 
riks-
genom-
snitt 

-0,1 
utifrån 
riks-
genom-
snitt 

Riks-
genom-
snitt 

Riks-
genom-
snitt 

Svenskt 

Näringsliv 

Sotenäs ska klättra i svensk 
näringslivsranking med 10% 
årligen. 

Plats 236 Plats 
188 

Plats 
169 

Plats 
152 

Plats 
137 

Svenskt 

Näringsliv 

Antalet inneliggande ärenden 
initierade av företagare, 
maxvärde. 

Utfall T2 

2019: 110 

 55   Egen 

statistik 

Andel planenliga lovansökningar 
från företag i kommunen som 
avgörs inom 6 veckor 

  85 %   Egen 

statistik 
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5. Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt.  

Mått Utfall 
2017 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Källa: 

I kommunen ska, under den närmsta 5- 
års-perioden, nyproduceras 150 st. 
bostäder. Som bostad räknas både en 
bostad i ett flerfamiljshus och ett 
småhus, dock ej fritidshus. 

21 16  27  Sotenäs 

Bostäder 

Av de under åren nyproducerade 
bostäderna är målet att minst 25 
procent ska upplåtas med hyresrätt 

21 16  27  Sotenäs 

Bostäder 

Kommunen ska, på egne ägd mark, ha 
färdiga detaljplaner som möjliggör 
angivet antal bostäder som villatomter, 
radhus, parhus och flerbostadshus 

 25 25 50 25 Detaljplaner 

Kommunen ska ha som mål att alltid ha 
minst 10 småhustomter i sin disposition 
att erbjuda köpare i den kommunala 
tomtkön 

4 10 10 10 10 Detaljplaner 

Andelen detaljplaner för nya bostäder 
som utformats med flexibla plan-
bestämmelser 

  100 %   Detaljplaner 

 

 

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

perspektiv.  

Mått Utfall 
2017 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Källa: 

Känner du dig trygg i ditt 
närområde (där du bor och 
vistas) 

43% 
svarade 
ja och 
37% nej 
2017. 

50% 
ska 
känna 
sig 
trygga 

60% 
ska 
känna 
sig 
trygga 

70% 
ska 
känna 
sig 
trygga 

70% 
ska 
känna 
sig 
trygga 

Kommunens 
egna 
trygghets-
enkät. 

Kostnaden per hushåll med 
försörjningsstöd ska minska 
jämfört med 2017 

34 tkr -5 % -2 % -2 % -2 % Egen statistik 

Antal personer med försörjnings-
stöd pga. arbetslöshet ska 
minska jämfört med 2017 

89 
personer 

-5 % -2 % -2 % -2 % Egen statistik 

Antal externa e-tjänster 
publicerade via sotenas.se 

1  5   Egen statistik 

Ekologisk andel av totalt 
livsmedelsinköp 

15 % 22 % * 23 % * 
25 % 
* 

25 % 
*  

Rapport till 
Livsmedels-
verket 

Andel personbilar som drivs av 
fossilfritt bränsle    

Utfall 
2018:  
9 % 

 30 %  
 

Egen statistik 

Energianvändandet i 
kommunens byggnader och 
gatubelysning  

10 304 
MWh 

 
9 480 
MWh  
(-8%) 

 
 

Egen statistik 

Antal insamlat ton marint avfall 
Utfall 
2019: 
25 ton 

 26 ton 27 ton 28 ton Egen statistik 

 * Kommentar: aktivitet: genom att minska matsvinn kan vi öka andelen ekologiskt, därav inte allt för ambitiösa mål 
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7. Varje individs potential och förmåga tas tillvara så att alla får förutsättningar för 

goda livsvillkor samt har möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag 

 
Mått Utfall 

2017 
Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Källa: 

Brukarundersökning IFO 
totalt – helhetssyn 

  25 % 
bästa 

  SKL/Kolada 

Brukarundersökning 
hemtjänst – äldreomsorg 
helhetssyn 

  25 % 
bästa 

  Kolada 

Brukarundersökning särskilt 
boende – äldreomsorg 
helhetssyn 

  25 % 
bästa 

  Kolada 

Brukarundersökning 
funktionshinderomsorg 

  25 % 
bästa 

  SKL/Kolada 

Andelen elever i åk 9 som 
uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen 

67 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kolada 

Trygghet i skolan 88 % 100 % 100 % 100 % 100 % Egen statistik: 
enkät  

Trygghet i förskolan 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % Egen statistik: 
enkät  

Antal gemensamma 
arbetsutskottsmöten mellan 
UNAU och ONAU. 

- Antal 
sam-
verkans-
former 
 
2 gem. 
AU 
 

Antal 
sam-
verkans-
former 
 
2 gem. 
AU 
 

Antal 
sam-
verkans-
former 
 
2 gem. 
AU 
 

Antal 
sam-
verkans-
former 
 
2 gem. 
AU 
 

Egen statistik: 
bedömning av 
gemensamma 
ärenden 

 

 
8. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda 

förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal.

Mått Utfall 
2017 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Källa: 

Andelen medarbetare som skulle 
rekommendera Sotenäs kommun 
som arbetsgivare 

Utfall 
2016: 
56 % 

- 66% - 70% Medarbetarenkät  

Minskad sjukfrånvaro till 2019 och 
2020 och sedan bibehålla en låg 
nivå. 

6,8 
% 

5,5 % 5,5 % 5 % 5 % Hypergene  

Personalförsörjningsplanen på 
förvaltningsnivå och 
kommunövergripande – ska 
uppdateras och revideras årligen. 
Skickas till Personalavdelningen  

- Ja Ja Ja Ja Hypergene 

Sysselsättningsgrad kommunen 
totalt 
 

Utfall 
2019: 
92 % 

 95 % 98 % 100 
% 

Hypergene 
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Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv 

Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat 

krav som kommunen måste uppfylla enligt 

kommunallagen. Det trädde i kraft år 2000 

och utgör en undre gräns för vilket resultat 

som är tillåtet att budgetera och redovisa. 

Balanskravet innebär i korthet att kommuner 

och landsting ska besluta om en budget där 

intäkterna överstiger kostnaderna. Om 

resultatet ändå blir negativt i bokslutet är 

huvudprincipen att underskottet ska åter-

ställas med motsvarande överskott inom tre 

år och att kommunfullmäktige i en plan ska 

ange hur det ska ske.  

Det finns dock ett undantag från huvud-

principen. Kommunfullmäktige kan med 

hänvisning till synnerliga skäl besluta om att 

inte återställa hela eller delar av ett 

underskott. 

Kommunfullmäktige kan även anta en 

underbalanserad budget med hänvisning till 

synnerliga skäl. Det är viktigt att under-

stryka att de synnerliga skälen måste vara 

förenliga med god ekonomisk hushållning. 

Sedan 2013 finns ett lagkrav på att en så 

kallad balanskravsutredning ska upprättas 

för att räkna fram ett balanskravsresultat.  

I tabell nedan redovisas en budgeterad 

balanskravsutredning inklusive RUR för 

Sotenäs under 2019 till 2023. För budget 

2019 budgeterar kommen med ett negativt 

resultat med hänvisning till synnerliga skäl. 

För 2020 beräknas resultatet öka till 1,0 

mnkr, 2021 till 6,2 mnkr, 2022 till 14,3 mnkr 

och för 2023 12,4 mnkr. 

Inga realisationsvinster eller andra poster 

som påverkar ”årets resultat efter balans-

kravsutredning före avsättning till RUR” har 

budgeterats under perioden. Detta innebär 

att 0, 1.0, 6.2, 14.3 och 12.4 mnkr utgör 

årens resultat efter balanskravsjusteringar.  

Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs 

av medel som förs till eller från resultat-

utjämningsreserven (RUR). Sedan 2013 är 

det möjligt för kommuner och landsting att 

tillämpa RUR och under vissa förut-

sättningar föra medel mellan olika år.  

 
Balanskravet 

Enligt kommunallagen ska kommunerna 

ha en ekonomi i balans, bortsett från 

realisationsvinster, måste intäkterna över-

stiga kostnaderna. Ett positivt resultat 

behövs för att säkra det egna kapitalet samt 

att skapa förutsättningar för att själv-

finansiera reinvesteringar. För mer informa-

tion se riktlinjen för god ekonomisk hus-

hållning och hantering av resultat-

utjämningsreserv. 

Mot bakgrund av att Sotenäs kommun, 

trots egen god finansiell ställning, i 

kommunkoncernen har en relativt hög 

skuldsättning får resultatutjämningsreserven 

maximalt uppgå till 20 mnkr. Förnärvarande 

uppgår resultatreserven till 17,5 mnkr.  

För Sotenäs kommun gäller att medlen från 

RUR ska täcka negativa resultat, det vill 

säga så mycket som krävs för att balans-

kravsresultatet ska komma upp till noll. 

Detta gäller såväl i budgeten som i års-

redovisningen.  

Enligt SKL:s cirkulär från oktober (19:40) 

framgår att det för åren 2020 - 2023 är 

möjligt då rikets underliggande skatte-

underlagsutveckling; tioårigt genomsnitt är 

lägre än den årliga utvecklingen. Se tabell 

nedan. 

 
Källa: Skatteverket och SKL, rikets underliggande 
skatteunderlagsutveckling, tioårigt genomsnitt samt årlig 

utveckling.  

 

 

 

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Snitt 10 år 3,8 4,1 4,1 4,0 4,0 

Årlig 

ökning 
3,9 3,0 3,2 3,9 3,7 

Differens 0,1 -1,1 -0,9 -0,1 -0,3 
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Budgeterad balanskravsutredning, mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Årets budgeterade resultat -7,5 1,0 6,2 14,3 12,4 

– reducering av samtliga realisationsvinster (1) - - - - - 

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (2) - - - - - 

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (3) - - - - - 

+ orealiserade förluster i värdepapper (4) - - - - - 

– justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper (5) - - - - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -7,5 1,0 6,2 14,3 12,4 

– reservering av medel till resultatutjämningsreserv (6) - - - - - 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv (7) 7,5 - - - - 

Balanskravsresultat 0 1,0 6,2 14,3 12,4 

 

Under planperioden under beräknade förutsättningar kommer RUR inte att i anspråk. För budget 

2019 budgeteras med ett uttag på 7,5 mnkr. För 2021 - 2023 finns möjlighet att avsätta medel till 

RUR. Det innebär att för plan-åren sammanlagt är balanskravet är uppfyllt i budgeten. 

 

Budgeterad reservering till eller uttag ur RUR, mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingående värde * 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Reservering till RUR från bokslut 2018 2,5 - - - - 

Disponering av RUR -7,5 - - - - 

Utgående värde 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

* uppskattat ingående värde 

Kommunen räknar med ett ingående värde under 2019 för resultatutjämningsreserven på 15,0 mnkr. 

Reservering till RUR efter bokslut 2,5 har behandlats av kommunfullmäktige i juni 2019. 2019 

budgeteras att ta 7,5 mnkr i anspråk av RUR. Första uppföljningarna för verksamhetsår 2019 pekar på 

ett högre uttag. Beräkningen är dock att RUR uppgår till 10,0 mnkr vid periodens slut. Enligt 

kommunfullmäktiges riktlinjer och budget har kommunen möjlighet att reservera ytterligare medel i 

RUR, förutsatt att budgeterat resultat uppfylls. 
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Kommunala jämförelser 

Jämförelse i norra Bohuslän 

Kommunerna i norra Bohuslän, Lysekil, 

Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum 

bedriver sedan några år ett aktivt bench-

markingarbete. Syftet med arbetet är att 

genom systematiska jämförelser förklara 

likheter och olikheter mellan kommunerna 

och att detta arbete ska leda till ett 

erfarenhetsutbyte och lärande mellan 

kommunerna. 

 
Befolkning 

Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär 

lika stora och därmed i många avseenden 

lätta att jämföra med varandra.  

Sotenäs och Lysekil är de enda kommuner 

som minskat i antal invånare 2018. 

Munkedal, Strömstad och Tanum har över 

de tre senaste åren haft en 

befolkningsökning. Tanum står för den 

största ökningen tätt följd av Strömstad, 

medan Sotenäs haft lägst utveckling.   
Antal invånare 31/12 2016 2017 2018 

Sotenäs 9 065 9 073 9 030 

Lysekil 14 570 14 621 14 611 

Munkedal 10 361 10 423 10 503 

Strömstad 13 079 13 218 13 253 

Tanum 12 606 12 763 12 873 

 
Finansiella jämförelser 
Kommunalskatt 

Alla kommunerna i norra Bohuslän har en 

hög kommunalskatt om man jämför med 

genomsnittet i länet (21,30) och riket (20,7). 

Munkedal och Lysekil tillhör de kommuner 

i landet som har högst utdebitering.  
Kommunalskatt (%) 2016 2017 2018 

Sotenäs 21,99 21,99 21,99 

Lysekil 22,46 22,46 22,46 

Munkedal 23,63 23,63 23,63 

Strömstad 21,91 21,91 21,91 

Tanum 21,56 21,56 21,56 

Resultat 

Samtliga kommuner visar överskott i 

boksluten för 2018. De stora variationerna 

mellan kommunerna och mellan åren 

förklaras till stor del av vinster i 

exploaterings-verksamheten. 

 
Årets resultat, mnkr 

 
 

Kostnadsutveckling 

För att långsiktigt nå och bibehålla en 

ekonomisk balans krävs att man har kontroll 

över kostnadsutvecklingen och att 

kostnaderna inte ökar snabbare än 

intäkterna. För Sotenäs ökar 

nettokostnaderna med 1,4 procent 2018 

jämfört med ökning av skatteintäkter och 

kommunal utjämning som uppgår till 1,3 

procent. Den senaste treårsperioden uppgår 

den genomsnittliga kostnadsökningen i 

Sotenäs till 3,8 procent medan skatteintäkter 

och kommunal utjämning ökat i genomsnitt 

4,0 procent.  
 
Nettokostnadsförändring, % 
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Soliditet 

Den långsiktiga finansiella styrkan, 

soliditeten, skiljer sig väsentligt åt mellan 

kommunerna. Lysekil har negativ soliditet, 

och därmed ett negativt eget kapital. Sotenäs 

tillhör de kommuner i Västra Götaland som 

har högst soliditet. 
 
Soliditet inkl. pensionsavsättning, % 

 

 
 
Nettokostnadsavvikelse 

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, 

https://www.kolada.se/index.php?_p=index  

Att jämföra en kommuns kostnader med en 

annan utan att ta hänsyn till varje kommuns 

strukturella förutsättningar ger en begränsad 

indikation på om en kommun är ”dyr” eller 

inte. Jämförelsen kan istället göras genom 

att kommunens faktiska nettokostnader i 

olika verksamheter jämförs med en specifik 

referenskostnad för respektive kommunen 

och verksamhet. Systemet utjämnar för 

kostnader i kommunen som beror på den 

egna strukturen, så som t.ex. befolkningens 

sammansättning, lönenivåer, bebyggelse-

struktur och befolkningsutveckling. 

Jämförelserna nedan omfattar verksam-

hetsområdena grundskola, gymnasieskola, 

äldreomsorg samt individ- och familje-

omsorg. Indextalen ger en indikation på om 

kommunen har högre eller lägre kostnader 

än vad som motiveras av den egna strukturen 

enligt kostnadsutjämningssystemet. Ett 

positivt värde innebär att kommunen har en 

kostnadsnivå som är högre än vad strukturen 

motiverar, ett negativt värde visar det 

omvända. Avvikelsen kan bero på att kom-

munen bedriver verksamheten på en annan 

ambitions- eller effektivitetsnivå än riks-

genomsnittet. 

 
Grundskola F – 9  

Tabellen visar avvikelse i procent mellan 

nettokostnad och referenskostnad för grund-

skola inklusive förskoleklass, mätt i kronor 

per invånare. Sotenäs, Lysekil och Tanums 

kommuner hade 2017 högre kostnader för 

grundskola än vad som var motiverat utifrån 

kommunens struktur. Värden för 2018 är 

ännu inte publicerat. 

Sotenäs har under ett antal år haft en hög 

ambitionsnivå inom grundskolan med bl. a. 

en hög lärartäthet. För 2017 låg Sotenäs 

nettokostnader 26,4 procent över 

referenskostnaden, vilket motsvarade 18 

mnkr. Inför 2018 ser nettokostnaden ut att 

sjunka för Sotenäs del.  

 

Grundskola F-9, % 2015 2016 2017 

Sotenäs 21,9 27,7 26,4 

Lysekil -1,3 0,8 9,8 

Munkedal 0,4 5,7 -4,6 

Strömstad 7,6 9,6 8,6 

Tanum 5,4 4,2 7,4 

 
Gymnasieskola 

Tabellen visar avvikelse i procent mellan 

nettokostnad och referenskostnad för 

gymnasieskolan, mätt i kronor per 

invånare.  Lysekil och Strömstad har egna 

gymnasieskolor medan Sotenäs och 

Munkedal köpt i princip samtliga gymnasie-

platser från andra kommuner. Tanum har 

köpt merparten av sina gymnasieplatser. För 

2017 låg Sotenäs nettokostnader 7,2 procent 

över referenskostnaden, vilket motsvarade 2 

mnkr.  

Gymnasieskola, % 2015 2016 2017 

Sotenäs 1,0 -1,0 7,2 

Lysekil 16,5 16,3 15,3 

Munkedal -12,0 -2,6 -14,0 

Strömstad 41,0 30,0 26,0 

Tanum -3,9 2,9 5,3 
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Äldreomsorg 

Tabellen visar avvikelse i procent mellan 

nettokostnad och referenskostnad för 

äldreomsorg, mätt i kronor per invånare. 

Samtliga kommuner har under en lång följd 

av år haft högre kostnader än vad som varit 

motiverat utifrån kommunens struktur. För 

2017 låg Sotenäs nettokostnader 10,8 

procent över referenskostnaden, vilket 

motsvarade 16 mnkr. Inför 2018 minskar 

nettokostnaden för Sotenäs. 

 
Äldreomsorg, % 2015 2016 2017 

Sotenäs 4,6 8,3 10,8 

Lysekil 12,2 9,1 8,9 

Munkedal 24,0 17,0 13,8 

Strömstad 18,2 18,4 11,1 

Tanum 7,2 6,0 4,4 

 
Individ- och familjeomsorg 

Tabellen visar avvikelse i procent mellan 

nettokostnad och referenskostnad för 

individ- och familjeomsorg, mätt i kronor 

per invånare. Sotenäs, Lysekil och 

Munkedal hade nettokostnader som låg 

betydligt högre än vad som var motiverat 

utifrån kommunens struktur. För 2017 låg 

Sotenäs nettokostnader 39,5 procent över 

referenskostnaden, vilket motsvarade 

8 mnkr. Nettokostnaden sjunker 2018 för 

Sotenäs. 

 
Individ- o 

familjeomsorg, % 2015 2016 2017 

Sotenäs 17,0 8,7 39,5 

Lysekil 38,4 32,1 45,5 

Munkedal 88,3 95,7 90,4 

Strömstad -6,1 0,2 -14,3 

Tanum 10,8 11,3 4,4 

 

 

 

Finansiella nyckeltal under 
2015–2017 

 
De så kallade spindeldiagrammen avser 

att, relativt de övriga kommunerna i Västra 

Götaland, ta fram en finansiell analys för 

Sotenäs kommun. De innehåller dels åtta 

finansiella nyckeltal, dels fyra perspektiv 

som är viktiga när en kommuns ekonomi 

analyseras. De fyra perspektiven är 

långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig 

handlingsberedskap, riskförhållande samt 

kontroll över den finansiella utvecklingen. 

Genom att se finansiella profiler för Sotenäs 

kommun för 2015–2017 kan man på ett 

översiktligt sätt fastställa vilken finansiell 

utveckling och ställning kommunen har i 

förhållande till övriga kommuner i länen.  

 

Sotenäs finansiella utveckling under den 

studerade treårsperioden resulterade i en 

något förstärkt finansiell profil. Detta 

innebär att utifrån profilen, jämfört med 

snittet i gruppen, hade Sotenäs vid utgången 

av 2017 ett något förbättrat utgångsläge än 

under 2015. 

 

Sotenäs har ett stabilt ekonomiskt läge. 

Resultatnivån bör dock åter landa runt 3% i 

förhållande till verksamhetens brutto-

kostnader för att möta förväntade framtida 

utmaningar. Detta kommer också stärka 

kommunens balansräkning och ge utrymme 

för att skattefinansiera framtida invester-

ingar och på så sätt slippa en alltför ökad 

skuldsättning.  

 

Det är av största vikt att kommunen, om 

man har möjlighet, behåller sitt finansiella 

utrymme, eftersom de närmaste åren för-

väntas bli tuffa.  
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Flerårsplan 2020 – 2023 

RESULTATPLAN Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

       

Verksamhetens nettokostnader       

Personalkostnader -450,4 -450,6 -467,0 -468,5 -472,2 -477,5 

Ramjustering  7,3 12,2 10,0 8,6  

Övr. kostnader- intäkter, netto -36,6 -58,9 -50,2 -51,5 -52,9 -54,3 

Avskrivningar -28,3 -29,4 -29,4 -29,4 -29,4 -29,4 

Summa nettokostnader -515,2 -531,7 -534,4 -539,4 -545,9 -561,3 

       

Skatteintäkter 463,5 476,5 480,5 495,8 515,1 534,2 

Inkomstutjämning 44,1 43,0 43,7 40,9 38,5 36,2 

Kostnadsutjämning -15,0 -27,5 -29,4 -30,9 -31,7 -32,5 

Välfärdsmiljarderna samt byggbonus 5,2 3,3 2,2 - - - 

Regleringsbidrag 1,4 4,0 9,4 10,9 9,3 6,8 

LSS-utjämning -8,6 -10,2 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 

Fastighetsavgift 30,5 32,7 34,5 34,5 34,5 34,5 

Finansiella intäkter 4,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Finansiella kostnader -0,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Skatteintäkter, utjämning och finansnetto 525,2 524,2 535,4 545,6 560,2 573,6 

Årets resultat 9,9 -7,5 1,0 6,2 14,3 12,4 

Avgår vinst vid försäljning av fastigheter -2,2 - - - -  

Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) -2,5 - - - -  

Disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR) - 7,5 - - -  

Årets balanskravsresultat 5,2 0,0 1,0 6,2 14,3 12,4 

       

KASSAFLÖDESPLAN Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Årets resultat 9,9 -7,5 1,0 6,2 14,3 12,4 

Avsättningar m.m. -7,5 1,2 -1,0 1,1 -1,2 1,5 

Avskrivningar 28,3 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 

Nettoinvesteringar -35,5 -21,9 -32,9 -35,6 -43,7 -41,8 

Särskild satsning investering - - -5,0 -25,0 -30,0 - 

Fastighetsförsäljning inklusive exploatering 6,2 6,0 7,9 6,0 5,0 5,0 

Upplåning/återbetald utlåning 75,0 - - - - - 

Förändring likvida medel 76,4 7,2 -0,6 -17,9 -26,2 6,5 
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KÄNSLIGHETSANALYS  Budget Plan Plan Plan 

Belopp i mnkr, ackumulerat  2020 2021 2022 2023 

      

Hur påverkas resultatet om:      

- invånarantalet minskar 50 personer per år  -2,5 -5,0 -7,6 -10,6 

- lönerna ökar ytterligare 0,1% per år  -0,5 -1,4 -2,8 -4,8 

- verksamheten ökar volymmässigt 1,0% per år  -5,4 -10,8 -16,3 -22,0 

      

 

BALANSBUDGET Bokslut Bokslut  Budget Budget  

Belopp i mnkr 2017 2018 2019 2020 

     

Tillgångar     

Anläggningstillgångar 747,5 541,7 547,3 539,6 

Omsättningstillgångar 89,9 156,0 146,1 129,9 

Summa tillgångar 837,4 697,8 693,4 669,4 

     

Eget kapital, avsättningar och skulder      

Eget kapital 473,3 483,2 475,8 476,1 

Avsättningar för pensioner mm 11,3 12,2 11,9 13,8 

Långfristiga skulder 243,5 82,1 84,7 75,4 

Kortfristiga skulder 109,3 120,2 120,9 104,1 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  837,4 697,8 693,4 669,4 

     

Ansvarsförbindelser     

Pensionsförpliktelser 244,3 229,2 221,2 217,8 

Borgensåtaganden  515,8 768,3 540,0 540,0 

Soliditet     

- enligt balansräkning 57,0 % 69,0 % 68,6 % 71,1 % 

- inklusive samtliga pensionsförpliktelser 28,6 % 36,0 % 34,7 % 38,6 % 

 

Anläggningstillgångarna har sjunkit markant beroende på att VA-verksamhet helt bedrivs i 

bolagsform. Upprättad revers mellan kommunen och Sotenäs Vatten AB är upplöst under 2018 därav är 

de långfristiga skulderna minskade. Här återstår endast lån i form av långfristig leasingskuld. 

Kassa/bank ökar i samband med upplösning av revers. Sammantaget innebär det en förstärkning av 

soliditeten. 
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Driftsbudget 

Första delen i driftsbudgeten visar de ekonomiska ramarna för kommunens nämnder. bokslut 2018, 

budget 2019 och 2020 samt plan 2021 - 2023. Nästa del visas budget för de kommungemensamma 

posterna. Till skillnad från kommunens resultaträkning innehåller driftsbudgeten interna poster 

(händelser inom och mellan nämnderna/förvaltningarna) både inom nämndernas ramar och inom de 

kommungemensamma posterna. Förändringen av nämndernas ramar mellan olika år består till stor del 

av beräknad kompensation för kostnadsökningar eller justering av interna kapitalkostnader (som 

avskrivning och ränta). I ramarna för nämnderna 2021 – 2023 ingår inte uppräkning enligt index, dessa 

medel ligger centralt.  

DRIFTSBUDGET Budget Budget Budget Plan Plan Plan  

Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

       
Kommunfullmäktige och partistöd 819 793 802 802 802 802 

Kommunrevisionen 603 623 674 674 674 674 

Valnämnd 626 261 30 30 645 30 

Överförmyndare 742 747 855 855 855 855 

Delsumma 2 791 2 425 2 361 2 361 2 976 2 361 

       

Kommunstyrelsen Allmän verksamhet* 48 779 59 213 62 100 61 650 61 150 61 150 

Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet 15 244 17 805 13 439 11 989 10 489 10 489 

Totalt kommunstyrelsen 64 022 77 018 75 540 73 640 71 640 71 640 

IT-nämnden 5 692 - - - - - 

Lönenämnden 2 638 - - - - - 

Omsorgsnämnden 226 534 227 989 229 836 226 636 222 836 222 836 

Utbildningsnämnden 202 471 197 218 199 704 193 804 190 404 190 404 

Byggnadsnämnden 7 305 7 166 7 583 6 883 6 883 6 883 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 1 618 1 442 1 670 1 670 1 670 1 670 

Summa nämndsverksamhet 513 071 513 257 516 693 504 993 496 393 495 778 

       

Pensions-och personalomkostnader 10 800 13 800 13 800    

Driftbidrag Tumlaren / Fören. Hav och Land  2 775 2 775 2 575    

Förvaltningsgemensamt, löneökningar 4 455 12 805 15 857    

Exploateringsverksamhet -6 000 -6 000 -7 900    

Avskrivningar 29 400 29 400 29 400    

Avgår interna kapitalkostnader -34 979 -35 757 -36 031    

Summa verksamhetens nettokostnader 519 522 530 280 534 394    

*I kommunstyrelsens anslag ingår ofördelade medel med 3,4 mnkr 2020.  

 

I driftsbudgeten har nämndernas ramar justerats enligt de förutsättningar som beskrivits i föregående 

kapitel samt utifrån de förändringar som redan fattade beslut har medfört. I de förändrade ramarna ingår 

den minskning av verksamhet som är förutsättning för att klara av kommande års resultatnivå. 

Specifikation på dessa förändringar framgår enligt nedan. 
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SPECIFIKATION AV MINSKADE RAMAR I DRIFTBUDGETEN Budget Plan  Plan Plan 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 

Kommunrevisionen - justering sociala avgifter samt ökade insatser 0,0 - - - 

Valnämnd - 2019 EU-val, 2022 Val-år -0,2 - 0,6  

Överförmyndare - ökad ersättning Uddevalla kommun 0,1 - -  

Kommunstyrelsen  -1,7 -1,9 -2,0 - 

  Varav allmän verksamhet 0,9 -0,9 -1,0  

…..KS ofördelade medel från ON/UN 1,4    

…..flytt av verksamhet till UN -0,7    

     ökade intäkter AME -0,3    

…..digitalisering 0,1    

…..första insatsperson på plats 0,4    

…..effektivisering ökade intäkter/lägre kostnader  -0,5 -0,5  

  Varav teknisk verksamhet -2,6 -1,5 -1,5  

…..digitalisering 0,1    

     kompensation index-ökning 0,7    

     ökade intäkter gästhamnar -0,6    

     ökade intäkter småbåtshamnar -0,9    

     ökade intäkter parkering  -1,3    

     minskning städ -0,3    

     Effektivisering ökade intäkter/lägre kostnader -0,4 -1,5 -1,5  

Utbildningsnämnden -5,1 -5,9 -3,4 - 

     Effektivisering ökade intäkter/lägre kostnader -5,5 -5,9 -3,4  

…..återföring ofördelade medel till KS samt flytt av verksamhet 0,4    

Omsorgsnämnden -3,6 -3,2 -3,8 - 

      Effektivisering ökade intäkter/lägre kostnader -2,6 -3,2 -3,8  

…..återföring ofördelade medel till KS -1,0    

Byggnadsnämnden 0,4 -0,7  - 

      Effektivisering ökade intäkter/lägre kostnader -0,1    

…..Primärkarta 0,7 -0,7   

…..Arvode förtroendevalda MimB -0,2    

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 0,2   - 

…..Effektivisering ökade intäkter/lägre kostnader 0,0    

…..Arvode förtroendevalda BN 0,2    

Summa minskade ramar -10,1 -10,7 -8,6 - 

  

mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se


  
 

Datum: 2019-10-24 

 

 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 33 av 52 

Nämndredovisning 

Kommunfullmäktige och 

partistöd 

Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 

    

Intäkter - - - 

Kostnader -679 -793 -802 

Nettokostnad -679 -793 -802 

    

Kommunbidrag 819 793 802 

Resultat 140 0 0 

 

Kommunfullmäktige 

 Uppräkning med KPI 8,9 tkr 

Kommunfullmäktige består från och med 

mandatperioden 2019 - 2022 av 31 ledamöter. 

Fullmäktige sammanträder vanligen 7 gånger 

per år. Mandatfördelningen 2019 - 2022 är: 

Moderata Samlingspartiet 12, Arbetarepartiet-

Socialdemokraterna 8, Liberalerna 2, Center-

partiet 3, Vänsterpartiet 1, Miljöpartiet de gröna 

1, Sverigedemokraterna 3, Kristdemokraterna 

1. 

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av 

principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt för kommunen, främst mål och riktlinjer för 

verksamheten samt budget, skatt och andra 

viktiga ekonomiska frågor.  

Partistöd 

Anslaget för kommunalt partistöd i Sotenäs 

uppgår från 2011 till 18 % av basbeloppet 

gånger antalet mandat i kommunfullmäktige. 8 

% av ett basbelopp utgår som grundbidrag till i 

kommunfullmäktige representerat parti. 

Återstoden av budgetanslaget fördelas jämnt 

per mandat i kommunfullmäktige.  

Budgetberedningens förslag:  

För kommunfullmäktige föreslås uppräkning 

enligt KPI, vilket innebär en budgetram på 

802 tkr. 

Kommunrevisionen 

Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 

    

Intäkter 0 0 0 

Kostnader -654 -623 -674 

Nettokostnad -654 -623 -674 

    

Kommunbidrag 603 623 674 

Resultat -51 0 0 

 

 Förändring av budget 2019 - 2020 avser: 

 Uppräkning med KPI 10,7 tkr 

 Justering social avgifter samt ökade 

kostnader för fördjupande granskningar 

40 tkr  

 

De kommunala revisorerna är fem till antalet. 

Kommunrevisionen biträds av ett externt 

revisionsbolag. 

Uppdrag 

Revisorerna ska årligen granska om 

kommunens verksamhet bedrivs på ett ända-

målsenligt sätt, den ekonomiska hushållningen 

är god, styrningen effektiv, redovisningen till-

förlitlig, förmögenhetsförvaltningen säker och 

om den interna kontrollen i övrigt är tillräcklig. 

Revisorerna ska också bedöma och uttala sig 

om resultatet, som det redovisas i delårs-

rapportens och årsredovisningens förvaltnings-

berättelse, är förenligt med av kommun-

fullmäktige fastställda finansiella och verksam-

hetsmässiga mål. 
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Budgetberedningens förslag:  

För revisionen föreslås förutom uppräkning 

enligt KPI en justering av budgetanslaget 

avseende sociala avgifter vilket innebär en 

budgetram på 674 tkr. 

Valnämnden 

Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 

    

Intäkter 212 230 - 

Kostnader -856 -491 -30 

Nettokostnad -644 -261 -30 

    

Kommunbidrag 626 261 30 

Resultat -18 0 0 

 

Förändring av budget 2019 - 2020 avser: 

 Minskat anslag pga ej valår 2020: 

- 230 tkr 

Valnämndens uppdrag är att vara lokal 

valmyndighet i Sotenäs och ansvara för 

genomförandet av val till riksdagen, region-

fullmäktige och kommunfullmäktige, val till 

Europaparlamentet samt nationella och lokala 

folkomröstningar. Valnämndens arbete styrs 

främst av vad som föreskrivs i vallagen.  

Budgetberedningens förslag: 

Valnämndens anslag minskas med 230 tkr då 

det under 2020 ej genomförs något val, vilket 

innebär en budgetram på 30 tkr. 

. 

Överförmyndare 

Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 

    

Intäkter 150 0 - 

Kostnader -1 016 -747 -855 

Nettokostnad -866 -747 -855 

    

Kommunbidrag 742 747 855 

Resultat -124 0 0 

 

Förändring av budget 2019 - 2020 avser: 

 Ökade kostnader avseende köp av 

verksamhet från Uddevalla kommun 

100 tkr 

 KPI 8 tkr 

Överförmyndaren har som sin huvuduppgift att 

kontrollera att förmyndarskap, godmanskap och 

förvaltarskap sköts på ett korrekt sätt. Över-

förmyndaren ansvarar direkt under kommun-

fullmäktige för sina uppgifter. Från och med 

2011 utförs all handläggning av överförmyndar-

ärenden 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 årsredovis-

ningar rörande förvaltad egendom, granskning 

av vissa större förvaltningsåtgärder företagna av 

ställföreträdare mm. 

Budgetberedningens förslag: 

För överförmyndarverksamheten föreslås 

uppräkning enligt KPI och en utökning med 

100 tkr avseende ökade kostnader för köp av 

verksamhet från Uddevalla kommun samt 

justering av sociala avgifter vilket innebär en 

budgetram på 855 tkr.  
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar 

kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen 

består av 13 ledamöter. För beredning av 

ärenden till kommunstyrelsen svarar arbets-

utskottet, personalutskottet och tekniskt utskott. 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen ansvarar för allmän 

verksamhet som strategi- och utvecklings-

frågor, personal- och organisationsfrågor, 

översiktlig planering, exploatering, beredskaps-

planering, räddningstjänst och totalförsvar, 

besöksnäring, näringslivsfrågor, information, 

konsumentrådgivning, arbetsmarknadsenhet 

och kollektivtrafik. Därtill för teknisk 

verksamhet, se beskrivning nedan.  

Kommunstyrelsen är också anställnings-

myndighet för hela kommunens verksamhet.  

Allmän verksamhet 

Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp  i tkr 2018 2019 2020 

    

Intäkter 33 766 29 723  

Kostnader -80 372 -88 836  

Nettokostnad -46 606 -59 213 -62 100 

    

Kommunbidrag 48 778 59 213 62 100 

Resultat 2 172 0 0 

 

Förändring av budget 2019 - 2020 avser: 

 Digitalisering 85 tkr 

 Första insatsperson på plats 400 tkr 

 Ökade intäkter AME -300 tkr 

 KPI 206 tkr 

 Internhyror för föreningar till UN -68 

 Skolbad Tumlaren till UN -680 tkr 

 Återförande av ofördelade medel: 

o 1 000 tkr ON IFO 

o Gångbro Ödby från UN 40 tkr 

o Kulturprojekt 350 tkr 

o Hel/deltidsprojektet 600 tkr 

Allmänna förutsättningar  

Ekonomi 

I plan ligger att kommunstyrelsens 

förvaltning och samhållsbyggnadsförvaltningen 

ska minska kommunbidraget med 1,7 mnkr. För 

2021 uppgår minskningen till 1,9 mnkr och för 

2022 till 2,0 mnkr. Verksamheten kommer att 

kompenseras för indexökning samt för 

kommande lönerevision. Nedanstående avsnitt 

avser endast allmän verksamhet. 

Resultatet för kommunstyrelsens allmänna 

verksamhet år 2018 är ett överskott på 2,2 mnkr 

som till stor del beror på anslaget ej ofördelade 

medel.  

För att styra och driva på processen för ökad 

digitalisering föreslås att en övergripande tjänst 

tillsätts. Kostnaden ska fördelas 50% ON, 25% 

UN och 25% KS. Separata investeringsmedel 

har öronmärkts i den föreslagna investerings-

budgeten. Målet med omfördelningen är en 

starkare och tydligare framdrift av kommunens 

digitalisering och effektivisering.  

Räddningstjänsten föreslår att börja åka 

”Första insatsperson” (FIP). FIP innebär att en 

person från räddningsstyrkan själv tar sig ut till 

olycksplatsen med ett mindre 

utryckningsfordon och påbörjar tidiga åtgärder 

för att bryta olycksförloppet. Att utöka 

verksamheten med FIP möjliggör en snabbare 

hjälp till medborgaren och gör rekryteringen 

lättare i framförallt norra delen av kommunen. 

Utan införande av FIP ökar risken för att målet 

om sänkt responstid inte kommer att uppfyllas 

samt att rekryteringsproblemen kvarstår. 
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Arbetsmarknadsenheten kommer att öka de 

externa intäkterna genom att utöka öppettiderna 

på Butik Springet vilket ökar intäkterna med 

200 tusen. Bilvården kommer att utöka sitt 

utbud med rekonditionering till att även 

innefatta lackförsegling och att man ser att man 

kan få in mer privata kunder vilket ger 

beräknade extra intäkter på 100 tkr.  

Teknisk verksamhet 

Uppdrag 

Teknisk verksamheten ansvarar för mark-

försörjning, hamnar, fastighetsförvaltning, 

väghållning, parker, lekplatser, utomhusbad, 

kommunens samlade kost- och städverksamhet 

samt teknisk försörjning. 

Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 

    

Intäkter 124 696 122 404  

Kostnader -141 040 -140 209  

Nettokostnad -16 344 -17 058 -13 439 

    

Kommunbidrag 15 244 17 805 13 439 

Resultat -1 100 0 0 

 

Förändring av budget 2019 - 2020 avser: 

 Digitalisering 85 tkr 

 Indexökning intäkter 700 tkr 

 Gästhamnar -600 tkr 

 Småbåtshamnar -850 tkr 

 Parkering -1 300 tkr 

 Minskat städ -250 tkr 

 Allmän effektivisering -400 tkr 

 KPI -1 539 tkr 

Allmänna förutsättningar  

Ekonomi 

Kommunstyrelsens tekniska verksamheter är 

till stor del finansierad av externa intäkter 

(hyror, arrendeavgifter, etc.)  

Uppdraget till KS tekniska verksamhet är att 

Kommunstyrelsen (beslut om Mål och resurs-

plan KF § 150 Dnr 2018/000001, 2018-11-22 ) 

är att öka intäkterna med 3 mnkr fördelat lika 

mellan åren 2020-2022.  

Vidare har Kommunfullmäktige lämnat 

uppdrag till Kommunstyrelsen att effektivisera 

verksamheterna. 

De tekniska verksamheterna finansieras av 

skattemedel med 17,8 mnkr och interna intäkter 

med 86,2 mnkr. De interna intäkterna avser i 

huvudsak fördelning av kostnader för 

fastigheter, måltider och lokalvård (service till 

kärnverksamheterna). Verksamheterna finans-

ieras också av externa intäkter om 36,2 mnkr. 

Av de externa intäkterna beslutas 30 mnkr 

årligen i taxor för hamnar, parkeringar, arrenden 

och övriga markupplåtelser m.m. Såväl 

ramanslag som taxor för de tekniska verksam-

heterna bereds i Kommunstyrelsen via dess 

tekniska utskott och beslutas slutligt i 

kommunfullmäktige. Med så stor andel externa 

intäkter är det angeläget att beslut om ramanslag 

och beslut om taxor korresponderar med 

varandra.  

Budgetberedningens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslås uppräkning enligt 

KPI och avtalsenliga löneökningar samt 

ovannämnda förändringar en ram på 75 540 tkr.  
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Utbildningsnämnden 

Uppdrag  

Nämndens uppdrag och ansvarsområden är 

förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola 

samt kultur- och fritidsverksamhet. Från augusti 

2017 ingår även gymnasieskola och vuxen-

utbildning i nämndens ansvarsområde. 

 
Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 

    

Intäkter 34 605 26 615  

Kostnader -237 683 -223 832  

Nettokostnad -203 077 -197 218 -199 704 

    

Kommunbidrag 202 471 197 218 199 704 

Resultat -606 0 0 

 

Förändring av budget 2019 - 2020 avser: 

 Effektivisering ökade intäkter/minskade 

kostnader –5 500 tkr 

 Internhyror för föreningar från KS 68 tkr 

 Skolbad Tumlaren från KS 680 tkr 

 Omfördelning till KS ofördelat för 

kulturprojekt 2019 -350 tkr 

 Omfördelning till KS ofördelat för 

gångbro ÖdbyÖ 2019 -40 tkr 

 KPI:  1 843 

Allmänna förutsättningar  

Ekonomi  

Inför 2018 var nettokostnadsavvikelse 26 mnkr 

för förskolan och grundskolan. I nettokostnads-

avvikelsen ligger bland annat kostnader för 

lokaler, personal, elevhälsa, städ och kost. 

Under mandatperioden (2019 - 2022) kommer 

utbildningsförvaltningen minska budgetramen 

med motsvarande 18,7 mnkr. 

Hösten 2018 påbörjade förvaltningen 

omställningsarbetet med att anpassa 

verksamheten till god ekonomisk hushållning. 

2019 var budgetramen 4 mnkr lägre än 2018 och 

inför 2020 ska budgetramen minska med 

ytterligare 5,5 mnkr. För 2021 -5,9 mnkr och för 

2022 -3,4 mnkr. 

Personal  

Minskning av antalet årsarbetare har pågått i 

utbildningsförvaltningen sedan sommaren 

2018, för att möta omställningsarbetet 2019-

2022. Februari 2018 fanns 258,9 årsarbetare 

(tillsvidareanställda och visstidsanställda) och 

kan jämföras med februari 2019 med 231,0 

årsarbetare. 

Allmän beskrivning  

Förvaltningens mål är att uppnå ett hållbart 

och långsiktigt kvalitetsarbete för att barn och 

elever ska utveckla sitt lärande. För att stärka 

arbetet ytterligare deltar förvaltningen i ett 

samarbetsprojekt tillsammans med Skolverket. 

Samarbetet handlar om att stärka kompetenser 

inom ledarskapet, barn – och elevers 

språkutveckling, likvärdig skola, betyg och 

bedömning samt mottagningen av nyanlända 

barn och elever, för skapa goda förutsättningar 

för alla barns och elevers lärande.  

Utbildningsnämnden står inför mycket stora 

förändringar. Under perioden 2019-2022 ska 

förvaltningen genomföra anpassningar, vilket 

bland annat betyder fler barn och elever per 

lärare/förskollärare samt en översyn av 

utbildningsnämndens lokaler. Under samma 

period ska utbildningsnämnden samtidigt höja 

måluppfyllelsen. 

Budgetberedningens förslag:  

Utbildningsnämnden föreslås uppräkning enligt 

KPI och avtalsenliga löneökningar och 

omfördelning till KS ofördelade anslag en ram 

på 199 704 tkr. 
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Omsorgsnämnden 

Uppdrag 

Omsorgsnämnden ansvarar för vård och om-

sorg om äldre och funktionshindrade, individ- 

och familjeomsorg och ensamkommande barn 

och ungdomar. De viktigaste lagområdena är 

SOL, LSS och HSL. 

 Omsorgsinsatserna ska präglas av 

kontinuitet och kompetens både vad avser 

innehåll och personal. 

 Samtliga omsorgstagare ska utifrån sina 

egna livsvillkor bemötas med respekt. 

 Den enskildes behov och integritet ska ligga 

till grund för insatserna. 

 Den enskilde ska erbjudas god service och 

tillgänglighet 

Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 

    

Intäkter 84 525 78 032  

Kostnader -315 702 -306 021  

Nettokostnad -231 178 -227 989 -229 836 

    

Kommunbidrag 226 534 227 989 229 836 

Resultat -4 644 0 0 

 

Förändring av budget 2019 - 2020 avser: 

 Effektiviseringskrav minskade 

kostnader/ökade intäkter -2 600 tkr 

 Återföring till ofördelade medel -1 000 tkr  

 Uppräkning med KPI 1 093 tkr     

Allmänna förutsättningar  

Ekonomi 

Uppdraget till Omsorgsnämnden är att 

(beslut om Mål och resursplan KF § 150 Dnr 

2018/000001, 2018-11-22 ) är minska 

nettokostnaderna med 2,6 mnkr för 2020, 3,2 

mnkr 2021 samt 3,8 mnkr 2022.  

Omsorgsverksamheten har under en följd av 

år redovisat underskott i driftbudgeten. 

Det senaste året har beställda timmar minskat 

till den egna verksamheten och ökat till LOV-

företagen. Till 2019 upphör det statliga 

stimulansbidraget på 2 900 tkr, vilket har 

använts för att höja personaltätheten inom 

särskilda boende. Insatser på individnivå för 

funktionshindrade, individer och familjer har 

också ökade kostnaderna. Behovet av att köpa 

platser för personer med komplexa behov har 

ökat.  

 
Budgetberedningens förslag:  

Omsorgsnämnden föreslås uppräkning enligt 

KPI och avtalsenliga löneökningar återföra 

medel på 1 000 tkr till kommunstyrelsens 

ofördelade anslag samt minska ramen med 

2 600 tkr. Ny ram 229 836 tkr.  
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Byggnadsnämnden  

Uppdrag 

Byggnadsnämnden fullgör idag de uppgifter 

som ska utföras av nämnden enligt plan- och 

bygglagen (2010:900) PBL och fullgör 

kommunens uppgifter om prövning/dispens och 

tillsyn/kontroll enligt lag (1998:814) med 

särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning, trafikfrågor enligt lag (1978:234) om 

nämnder för vissa trafikfrågor, samt beslut om 

adresser och lägenhetsnummer enligt lagen 

(2006:378) om lägenhetsregister, LOL. 

Byggnadsnämnden ansvarar vidare för 

kommunens GIS-tjänster samt den kommunala 

energi- och klimatrådgivningen. 

Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 

    

Intäkter 5 848 5 069  

Kostnader -12 554 -12 235  

Nettokostnad -6 706 -7 166 -7 583 

    

Kommunbidrag 7 304 7 166 7 583 

Resultat 598 0 0 
 

Förändring av budget 2019 - 2020 avser: 

 Effektiviseringskrav, minskade 

kostnader/ökade intäkter   -145 tkr 

 Satsning primärkarta 700 tkr 

 Arvode avseende MimB -183 tkr 

 Uppräkning med KPI -77 tkr 

 

Allmänna förutsättningar  

Ekonomi 

Uppdraget till Byggnadsnämnden var att 

minska nettokostnaderna med 2 procent jämfört 

med budget 2019 vilket motsvarar 145 tkr. 

Personal  

Bygg- och GIS-enheten har tolv tillsvidare-

anställda personer varav två arbetar deltid.  

Plan- och exploateringsenheten har två 

tillsvidareanställda personer i byggnads-

nämndens del av verksamheten varav en arbetar 

deltid motsvarande 25 procent. Extern 

plankonsult arbetar 50 procent.  

 

Budgetberedningens förslag:  

Byggnadsnämnden föreslås uppräkning 

enligt KPI och avtalsenliga löneökningar få en 

tillfällig utökning av ramen med 700 tkr samt 

omfördelning av arvode för förtroendevalda till 

Miljönämnden därutöver minskas ramen med -

145 tkr. Ny ram 7 583 tkr.   

  

mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se
mailto:info@sotenas.se


  
 

Datum: 2019-10-24 

 

 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 40 av 52 

Miljönämnden  

i mellersta Bohuslän 

Uppdrag 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MimB) 

är gemensam nämnd för Sotenäs, Munkedals 

och Lysekils kommuner. Organisatoriskt är den 

placerad i Sotenäs kommun och ingår som en 

del i Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

I Miljönämndens verksamhet ingår tillsyn 

och prövning inom områdena miljöskydd, 

hälsoskydd, livsmedelskontroll – dessa är alla 

avgiftsfinansierade. Verksamheten utför även 

miljöövervakning, ger information, råd, remiss 

vilket inte är avgiftsfinansierat. 

Resultaträkning 

 Bokslut Budget  Budget 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 

    

Intäkter 5 123 6 233  

Kostnader -11 198 -11 475  

Nettokostnad -6 075 -5 242 -5 312 

    

Kommunbidrag 

Sotenäs (exkl. arvode) 

1 618 1 442 1 487 

Kommunbidrag 

Munkedal 

1 908 1 745 (1 758) 

Kommunbidrag Lysekil 2 247 2 055 (2 066) 

Resultat -302 0 0 

 

Förändring av budget 2019 - 2020 avser: 

 Uppräkning med KPV 3%  

 Effektiviseringskrav - 105 tkr varav 

Sotenäs andel 29 tkr 

 Arvode förtroendevalda från 

Byggnadsnämnden 183 tkr 

 

Allmänna förutsättningar  

Ekonomi 

Löner och övriga kostnader räknas upp med 

PKV (prisindex för kommunal verksamhet) 

index för 2020 beräknas till 3,1 procent. Därtill 

har nämnden att minska kommunbidraget med 

2 procent jämfört med 2019.  

Verksamheten är finansierad både genom 

kommunbidrag från de tre samverkande 

kommunerna samt avgifter från tillsynen och 

externa bidrag.  

Personal  

Personalomsättningen har stabiliserats något. 

Vid ingången till 2019 är personalstyrkan inte 

fulltalig. Under våren sker två rekryteringar 

vilket förväntas leda till att tjänster är tillsatta 

under andra kvartalet. Arbete pågår för att 

minska sjuktalen. Sjukfrånvaron har minskat 

något och var föregående år 6,8 procent. 

 

Budgetberedningens förslag:  

Miljönämnden föreslås uppräkning enligt 

KPI och avtalsenliga löneökningar samt omför-

delning av arvode för förtroendevalda från 

byggnadsnämnden få en total ram om 1 670 tkr.   
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Investeringsbudget 2020 – 2023  

Enligt det finansiella målet ska nettoinvesteringar över tiden inte överstiga summan av årets 

avskrivningar och årets resultat. Kommunen ska finansiera investeringar med egna medel. För de 

kommande tre åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet. 

Sammantaget innebär det att självfinansieringsgraden för respektive av åren minst ska vara; 80 

procent 2020, 59 procent 2021, 59 procent 2022 och därefter 100 procent. Under åren 2020 – 

2022 finansieras investeringarna förutom med årets resultat och årets avskrivningar också med 

upparbetade likvida medel.  

Investeringarna för 2019 uppgår till 21,9 mnkr. Avskrivningarna, beräknas till 29,4 mnkr och 

det budgeterade resultatet uppgår till -7,5 mnkr. För perioden 2020 – 2022 budgeteras för 

självfinansieringsgrad under 100 procent. Finansiering sker med upparbetade likvida medel.  

Detta bevarar det finansiella handlingsutrymmet inför framtiden i form av bibehållna 

finansiella nettotillgångar. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hus-

hållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås för 2020.  

Investeringsutrymmet under mandatperioden uppgår till 131,6 mnkr och under planperioden 

2020 – 2023 till 151,5 mnkr. Föreslagen budget innebär 134,1 mnkr, under mandatperioden, 

exklusive särskilda satsningar.  

 2019 2020 2021 2022 2023 

Nettoinvesteringar 21,9 mnkr 37,9 mnkr 60,6 mnkr 73,7 mnkr 41,8 mnkr 

Varav särskild satsning 
 

0 mnkr 5,0 mnkr 25,0 mnkr 30,0 mnkr 0 mnkr 

Självfinansieringsgrad för 
respektive av åren ska vara 
minst; 
 

100 % 80 % 59 % 59 % 100 % 

 

mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Investerings-utrymme 21,9 32,9 35,6 43,7 41,8 

Särskilda satsningar - 5,0 25,0 30,0 - 

Total investeringsvolym 21,9 37,9 60,6 73,7 41,8 

 

Plan för investeringar arbetas fram efter kommunfullmäktiges beslut om ramnivåer. I 

ovanstående ramförslag ingår enast ombyggnad av Hunnebohemmet. För kommande år behövs 

också en genomlysning av ett antal större investeringar vilka inte i dagsläget inte är inkluderade. 

Dessa investeringar avser geoteknik, åtgärder betong- och stenkajer. 

 
Sammanfattande konsekvensanalys 

Allt mer eftersatt underhåll i byggnadsbestånd, gatumiljöer, hamnar och övriga anläggningar gör 

att värdet på dessa sjunker. Detta gör att risken ökar för att akuta åtgärder behöver vidtas. Akuta 

åtgärder utgör inte investeringar utan belastar driftbudgeten, med risk för underskott i kommunens 

resultat. Nu äskade medel för förbättringar och planerat underhåll är en anpassning till rådande 

budgetläge. För att komma till rätta med dessa utmaningar, utan ytterligare medel, kan 

byggnadsbeståndet minskas. Även hamnanläggningar kan avyttras. 
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Investeringsbudget 2019 - 2023 

Det finansiella målet för investeringar lyder: nettoinvesteringar ska över tiden inte överstiga 

summan av årets avskrivningar och årets resultat. Kommunen ska finansiera investeringar med 

egna medel.  

För de kommande tre åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet. 

Det innebär att självfinansieringsgraden för respektive av åren minst ska vara; 87 procent 2020, 

61 procent 2021, 60 procent 2022 och därefter 100 procent. Under åren 2020 – 2022 finansieras 

investeringarna förutom med årets resultat och årets avskrivningar också med upparbetade likvida 

medel.  

För 2020 budgeteras det finansiella målet till att självfinansieringsgraden ska uppgå till 87 

procent. Det innebär enligt fastlagd budgetram en investeringsnivå på 32,9 mnkr exklusive 5,0 

mnkr avsett för särskild satsning.  

I nedanstående sammanställning framgår förvaltningens förslag till investeringsplan för 2020 

med plan 2021 - 2023. För 2020 uppgår investeringsutgifterna i förslaget till beslutat ram. 

Däremot inte för kommande år. Nytt omtag bör göras i samband med kommande budgetprocess. 

För kommande år behövs också genomlysning av investeringar som inte ingår i 

investeringsplanen dvs de särskilda satsningarna. Dessa investeringar omfattar geoteknik, 

åtgärder betong- och stenkajer samt ombyggnad av Hunnebohemmet. Dessa investeringar ligger 

utanför nedanstående uppställning.  

 

Upparbetade försäljningar 

 
 

 

Upparbetat Prognos Budget Budget Budget Budget

Belopp i tkr 2019 för RÖ 2020 2021 2022 2023

ink RÖ 2020

Kommunstyrelsen

Markförvaltning, upparbetat -20 073 -18 933

Fastighetsförsäljningar -7291 -5991

Industriområden -7567 -7335

Detaljplan Hällebo Etapp 2 -728 -786

Detaljplan Skomarkarudden -121 -155

ÄDP Smögens hamn -254 -254

Springethamnen -52 -52

Ödegården 1:9 Etapp 2 -865 -865

Detaljplan gamla Smögen -2012 -2285

Detaljplan gamla Hunnebo -1183 -1210
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Budget Prognos Budget Budget Budget Budget

Belopp i tkr 2019 för RÖ 2020 2021 2022 2023

ink RÖ 2020

Kommunstyrelsen

Markförvaltning, planeringsdokument 2 464 2 364 2 000 3 000 3 500 3 000

Strategiska dokument, ÖP 564 564 1000 1000 500 0

Detaljplaner 1900 1800 1000 2000 3000 3000

Markförvaltning exploateringsområden m.m. 0 0 600 600 1 100 1 600

Exploateringsområden gem 0 0 600 600 1100 1600

Hamnförvaltning 2 821 36 2 550 7 400 7 400 7 050

Utb. småbåtshamnar, inkl. Ringen (2018) Bovallstrand 

(2020)
42 42 0 4 000 4 500 4 500

Grusplan för båtuppställning Malmön 150 0 0 0 0 0

Förbättring/planerat underhåll hamnar 1 797 637 1150 2 900 2 900 2 550

Geoteknik Hunnebo 170 30 500 0 0 0

Åtgärder Betong/Stenkajer 662 -673 900 0 0 0

Muddring Springet 0 0 0 500 0 0

Fastighetsprojekt 18 350 7 419 7 815 11 850 16 650 19 150

Externhyresfinansierade investeringar 400 400 150 150 50 50

Åtgärder efter myndighetstillsyn enligt lagkrav 2 175 314 665 1 400 1 400 1 400

Fiberanslutning fastigheter 200 156 0 0 0 0

Lekplatser på skolor och förskolor 433 19 500 500 500 500

Sotenässkolan reparation ytskikt fasader 565 0 0 0 0 0

Hunnebohemmet byte kallelselarm 1 494 1196 0 0 0 0

Åtgärd energieffektivisering 3260 1770 0 0 0 0

WC Ulebergshamn 970 143 0 0 0 0

Utbyggnad kompetenscentrum 292 0 0 0 0 0

Tillbyggnad brandstation Malmön 250 250 500 0 0 0

Utbyggnad skalskydd 772 432 500 500 500 0

Planerat underhåll 6 841 2 041 3 500 4 300 4 200 4 200

Eftersatt underhåll kommunala fastigheter enl u-hållsplan 0 0 0 5 000 10 000 13 000

Projektering ombyggnation lokaler 200 200 0 0 0 0

Hygienvårdsanläggning Kleven 0 0 2 000 0 0 0

Takomläggning matsal Hunnebo skola 498 498 0 0 0 0

Gata, park 14 426 5 378 10 000 9 700 13 250 11 800

Asfaltering, beläggning gator 2 992 0 3 900 4 500 5 200 5 200

Gatuarbeten efter VA-sanering 1 622 622 750 500 750 500

Laddstolpar 1 529 1 079 0 0 0 0

Ställplatser enligt näringslivsstrategi 115 60 0 500 500 500

Offentlig renhållning 150 56 300 300 300 300

Upprustning av torg 0 0 0 700 1 300 600

Upprustning torgen i Bovall och Väjern 150 150 0 0 0 0

Smögens torg och parken 476 -82 0 0 0 0

Nyanläggning park Ulebergshamn 150 150 0 0 0 0

Förbättring/planerat underhåll park 680 120 500 500 500 500

Fordon, tekniska 1 575 75 700 1 000 1 000 1 000

GC-vägar 3 330 2 040 2500 500 2 000 2 000

Förbättring/planerat underhåll gatubelysning 759 604 500 1 100 1 100 1 100

Enkelt avhjälpta hinder (gata) 198 198 100 100 100 100

Åtgärder murar 500 150 500 0 500 0

Saltbingar 200 156 250 0 0 0

Fritids-/idrottsanläggningar 2 040 1 734 1 100 1 250 1 250 1 250

Förbättring/planerat underhåll badplatser 731 525 600 500 500 500

Förbättring/planerat underhåll lekplatser 928 828 500 750 750 750

Nyanläggning lekplatser 381 381 0 0 0 0
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Budget Prognos Budget Budget Budget Budget

Belopp i tkr 2019 för RÖ 2020 2021 2022 2023

ink RÖ 2020

Kost- och städverksamhet 559 505 650 650 650 650

Inventarier Kost 559 505 300 300 300 300

Inventarier lokalvård 0 0 350 350 350 350

Räddningstjänst 4 004 -16 2 525 585 5 440 6 960

Fordon/inventarier 2 429 -1591 1100 0 4 800 6 500

Rtj utrustning/maskiner 1 575 1575 1050 585 640 460

Brandskyddsåtgärder värmekamror 0 0 375 0 0 0

Allmän verksamhet 3 405 2 388 60 2 099 66 2 031

Digitalisering 300 300 0 0 0 0

Digitalisering Samhällsbyggnad 336 336 0 0 0 0

Nytt e-handelssystem 1 000 400 0 0 0 0

Ekononomisystem 0 0 0 2 000 0 0

Beslutsstödsystem Hypergene 596 496 0 0 0 0

Personalsystem 0 0 0 0 0 2 000

Sorteringskärl kommunhuset 0 0 60 0 0 0

E-arkiv 317 0 0 99 66 31

KS ofördelat 856 856 0 0 0 0

Summa kommunstyrelsen 27 996 875 27 300 37 134 49 306 53 491

Utbildningsnämnd

Nya möbler till lärosalar -11 0 200 500 500 500

Upprustning utemiljö skolor och förskolor OBS 0 0 4000 0 0 0

Digitalisering 0 0 100 0 0 0

Byte av inventarier idrottshalllar 0 0 0 100 100 100

Kungshamnsvallen 3 000 -1000 1000 0 0 0

Anläggningsbidrag 3 721 2000 0 0 0 0

Belysning motionsspår 373 373 0 200 200 200

Inköp av konst i offentlig miljö 335 50 300 400 500 500

Summa utbildningsnämnd 7 418 1 423 5 600 1 200 1 300 1 300

Omsorgsnämnd

Omsorgssystem 0 0 2000 0 0 0

Inventarier Hunnebohemmet 0 0 0 1 000 1 000 1 500

Inventarier ON 671 399 0 300 300 300

Summa omsorgsnämnd 671 399 0 300 300 300

Summa  kommunen 36 085 2 697 32 900 38 634 50 906 55 091

Disponibel summa kommunen exkl särskild satsn 21 795 21 795 32 900 38 400 44 600 43 700

Kvar 0 -234 -6306 -11391
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Beskrivning investeringar 
Nedan beskrivs investeringar för budget 2020 med plan 2021 – 2023. Inledningsvis framgår 

uppställning av upparbetade/förväntade försäljningar. I sammanställningen av investeringar ingår 

också tidigare beslutade och budgeterade investeringsutgifter. Beskrivning av text till dessa 

investeringar hänvisas till föregående års budgethandling.  

Investeringar för vilka särskilt beslut fattas i fullmäktige beskrivs sist i dokumentet.  

 
Upparbetade försäljningar 

0004 - Fastighetsförsäljningar 

Avser budget för inkomster från fastighetsförsäljningar och uppgår enligt budget 2019 till 7 291 

tkr. Försäljning under 2019 förväntas varvid ingående värdet sjunker något till budget 2020. 

 

Förväntad försäljning som upparbetats tidigare år beräknas inflyta under denna mandatperiod. 

 

0100 - Industriområden 

Upparbetade försäljningar industriområden enligt budget 2019, 7 567 tkr. Försäljning förväntas 

ske under 2019 varvid ingående värdet sjunker något till budget 2020. Förväntad försäljning som 

upparbetats tidigare år beräknas inflyta under denna mandatperiod. 

 

0217 - Detaljplan Hällebo Etapp 2 

Avser framtagande av detaljplan för nytt bostadsområde i Hunnebostrand. Ett samrådsförslag togs 

fram 2014. Antagande av detaljplanen förväntas 2020. Resultatöverföring av överskottet kommer 

att begäras inför 2020. 

 

Upparbetat för planen i budget 2019 uppgår till 728 tkr. Visst arbete pågår med planen 2019 

varvid beloppen beräknas öka något i budget 2020.  

 

0233 - Detaljplan Skomakarudden 

Avser framtagande av detaljplan för nya bostäder, vandrarhem/hotell, restaurang, handel och 

småbåtshamn. Detaljplanen ställdes ut för utställning 2011. Detaljplanen har därefter legat 

vilande. Under 2018 har framtagande av nya utställningshandlingar påbörjats. Resultatöverföring 

av överskottet kommer att begäras inför 2020. 

 

Upparbetat för planen i budget 2019 uppgår till 121 tkr. Visst arbete pågår med planen 2019 

varvid beloppen beräknas öka något i budget 2020.  

 

0281 -  ÄDP Smögens hamn 

Avser framtagande av ny detaljplan för delar av Smögens hamn i syfte att möjliggöra 

småbåtshamn. Detaljplanen har lagts vilande under 2018-2019 i väntan på lantmäteriförrättning 

som avser att bestämma fastighetsgränserna i vattenområdet. Resultatöverföring av överskottet 

kommer att begäras inför 2020. 

 

Upparbetat för planen i budget 2019 uppgår till 254 tkr. 

0127 -  Springethamnen 

Avser framtagande av detaljplan för hamnområdet, Springethamnen i Kungshamn. Ett program 

togs fram 2011, detaljplanen har därefter lagts vilande i väntan på prioritering. Resultatöverföring 

av överskottet kommer att begäras inför 2020. 

 

Upparbetat för planen i budget 2019 uppgår till 52 tkr. 
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0120 - Ödegården 1:9 Etapp 2 

Avser framtagande av detaljplan för industriområde Ödegården, lokaliserat mellan Väjern och 

Kungshamn. Detaljplanen vann laga kraft 2018. Vid försäljning av industritomter ska avräkning 

ske mot kontot. 

Upparbetat för planen i budget 2019 uppgår till 865 tkr. 

 

0250 - Detaljplan gamla Smögen 

Avser framtagande av ny detaljplan för gamla Smögen. Syftet med detaljplanen är att bevara 

områdets kulturhistoriska värde och samtidigt tillåta en varsam förändring. Resultatöverföring av 

överskottet kommer att begäras inför 2020. 

 

Upparbetat för planen i budget 2019 uppgår till 2 012 tkr. Visst arbete pågår med planen 2019 

varvid beloppen beräknas öka något i budget 2020.  

 

0251 - Detaljplan gamla Hunnebo 

Avser framtagande av ny detaljplan för gamla Hunnebostrand. Syftet med detaljplanen är att 

bevara områdets kulturhistoriska värde och samtidigt tillåta en varsam förändring. 

Resultatöverföring av överskottet kommer att begäras inför 2020.  

 

Upparbetat för planen i budget 2019 uppgår till 1 183 tkr. Visst arbete pågår med planen 2019 

varvid beloppen beräknas öka något i budget 2020.  

 
Kommunstyrelsen 

 
Markförvaltning planeringsdokument 

 
0031 - STRATEGISKA DOKUMENT (PLAN- OCH BYGG)  

Avser framtagande av ny Översiktsplan (ÖP). KS beslut om maximalt investeringsutrymme 2019 

enligt KF § 93 2018-09-27. Inkomster förväntas inte. Resultatöverföring av överskottet kommer 

att begäras inför 2020 samt även ett tillskott i investeringsbudgeten kommande år. 

 

0032 - DETALJPLANER (PLAN OCH BYGG)  

Avser framtagande av nya eller ändring av detaljplaner. Resultatöverföring av överskottet 

kommer att begäras inför 2020 samt även ett tillskott i investeringsbudgeten åren som kommer. 

1. DP Hovenäsets vandrarhem 

Avser upprättande av detaljplan, 100 tkr motsvarande 40 % av utgifter för upprättande av 

detaljplan planhandlingar, handläggning och utredningar enligt avtal. Marken är redan såld, inga 

ytterligare inkomster förväntas. Antagande under 2020. 

2. Hunnebohemmet 

Avser upprättande av detaljplan för att kunna bygga befintliga byggnader, 700 tkr. Belopp beslutat 

av KF är för etapp 4 i den stora ombyggnaden av Hunnebohemmet.  

3. Väjerns hamn och centrumområde  

Avser upprättande av detaljplan (planhandlingar, handläggning och utredningar), 3 000 tkr. 

Beslut att upprätta programhandlingar med utgångspunkt i de sex delområdena Hamnen, 

Tumlaren, Centrumhuset, Passage Dinglevägen, Strand- och kajpromenaden och Sjöbods- och 

magasinsområdet. Planarbete påbörjas med kostnadskalkyl och intäktsberäkning för 
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exploateringsskedet. Några inkomster från försäljningar väntas inte, men däremot vissa ökade 

inkomster från några nya sjöbodstomter.  

4. Tätortsnära industriområden - Klippsjön 

Avser upprättande av detaljplaner för industritomter i enlighet med beslut i KF 2016-08-25 (KA 

2016/281) och näringslivsstrategi, 1 000 tkr. Skulle inte omfattas av budget 2019 enligt beslut KS 

2018-02-07, § 20, KA 2018/129.  

5. Bevarandeplaner för olika samhällen  

Beloppet avser uppskattade utgifter för framtida bevarandeplaner för Gamla Bovallstrand, Gamla 

Hovenäset och Gamla Kungshamn, 1 000 tkr vardera. Kostnaderna kommer inte att täckas av 

inkomster från försäljningar.  

6. Detaljplaner för ställplatser  

Avser färdigställande av detaljplaner (planhandlingar, handläggning och utredningar), 800 tkr. 

Denna post avser däremot utgifter för upprättande av detaljplan i enlighet med handlingsplan för 

husbilsturism i nästa steg dvs. i Kungshamn, Malmön, Bovallstrand och Väjern under åren 2020-

2023. Inkomster väntas från arrenden enligt handlingsplanen.  

 
Markförvaltning exploatering 

 

0200 – EXPLOATERINGSOMRÅDEN 

Avser budget för inköp av strategisk mark.   
 
Hamnförvaltning 

 

0019 – FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL HAMNAR 

Projektet är av löpande karaktär och ska följa underhållsplanen för hamnverksamheten. Det finns 

ett ackumulerat underskott på ca 3 000 tkr. Resultatöverföring av överskottet kommer att begäras 

inför 2020 samt även ett tillskott i investeringsbudgeten 2020. Begärda budgetmedel avser att 

användas till planerat underhålls samt byta ut äldre anläggningar inför säsongen. 

 

0023 - GRUSPLAN FÖR BÅTUPPSTÄLLNING MALMÖN 

Arbete med marklov pågår. Resultatöverföring av överskottet kommer att begäras inför 2020, 

ytterligare budgetmedel begärs inte. 

 

0029 - ÅTGÄRDER BETONG/STENKAJER  

Inspektion av betongdäckskajer och murkajer (granit, betong) i kommunen. Fortsatt arbete med 

åtgärder planeras inför 2020 varför ytterligare budgetmedel kommer att begäras inför 2020. 

Begärda budgetmedel avses att användas för att åtgärda brister som framkommit i rapporten. 

 
Fastighetsprojekt 

 

0302 – EXTERNHYRESFINANSIERADE INVESTERINGAR 

Avser anpassningar vid omflyttning av verksamheter. Finansieras på sikt med höjda 

externhyresinkomster. Inga åtgärder 2019. Resultatöverföring av överskottet kommer att begäras 

inför 2020 samt även ett tillskott i investeringsbudgeten 2020. Begärda budgetmedel avses att 

användas till att bekosta anpassningar för främst utbildningsförvaltningens planerade 

omflyttningar under 2020. 
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0303 – ÅTGÄRDER EFTER MYNDIGHETSTILLSYN ELLER ANDRA LAGKRAV 

Investeringen är av löpande karaktär efter olika revisonsbesiktningar. Resultatöverföring av 

överskottet kommer att begäras inför 2020 samt även ett tillskott i investeringsbudgeten 2020. 

Arbetet med OVK besiktningar fortlöper och kommer föranleda åtgärder. 

 

0307 - FIBERANSLUTNINGAR FASTIGHETER  

Kontot avser att möjliggöra kommunal fiberanslutning. Sotenäs kommun har idag fritt Wifi på 

plats i alla samhällen. Resultatöverföring av överskottet kommer att begäras inför 2020, 

ytterligare budgetmedel begärs inte. 

 

0315 – LEKPLATSER PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR 

Investeringen är av löpande karaktär med syfte att göra minst en åtgärd per år. Resultatöverföring 

av överskottet kommer att begäras inför 2020 samt även ett tillskott i investeringsbudgeten 2020. 

Begärda budetmedel avses att möjliggöra fortsatta satsningar på förnyelse samt även 

kompletteringar och nybyggnation som uppstår i samband med utbildningsförvaltningens 

planerade omflyttningar under 2020. 

 

0331 - ÅTGÄRD PLAN ENERGIEFFEKTIVISERING 

Investeringen är av löpande karaktär för att nå kommunstyrelsens energimål. Resultatöverföring 

av överskottet kommer att begäras inför 2020, ytterligare budgetmedel begärs inte. 

 

0361 - TAKOMLÄGGNING MATSAL HBO SKOLA 

Har ej genomförts som planerat. Resultatöverföring av överskott begärs inför 2020. 

 

0362 – UTBYGGNAD SKALSKYDD  

Utbyggnad skalskydd (inrymning / utrymning ) för skola och omsorg. Utbildningsförvaltningen 

har önskemål om s.k. inrymningsmöjligheter vid en hotsituation i skolor och förskolor. Inrymning 

innebär möjlighet att snabbt låsa byggnaden för att hindra obehöriga att komma in. 

Resultatöverföring av överskottet kommer att begäras inför 2020 samt även ett tillskott i 

investeringsbudgeten 2020. 

 

0399 – PLANERAT UNDERHÅLL, BYGGNADER 

Detta projekt är av löpande karaktär och följer underhållsplanen. Tillräckliga medel har emellertid 

inte avsatts under flera år. Förvaltningen har heller inte haft bemanning för att genomföra 

tillräckliga åtgärder. Resultatöverföring av överskott begärs inför 2020 samt även ett tillskott i 

investeringsbudgeten 2020.  

 

Ny - HYGIENANLÄGGNING KLEVEN 

Nybyggnation av offentlig toalett vid Smyghålet på Smögen. 

 
Gata Park 

 

0401 - FÖRBÄTTRINGAR/PLANERAT UNDERHÅLL GATOR   

Projektet är av löpande karaktär och ska följa det planerade underhållet på vägar, torg, parkeringar 

m.m. Tillräckliga medel har emellertid inte avsatts under flera år. Förvaltningen har heller inte 

haft bemanning för att genomföra tillräckliga åtgärder. Resultatöverföring av överskott begärs 

inför 2020 samt även ett tillskott i investeringsbudgeten 2020. 
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0402 – LADDSTOLPAR 

Byggande av icke publika laddstolpar för egna fordon. Projektet kommer att fortsätta under 2020 

med att montera flera laddstolpar för nya kommunala elfordon. Resultatöverföring av överskottet 

kommer att begäras inför 2020, ytterligare budgetmedel begärs inte. 

 

0403 - UPPRUSTN TORGEN I BOVALL OCH VÄJERN 

Upprustningen har flyttats fram av pga. rådande budgetläge. Utförandet i Väjern kräver 

planändring och planeras till 2022. Bovallstrand ligger för upprustning 2021. Utredning pågår 

med Västtrafik ifråga om linjeomläggning genom orten. Resultatöverföring av överskottet 

kommer att begäras inför 2020, ytterligare budgetmedel begärs inte. 

 

0408 – GATUARBETEN EFTER VA-SANERING 

I vissa fall passar kommunen på att efter va-sanering förbättra standarden för samordningsvinster. 

Kontot avser sådana förbättrande åtgärder. Beslut om knottsättning av gator och platser 

finansieras via detta konto. Resultatöverföring av överskott begärs inför 2020 samt även ett 

tillskott i investeringsbudgeten 2020. Västvatten har aviserat kommande saneringsprojekt inom 

kommunen varför ytterligare budgetmedel behövs för att samordna en standardhöjning av gatorna 

i samband med detta. 

 

0411 – STÄLLPLATSER ENLIGT NÄRINGSLIVSSTRATEGI - GENOMFÖRANDE 

Resultatöverföring av överskottet kommer att begäras inför 2020, ytterligare budgetmedel begärs 

inte. 

 

0419 – FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL PARK 

Investeringen är av löpande karaktär och gäller åtgärder parker. Resultatöverföring av överskottet 

kommer att begäras inför 2020, ytterligare budgetmedel begärs inte. 

 

0466 – FORDON-TEKNISKA 

Kontot avser kontinuerligt utbyte av föråldrad fordonspark. Resultatöverföring av överskott 

begärs inför 2020 samt även ett tillskott i investeringsbudgeten 2020. Maskinparken är föråldrad 

och behöver bytas ut succesivt bytas ut både av tillförlitlighetsskäl och av miljöskäl 

 

0471 - GC-VÄGAR 

Projektering och framtagande av vägplan norra Bovallstrand. Medfinansiering 50 % för 

produktionen av Trafikverket. Resultatöverföring av överskott begärs inför 2020 samt även ett 

tillskott i investeringsbudgeten 2020.  

 

0473 – FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL GATUBELYSNING 

Investeringen är av löpande karaktär och innebär byte till LED-armaturer. Resultatöverföring av 

överskott begärs inför 2020 samt även ett tillskott i investeringsbudgeten 2020. 

 

0476 – ENKELT AVHJÄLPTA HINDER (GATA) 

Investeringen är av löpande karaktär och hanterar ofta synpunkter från Tillgänglighetsrådet. 

Resultatöverföring av överskott begärs inför 2020 samt även ett tillskott i investeringsbudgeten 

2020. 
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Fritids- och idrottsanläggningar 

 

0502 – FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL, BADPLATSER 

Investeringen är av löpandekaraktär och innebär förbättringar av våra anläggningar. 

Resultatöverföring av överskott begärs inför 2020 samt även ett tillskott i investeringsbudgeten 

2020. Begärda budetmedel avses att möjliggöra fortsatta satsningar på förnyelse samt även 

kompletteringar och nybyggnation. 

 

0509 – FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERHÅLL, LEKPLATSER 

Investeringen är av löpande karaktär och innebär förbättringar av våra anläggningar.  

Resultatöverföring av överskott begärs inför 2020 samt även ett tillskott i investeringsbudgeten 

2020.  

 

0510 - NYANLÄGGNING LEKPLATSER 

Exploateringsavtal finns att anlägga ny lekplats i Ulebergshamn. Utredning av om avtalet måste 

genomföras eller inte pågår. Resultatöverföring av överskottet kommer att begäras inför 2020, 

ytterligare budgetmedel begärs inte. 

 
Kost- och städ 

 

0369 – INVENTARIER KOST  

I kontot ligger byte av större storköksutrustning t.ex. diskmaskiner, ugnar mm. Resultatöverföring 

av överskott begärs inför 2020 samt även ett tillskott i investeringsbudgeten 2020. 

 
Räddningstjänst 

 

1205 - RÄDDNINGSTJÄNST fordon/inventarier 

Släckbil Malmön, anpassad till ensamarbete. 

Brandbåt till Hunnebostrand. 

Fortsatt arbete enligt brandskyddstrategin på gamla Smögen (sprinkler) 

Övrigt utbyte av åldrad utrustning 

 
Allmän verksamhet 

 

0098 – DIGITALISERING 

Digitaliseringsprojekt 

 

0048 - DIGITALISERING SAMHÄLLSBYGGNAD 

Vid bokslut 2019 kommer resultatöverföring begäras för kartering av nya primärkarteområden i 

kommunens primärkarta. För ajourhållning har Byggnadsnämnden tillförts utökad ram i 

driftbudget 2020 vilket innebär att projektet kan genomföras 2020. 

Ny – Upphandling ekonomisystem 

Upphandling av nytt ekonomisystem med beräknad implementering 2022. 

 

0005 - BESLUTSSTÖDSSYSTEM HYPERGENE 

Uppdatering av beslutsstödsystemet är genomfört under året. Systemet har kompletterats med 

måluppfyllelse.  
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Ny – Upphandling personalsystem 

Upphandling av nytt personalsystem detta tillsammans med Lysekil och Munkedal. Beräknad 

implementering 2023. 

 

Ny – Sorteringskärl kommunhuset  

Sorteringskärl till kommunhuset 8st av en sort och en lite större (lunchrummet). 

 

0042 - INFÖRANDE E-ARKIV 

Uppstart av införande av e-arkiv, implementering sker succesivt över ett antal år. Införandet görs 

gemensamt i Fyrbodal.  

 

0002 - KS OFÖRDELAT  

Ej fördelade medel. 

 

Utbildningsnämnd 

Möbler till lärosalar 

Klassuppsättningar, bord och stolar. 

 

Upprustning utemiljö och lokaler 

Utbildningsnämnden kommer att se över lokalerna under 2019-2022. I den här översynen kommer 

utbildningsförvaltningen också att ta hänsyn till en upprustning av skolornas och förskolornas 

utemiljö. 

 

Digitalisering 

Digitaliseringsprojekt 

 

Byte inventarier idrottshallar 

Byte av inventarier kommer att ske utifrån prioriteringar av säkerhet och funktion.   

 

Kungshamnsvallen 

Pågående beslut om bidrag till Kungshamnsvallen.  

 

Belysning motionsspår 

Belysning motionsspår 

 

Konst i offentlig miljö 

1 procent av investeringsbudget inköp av offentlig konst 

 

Omsorgsnämnd 

Inventarier Hunnebohemmet  

Inventarier i samband med ombyggnad av Hunnebohemmet. 

 

Byte inventarier 

Byte av inventarier/sängar 
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Investeringar vilka kräver separat beslut i fullmäktige 

Nedanstående investeringar ingår inte i beslutat investeringsbudget. För dessa investeringar krävs 

separata beslut för varje projekt. 

 

0329 - HUNNEBOHEMMET ÄLDREOMSORGSUTREDNING, namnbyte till 

OMBYGGNATION HUNNEBOHEMMET föreslås 

Arbetet med att ta fram en programhandling samt en detaljkalkyl för den totala projekteringen 

pågår. Begäran av medel för att därefter fortsätta arbetet begärs i en separat process. 

 

0030 - PONTONER RINGEN SMÅBÅTSHAMN 

Pengar för genomförande av projektet kommer att äskats som nyinvestering för genomförande 

2021.  

 

0220 - GEOTEKNIK GAMLA HUNNEBO 

Avser projektering för stabilitetshöjande åtgärder i Hunnebostrand pga. skredrisk. Kommunen 

har sökt bidrag för åtgärden från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Beslut 

från MSB tas när kommunen presenterat förslag för lösning. Resultatöverföring av överskottet 

kommer att begäras inför 2020 samt även ett tillskott i investeringsbudgeten 2020. 
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