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På grund av rådande situation med COVID-19 önskar Kommunfullmäktige att allmänheten endast följer 
sammanträdet via webbsändningen som nås via kommunens hemsida. Anledningen är att minska risken för att 

sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta. Sammanträdet webbsänds på 
kommunens hemsida www.sotenas.se samt sänds även av Radio Sotenäs på 95,3 Mhz 

 
OBS! Digitalt sammanträde, länk sänds separat!  

 
 
 
 
 
 

 

Kallelse Kommunfullmäktige 
Tid Torsdagen den 17 juni 2021 kl. 09:30 
Plats Distans och i lokalen Tryggö i kommunhuset, Kungshamn 
Ordförande Helene Stranne  

 

 
 
 
 
 
Ärende Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  Information om samråd översiktsplan, ÖP 2022  Ej handling 

Ronald Hagbert  
Matti Lagerblad 
Johan Wahlström 
30 min 

3.  Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022 Dnr 2021/000001 Ulrika Gellerstedt 

4.  Skattesats 2022 Dnr 2021/000001 Ulrika Gellerstedt 

5.  Budget kommunrevision 2022 Dnr 2021/000431  

6.  Sotenäs kommun, tertialuppföljning januari-april 
2021 Dnr 2021/000004 Ulrika Gellerstedt 

7.  Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 
2020  Dnr 2021/000021  

8.  Redovisning av erhållet partistöd Dnr 2021/000174  

9.  Ombyggnad Hunnebohemmet Dnr 2018/000795  

10.  Flytta Kommunfullmäktiges sammanträden pga 
Kommunalförbundet Fyrbodals direktionsmöten Dnr 2021/000425  

11.  Justering av Sotenäs kommuns valdistrikt  Dnr 2019/000800  

12.  Strategiska vägfrågor, cykelleder i Sotenäs 
kommun Dnr 2019/001220  

13.  Återremiss Parkeringtaxa på fler platser i 
kommunen Dnr 2021/000081  

14.  Översyn av nuvarande gällande regler samt villkor 
för boende-parkeringstillstånd Dnr 2020/000736 Eveline Savik 

15.  Gästhamnstaxa 2021 och tills vidare Dnr 2021/000504  

http://www.sotenas.se/
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Ärende Dnr Föredragande 

16.  Utredning om införande av förbud mot passiv 
insamling av pengar i Lokala ordningsföreskrifter Dnr 2020/000687  

17.  Motion gällande översyn av trafikreglering 
sommartid i Hunnebostrands äldre delar Dnr 2020/000970  

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

19.  Motion - Politisk frågestund Dnr 2020/000875  

20.  
Valärenden 
Fyllnadsval efter Maria Herdebrant, ny ersättare i Valnämnden, dnr 
2021/391 

  

21.  Inkomna interpellationer och frågor   

22.  

Inkomna motioner och medborgarförslag 
• Medborgarförslag angående åtgärder för bostadsförsörjning och 

detaljplanering 
• Medborgarförslag - Under sommaren tillfälligt placera ut farthinder vid 

korsningar på Kleven 

  

23.  Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021-04-29   

24.  Anmälningsärenden   
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KS § 88 Dnr 2021/000001 

Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier 
gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om 
dessa förutsättningar.  
 
Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 060 personer. 
Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och 
intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt. 
 
Under 2020 har ett antal uppdaterade prognoser kommit, i samband med den pågående 
coronapandemin. Det innebär för Sotenäs del ett något förbättrat läge inför 2021 och 2022. Dessa 
bidrag kommer därefter att minska. Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) senaste prognos (april 2021) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Utmaningen inför kommande budget- och planår är att öka de budgeterade resultatnivåerna för att 
möta de ökade investeringsutgifterna samt att anpassa verksamhetens kostnader efter minskade 
intäkter.  
 
För 2022 ökar skatter och bidrag 23,1 mnkr. Ökningen jämfört med tidigare beror på tillskott i 
reglerings posten samt ökade skatteintäkter. Dessa tillskott minskar dock kraftigt de kommande 
åren fram till 2024. För budget 2021 uppgår denna till 26,9 mnkr och för budget 2022 till 21,0 
mnkr. För budget 2024 sänks den till 12,2 mnkr. Det finansiella resultatmålet beräknas vara uppfyllt 
över mandatperioden med hänsyn taget till utfall 2019 och 2020 samt budget 2021 och 2022. 
 
Det riktade bidraget för äldreomsorgssatsning på 5,6 mnkr har precis som för 2021 tillförs 
omsorgsnämnden. Inför budget 2022 har beslut tagits om att borgensavgifter tas ut av samtliga 
helägda kommunala bolag. Därtill ändras redovisning av exploateringsverksamhet, vilket påverkar 
driftsredovisningen då detaljplaner och översiktsplan ska kostnadsföras löpande. Utöver det sker 
särskilda satsningar inom omsorg och kommunstyrelsen. Samt att delar av Utbildningsnämndens 
minskning av budgetram skjuts fram till 2023.  
 
Då ny vision 2032 är antagen har en stor översyn genomförts avseende kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. I mål- och resursplan är verksamhetsmål samt 
indikatorer uppdaterade. För respektive mål framgår vilken nämnd eller bolag som ska ta sig an 
målet. I planen anges kommunens långsiktiga finansiella mål och för innevarande års budget 
definieras kortsiktiga mål. Där resultatmål för 2022 sätts till 1,9 procent.  

Bakgrund  

Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och 
genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2022.  
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Forts. KS § 88 

 
Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett 
förslag till budget för 2022.  
För budget 2022 sker ett antal tillfälliga utökningar av nämndernas budgetanslag.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-18 
Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022 daterad 2021-05-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 94 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till budgeten med följande ändringsyrkande; KS budget 
tillförs 500 tkr till ökade medel för personalvård och utbildning under 2022-2023. 
Mikael Sternemar (L) ställer sig bakom förslag till MRP 2022.  
Therése Mancini (S) föreslår avslag till lagd budget och bifall till eget förslag som lämnas in på 
mötet. 
Nils Olof Bengtson (M), Robert Yngve (KD) och Anders Persson (SD) föreslår bifall till Mats 
Abrahamssons (M) båda förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag till avslag till budgeten och finner 
att Kommunstyrelsen avslår detta. 
Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M ) ändringsförslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2022 enligt nedan vilket innebär följande förändringar 
gentemot 2021 års budgetramar: 
 
Kommunfullmäktiges, anslag fastställs till 1006 tkr 
 
Revisionens anslag fastställs till 737 tkr 
 
Valnämndens anslag fastställs till 769 tkr 
 
Överförmyndarverksamhetens anslag fastställs till 978 tkr 
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Forts. KS § 88 

Kommunstyrelsens anslag fastställs till 82 245 tkr inklusive ofördelade medel på 7 608 tkr, 
inklusive att budgeten tillförts 500 tkr till ökade medel för personalvård och utbildning under 2022-
2023. 
 
Omsorgsnämndens anslag fastställs till 232 387 tkr.  
 
Utbildningsnämndens anslag fastställs till 195 479 tkr 
 
Byggnadsnämndens anslag fastställs till 9 279 tkr 
 
Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställs till 1 935 tkr 
 
Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd ska anta internbudget inom given 
ram senast under oktober 2020. Internbudget ska delges kommunstyrelsen för kännedom, senast 
november 2020. Eventuell omdisposition av internbudgeten under verksamhetsåret ska anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 
Investeringsanslagen upptas till 85,9 mnkr för 2022 inklusive ombyggnad Hunnebohemmet och 
skredförebyggande åtgärder Hunnebostrand.  
 
Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 
år 2022, med totalt 30,0 mnkr 
 
Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022. 
 
Ansvariga nämnder får i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor, så att budgeterade intäkter 
uppnås. 
 
Borgensavgift fastställs för respektive bolag till: 
Sotenäsbostäder AB  0,32 % 
Sotenäs Vatten AB 0,02 % 
Sotenäs RehabCenter AB 0,65 % 
 
I övrigt godkänna budgethandlingen. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 94 Dnr 2021/000001 

Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier 
gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om 
dessa förutsättningar.  
 
Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 060 personer. 
Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och 
intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt. 
 
Under 2020 har ett antal uppdaterade prognoser kommit, i samband med den pågående 
coronapandemin. Det innebär för Sotenäs del ett något förbättrat läge inför 2021 och 2022. Dessa 
bidrag kommer därefter att minska. Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) senaste prognos (april 2021) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Utmaningen inför kommande budget- och planår är att öka de budgeterade resultatnivåerna för att 
möta de ökade investeringsutgifterna samt att anpassa verksamhetens kostnader efter minskade 
intäkter.  
 
För 2022 ökar skatter och bidrag 23,1 mnkr. Ökningen jämfört med tidigare beror på tillskott i 
reglerings posten samt ökade skatteintäkter. Dessa tillskott minskar dock kraftigt de kommande 
åren fram till 2024. För budget 2021 uppgår denna till 26,9 mnkr och för budget 2022 till 21,0 
mnkr. För budget 2024 sänks den till 12,2 mnkr. Det finansiella resultatmålet beräknas vara uppfyllt 
över mandatperioden med hänsyn taget till utfall 2019 och 2020 samt budget 2021 och 2022. 
 
Det riktade bidraget för äldreomsorgssatsning på 5,6 mnkr har precis som för 2021 tillförs 
omsorgsnämnden. Inför budget 2022 har beslut tagits om att borgensavgifter tas ut av samtliga 
helägda kommunala bolag. Därtill ändras redovisning av exploteringsverksamhet, vilket påverkar 
driftsredovisningen då detaljplaner och översiktsplan ska kostnadsföras löpande. Utöver det sker 
särskilda satsningar inom omsorg och kommunstyrelsen. Samt att delar av Utbildningsnämndens 
minskning av budgetram skjuts fram till 2023.  
 
Då ny vision 2032 är antagen har en stor översyn genomförts avseende kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. I mål- och resursplan är verksamhetsmål samt 
indikatorer uppdaterade. För respektive mål framgår vilken nämnd eller bolag som ska ta sig an 
målet. I planen anges kommunens långsiktiga finansiella mål och för innevarande års budget 
definieras kortsiktiga mål. Där resultatmål för 2022 sätts till 1,9 procent.  

Bakgrund  

Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och 
genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2022. 
Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett 
förslag till budget för 2022.  
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För budget 2022 sker ett antal tillfälliga utökningar av nämndernas budgetanslag.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-18 
Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022 daterad 2021-05-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2022 enligt nedan vilket innebär följande förändringar 
gentemot 2021 års budgetramar: 
 
Kommunfullmäktiges, anslag fastställs till 1006 tkr 
 
Revisionens anslag fastställs till 737 tkr 
 
Valnämndens anslag fastställs till 769 tkr 
 
Överförmyndarverksamhetens anslag fastställs till 978 tkr 
 
Kommunstyrelsens anslag fastställs till 81 745 tkr inklusive ofördelade medel på 7 608 tkr. 
 
Omsorgsnämndens anslag fastställs till 232 387 tkr.  
 
Utbildningsnämndens anslag fastställs till 195 479 tkr 
 
Byggnadsnämndens anslag fastställs till 9 279 tkr 
 
Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställs till 1 935 tkr 
 
Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd ska anta internbudget inom given 
ram senast under oktober 2020. Internbudget ska delges kommunstyrelsen för kännedom, senast 
november 2020. Eventuell omdisposition av internbudgeten under verksamhetsåret ska anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 
Investeringsanslagen upptas till 85,9 mnkr för 2022 inklusive ombyggnad Hunnebohemmet och 
skredförebyggande åtgärder Hunnebostrand.  
 
Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 
år 2022, med totalt 30,0 mnkr 
 
Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022. 
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Ansvariga nämnder får i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor, så att budgeterade intäkter 
uppnås. 
 
Borgensavgift fastställs för respektive bolag till: 
Sotenäsbostäder AB  0,32 % 
Sotenäs Vatten AB 0,02 % 
Sotenäs RehabCenter AB 0,65 % 
 
I övrigt godkänna budgethandlingen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022 
 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas 
presidier gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår 
och diskuterat om dessa förutsättningar.  
 
Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på        
9 060 personer. Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad 
förändring av KPI och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. 
Lönekostnadsökningar täcks centralt. 
 
Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) senaste 
prognos (maj 2021) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Utmaningen 
inför kommande budget- och planår är att öka de budgeterade resultatnivåerna för att 
möta de ökade investeringsutgifterna samt att anpassa verksamhetens kostnader efter 
minskade intäkter.  
 
För 2022 ökar skatteintäkter och generella bidrag med 21,9 mnkr. En rejäl ökning 
jämfört med tidigare beroende på ökade skatteintäkter samt tillskott i reglerings posten 
(effekt av coronapandemin). Tillskott i regleringsposten minskar dock kraftigt de 
kommande åren fram till 2024. För budget 2021 uppgår denna post till 26,9 mnkr och 
för budget 2022 till 21,0 mnkr. För budget 2024 sänks den till 12,2 mnkr.  
 
Det riktade bidraget för äldreomsorgssatsning på 5,6 mnkr har precis som för 2021 
tillförs omsorgsnämnden. Inför budget 2022 har beslut tagits om att borgensavgifter tas 
ut av samtliga helägda kommunala bolag. Därtill ändras redovisning av 
exploateringsverksamhet, vilket påverkar driftsredovisningen då detaljplaner och 
översiktsplan ska kostnadsföras löpande. Utöver det sker särskilda satsningar inom 
omsorg och kommunstyrelsen. Samt att delar av Utbildningsnämndens minskning av 
budgetram skjuts fram till 2023.  
 
Då ny vision 2032 är antagen har en stor översyn genomförts avseende 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och en utökning 
sker av dessa mål. I mål- och resursplan är verksamhetsmål samt indikatorer 
uppdaterade. För respektive mål framgår vilken nämnd eller bolag som ska ta sig an 
målet.  
 
I planen anges kommunens långsiktiga finansiella mål och för innevarande års budget 
definieras kortsiktiga mål. För 2022 budgeteras med ett resultat på 9,0 mnkr vilket 
innebär ett resultat på 1,6 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal 
utjämning. Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål för mandatperioden uppgår till 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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1,0 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. Beräknat på utfall 
2019 och 2020 samt budget 2021 och 2022 beräknas det genomsnittliga resultatet uppgå 
till 1,8 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning därmed också 
det långsiktiga resultatmålet vara uppfyllt. Således är också balanskravet under året och 
under mandatperioden uppfyllt. 
 

Bakgrund  
Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och 
genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 
2022. Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och 
arbetat fram ett förslag till budget för 2022.  
 
För budget 2022 sker ett antal tillfälliga utökningar av nämndernas budgetanslag.  
 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  

Inför budget 2022 sker en ökning av tilldelade anslag. Viktigt att fortsatt ha god kontroll 
över utvecklingen av verksamhetens nettokostnader.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2022 enligt nedan vilket innebär följande 
förändringar gentemot 2021 års budgetramar: 
 
Kommunfullmäktiges, anslag fastställs till 1 006 tkr 
 
Revisionens anslag fastställs till 737 tkr 
 
Valnämndens anslag fastställs till 769 tkr 
 
Överförmyndarverksamhetens anslag fastställs till 978 tkr 
 
Kommunstyrelsens anslag fastställs till 82 245 tkr inklusive ofördelade medel på 8 108 
tkr. 
 
Omsorgsnämndens anslag fastställs till 232 387 tkr.  
 
Utbildningsnämndens anslag fastställs till 195 479 tkr 
 
Byggnadsnämndens anslag fastställs till 9 279 tkr 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
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Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställs till 1 935 tkr 
 
Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd ska anta internbudget 
inom given ram senast under oktober 2021. Internbudget ska delges kommunstyrelsen 
för kännedom, senast november 2021. Eventuell omdisposition av internbudgeten under 
verksamhetsåret ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Investeringsanslagen upptas till 88,8 mnkr för 2022 inklusive ombyggnad 
Hunnebohemmet och skredförebyggande åtgärder Hunnebostrand.  
 
Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens 
skulder under år 2022, med totalt 30,0 mnkr 
 
Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022. 
 
Ansvariga nämnder får i uppdrag att se över eventuell ändring av taxor, så att 
budgeterade intäkter uppnås. 
 
Borgensavgift fastställs för respektive bolag till: 
Sotenäsbostäder AB  0,32 % 
Sotenäs Vatten AB 0,02 % 
Sotenäs RehabCenter AB 0,65 % 
 
I övrigt godkänna budgethandlingen. 
 

Bilaga/Bilagor 
• Mål- och resursplan 2022 - 2025 budget 2022 daterad 2021-06-08 

Skickas till 
Nämnderna  
Ekonomiavdelningen 
Sotenäsbostäder AB 
Sotenäs Vatten AB 
Sotenäs RehabCenter AB 
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Sammanfattning  
Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 060 

personer. Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI 
även intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt. 

 
Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste prognos 

(maj 2021) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Utmaningen inför kommande 
budget- och planår är möta minskade statsbidrag. För 2022 ökar skatteintäkter men de generella 
bidragen, kommunen erhöll för covid-19 pandemin, sjunker något. Dessa bidrag uppgår ändå till 
relativt höga nivåer. Inför 2023 och 2024 sjunker dessa med ca 10,0 mnkr. Sammantaget för 2022 
ökar skatteintäkter och kommunal utjämning med 4,0 procent motsvarande 21,9 mnkr. 

 
Budgeterat resultat uppgår till 9,0 mnkr för 2022. Med utfall 2019 och 2020 samt budget 2021 

och 2022 innebär det att kommunfullmäktiges finansiella resultatmål är uppfyllt över 
mandatperioden. Nämndernas besparingar på 36,5 mnkr över åren 2019 - 2022 kvarstår i planen, 
förutom för Utbildningsnämnden där 1,7 mnkr förskjuts till 2023. Förutom uppräkning av lön- 
och prisindex ökar nämndernas nettoramar med 7,3 mnkr.  Med anledning av förändrad 
redovisning av exploateringsverksamhet, uppdaterad Vision, tillfälliga utökningar på 
Omsorgsnämnden samt Kommunstyrelsen. I budget 2023 finns ofördelad besparing på -3,5 mnkr. 
För kommande år är det nödvändigt att fortsätta minskningen av verksamheternas nettokostnader 
för att möte kommunfullmäktiges resultatmål på 2 procent och anpassning till lägre generella 
bidrag.  

 
Mål för god ekonomisk hushållning anger kommunens långsiktiga finansiella mål. I inne-

varande års budget definieras kortsiktiga mål. Där resultatmål för 2022 sätts till 1,6 procent i 
förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. Verksamhetens mål för god ekonomisk 
hushållning har en större översyn genomförts detta med anledning av uppdaterad vision, i enlighet 
med gällande styrmodell. I samband med översynen ökas dessa till 10 mål med tillhörande  
indikatorer. 
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 Vision och programförklaring 
 
Vision 2032 

Ny vision är framtagen och denna antogs av kommunfullmäktige i november 2020. Visionen 
bygger på tio långsiktiga visionsmålbilder. Till varje av dessa kopplas fokusområden för perioden 
fram till år 2032. 

Visionen tillsammans med programförklaringen ligger till grund för fullmäktiges verksamhets-
mål för god ekonomisk hushållning. Dessa bryts ner av nämnderna i form av styrande 
verksamhetsmål.  

Inför budget 2022 har därför skett en revidering av fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning. Revideringen har effekt på både drifts- och investeringsbudgeten. 
 

TIO TUSEN ANLEDNINGAR ATT SATSA PÅ SOTENÄS KOMMUN 
 
1. LIVSLÅNGT LÄRANDE MED 1 000 UTBILDNINGSPLATSER. 

2. KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR 1 000 ARBETSTILLFÄLLEN.  

3. EN LEVANDE KOMMUN MED 1 000 NYA INVÅNARE. 

4.MARITIMT KLUSTER MED  1 000 M KR I INVESTERINGAR. 

5. FLER BOENDEFORMER MED 1 000 NYA BOSTÄDER. 

6. BESÖKSNÄRINGEN MOTSVARAR 1 000 HELÅRSARBETEN. 

7. NYINVESTERINGAR OCH ETABLERINGAR PÅ 1 000 M KR. 

8. KULTUR-OCH FRITIDSUTBUD MED 1 000 OLIKA AKTIVITETER 

9. ÖVERSIKTSPLAN MED 1 000 KM NY INFRASTRUKTUR 

10. 1 000 HÅLLBARA INITIATIV 

 

Se visionen i sin helhet på sotenas.se – visioner och framtidsidéer  

  

https://sotenas.se/kommunpolitik/politikochdemokrati/visionerochframtidsideer.4.342b798515b7e79110d634cc.html
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Programförklaring för mandatperioden 2019–2022  
Hela Sotenäs skall leva. Sotenäs skall vara ett hållbart och levande samhälle där fler människor 

från olika generationer kan bo, leva, arbeta och besöka kommunen året om. En förutsättning för 
detta är en fortsatt ansvarsfull styrning av kommunens ekonomi.  

 
Detta skall uppnås under mandatperioden 2019–2022 
 
Skola, utbildning, kultur och fritid  

Vi har förskolor och skolor, som erbjuder trygghet, valfrihet och närhet.  
Vi är en av landets främsta skolkommuner, där alla kan lyckas.  
Vi har en gemensam pedagogisk vision och verksamhetsidé inom skolan.  
Vi har en bredd och mångfald av olika kultur- och fritidsaktiviteter under hela året.  
 

Vård och omsorg  
Vi erbjuder en trygg och respektfull omvårdnad med individen i fokus.  
Vi värnar den enskildes möjlighet till valfrihet avseende både utförare och insatser.  
I Sotenäs kommun utgör de ideella insatserna en viktig del av omsorgen. 
 

Hållbarhet och utveckling  
Sotenäs kommun har en hållbar och säker livsmiljö.  
Vi är Sverigeledande på symbios och cirkulär ekonomi med maritim inriktning.  
Vår kommun är lyhörd och lösningsorienterad för näringslivets behov av service och infra-

struktur.  
Kommunens infrastruktur är ändamålsenlig och hållbar.  
Besöksnäringen är ekonomiskt lönsam för kommunen.  
 

Samhällsbyggnad  
Kommunen har rimliga handläggningstider i alla tillståndsärenden.  
Sotenäs är en trygg och säker kommun att bo, leva, arbeta och vistas i.  
Det finns ett varierat utbud av bostadsalternativ för alla åldrar och i alla kommundelar. 
Vägarna möjliggör snabba och säkra pendlingsresor och godstransporter.  

Det är möjligt att cykla säkert mellan de olika kommundelarna 
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Översikt över verksamhetens utveckling 
 
 
 

Belopp i mnkr 
Utfall Budget Budget Plan Plan Plan 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Folkmängd 9 100 9 060 9 060 9 060 9 060 9 060 

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

Verksamhetens nettokostnader  
exkl. avskrivning 491,1 511,3 529,3 535,1 542,1 558,9 

Avskrivningar 35,9 28,8 28,8 28,9 32,4 32,4 

Årets resultat 18,1 5,5 9,0 12,3 12,5 11,7 
Årets resultat i förhållande till skatter, 
utjämning och generella bidrag 3,3% 1,0% 1,6% 2,1% 2,1% 1,9% 

Soliditet 70% 71% 72% 73% 74% 74% 

Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelser 39% 41% 43% 45% 47% 49% 

Nettoinvesteringar 34 39,3 88,8 92,2 48,9 45,1 

Självfinansieringsgrad 157% 87% 43% 45% 92% 98% 

Långfristig låneskuld - - - - 2,9 1,9 

              
Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital       
Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar        
Självfinansieringsgrad definieras som årets resultat + årets avskrivningar / 
nettoinvesteringar       
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Nämnder/företag Verksamhet Privata 
utförare 

Avtals-
samverkan 

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

 Sedan 2019 sker 
avtalssamverkan 
avseende Lön och IT 
tillsammans med 
Munkedal och 
Lysekils kommuner. 
Ersättningen 2020 
uppgår till 3 % av 
nämndens budget. 

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

Ersättning till 
privata utförare 
avseende 
skolskjutsar 2020 
står för 2,1 % av 
nämndens 
kostnader. 

 

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

Ersättning till 
privata utförare 
avseende 
hemtjänst och 
köpta platser 
inom individ- och 
familjeomsorg 
2020 står för 7,7 
% av nämndens 
kostnader. 
 

 

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

  

Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 

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

  

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

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

  

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

  

Regional 
avfallsanläggning i 
mellersta Bohuslän 
(Rambo) AB 
 

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

  

Stiftelsen Industrihus i 
Sotenäs kommun 

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

  

 
 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämndorganisation samt i tre 
helägda bolag och en stiftelse: Sotenäs Vatten AB (100 %), Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs 
RehabCenter AB (100 %) och Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun. Stiftelsen är i dagsläget 
vilande och avsikten är att upplösa stiftelsen. Till det kommer delägt bolag Regional 
avfallshantering AB (25 %), bolaget ägs med lika stora andelar tillsammans med Munkedals, 
Lysekils och Tanums kommuner. Utöver det finns samverkansföretaget Kommuninvest 
Ekonomisk förening (0,2 %).  

Kommunen anlitar privata utförare inom följande väsentliga områden: LOV hemtjänst, 
skolskjutsar och HVB-hem. 
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning 
Planeringsförutsättningar   

Samhällsekonomin 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) skrev i ekonomirapporten, oktober 2020, att kommuner 

och regioner skulle inför 2020 vara inställda på ett år med ansträngd ekonomi till följd av 
försvagad konjunktur i kombination med högt demografiskt tryck. Till det kom coronapandemin.  

I ekonomirapporten från maj 2021 att trots omfattande restriktioner och vågor av hög 
smittspridning befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under 
2021 ser prognosen för svensk BNP-tillväxt att uppgå till drygt 3 procent. I takt med sjunkande 
smitta och minskad vårdbelastning kommer restriktioner att kunna mildras därmed förväntas 
medföra extra skjuts till konjunkturen. Framförallt för de inhemska tjänstenäringarna. Däremot 
kommer det att ta tid innan pandemin är över. Mycket av det globala vaccinationsarbetet kommer 
troligtvis att kvarstå även 2022, speciellt i de fattigare delarna av världen.  

Både 2021 och 2022 beräknas en hög BNP-tillväxt. Tillväxten förutsätts i hög grad drivas av 
hushållens konsumtion. Det bidrar en starkare återhämtning av arbetade timmar. Däremot 
kommer det dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin. Trots en snabb 
konjunkturuppgång beräknas andelen arbetslösa i flera år överstiga nivån som gällde före 
pandemin.  

Svenska offentliga finanser är fortsatt starka, detta trots lågkonjunktur och mycket omfattande 
finanspolitiska satsningar. Som andelen av BNP var den svenska offentliga bruttoskulden 2019 
betydligt lägre än i många andra länder. Utvecklingen under pandemin har inneburit större 
skulduppgång i omvärlden jämfört med i Sverige. För 2020 ökade offentlig sektors konsoliderade 
bruttoskuld (Maastricht-skulden) för första gången på fem år. Ökningen på 5 procentenheter av 
BNP innebar att skuldkvoten landade på 39,9 procent. Prognosen för 2024 är att 
Maastrichtskulden går under 35 procent. Genomsnittlig skuldnivå i EU uppgår till cirka 90 
procent av BNP. Få EU-länder har så låg skuldkvot som Sverige. 

Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 
 

Kommunsektorn 2020 
Inför 2020 såg de samhällsekonomiska förutsättningarna svåra ut, allt pekade mot att såväl 

kostnader som intäkter skulle utvecklas svagt. Inför 2020 ökades också regleringsposten något. 
Men bokslut 2020 visar på rekordhöga resultat för kommunsektorn, ca + 35 miljarder.  

När pandemin slog till påverkade det både verksamheter och gav ekonomiska konsekvenser 
både avseende kostnader och intäkter. En av effekterna var att verksamheter fick stängas och 
andra verksamheter hade minskad efterfrågan. Med bland annat färre nya brukare inom 
äldreomsorgen, minskat nyttjande av skolbarnsomsorg (effekt av högsjukfrånvaro bland barnen i 
kombination med att många föräldrar arbetade hemifrån). Lägre omfattning av verksamhet är en 
förklaring till de goda resultaten. Omsorgsverksamheten drabbades av höga merkostnader, vilka 
till stor del täcktes av statsbidrag. Samtidigt kompenserades kommunsektorn med statsbidrag för 
hela sjuklönekostnaden för perioden april - juli och delvis under perioden augusti – november. 
Därtill ökade de generella bidragen markant. Där statsbidraget tog höjd för en utveckling av 
skatteintäkter som inte alls blev så låg som befarades under våren 2020.  

Sammantaget ökade de generella statsbidragen med 3,5 miljarder inför 2020 och därtill tillkom 
under 2020 ca 19 miljarder.  

Av kommunsektorns positiva resultat 2020 avser ca 30 miljarder beroende på verksamhetens 
resultat och de finansiella posterna bidrog med ca 5 miljarder. Under åren 2011 – 2019 har rea- 
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och exploateringsvinster samt engångsutbetalningar från AFA försäkring utgjort den största delen 
till sektorns goda resultat. Om dessa poster reducerar kommunsektorns resultat under perioden 
2011 – 2019 skulle resultaten minskas med över 90 procent. Under 2020 hade 16 kommuner 
negativt resultat.  

Investeringarna i kommunsektorn är fortsatt höga. I genomsnitt har investeringsvolymen ökat 
med ca 4 procent per år under 2000 - talet. För 2020 uppgick investeringar (exkl. kommunala 
bolag) till drygt 75 miljarder. I och med de goda resultaten har självfinansieringsgraden ökat. 
SKR bedömer att fram till 2024 kommer investeringsutgifterna att vara fortsatt höga. Som en 
konsekvens av det ökar de långfristiga skulderna med ca 80 miljarder fram till 2024.  

Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 
 

Kommunsektorn 2021 och kalkyl 2022 – 2024 
 

Skatteunderlaget beräknas vara relativt stark under 2021 – 2024 vilket gör att 
intäktsutvecklingen är förhållandevis god. Skatteintäkterna beräknas, vid oförändrad skattesats, 
att öka med ca 36 miljarder under dessa år. Pandemirelaterade statsbidragen kommer att ersättas 
i ungefärligt samma omfattning för 2021 som för 2020. Därefter sker en nedtrappning 2022 och 
2023 på 8 miljarder kronor. Riktade tillskott som ersättning av merkostnader inom omsorg samt 
sjuklöner försvinner 2020. Viss ersättning av sjuklöner finns dock kvar under början av 2021. 
Tidigare aviserade riktade bidrag inom omsorg, vuxenutbildning och skolan finns dock kvar. 

Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser goda ut de närmsta åren. SKR påtalar vikten av 
att ha i åtanke att de kommer att finnas stora eftersatta behov inom ett antal områden de 
kommande åren. Detta efter att pandemin avtagit. Resultaten för 2021 beräknas ändå uppgå till 
ca 3,5 procent i förhållande till skatt och kommunal utjämning. 

För åren 2022 – 2024 beräknas kostnaderna för kommunsektorn att öka i takt med den 
demografiska utvecklingen. Utmaningar framåt är befarad ökning av ekonomiskt bistånd. Trots 
att någon tydlig ökning av månadsstatistiken under våren 2021 inte påvisats än. Talar mycket för 
en ökning, detta då arbetslösheten förväntas öka till 8,6 procent 2021. SKR beskriver och risk för 
ökat missbruk och psykisk ohälsa samt ökat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i 
samband med isolering, hemarbete, stress och ekonomisk oro. Orosanmälningar till socialtjänsten 
rörande barn och unga ökade med 5 procent under 2020 jämfört med 2019. 

För 2022 beräknas resultaten sjukna till 3 procent i förhållande till skatter och kommunal 
utjämning för 2023 beräknas resultaten att bli strax över 2 procent. För 2024 måste ca 8 miljarder 
kronor tillskjutas för att nå ett resultat på 2 procent i förhållande till skatter och kommunal 
utjämning om inga effektiviseringar eller andra åtgärder vidtas. Detta då skatteunderlagstillväxten 
förväntas sjunka samt att personalomkostnadspålägget förväntas öka. Tillskottet på bidrag 
motsvarar en skattehöjning på 30 öre.  

Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 
 

Statlig styrning 
En viktig del i kommunens budgetarbete är hur kommunerna påverkas av den statliga 

styrningen. SKR har på initiativ av Välfärdskommissionen listat vilka delar av den statliga 
styrnings som skulle kunna medföra effektivare och bättre välfärd för invånarna. Detta genom 
lagar och förordningar och riktade statsbidrag. 

 
Därtill visar Statskontorets rapporter och analys att statens styrning över den kommunala 

sektorn blivit mer komplex och detaljerad.  
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Riktade bidrag 
Trots mycket kritik minskas inte antalet riktade statsbidrag. Statskontorets rapport 2020 visade 

att den statliga styrningen ökat betydligt de senaste åren och är idag mycket omfattande och 
detaljerad. Styrningen sträcker sig, enligt Statskontoret, långt in i kommunernas verksamhet och 
påverkar både vads om görs och hur det ska göras. Utgångspunkten måste vara att kommuner, 
inom ramen för lag, regler och ekonomiskt utrymme, själva vill åstadkomma det bästa möjliga.  

De riktade statsbidragen inom äldreomsorgen är exempel på detta. Månadsdata 2021 visar på 
att antalet brukare inom äldreomsorgen fortsätter att minska, både inom särskilt boende och 
hemtjänst. Detta samtidigt som stora statliga tillskott har tillförts äldreomsorgen. För 2019 fanns 
två statsbidrag på ca 900 miljoner kronor. Nu finns elva bidrag på 14,2 miljarder kronor. Bidragen 
har olika komplexitet, som exempel på relativt okomplicerade bidrag kan nämnas 
investeringsstöd till äldrebostäder. 

Däremot är den enskilda satsningen på 4 miljarder kronor – vilken annonserades som riktade 
medel till äldreomsorg och som vidare kom utan krav på hur de kan användas. Trots detta har 
Socialstyrelsen infört villkor på att medel som ej går till äldreomsorg ska återbetalas. Villkoren 
från Socialstyrelsen bidrar till stor osäkerhet för kommunerna. Detta kan försämra 
produktiviteten och riskerar att de kommuner som drabbats hårdast av pandemin är samma 
kommuner som i och med att de har färre brukare, får svårast att ökas sina kostnader och riskerar 
att få krav på återbetalning.  

Satsningen äldreomsorgslyftet på 4,3 miljarder tillkom i syfte att minska timanställningar och 
för att höja den medicinska kompetensen. Det är problematiskt för kommuner att förhålla sig till 
detta bidrag, inte bara utifrån rekryteringsläget på arbetsmarknaden, utan också utifrån att 
bidraget endast gäller 2021. 

Totalt fanns 183 riktade statsbidrag under 2020. Många riktade bidrag utformas så att de 
”skyddar” vissa verksamheter ekonomiskt. De kan därigenom motverka nödvändig utveckling 
och effektivisering av en verksamhet. Medan en annan verksamhet istället måste utsättas för större 
besparingar för att kommunen fördelningen fullt ut men måste klara en ekonomi i balans. 
Kommuner står inför att hantera en situation med minskade ekonomiska ramar och stora 
rekryteringssvårigheter. Den stora mängden riktade bidrag kräver också administration, där 
trycket också ökar i takt med ökade riktade bidrag. Sammantaget riskerar de riktade bidragen att 
driva upp kostnaderna på en nivå som kommuner/regioner inte kan finansiera när bidragen 
upphör. Bidragen är oftast tillfälliga vilket medför kortsiktighet i kommunens/regionens 
planeringsförutsättningar. 

Därtill skapar bidragen, inte allt för sällan, förväntningar hos kommuninvånarna men där 
bidraget knappt räcker till arbetstiden som det tar att söka bidraget. Som exempel lyfter SKR fram 
införande av bidrag för att skapa ”nattis” på 77 miljoner. Där Orsa kommun fick mindre än 10 tkr 
och Upplands Väsby kommun erhöll 160 tkr.  

Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 
 
Långsiktighet  
Det gäller för kommunsektorn att, trots ett gott resultat, ändå se till att inte dra på sig 

kostnadsökningar som kvarstår året därpå när de riktade statsbidragen är borta. När väl pandemin 
är över väntas ekonomiska utmaningar att hantera - då krävs långsiktig planering och en förändrad 
och mer stödjande statlig styrning. Om kommuner och regioner ska våga dra på sig mer 
långsiktiga kostnader för exempelvis fler anställda måste de också få besked om en mer långsiktig 
finansiering. Det duger inte att ge bidrag under ett enskilt år och reglera detta i detalj. Det riskerar 
att sätta kommuner och regioner i en ekonomisk situation som de själva inte kan hantera på sikt. 
Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 
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Aktuella kommunalekonomiska frågor 
Regeringens förslag avseende en delegation för kommunal ekonomi i balans är nu på remiss. I 

förslaget ingår att delegationen erhåller en miljard till sitt förfogande, under åren 2021 – 2024. 
Detta för att stärka ekonomiskt svaga kommuner och regioners situation. SKR har ställt sig 
positiv. Däremot anser SKR att urvalskriterierna bör slopas då de inte är tillräckligt träffsäkra. 
Vidare föreslår SKR att i stället bör kommuner/regioner ansöka om stöd samt att delegationen bör 
särskilt bör uppmärksamma långvarig befolkningsminskning och svag ekonomisk ställning.  

Riskdagen gjorde i december 2020 ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en 
utredning som ser över hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet med fokus på 
utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet. SKR har påtalat, i flera remissvar, en sådan 
översyn. Detta exempelvis avseende LSS-utjämningen vilken är påverkbar och sannolikt 
kostnadsdrivande. 

Utredning pågår avseende regelverket om ekonomisk förvaltning i kommunallagens 11 kapitel. 
Utredningen ska lämna förslag till bättre förutsättningar för kommuner och regioner att möta 
kommande utmaningar och samtidigt säkra en långsiktigt hållbar utveckling för den kommunala 
verksamheten. Med syfte att ge ett tydligare ramverk för ekonomistyrning, för kommuner och 
regioner att själva utifrån sina förutsättningar utforma sin ekonomistyrning. Betänkande ska 
överlämnas till regeringen i september 2021. 

Livslängdsantagande för anställda i kommunal sektor har förändrats, särskilt för män. Högre 
livslängd innebär att pensionsskulden ökar, eftersom pensionsförmånen är livsvarig. 
Pensionsskulden beräknas öka med ca 23 miljarder kronor. 

Källa: Sveriges kommuner och regioner Ekonomirapport maj 2021 

 
Sotenäs 

 
Det kommunala skatteunderlaget 

• Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas uppgå till 565,2 mnkr 2022, en ökning 
med 21,9 mnkr (4,0 procent) jämfört med budget 2021. Väsentligaste förklaringarna till 
ökningen är ökade skatteintäkter.  

• Tillväxt i skatteunderlaget ökar nu efter nedgången 2020, men är inte uppe i de nivåer 
som för åren 2017 - 2019. Genomsnittlig ökningstakt de kommande fyra åren beräknas 
uppgå till 2 procent. 

• Kommunens avgift till kostnadsutjämning uppgår till 33,3 mnkr för 2022 och fortsätter 
därmed att öka något. Även för kommande år beräknas avgiften öka.  
Inkomstutjämningsbidraget uppgår till 56,9 mnkr. För 2023 sker en viss nedgång, 
därefter beräknas en ökning för de kommande åren. LSS-avgiften ökade markant till 
2021. För 2022 uppgår avgiften till 15,1 mnkr.  

• Fastighetsavgiften uppgår till 38,5 mnkr för 2022.  
 
Riktade bidrag äldreomsorg mm 

Äldreomsorgssatsning/äldreomsorgslyft. Regeringen har aviserat 4 mdkr till kommuner i 
permanent äldreomsorgssatsning och 3,4 mdkr till kommuner i tillfälligt äldreomsorgslyft i form 
av riktade statsbidrag. De riktade statsbidragen uppgår för Sotenäs kommun till 5,6 mnkr för 
äldreomsorgssatsningen och 4,7 mnkr för äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgslyftet avser endast 
2021. I budgetförslaget ingår att omsorgsnämnden söker bidrag. Omsorgsnämnden hanterar även 
eventuella krav på återredovisning.  
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Utöver dessa satsningar finns övriga riktade bidrag gentemot omsorgsverksamhet men 
framförallt riktat till utbildningsförvaltningen. Dessa bidrag hanteras, precis som tidigare, av 
respektive förvaltning. 
 
Pensionskostnader 

Pensionskostnaderna fortsätter att öka. Detta beror på att de anställdas pensioner belastar 
kommunsektorns resultat dubbelt under en lång period, i och med att kostnaderna avser både för 
tidigare anställda och för dagens anställda. De senaste åren har löneökningar har också medfört 
att fler personer intjänat rättighet till förmånsbestämd ålderspension (FÅP) enligt kollektivavtal. 
Detta med ökade pensionskostnader som följd.  

RIPS-kommittén beslutade under våren 2021 om att höja livslängsantaganden, framförallt för 
män. Ny beräkning från Skandia (maj 2021) med uppdaterade livslängdsantagande visar inte på 
någon större förändring för Sotenäs del, jämfört med tidigare prognoser.  

Kostnaden för pensioner beräknas för 2022 uppgå till 40,3 mnkr. En kostnadsökning på 3,0 
mnkr, vilket ligger i paritet med samma nivå som tidigare års beräkningar. För 2023 och 2024 
beräknas i dagsläget inte med ytterligare höjning. Däremot visar beräkningen behov av ökning 
med 1,0 mnkr för 2025. 

Förändrade livslängdsantaganden befarades också påverka ansvarsförbindelsen, dvs 
pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen. Men inte heller här påverkas Sotenäs. 
Ansvarsförbindelsen sjunker succesivt för 2022 och de kommande åren.  

 
Befolkningsutveckling 

Befolkningsutveckling samt befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling har stor 
betydelse för kommunens kommande planering av verksamheten och framtida kostnads-
beräkning. Verksamheter för barn och unga samt äldre kostar mycket. Befolkningen ökade något 
2020 till 9 100 invånare. Ökningen i befolkningen mellan 2019 och 2020 sker i huvudsak i 
åldersgruppen 65 – 79 år.  

SCB har presenterat statistik för första kvartalet 2021 som visar att Sotenäs befolkningen sjunker 
med -35 invånare jämfört med årsskiftet 2020 och uppgår till 9 065. Detta pga. negativt flyttnetto 
samt fortsatt negativt födelsenetto. Första kvartalet 2021 föddes 14 barn i Sotenäs. 

För kommande år används prognos framtagen av SCB.  
 

Folkmängd, utfall 2016 – 2020 samt prognos 2032 samt förändring mellan 2020 och 
2032 

       
Förändring 2020 - 

2032 
Åldersgrupp 2016 2017 2018 2019 2020 2032 Antal % 

0 - 19 år 1 519 1 522 1 494 1 500 1 459 1 388 -71 -5% 
20 - 64 år 4 668 4 630 4 581 4 556 4 549 4 263 -286 -6% 
65 + 2 878 2 921 2 955 3 005 3 092 3 575 483 16% 
  varav 65 - 79 år 2 116 2 205 2 245 2 306 2 391 2 255 -136 -6% 
  varav 80 + 762 716 710 699 701 1 320 619 88% 
Totalt 9 065 9 073 9 030 9 061 9 100 9 226 126   

 
Källa: SCB, För åren 2021 – 2032 befolkningsprognos från SCB 

Åldersfördelningen bland invånarna styr vilken kommunal service som efterfrågas. Inför 2032 
sker enligt prognosen en minskning i de yngre åldersgrupperna. De i arbetsför ålder fortsätter att 
sjunka. Däremot sker en ökning i åldersgrupperna 65 + och framförallt i åldersgruppen 80 +. Som 
beräknas öka med över 600 personer fram till 2032 med nuvarande prognos. Något som noga 
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måste följas under kommande år, för planering av eventuellt medföljande behov inom ordinärt 
boende.  

Befolkningen karaktäriseras av att andelen personer över 65 år och äldre är mycket hög. Andelen 
av befolkningen som är 65 år och äldre uppgår 2020 till 34 procent för 2032 beräknas enligt 
prognosen att andelen uppgår till 39 procent. För 2020 Medelåldern hos kommuninvånarna 
uppgår till 49,8 år. En viss ökning jämfört med de två föregående åren. Det placerar Sotenäs på 
bland de kommuner i riket med och kommunen med högst medelålder i Västra Götalands 
Regionen. 

 
Företagsetablering – landbaserad laxodling 

Under 2020 har Sotenäs arbetat med en etablering av cirkulär industripark som kommer att 
bedriva Europas största landbaserade laxodling. Med därtill hörande kringindustrier som till 
exempel slakteri och foderfabrik. Byggnadsytan beräknas bli 500 000 – 600 000 kvadratmeter 
fullt utbyggd och producera 100 000 ton lax årligen. I själva industriparken beräknas ca 2000 
personer komma att arbeta och ungefär lika många i kringindustrin.  

Ett arrendeavtal är upprättat mellan kommunen och företaget. Avtalet sträcker sig över 50 år. 
Etableringen kommer, om tillstånd ges, att påverka hela kommunkoncernen på många olika sätt. 
Med ökade skatteintäkter och arrendeintäkter, men också med förhoppning av ökat antal invånare 
och en jämnare åldersfördelning. Detta innebär också ökade krav på tillgången till bostäder, 
renhållning samt vattenförsörjning vilket direkt påverkar de kommunala bolagen.  

Får inte företaget godkänt miljötillstånd kommer etableringen inte att realiseras. Företaget 
hoppas få svar under 2021 för att därefter komma igång med byggnadsarbeten. Anläggningen 
beräknas vara i full produktion 2026. 

 
Vision 3032 

Kommunfullmäktige beslutade under slutet av 2020 om en ny Vision för Sotenäs kommun. 
Vision 2032 som bygger på 10 000 anledningar att satsa på Sotenäs kommun. Visionen visar 
målbilden för kommunen fram till 2032. I visionen ingår fokusområden per målbild för 
kommande år. I samband med uppdaterad vision ses kommunfullmäktiges verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning över. Det innebär uppdaterade verksamhetsmål för budget 2022 samt 
viss påverkan på driftskostnader och investeringsutgifter.  

 
Personal- och kompetensförsörjning 

Under kommande år märks en betydande personalavgång i kommunens organisation. Detta 
kommer sig dels av pågående generationsväxling men också på grund av ökad konkurrens om 
personal. För Sotenäs del uppnår 113 personer 67 års ålder mellan åren 2021 – 2027. 

 
Skatter och generella bidrag 

Skattesatsen för kommunen har sedan 2015 legat på 21,99 procent för beskattning av 
löneinkomster, pensioner och sociala ersättningar. Ökning av skatteunderlag och därmed skatte-
intäkter är i huvudsak kopplade till de allmänna löneökningarna i samhället. Kommunens egna 
skatteunderlag har ökat stadigt de senaste åren och uppgick 2020 till 104,5 procent av 
riksgenomsnittet.  För kommande år beräknas en minskning. Skatteprognos som ligger till grund 
för budgeten daterad 2021-05-31. 
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Ökningstakt skatteintäkter mellan åren 2015 – 2026 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 % 9% 3% 6% 3% 3% -1% 0% 5% 4% 2% 3% 3% 

Utveckling mnkr 411,8 424,8 450,8 463,5 477,4 474,5 472,9 497,2 515,8 524,9 541,7 559,1 

Ökning mnkr 32,9 13,0 26,0 12,7 13,9 -2,9 -1,5 24,3 18,6 9,1 16,8 17,4 
 
Ovanstående tabell visar förändringen av skatteintäkter mellan åren för perioden 2015 – 2026. 

För 2021 minskas skatteintäkterna detta beroende på effekterna av pågående coronapandemin. 
Det innebär att ökningstakten av skatteintäkter, i genomsnitt, för mandatperioden 2019 - 2022 
endast uppgår till 2 procent. För perioden 2022 – 2026 är den genomsnittliga ökningstakten 3 
procent.  

 
Välfärdsmiljarder är benämningen på de 10 miljarder kronor som regeringen tillfört kommuner 

och landsting i syfte att skapa långsiktigare planeringsförutsättningar. Denna post upphör helt 
2021 och utgår därefter endast ifrån invånarantal.  

De ska nya välfärdsmiljarderna från BP 2018 ingår redan sedan tidigare i regleringsposten. 
 
Kommunal utjämning inklusive fastighetsavgift 

Utöver skatteintäkterna tillkommer det kommunala utjämningssystemet. Där den kommunala 
fastighetsavgiften ingår vilken är en viktig inkomstkälla för Sotenäs kommun. Det kommunala 
utjämningssystemet består av bidrag/avgifter för att utjämna för skilda förutsättningar mellan 
landets olika kommuner. Till största del innebär utjämningssystemet för Sotenäs del att 
kommunen betalar avgift till systemet. Se nedan för beskrivning av systemet. 

 
Inkomstutjämning kompenserar för olikheter mellan olika kommuners skattekraft, det vill säga 

i medborgarnas genomsnittsinkomst. Samtidigt skjuter staten till medel så att varje kommun är 
garanterad en inkomstnivå som motsvarar 115 procent av medelskattekraften i Sverige. 
Medelskattekraften i Sotenäs uppgick 2020 till 104,5 procent. Prognosen avseende 
medelskattekraften i förhållande till riket ses en minskning för de kommande åren. Det innebär 
vidare att kommunens bidrag ökar. Detta tack vare att kommunen är garanterad inkomstnivå 
motsvarande 115 procent av medelskattekraften i riket.  

Tabellen visar utveckling av kommunens skattekraft, prognos för förändring av 
inkomstutjämningsbidrag i kronor/invånare, skattekraft i kronor/invånare samt skattekraft i 
procent av rikets. Med nuvarande prognos sjunker kommunens egen skattekraft från 104,5 
procent 2020 till 101,8 procent 2026. Det innebär samtidigt att inkomstutjämningsbidraget ökar 
från 43,0 mnkr 2020 till 63,9 mnkr 2026. 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Inkomstutjämningsbidrag 

kronor per invånare 4 749 6 084 6 281 6 021 6 603 6 833 7 055 

mnkr 43,0 55,6 56,9 54,6 59,8 61,9 63,9 

Skattekraft i procent av rikets 104,5 101,6% 101,8% 102,7% 101,8% 101,8% 101,8% 

 
 
Kostnadsutjämning har till syfte att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader 

mellan kommuner, t.ex. andelen barn och äldre bland kommunens invånare. Systemet har däremot 
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inte till avsikt att utjämna för skillnader som beror på servicenivå, kommunala avgifter eller 
politiska prioriteringar. Systemet är helt ock hållet interkommunalt. 

Kostnadsutjämning består av ett antal delmodeller för olika verksamheter och kostnadsslag. I 
varje delmodell beräknas en standardkostnad i kronor per invånare för respektive kommun eller 
region. De beräknade standardkostnaderna summeras till en strukturkostnad per kommun eller 
region. De kommuner/regioner som har en strukturkostnad som överstiger den genomsnittliga 
strukturkostnaden i landet för ett kostnadsutjämningsbidrag som utgör mellanskillnaden. De 
kommuner/regioner som har en strukturkostnad som understiger den genomsnittliga struktur-
kostnaden får betala en kostnadsutjämningsavgift.  

Eftersom Sotenäs kommun enligt kostnadsutjämningssystemet har en gynnsammare struktur än 
rikssnittet får kommunen betala en kostnadsutjämningsavgift till kostnadsutjämningssystemet. 
Storleken på avgiften har ökat markant de senaste åren, främst beroende på demografiska 
utvecklingen. För 2022 sker ytterligare ökning samt även för de kommande åren. Sotenäs har en 
lägre andel av befolkning i de olika åldersgrupperna jämfört med riket, i samtliga åldersgrupper 
förutom befolkningen +65 år.  Nedan framgår ökningstakten mellan åren.  

 
Utveckling kostnadsutjämningsavgift mellan åren 2015 – 2026 

 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Avgift kr/inv. -520 -520 -1 450 -1 652 -3 051 -3 316 -3 301 -3 675 -3 752 -3 840 -3 936 -4 036 
Befolkning 
antal 9 065 9 065 9 073 9 030 9 061 9 100 9 060 9 060 9 060 9 060 9 060 9 060 

Avgift mnkr -4,7 -4,7 -13,2 -14,9 -27,6 -30 -29,7 -33,3 -34,0 -34,8 -35,7 -36,6 

 
LSS-utjämning ska jämställa kommunernas kostnader för LSS (lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade). Utjämningen avgörs av antalet personer inom kommunen som har 
insatser inom LSS. Avgiften har varierat stort de senaste åren. För 2021 ökade avgiften till 13,4 
mnkr. För budget 2022 och för de kommande åren beräknas den preliminära avgiften uppgå till 
15,1 mnkr.  

 
Kommunal fastighetsavgift infördes 2008 och innebär att kommuninvånare som äger en 

fastighet ska betala en avgift baserad på taxeringsvärde. För kommunens del uppgår avgiften till 
38,5 mnkr för 2022. Någon uppräkning har inte skett för kommande år. En ökning kan dock 
förväntas, sedan 2016 har avgiften ökat i genomsnitt med cirka 7 procent per år. 

 
Regleringsposten; den totala nivån på kommunens samtliga utjämningsbidrag jämförs med 

statens anslagna medel för kommunal utjämning. Är anslagna medel högre eller lägre än 
kommunens netto genereras ett bidrag eller avgift till kommunen. Tack vare satsningar i samband 
med Coronapandemin ökar regleringsposten 2020 och 2021 för att därefter succesivt sjunka de 
kommande åren. För 2022 uppgår regleringsposten till 21,0 mnkr inför 2024 beräknas posten till 
12,2 mnkr.  

 
Utveckling av skatter och kommunal utjämning fördelar sig enligt tabell nedan. För 2019 var det 

att ökningstakten 0 procent detsamma gäller för budget 2021. Normalt sett är det denna förändring 
som kan finansiera samma verksamhet som föregående år med uppräknad med index. För budget 
2019 innebar det att det budgeterade resultatet uppgick till -7,5 mnkr. Då budgeterades också med 
att ta RUR i anspråk. Då utfallet för 2019 blev positivt, blev det dock inte aktuellt att utnyttja 
RUR. From 2022 och kommande planår beräknas genomsnittlig öknings-takt för skatter och 
kommunal utjämning att uppgå till ca 3 procent.  
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Skatteintäkter och kommunal utjämning - utveckling i procent  

 

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Skatteintäkter 3% 3% -1% 0% 5% 4% 2% 3% 3% 
Kommunal utjämning -24% -50% 150% -2% -5% -11% -33% 12% -6% 
Fastighetsavgift 7% 6% 7% 8% 3% 0% 0% 0% 0% 
Sammantagen ökning 1% 0% 4% 0% 4% 2% 2% 3% 3% 

 
Källa: Skatteverket och SKR 
 
 

Sammanställning skatter och generella bidrag mnkr 
 

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan 

(mnkr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Skatteintäkter 466 481 483 476 497 516 525 542 559 

Preliminär slutavräkning innevarande år -2 -4 -9 -3         
Preliminär slutavräkning föregående år   0             
Summa skatteintäkter 464 477 474 473 497 516 525 542 559 

                 
Inkomstutjämningsbidrag 44 41 43 49 57 55 60 62 64 

Kostnadsutjämning  -15 -28 -30 -30 -33 -34 -35 -36 -37 

Regleringspost 1 7 9 27 21 14 12 10 7 

Övriga statsbidrag ex byggbonus 5 3 19 - - - - - - 

LSS-utjämning -9 -10 -8 -13 -15 -15 -15 -15 -15 

Fastighetsavgift 31 32 35 37 38 38 38 38 38 

Summa generella bidrag 58 46 68 70 69 60 62 60 59 

Summa skatter och generella statsbidrag 522 523 533 543 565 574 586 601 617 
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten 

 
Kommunens styrmodell 

Grunden i Sotenäs kommuns målstruktur är kommunfullmäktiges fastställda vision. Visionen 
beskriver ett framtida önskvärt läge. Utifrån antagen vision samt antagen programförklaring 
fastställer kommunfullmäktige finansiella mål och mål för verksamheten för en god ekonomisk 
hushållning. Målen riktar sig mot hela kommunkoncernen, där även de kommunala bolagen 
inkluderas. Underrespektive mål framgår vart målet/indikatorn destinerats.  

Nämnden ansvarar för att kommunfullmäktiges mål för verksamheten arbetas in i nämndens 
målarbete och utifrån dessa fastställer styrande verksamhetsmål för nämnden. Målen är en 
konkretisering av kommunfullmäktiges mål. De styrande verksamhetsmålen är utgångspunkten 
för varje arbetsplats arbete inför de kommande två åren.  

Förvaltningen upprättar handlingsplaner utifrån nämndens styrande verksamhetsmål. 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att handlingsplan för förvaltningen tas fram 
samt att se till att varje avdelning/enhet har en handlingsplan. Enheternas handlingsplan bryts 
därefter ned till planer/aktiviteter på medarbetarnivå. Respektive chef ansvarar för handlingsplan 
för såväl sin enhet som för medarbetarna. Modellen kan beskrivas utifrån nedanstående bild: 

 

  
  
Uppföljning 
Målen för god ekonomisk hushållning följs upp tre gånger per år; april, augusti och december. 

För att avgöra huruvida målen uppnås kopplas ett antal indikatorer vilka, som begreppet antyder, 
indikerar om målen uppnåtts eller om utvecklingen går åt rätt håll. I årsredovisningen görs en 
fullständig uppföljning av samtliga mål för god ekonomisk hushållning med tillhörande 
indikatorer (om ingen eftersläpning i statistik finns). Nämndernas styrande verksamhetsmål följs 
upp i nämndernas tertialrapporter. En del indikatorer kopplat till nämndernas mål mäts en gång 
per år, andra mäts med preliminära siffror tertialvis. Detta påverkar måluppföljningens 
detaljeringsgrad i delårsrapporterna.  
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God ekonomisk hushållning  
Kommuner har sedan 1992 års kommunallag trädde i kraft haft krav på sig att verksamheten ska 

bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Under år 2000 tillkom balanskravet och under 2013 
infördes en möjlighet att använda en resultatutjämningsreserv. Samtliga delar av regelverket ska 
årligen följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse. I avsnittet ingår: 

 
 Mål för god ekonomisk hushållning,  

 Finansiell analys 

 Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv 

 
Bakgrund 

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

Vad ska då kommunerna göra? 
 Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller 

landstinget. 

 För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning.  

 För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. 

 Kommunen ska också besluta om man vill använda sig av en resultatutjämningsreserv. 

Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i att varje generation 
ska bekosta den kommunala service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med 
ett oförändrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer. För att kunna leva upp 
till detta har kommunen beslutat om tre finansiella mål. Dessa behandlas under detta avsnitt. 
Vidare har kommunen beslutat om fem verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning.  

 
Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning sker i delårsrapport och årsredovisning. 
Kommunstyrelsen utvärderar i förvaltningsberättelsen de mål som kommunfullmäktige fastställt. 
Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. 
För att kommunstyrelsen ska kunna göra denna bedömning har kommunfullmäktige angett en 
lägsta nivå av måluppfyllelse för att god ekonomisk hushållning ska ha uppnåtts. 

 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god 

ekonomisk hushållning att: 
 
 En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller kommer att uppfyllas 

under den tidsperiod som anges i målformuleringen. 

 Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret  
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Mandatperiodens mål för god ekonomisk hushållning 

För att leva upp till god ekonomisk hushållning har Sotenäs kommun beslutat om tre finansiella 
mål och tio verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 

 
Finansiella mål 

 
1. Årets resultat 

Ekonomi i balans utgör miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatnivån bör 
vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande 
generation utan att den ska behöva en högre skatt. Långsiktigt ska resultatet i Sotenäs kommun 
uppgå till 2 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning för en god ekonomisk hushållning. 
 

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under mandatperioden 
2019 – 2022 uppgå till 1,0 procent. Därefter ska det långsiktiga resultatet uppgå till 2 procent av 
skatteintäkter och kommunal utjämning. 

 

 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Resultat i förhållande till 
skatteintäkter och 
kommunal utjämning 

3,3 % 
 

1,0 % 
 

1,6 % 
 

2,1 % 
 

2,1 % 
 

1,9 % 
 
 

Årets resultat 18,1 mnkr 5,5 mnkr 9,0 mnkr 12,3 mnkr 12,5 mnkr 11,7 mnkr 

Årets resultat 2020 uppgick till 3,3 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Budgeterat 
resultat för 2021 är beslutat till 1,0 procent. Med budget för 2022 uppgår genomsnittligt resultat 
till 1,6 procent i förhållande till skatteintäkter och utjämning. Genomsnittligt resultat över 
mandatperioden 2019 - 2022 uppgår till 9,8 mnkr (bokslut 2019 och 2020 samt budget 2021 och 
2022) vilket motsvarar 1,8 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Därmed är KF:s mål 
för budget 2022 uppfyllt samt även KF:s långsiktiga mål för mandatperioden uppfyllt.  

 
För plan-åren 2023 till 2026 budgeteras med genomsnittligt resultat på 2,0 procent av 

skatteintäkter och generella bidrag, vilket motsvarar resultatnivåer på cirka 11,9 mnkr per år.  
 

 
2.  Investeringsmål 

Höga investeringsnivåer ger en ökad sårbarhet för kommunens ekonomi, dels avseende 
finansieringsbehovet, dels ökade kapitalkostnader. Lånefinansiering samt ökade kapitalkostnader 
innebär ökade finansiella kostnader som tränger undan resurser från verksamheterna. Ett lånetak 
för kommunkoncernen kopplat till koncernens lånetak hos Kommuninvest, och ett investerings-
nivå för kommunen kopplat till förmåga att investera utan att öka kommunens låneskuld bidrar 
till god ekonomisk hushållning i Sotenäs. 

 
Kommunkoncernen 
Kommunkoncernens belåning ska inte överstiga en nivå som motsvaras av belåningstaket hos 

Kommuninvest. 
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Kommunen  
Investeringsvolymen1 ska över en mandatperiod inte överstiga summan av årens avskrivningar 

och årens resultat, därtill kan investeringar för särskilda satsningar ingå förutsatt att de finansieras 
med egna medel. 

 
 
mnkr 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022* 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Självfinansieringsgraden lägst 
uppgå till (%): 

  43 45 92 98 

 
Sammantaget innebär det att investeringsvolymen för 2022 beräknas uppgå till 88,8 mnkr. 

Kommunen självfinansierar planerade investeringar, enligt gällande budgetplan, för perioden 
2019 – 2022. För de kommande åren innebär dock planen visst behov av lånefinansiering. För att 
undvika det krävs lägre investeringstakt alternativt högre budgeterade resultat. Med nuvarande 
plan kommer kassalikviditeten att sjunka drastiskt.  
 
 

3.  Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid 
I jämförelse mellan kommunens referenskostnad och nettokostnad finns större avvikelser 

framförallt inom grundskola F-9, förskola, gymnasieskola och äldreomsorg. En anpassning av 
minskade nettokostnader innebär att den löpande verksamheten tar mindre i anspråk av 
skatteintäkter och kommunal utjämning, samt att nettokostnaden sannolikt närmar sig referens-
kostnaden, vilket bidrar till en god ekonomisk hushållning i Sotenäs kommun. 

 
 Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Nettokostnad äldreomsorg, mnkr 
(Källa: egen statistik) 

151 145 Minska Minska - - 

Nettokostnad gymnasieskola, 
mnkr 
(Källa: egen statistik) 

38 34 Minska Minska - - 

Nettokostnad grundskola, mnkr 
(Källa: egen statistik) 

84 81 Minska Minska - - 

Nettokostnad förskola, mnkr 
(Källa: egen statistik) 

41 40 Minska Minska - - 

 
 

  

 
1 När budgeten anges utgår beräkningen ifrån bruttoinvesteringar men inklusive resultatöverföring från föregående 
samt eventuella särskilda satsningar/nyinvesteringar. Vid uppföljning målet används nettoinvesteringar inklusive 
försäljningar. 
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning2 
 

4. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda 
förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal. 
Att erbjuda goda arbetsförhållanden är en förutsättning för att vara en konkurrenskraftig 
arbetsgivare i framtiden. Goda förutsättningar skapas bland annat genom ett aktivt arbete inom 
samtliga nämnder och bolag för att minska sjukfrånvaron och främja hälsa samt genom ständig 
kompetensutveckling av befintlig personal. För att stärka kommunens attraktivitet och 
medarbetarens möjlighet till självförsörjning ska kommunen verka för heltidsanställning vid 
rekrytering av tillsvidaretjänster. 
 
Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. arbetsmiljöpolicyn, personalpolicyn och de lönepolitiska riktlinjerna. 
 
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden. Sotenäsbostäder AB och Sotenäs Rehab 
Center AB i tillämpliga delar. 
 
Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 

 
 

Utfall  
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 Källa: 

Andelen medarbetare som skulle 
rekommendera kommunen/ 
bolaget som arbetsgivare 

64 % 70 % 72 % 74 % 76 % Medarbetarenkät 

Sjukfrånvaro, högst 8,9 % 7,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % Hypergene  
Andel heltidsanställda i 
anställningsbeviset 97 % 98 % 98 % 98 % 98 % Hypergene  

 
 
 
 
 
  

 
2 För att kunna bryta ner verksamhetsmålen ska gällande styrdokument inom området, samt fokusområden kopplade 
till visionen beaktas.  
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5.Sotenäs kommun ska vara en attraktiv skol- och utbildningskommun.  
I Sotenäs kommun har förskolor och skolor över tid uppvisat mycket goda studieresultat och en 
hög måluppfyllelse. Utbildning är nyckeln till kommunens och den enskildes välstånd som ska 
vara tillgänglig för alla under hela livet genom ett livslångt lärande. 
   
Fokusområden 2022 - 2032: 
• En tillgänglig förskola och skola i samtliga våra samhällen som erbjuder god kvalitet, 

likvärdighet med förutsättningar för ökad valfrihet, närhet och trygghet för barn och unga. 
• Utveckla en mötesplats/lärlingscentrum för att stärka samverkan mellan skola och 

arbetsliv med fokus på att starta upp lärlingsutbildningar på gymnasial nivå och öka antalet 
inom vuxenutbildningen. 

• Skapa ett lärcentrum för gymnasial, eftergymnasial utbildning, distansutbildningar 
inklusive högskoleutbildning riktade mot spetsutbildningar inom teknik, naturvetenskap 
och ekonomi. 

• Skapa förutsättningar för att etablera en nod för högskoleutbildningen med en tydlig profil 
och spets för forskning, utveckling och utbildning riktat mot det maritima området. 

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

 
Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. tillgänglighetsstrategi. 

 
Ansvarig nämnd/bolag: Utbildningsnämnden 

 
Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 

 
 Utfall  

2020 
Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 Källa: 

Andel vårdnadshavare och 
elever som upplever trivsel och 
trygghet i verksamheten 

93 % 95 %    Egen statistik 

Andel elever med minst 90 % 
närvaro 
 

60 % 90 %    Egen statistik 

Åk 1 läsa- räkna- skriva-garanti 
 

i.u. 90 %    Egen statistik 

Åk 3 nationella prov, matte och 
svenska/svenska andra språk i.u. 90 %    Egen statistik 

Åk 6 meritvärde  226 
poäng 

235 
poäng    Egen statistik 

Åk 9 meritvärde  212 
poäng 

235 
poäng    Egen statistik 

Genomströmning gymnasiet 
inom tre år 76 % 85 %    Egen statistik 

Andel barn i förskoleverksamhet 
ska öka 91 % 95 %    Egen statistik 

  



 
 

Datum: 2021-06-09 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 26 av 68 

6.Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt 
kompetens för att säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets 
kompetensförsörjningsbehov. 
I Sotenäs bidrar en ojämn demografi, hög försörjningskvot och låg arbetslöshet till utmaningen 
att tillfredsställa det lokala kompetensbehovet. Matchningen mellan tillgången på arbetskraft, 
kommunens och näringslivets kompetensbehov, samt utbildningsutbudet är avgörande för att 
säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. 
 
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Skapa en rekryteringsstrategi för att attrahera, rekrytera, introducera och behålla nya 

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

• Inkubator för rådgivning, vägledning och information för att starta, driva utveckla ett nytt 
eller befintligt företag samt erbjuda ingångar och förmedla kontakter till regionala och 
nationella rådgivningstjänster 

• Sysselsättningsbefrämjande arbetsmarknadsinsatser genom kommunala samverkans-
former som syftar till att stärka den enskilda individens möjligheter att komma ut i 
egenförsörjning 

• Kompetensplattform för att främja tillväxt och ökad sysselsättning i befintliga enmans-, 
mikro- och nystartsföretag (upp till 10 anställda) samt stärka det lokala företagsklimatet och 
skapa fler lönsamma småföretag 

• Näringslivsråd som arbetar strategiskt tillsammans med kommunens tjänstemän och 
politiker för att fler företag och företagare ska kunna expandera, anställa, investera och 
etablera sig i kommunen 

 
Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. näringslivsstrategi, personalpolicy 
 
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden. Sotenäsbostäder AB, Sotenäs RehabCenter 
AB, Sotenäs Vatten AB, och Rambo AB i tillämpliga delar. 
 
Tillkommande driftbidrag: ja. 700 tkr näringslivsutveckling (ingår i tillkommande driftmedel 
2022). 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 

 
 

Utfall  
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 Källa: 

Företagsklimatet enligt ÖJ (öppna 
jämförelser) Insiktsmätning, nöjd 
kund-index 

61 75     Kolada 

Hållbart medarbetarengagemang - 
HME kommunalt anställda 81 % 83 %    Egen statistik  

Andel inskrivna personer på 
Arbetsmarknadsenheten som gått 
vidare till studier eller arbete, i % 

20 % 30 %    Egen statistik / 
KKiK 
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7. Sotenäs kommun präglas av ett positivt företagsklimat för företagande och 
företagsamhet med goda förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera, 
anställa, investera och expandera i kommunen. 

Sotenäs kommun ligger högt i jämförelse med riket i mätningar av andel småföretagare och 
nystartsföretag. För att skapa ett positivt näringslivsklimat med nyetableringar och tillväxt hos 
befintliga företag använder kommunen ett proaktivt arbetssätt. 
  
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Översiktsplanen ska underlätta och detaljplaner som möjliggör för såväl storskalig som 

småskaliga investeringar och etableringar i kommunen. 
• Öka exponeringen och tillgången av industrimark för småskaliga industriföretag och andra 

företag som vill etablera sig i kommunen genom att fördubbla tillgången till småskalig 
tätortsnära industrimark. 

• Kommunens korta handläggningstider för nyetableringar lämnar en garantitid på max tre 
månader för förhandsbesked inom plan-, mark- och bygglov. 

• Utveckla presumtiva företags möjlighet till ett enkelt och smidigt möte med en lotsgrupp 
inom 14 dagar för att kunna etablera och/eller utveckla verksamheter med frågor om 
tillstånd, lokaler, plan-, mark- och bygglov. 

• Kommunens politiker och tjänstemän har transparens och positiva attityder till samarbetet 
med näringslivet vilket gynnar det lokala företagsklimatet med förutsättningar för 
investeringar och/eller etableringar. 
 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. översiktsplaner, näringslivsstrategi 
 
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 
 
Tillkommande driftbidrag: ja. 2,0 mnkr för detaljplanering av mark. 700 tkr 
näringslivsutveckling (ingår i tillkommande driftmedel 2022). 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 

 
 

Utfall  
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 Källa: 

Placering i Svensk Näringslivs 
ranking av företagsklimatet 260 160 135 110 85 Svensk Näringslivs 

ranking /Kolada 
Tillgänglig detaljplanerad och 
beredd mark för 
företagsetablering. 

i.u. 35 000 
m2 

6 000 
m2 

6 000 
m2 

6000 
m2 Egen statistik  
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8. Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill 
bo, leva och besöka kommunen 
Turismen är en av Sveriges mest expansiva branscher och i Sotenäs finns en stor tillväxtpotential 
genom att göra stora satsningar utanför sommarperioden för att skapa nya säsonger. 
 
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Utveckla en digital strategi och plattform för att marknadsföra Sotenäs besöks-och 

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

• Skapa ett besökscentrum med turistinformation för besöks-och turistnäringen samt en 
mötesplats för att samordna tjänster för att stötta nystarts- och befintliga företag att 
etablera/utveckla sina affärsverksamheter. 

• Samordning kring destinationsutveckling för att förbättra och underlätta för företag, 
föreningar och organisationer att samverka kring platsutveckling för olika besöksmål och 
arrangemang. 

• Framtagagande av ett stort område för hotellverksamhet samt större områden för olika typer 
av boenden för inom stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade 
stugor/lägenheter av kommunen. 

• Skapa en långsiktig strategi för att utveckla båtturismen och stärka kommunens gästhamns-
verksamhet vid varje destination kring information, service och upplevelser i hamnarna 
runt om i kommunen. 
 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. besöksnäringsstrategi 
 
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen 
 
Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 
 

 
 

Utfall  
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 Källa: 

Antal gästnätter i kommunens 
gästhamnar  15 009 

+2 % jmf 
2020 
(15 309) 

   Kolada 

Antal nya områden för 
husbilsparkeringar 0 1 1 1 1 Egen 

statistik  
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9. Sotenäs ska uppfattas som en attraktiv kultur- och fritidskommun. 
Sotenäs har ett fantastiskt kulturarv med en anrik historia inom fiske- sten- och turistnäringen. I 
kommunen finns över 70 ideella kultur-, konst-, idrott-, musik, politik-, pensionärs-, samhälls- 
och intresseföreningar-/organisationer vilka erbjuder en mängd inom- och utomhusaktiviteter 
året om. Tillsammans bidrar dessa till att det finns kultur- och fritidsaktiviteter för alla 
generationer i hela Sotenäs kommun. 
 
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand och Idrottens Hus i Kungshamn utgör ett nav för 

att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter i alla kommundelar tillsammans med andra 
ideella föreningar/organisationer. 

• Det lokala kulturarvet samordnas genom ett råd som består av representanter för natur-, 
kultur- och samhällsföreningar med ett fokus på bevarandet av det lokala historiska 
kulturarvet i Sotenäs. 

• Satsning på att utveckla friluftslivet för upplevelseaktiviteter kopplat till våra 
kulturområden, friluftsområden, gång-och cykelleder samt involvera det lokala kultur-, 
förenings-och näringslivet. 

• Utveckla kommunala funktioner så som idrotts- och kulturråd för att främja och utveckla 
samarbetet mellan idrotts- och kulturföreningar att driva gemensamma frågor och 
aktiviteter, och för att öka dialogen med kommunens tjänstemän. 

• Kultur-och fritidsstödet till den idéburna sektorn ska bidra till att stötta ideella föreningar 
och organisationers möjligheter att söka bidrag för att utveckla nya kultur-och 
fritidsaktiviteter i samarbete med kommunen. 
 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. tillgänglighetsstrategi. 
 
Ansvarig nämnd/bolag: Utbildningsnämnden. Sotenäs RehabCenter AB i tillämpliga delar. 
 
Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 
Tillkommande investeringsanslag: nej.   

 
 
 

Utfall  
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 Källa: 

Antal olika typer av 
föreningsaktiviteter för 
ungdomar 

14 
+20 % 
jmf 2020  
(16 st) 

   Fritidsgårdsredovisning, 
Lupp-enkät 

Antal mötesplatser för 
ungdomar 7 

+20 % 
jmf 2020 
(8 st) 

   Fritidsgårdsredovisning, 
Lupp-enkät 
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10.Sotenäs kommun arbetar strategiskt och målmedvetet för en mer balanserad 
demografisk befolkningsutveckling där det finns en stark framtidstro, att fler unga 
väljer att bo kvar och fler yrkesverksamma bosätter sig i kommunen. 
Sotenäs kommun erbjuder idag goda levnadsvillkor med hög livskvalitet för äldre som vill bosätta 
sig i kommunen. För att attrahera nya affärsverksamheter, arbetstillfällen, arbetskraft och 
helårsboenden i yrkesverksam ålder behöver fler aktörer samverka. Kommunen kan exempelvis 
bidra genom arbete med lotsgrupper och marknadsföringsstrategi. 
 
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Kommuninvånarna erbjuds en hög kvalitet av kommunal service inom skola, vård och 

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

• Skapa en digital kommunikationsstrategi för att attrahera, rekrytera och behålla 
presumtiva kommuninvånare med fokus på att visa upp vad Sotenäs har att erbjuda året 
om. 

• Satsa på värdskap genom tandemrekrytering, medflyttarservice, plats- och destinations-
utveckling för att attrahera dagsturister, delårsboenden, inpendlare och besökare att bosätta 
sig i Sotenäs kommun året om. 

• En kommun med god folkhälsa som erbjuder trygga uppväxtvillkor för våra barn i skolan, 
ett varierat utbud av fritidsaktiviteter för ungdomar och en hög livskvalité med goda 
levnadsvillkor för våra yrkessamma. 

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

 
Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. översiktsplaner, bostadsförsörjningsprogram, näringslivsstrategi. 

 
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen 
 
Tillkommande driftbidrag: ja. 700 tkr näringslivsutveckling (ingår i tillkommande driftmedel 
2022). 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 

 
 

Utfall  
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 Källa: 

Försörjningskvot uppgår  
maximalt till 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 Regionfakta 

Antal invånare per 31/12 
 

9 100 9 133 9 149 9 165 9 181 SCB 
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11. I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika bostads-
alternativ där alla finner ett boende. 
Trycket på bostadsmarknaden med efterfrågan på fritidshus, villatomter och hyresrätter är högt. 
Fler bostäder och boendealternativ innebär en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, vilket ökar 
möjligheten till om- och inflyttningen i kommunen. Hyresrätter bör erbjudas marknaden både 
genom det kommunala bostadsbolaget Sotenäsbostäder AB och privata aktörer.  
 
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Ett uppdaterat bostadsförsörjningsplan för Sotenäs kommun utarbetas med tydliga 

bostadspolitiska mål och en handlingsplan för perioden 2020 - 2030 i samband med ÖP. 
• Sotenäsbostäder AB bygger varierat utbud av prisvärda hyres-och bostadsrätter för 

ungdomar och barnfamiljer, samt ändamålsenliga boendealternativ för den äldre 
generationen i hela Sotenäs. 

• Kommunen ska planera för, exploatera och försälja 200 prisvärda villatomter via den 
kommunala tomtkön. 

• Tillgodose tillgången till ett varierat utbud av olika boendeformer i kommunen genom att 
inkludera privata intressenters planer för att exploatera och försälja områden i alla delar 
av Sotenäs. 

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

 
Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. översiktsplaner, VA-strategi, bostadsförsörjningsprogram, äldreomsorgsplan. 
 
Ansvarig nämnd/bolag: Byggnadsnämnden, Omsorgsnämnden. Sotenäsbostäder AB i 
tillämpliga delar. 
 
Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 
 

 
 

Utfall  
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 Källa: 

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till första erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

41 40    Egens statistik / 
Kolada 

Antal erbjudna egna hem 
(villatomter, radhus, ägarlägenhet, 
bostadsrätt) via Sotenäsbostäder. 
Genomsnitt över tid. 

2 0 20 20 20 
Egen statistik 
Sotenäsbostäder 
AB  

Antal nyproducerade hyresrätter 
via Sotenäsbostäder  0 20 20 20 20 

Egen statistik 
Sotenäsbostäder 
AB 
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12. Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög 
kvalitet som är tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja 
utvecklingen i alla kommunens samhällen. 
För att möjliggöra för utveckling i alla kommunens samhällen krävs utveckling av infrastrukturen 
i kommunen.  
 
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga och tillgängliga gång-och 

cykelleder i hela Sotenäs. 
• Skapa en hållbar sträcka för framtida kommunikationer i samråd med kommunerna i vår 

region genom en satsning på väg 171 (Gläborg - Hunnebo Lera - Kungshamn). 
• Framtagande av nya kommunala områden med 200 sjöbodar, bryggor, 1000 båtplatser för 

året-runt-boende i anslutning till samtliga samhällen i Sotenäs kommun samt uppmuntrar 
privata initiativ. 

• Fastställa planer för såväl investeringar, bevarande samt underhåll för våra hamnområden 
innehållande befintliga båtplatser, aktiva fiskehamnar och industrihamnar samt skapa en 
hamn för kryssningsfartyg. 

• Färdigställandet av nya parkeringsmöjligheter för husbilar, bilar, båtar, etc inom 
promenadavstånd till respektive samhälle samt större parkeringsytor utanför tätorter med 
tillgång till goda kommunikationer. 

 
Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. översiktsplaner, VA-strategi, bostadsförsörjningsprogram. 
 
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän. 
 
Tillkommande driftbidrag: nej. Målet finansieras inom befintlig ram. 
Tillkommande investeringsanslag: ja. Omfattning beroende av medfinansiering. 
 

 
 

Utfall  
2020 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 Källa: 

Antal meter nya cykelleder 0 500 m 500 m 1 000 m 1 000 m 
 
Egen statistik 
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13. Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 
Agenda 2030 är antagen både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Hållbara 
kommunala initiativ bidrar till att uppfylla de globala målen fram till år 2030. Sotenäs kommun 
är havets kommun, med lång tradition av att arbeta långsiktigt för att bevara haven och utnyttja 
de maritima resurserna på ett hållbart sätt. Med havet som utgångspunkt stärker kommunen det 
befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya hållbara näringar för en hållbar 
utveckling.  
 
Fokusområden 2022 - 2032: 
• Kommunens fastigheter, anläggningar, fordon mm ska så långt det är ekonomiskt och 

tekniskt möjligt drivas av förnyelsebara energikällor som är ekonomiskt överkomliga, 
tillförlitliga och energieffektiva. 

• Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster med en nollvision för att 
minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 
återvinna avfall. 

• En strävan att kommunen ska vara fossilfritt 2030. Sotenäs ska vara en föregångskommun 
i arbetet att påskynda omställningen att Sotenäs kommuns verksamheter ska vara fria från 
fossila bränslen. 

• Stäva efter att skapa hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell 
politik och nationella prioriteringar för att göra Sotenäs och Sverige klimatneutralt, helt fritt 
från fossila utsläpp. 

• Öka möjligheterna till investeringar i energieffektiva och förnyelsebara energikällor för 
sol, vatten och vind för att skapa hållbara industrier, miljövänlig teknik och resurser. 

• Ledande kommunen i Sverige som systematiskt arbetar mot alla slags föroreningar i havet 
i synnerhet och mot nedskräpning, hantering samt återvinning i allmänhet för att ta vara på 
de marina rest-resurserna. 

• Främja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation genom försöksverksamhet 
inom vattenbruk för en ökad industriell diversifiering och förädling av råvaror för 
mikroföretag i test-/uppstartsskedet. 

• Stötta den småskaliga fiskenäringen i kommunen för att säkerställa återväxt av 
yrkesfiskare och stödja tillväxten hos den storskaliga fisk-och livsmedelsindustrins arbete 
för ökad sysselsättning. 

• Etablera ett center för forskning och utveckling som bidrar till ökad kunskap om olika 
tekniker vilket bidrar till att främja ett friskare hav, hållbart fiske och bevarandet av våra 
kust-och havsområden. 

• Symbioscentrum ska öka hållbara maritima investeringar och etableringar inom fiske, 
vattenbruk, turism och livsmedelsproduktion för ett mer hållbart nyttjande och förädling av 
maritima och havsnära resurser. 
 

Styrdokument att beakta vid framtagande av styrande verksamhetsmål och handlingsplaner är 
bl.a. hållbarhetsstrategi, digital agenda 

 
Ansvarig nämnd/bolag: Kommunstyrelsen. Sotenäsbostäder AB, Sotenäs RehabCenter AB, 
Västvatten AB, och Rambo AB i tillämpliga delar. 
 
Tillkommande driftbidrag: ja. 250 tkr cirkulär mat. 600 tkr personalutvecklare, i tjänsten ingår 
arbete med psykisk hälsa och ANDTS-frågor. 100 tkr hållbarhetsarbete. 
Tillkommande investeringsanslag: nej. 
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 Utfall  

2020 
Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 Källa: 

Ekologisk andel av totalt 
livsmedelsinköp 23 % 25 %    KKiK 

Minskad energiförbrukning  80,0 
kwh/kvm 

123,2 
kwh/kvm    Egen statistik 

Antal insamlat ton marint avfall 
 

173 ton 28 ton    Egen statistik 

Antal kg insamlat mat- och 
restavfall per person, max i.u. 330 kg    KKiK / Rambo AB 

Andel debiterad mängd vatten 
av producerad mängd vatten, 
minst 

83 % 80 % 80 % 80 % 80 % Sotenäs Vatten 
AB 

Antal arbetsträningar, 
arbetsmarknadsinsatser och 
praktikplatser (ej 
lönebidrags-anställningar) 

5 6    Sotenäs 
RehabCenter AB 

 
 

 
 
 
 



 
 

Datum: 2021-06-09 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 35 av 68 

Finansiell analys av budget 2022 – 2025 

För 2022 budgeteras med ett överskott om 9,0 mnkr och därmed uppgår resultatet till 1,6 
procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. Budget 2022 är sista året i 
mandatperioden, bedömning av god ekonomisk hushållning görs även för åren 2019 – 2022. För 
mandatperioden har Kommunfullmäktige beslutat att budgetera med ett genomsnittligt överskott 
om 1,0 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. Med utfall för 2019 och 
2020 samt budgeterade resultat för 2021 och 2022 beräknas genomsnittligt resultat för 
mandatperioden uppgå till 1,8 procent. Därmed är även kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 
god ekonomisk hushållning uppfyllt både för året och för mandatperioden. 

 
Modell för finansiell analys bygger på analysmodell som utvecklats av Kommun-forskning i 

Västsverige. Modellen utgår från fyra finansiella aspekter; det finansiella resultatet, 
kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. 

 
Resultat  
Kommunens resultat 
För åren 2015 – 2018 uppgick kommunens resultat till sammantaget 63 mnkr. I genomsnitt 

innebar det ett resultat på ca 16 mnkr per år (3,1 procent i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning). Resultatet översteg därmed det långsiktiga finansiella målet som var satt 
till cirka 10,7 mnkr (2 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning). För samtliga av dessa 
år ingick reavinster vid försäljning av fastigheter varför den egentliga verksamheten visar ett lägre 
resultat. 

 
Utveckling av årets resultat 2015 – 2026 (mnkr) 
 

  
 
 
För verksamhetsår 2022 budgeteras med ett resultat på 9,0 mnkr vilket motsvarar 1,6 procent i 

förhållande till skatt och kommunal utjämning.   
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Under mandatperioden 2019 – 2022 budgeteras därmed på ett resultat om 1,8 procent i 
förhållande till skatter och utjämning det innebär genomsnitt 9,8 mnkr per år. Beräkningen bygger 
på utfall 2019 och 2020 samt budget 2021 och budget 2022.  

Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål är ett resultat på 1,0 procent i förhållande till 
skatteintäkter och utjämning. Det innebär att kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål för god 
ekonomisk hushållning uppfylls både för budget 2022 och för mandatperioden 2019 - 2022.  

I flerårsplanen uppgår resultatnivåerna för åren 2023 och framåt till 2 procent i förhållande till 
skatt och kommunal utjämning. Det är dock inte tillräckligt för att kunna självfinansiera 
kommande investeringar, resultatnivåerna bör ökas ytterligare något för åren 2023 och 2024.   

 
Verksamhetens nettokostnader 
Den del av kommunens verksamheter, som finansieras med skatteintäkter, utjämningsbidrag 

och generella statsbidrag kallas nettokostnader. Nettokostnaderna kan inte i ett längre perspektiv 
tillåtas öka mer än de angivna intäkterna. Mellan 2015 och 2018 ökade nettokostnaderna med  
12 procent medan skatteintäkter och utjämningsbidrag ökade med 10 procent. Mellan 2019 och 
2022 beräknas nettokostnaderna öka med 38,3 mnkr motsvarande 7 procent. Skatteintäkter och 
kommunal utjämning beräknas öka med 8 procent för motsvarande period.  
 
För budget 2022 sker en markant ökning av nettokostnaderna vilket hög grad beror på högre 
kostnader för detaljplaner (på grund av förändrad redovisning), särskilda satsningar på nämnderna 
ex bidrag till fiberförening, införande av teamombud inom omsorg samt ökade kostnader för 
pensioner. Nettokostnadsökningen mellan budget 2021 och budget 2022 beräknas uppgå till 3,4 
procent. Ökning av skatteintäkter och kommunal utjämning uppgår mellan 2021 och 2022 till 4,0 
procent. 
 
Tabell verksamhetens nettokostnader 
 
  Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Verksamhetens nettokostnader 461,1 477,0 507,9 515,3 519,9 527,0 540,1 558,2 

Ökning mnkr -2,3 15,9 30,9 7,4 4,6 7,1 13,1 18,1 

Ökning procent -0,5% 3,4% 6,5% 1,5% 0,9% 1,4% 2,5% 3,4% 
Ökning mnkr 2015 - 2018, 2019 -
2022       54,2       38,3 
Ökning % 2015 - 2018, 2019  -
2022       12%       7% 

 
 

  Budget Plan Plan Plan Plan 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Verksamhetens nettokostnader 558,2 564,0 574,5 591,3 607,8 

Ökning mnkr 18,1 5,8 10,5 16,8 16,5 

Ökning procent 3,4% 1,0% 1,9% 2,9% 2,8% 

Ökning mnkr 2023 - 2026        43,8 

Ökning % 2023 - 2026        8% 
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Nettokostnadernas förhållande till skatte- och utjämningsbidrag bör ligga betydligt under 
100 procent så att det utrymme som finns kvar kan användas för ev. amortering av lån, 
investeringar och/eller sparande. För 2021 har budgeterats med en nettokostnadsandelen på 99,4 
procent vilket är en något hög nivå, för 2022 och de kommande åren uppgår budgeterade nivåer 
till drygt 98 procent.   

 
 
Tabell nettokostnadsandel 
 

 
 
 

 För att framöver nå kommunfullmäktiges långsiktiga mål på 2,0 procent av skatter och bidrag 
krävs att verksamhetens nettokostnader sjunker över perioden. För budget 2023 ligger en 
ofördelad besparingspost på -3,5 mnkr. Framöver är det väsentligt att verksamheterna fortsätter 
med effektiviseringar för att hålla ned nettokostnaderna och skapa utrymme till goda resultat. 
Vilka är nödvändiga för att värdesäkra tillgångarna och att kunna självfinansiera kommunens 
investeringar. 

 
Investeringar 
Enligt det finansiella målet ska investeringarna över tid inte överstiga summan av årets 

avskrivningar och årets resultat. För varje år fastställs vad självfinansieringsgraden minst får vara. 
Avskrivningarna, beräknas till 28,8 mnkr och det budgeterade resultatet uppgår till 9,0 mnkr. Det 
betyder att investeringsutrymmet för reinvesteringar 2022 kan uppgå till 37,8 mnkr. Se tabell 
nedan. 

mnkr 
Budget Plan Plan Plan Plan 

2022* 2023 2024 2025 2026 

Resultat 9,0 12,3 12,5 11,7 11,2 
Avskrivningar -28,9 -28,9 -32,4 -32,4 -32,4 
Investeringsutrymme 37,8 41,2 44,9 44,1 43,6 

97,0%

94,0%

98,7% 98,9%
99,4%

97,1%

99,4%
98,8%

98,2% 98,1%
98,4% 98,5%

91,0%

92,0%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%

100,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nettokostnadsandel
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För perioden 2020 – 2024 budgeteras även med särskild satsning avseende ombyggnad av 

Hunnebohemmet samt förebyggande insatser skredrisk Hunnebostrand. Ombyggnad av 
Hunnebohemmet finansieras av upparbetat likviditet. Däremot krävs lånefinansiering för övriga 
särskilda satsningar. Men nuvarande plan uppgår lånefinansieringsbehov med 5,6 mnkr och med 
nuvarande flerårsplan kan amortering ske 2027. Det innebär vidare att kassalikviditeten minskar 
och begränsar det kortsiktiga handlingsutrymmet under åren 2024 – 2026.   

 
 

mnkr Budget 
2022* 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
 2026 

Ombyggnad Hunnebohemmet 45,0 45,0 0 0 0 
Skredåtgärder Hunnebostrand 6,0 6,0 4,0 1,0 0 
Behov av lånefinansiering 0,0 0,0 2,9 1,9 0,8 
      

Sammantaget innebär det att investeringsvolymen för 2022 beräknas uppgå till 88,8 mnkr. 
Kommunen självfinansierar investeringarna utifrån föreslagen budgetplan för perioden 2019 – 
2022. För de kommande åren innebär dock planen att behov av lånefinansiering kommer att 
uppstå. För att undvika det krävs lägre investeringstakt alternativt högre budgeterade resultat.  

 
  Budget Plan Plan Plan Plan 
mnkr 2022 2023 2024 2025 2026 
Nettoinvesteringar                                                                                        
inkl Hunnebohemmet samt skredåtgärder 
Hunnebostrand 

88,8 92,2 48,9 45,1 43,5 

Självfinansieringsgraden lägst uppgå till (%): 43 45 92 98 100 
 
Att självfinansiera investeringar innebär att kommunen bevarar finansiellt handlingsutrymme 

inför framtiden. Budgeterad nivå på investeringar innebär vidare att det finansiella målet för god 
ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen kommer att uppnås för åren 2019 - 2022. 
Däremot innebär investeringsplanen för åren 2024 – 2026 med nuvarande plan behov av viss 
upplåning. 

 
Kapacitet  
Soliditet 
En viktig parameter för att titta på kommunens långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen av 

soliditeten. Soliditet är ett mått på långsiktigt finansiellt handlings-utrymme, den visar hur stor 
del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet desto mindre skuldsatt är 
kommunen. 

Faktorer som påverkar utvecklingen av soliditeten är årligt resultat och värdet på tillgångarna. 
Kommunens soliditet enigt balansräkningen är mycket god och beräknas också förbättras enligt 
föreslagen plan. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden har under perioden 2015 till 
2018 förbättras från 23 procent till 36 procent.   
 
Soliditet (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Enligt balansräkningen 49 54 57 69 70 70 71 72 73 74 74 
Inklusive samtliga 
pensionsåtaganden 23 28 29 36 38 39 41 43 45 47 49 
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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 tillgångar 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 upphörde. Däremot 
återstår lån i form av långfristig leasingskuld.  

Med nuvarande lagt budget för resultat och investeringsplan innebär det ett visst behov av 
nyupplåning för åren 2024 – 2026. Amortering av lånen är inlagd i budget 2027. 

 
Risk 
Likviditet 
Kassalikviditet är ett mått på kortsiktig betalningsberedskap. En kassalikviditet bör minst uppgå 

till 100 procent av de kortfristiga skulderna, men för kommuner räcker det att den uppgår till 70 
– 80 procent. För 2022 sjunker kassalikviditeten till 80 procent. Fortfarande på tillräcklig nivå. 
Men för de kommande fyra åren därefter beräknas likviditeten vara mycket låg och understiga 
nivåer som tryggar den kortsiktiga betalningsberedskapen. Anledningen till detta är något för låga 
resultat samt föreslagen investeringsplan. 

 
Sotenäs har under ett antal år haft en checkräkningskredit på 20 mnkr.  
 

Kassalikviditet (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Enligt 
balansräkningen 95 69 78 124 125 139 124 80 44 43 43 

            
 

Borgensåtagande 
Kommunens borgensåtagande är en viktig del i bedömning ur ett riskperspektiv. Totalt har 

kommunfullmäktige beviljat borgensåtagande med 959,6 mnkr. Av dessa är (per 2020-12-31) 
786,5 mnkr ianspråktaget. Under 2020 utökades borgensåtagandet med ytterligare 100,0 mnkr till 
Sotenäsbostäder. Bostadsbolaget står också för störst andel av förpliktelsen med 643,8 mnkr. 
Därutöver tillkommer borgen för Sotenäs Vatten AB på 280,0 mnkr. För Sotenäs RehabCenter 
AB finns åtagande om ca 225,0 mnkr samt för Rambo AB ett åtagande om 25,8 mnkr.  

Kommunen har också några mindre borgensåtagande i föreningar samt även solidarisk borgen 
för Kommuninvest samtliga förpliktelser. I nuläget överstiger Kommuninvest tillgångar dess 
skulder.  

 
Sammantaget bedöms risken som låg för dessa skulder. 
 

Borgensåtagande i mnkr Utnyttjad Beviljad Kvar att nyttja 

Sotenäs Vatten AB 243,00 280,00 37,00 

Sotenäs Bostäder AB 507,80 643,80 136,00 

Sotens RehabCenter AB 25,00 25,00 0,00 

Rambo AB 0,00 25,75 25,75 

Föreningar 10,80 10,80 0,00 
Summa borgensåtagande 786,60 959,60 198,75 
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Pensionsåtagande 
Pensionskostnaden för kommunen bedöms öka under perioden. Inför 2021 med cirka 1,5 mnkr 

och ytterligare 3,0 mnkr för 2022 samt med 1,0 mnkr för 2025. Den totala pensionsskulden 
beräknas uppgå till 189 mnkr år 2024. Kommunen redovisar enligt blandmodellen vilket innebär 
att nämnda pensionsskuld redovisas som en ansvarsförbindelse. Förslag på förändring av 
redovisning kan komma 2021, besked om detta har ännu inte kommit. I nedanstående beräkningar 
är hänsyn tagen till nytt beslut om livslängdsantagande. 

 
Pension 2021 2022 2023 2024 2025 
Kostnader  37,2 40,3 37,3 40,4 42,0 
Ansvarsförbindelse inkl löneskatt 220,1 210,1 203,2 196,7 190,0 
 
Befolkning 
I flerårsplanen 2022 - 2026 beräknades skatte- och bidragsintäkter utifrån ett invånarantal på     

9 060 personer. Förändring av invånarantal innebär förändring av skatteintäkter och bidrag men 
också förändring på verksamhetens kostnader. Det finns inget direkt samband mellan 
skatteintäkter och verksamhetens kostnader vilket innebär att kostnadsnivåer i budget och plan 
måste löpande analyseras för att undvika ekonomisk obalans.  

 
Skattesats 
Sotenäs skattesats låg 2020 på 21,99 kr. Det var 21 öre högre än genomsnittet bland Västra 

Götaland vilket uppgick till 21,79 kr.  
 
Kontroll 
Intern kontroll 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 om intern kontroll för Sotenäs kommun. Beslutet 

omfattade reglemente samt tillämpningsanvisningar. I regelverket framgår att respektive nämnd 
har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom det egna verksamhetsområdet. Samtliga nämnder 
antar årligen internkontrollplaner vilka följs upp i delårsbokslut samt att i november månad varje 
år sker återrapport till kommunstyrelsen om nämndernas sammantagna resultat av 
internkontrollarbetet under verksamhetsåret. Målanalys samt återredovisning av internkontroll-
arbetet är redskap för kontroll av att verksamheten bedrivs i enligt med kommunfullmäktiges 
intentioner. 

 
Avslutande kommentarer 

Budgeten för Sotenäs kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god 
ekonomisk hushållning. Balanskravet är under mandatperioden är uppfyllt. Budgeterat resultat 
för 2022 uppgår till 1,6 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. 
Resultatet för perioden 2019 till 2022 (beräknat på utfall 2019 och 2020 samt budget 2021 och 
2022) uppgår till 1,8 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning och innebär 
att även Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål för god ekonomisk hushållning uppfylls.  

Resultatnivåerna bör framöver ökas till 2 – 3 procent i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning. Även övriga två finansiella mål för god ekonomisk hushållning är utifrån 
förutsättningarna i den beslutade budgeten möjliga att uppnå. 

Framöver bör god verksamhets- och ekonomistyrning med fokus på en aktiv uppföljning för att 
kunna parera förändringar i budgetförutsättningarna. Viktiga områden att analysera och bevaka 
är skatteintäkter, demografisk utveckling, investeringsvolymer, löneavtal och volymtillväxten 
inom verksamheten. 
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Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv  

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en ekonomi i balans. Ett positivt resultat behövs för 
att säkra det egna kapitalet samt att skapa förutsättningar för att självfinansiera reinvesteringar.  

Mot bakgrund av att Sotenäs kommun, trots egen god finansiell ställning, i kommunkoncernen 
har en relativt hög skuldsättning får resultatutjämningsreserven (RUR) maximalt uppgå till   
20 mnkr. Resultatutjämningsreserven är fyll vilket innebär att ytterligare medel inte kan 
reserveras. För mer information se riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv. 

 
Enligt SKR:s cirkulär från april (21:20) 

framgår att det för åren 2021 - 2024 är 
möjligt att budgetera med RUR år 2021, 
2023 och 2024, då rikets årliga under-
liggande skatteunderlagsutveckling väntas 
bli lägre än den genomsnittliga utvecklingen 
de senaste tio åren 

 
Källa: https://skr.se/download/18.553d35bb1790d89f7f519f4b/1619700522105/21020.pdf   

 
 
 

Budgeterad balanskravsutredning, mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 

Årets budgeterade resultat 5,5 9,0 12,3 12,5 11,7 
– reducering av samtliga realisationsvinster (1) - - - - - 
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (2) - - - - - 
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (3) - - - - - 
+ orealiserade förluster i värdepapper (4) - - - - - 
– justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper (5) - - - - - 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5,5 9,0 12,3 12,5 11,7 
– reservering av medel till resultatutjämningsreserv (6) - - - - - 

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

Balanskravsresultat 5,5 9,0 12,3 12,5 11,7 

 
 

 

Budgeterad reservering till eller uttag ur RUR, mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingående värde * 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Disponering av RUR - - - - - 

Utgående värde 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Snitt 10 år 4,1 4,0 4,0 3,9 i.u. 
Årlig 
ökning 3,5 4,2 3,0 3,1 i.u. 

Differens -0,6 0,2 -1,0 -0,8 i.u. 

https://skr.se/download/18.553d35bb1790d89f7f519f4b/1619700522105/21020.pdf
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Väsentliga personalförhållanden 
 

Förväntade pensionsavgångar, tillsvidareanställda 65 år 
Statistiken nedan visar de medarbetare 

som fyller 65 år respektive år. Med nya 
pensionsregler på arbetsmarknaden kan 
flera medarbetare välja att arbeta längre 
vilket leder till en förskjutning av skalan. 
En del av pensionsavgångarna kan arbets-
givaren välja att inte ersättningsrekrytera 
utifrån nämndernas effektiviseringskrav 

samt att verksamheten satsar på digitalisering och automatisering av arbetsuppgifter som kan leda 
till minskat personalbehov. 

 
 

Sysselsättningsgrad hos kvinnor 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden hos kvinnliga medarbetare uppgick år 2020 till 96,3 

procent. Sotenäs kommun arbetar sedan 2017 medvetet för ökad sysselsättningsgrad inom 
samtliga förvaltningar genom projekt rätt till heltid möjlighet till deltid och har aktivt arbetat med 
att införa heltid som norm. Under år 2020 erbjuds samtliga tillsvidareanställda inom omsorgs-
förvaltningen heltid med möjlighet till deltid. Under 2021 förväntas heltidsanställning vara norm 
inom hela Sotenäs kommun. Att heltid är en rättighet för alla skapar goda arbetsvillkor och 
kommunen blir en attraktivare arbetsgivare. 

 
 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron år 2020 ligger på en hög nivå på 
grund av den rådande pandemin och dess 
restriktioner kring att vara hemma vid minsta 
symtom.  I Sotenäs uppgick sjukfrånvaron år 
2020 till 8,9 procent. Snittet i riket ligger på 8,3 
procent. SKR ser en risk för att sjukfrånvaron 
även kommer att fortsatt vara på en hög nivå 
även efter att pandemin har avtagit på grund av 
psykisk ohälsa och lång rehabilitering för de 
som drabbats. För att undvika att sjukfrånvaron 
ska stanna på en hög nivå ska Sotenäs kommun 

fortsatt arbeta aktivt med återgång i arbete, arbetsanpassning, omställningsarbete och rehab-
iliteringsplaner i nära samarbete med Försäkringskassan, vårdcentraler och företagshälsovården. 

 2022 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen 4 2 1 2 
Byggnadsnämnden - - 1 - 
Miljönämnden - - - - 
Utbildningsnämnden 4 5 6 5 
Omsorgsnämnden 11 13 8 17 
Totalt kommunen 19 20 16 24 
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Kommunala jämförelser 
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Kommunala jämförelser 
I avsnittet redovisas dels finansiella profiler för Sotenäs kommun och koncern jämfört med 

kommunerna i Västra Götaland och Hallands län, dels en finansiell jämförelse mellan 
kommunerna i norra Bohuslän. 

Kommunerna i norra Bohuslän; Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum, har sedan 
år 2000 systematiskt jobbat med och använt benchmarking för jämförelser och verksamhets-
utveckling. Samarbetet i norra Bohuslän är på så sätt unikt i landet genom att det har pågått under 
så många år. Nyckeltalsjämförelser ger i första hand information om hur kommunen ligger till i 
förhållande till andra. Ambitionen är att nyckeltalsjämförelserna sedan ska stimulera till lärande 
och verksamhetsutveckling. Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär lika stora och därmed i 
många avseenden lätta att jämföra med varandra. 

 
Finansiella profiler under 2017 – 2019 

Den finansiella analysen syftar till att redovisa var Sotenäs kommun befinner och hur 
kommunen har utvecklats finansiellt under 2017 - 2019 i förhållande till övriga kommuner i 
Västra Götalandsregionen samt Hallands län. Rapporteringen är genomförd av 
KommunForskning i Västsverige (KFi). Finansiella profilen görs genom att mäta åtta finansiella 
nyckeltal i fyra perspektiv vilka är väsentliga när en kommuns ekonomi analyseras. Diagrammet 
har skalan 1–5. Poängskalan är relativ. Kommunerna med de fem starkaste observationerna inom 
varje nyckeltal fick en femma, de elva följande en fyra, de 24 därpå en trea, de elva därefter en 
tvåa och de fem svagaste fick en etta. Poängen har således fördelats enligt en 
normalfördelningskurva. 

Den heldragna linjen visar de olika poäng som den analyserade kommunen har fått för varje 
enskilt nyckeltal resp. för de fyra sammanvägda axlarna. Den streckade ringen i mitten visar trean 
i den analyserade gruppen. Ligger kommunen utanför den streckade ringen har den ett starkare 
värde än genomsnittet i gruppen och omvänt. 

Nedanstående spindeldiagram visar på utvecklingen av Sotenäs finansiella profil mellan åren 
2017 - 2019.  

 
Kommunen 
 

 
 

I jämförelse mellan 2017 och 2019 stärks kommunens finansiella profil inom två av de fyra 
perspektiven dvs för den långsiktiga handlingsberedskapen och inom riskperspektivet. Det beror 
på förbättrad kassalikviditet samt resultat för extra ordinära poster samt på skattefinansieringsgrad 
av investeringar. Övriga nyckeltal är oförändrade undantaget budgetföljsamhet som försvagades 
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under denna period. Sammanfattningsvis förbättras Sotenäs finansiella utveckling, det innebär att 
utgångsläget 2019 är starkare än för 2017. 

Sotenäs har ett stabilt finansiellt läge, trots att låga resultatnivåerna under perioden. Viktigt är 
att för de närmaste åren förbättra resultatnivåerna till minst 2,5 procent i förhållande till 
skatteintäkter och kommunal utjämning detta för att möta kommande investeringar samt framtida 
utmaningar.  

Det är av största vikt att kommunen inte försvagar sitt finansiella utrymme, eftersom de 
närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt 
ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att 
kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Det kan i så 
fall behövas skattehöjningar för att finansiera kommunernas verksamheter framöver. Detta bör 
inte vara aktuellt för Sotenäs, om kommunen bedriver en fortsatt god ekonomistyrning med fokus 
att något förbättra resultatnivå de kommande åren. 

 
Kommunkoncernen 

 

 
 

En marginell förbättring av den finansiella profilen för Sotenäs kommunkoncern mellan 2018 
och 2019.  

 
Källa: Finansiell profil Sotenäs kommun 2017 - 2019, En finansiell jämförelse av kommunerna i Västra Götaland 
och Hallands län, KommunForskning i Västsverige 
 
 
 
Finansiella jämförelser i norra Bohuslän  

Kommunalskatt 
Alla kommunerna i norra Bohuslän har en hög kommunalskatt om man jämför med 

genomsnittet i länet (21,78) och riket (20,72). 
Munkedal är en av kommunerna med den 
högsta utdebiteringen i landet (plats 287) under 
2020.  
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Resultat 
Samtliga kommuner visar stora överskott i 

boksluten för 2020. Resultaten beror till stor 
del av de extra bidrag som under året erhållits 
från staten med anledning av covid-19. 
Sotenäs har lägst överskott för året med 18,1 
mnkr, vilket påverkats negativt av förändrad 
redovisning av anläggningsbidrag (-
11,8 mnkr) och registervård i anläggnings-
registret (-4,3 mnkr), poster som är av 

engångskaraktär. Utan dessa hade Sotenäs resultat varit i nivå med Munkedals och Tanums. 
 
 
 

Kostnadsutveckling 
För att långsiktigt nå och bibehålla en 

ekonomisk balans krävs att man har kontroll 
över kostnadsutvecklingen och att kostnaderna 
inte ökar snabbare än intäkterna. Sotenäs hade 
en kraftig nettokostnadsutveckling 2015 med 
12,0 procent. Ackumulerat 2016 till 2020 har 
Sotenäs den lägsta nettokostnadsutvecklingen 
bland kommungruppen. För mandatperioden 
2019 - 2022 finns en beslutad plan för att 

minska verksamhetens nettokostnad och ett mål för god ekonomisk hushållning kopplat till detta. 
2020 ökar verksamhetens nettokostnader i Sotenäs med 1,4 procent jämfört med föregående år. 
Skatteintäkter och kommunal utjämning ökade med 3,8 procent, vilket till stor del avser de extra 
statsbidrag med anledning av covid-19. Utan dessa extra bidrag ökar skatter och kommunal 
utjämning endast med 0,5 procent. 
 
 
 

Soliditet 
Kommunernas långsiktiga finansiella styrka, 

soliditeten, skiljer sig väsentligt åt mellan 
kommunerna. I grafen nedan visas soliditeten 
inklusive samtliga pensionsförpliktelser.  

Sotenäs tillhör de kommuner i Västra 
Götaland som har högst soliditet med 
39 procent inklusive samtliga pensions-
åtaganden (+13 procentenheter jämfört med år 
2011). Lysekils soliditet uppgår till 3,5 procent 

(+ 36 procentenheter), Tanums soliditet uppgår till 13 procent (+6 procentenheter). Munkedals 
soliditet uppgår till 23 procent (+38 procentenheter), och Strömstads soliditet 2020 uppgår till 
29 procent (+8 procentenheter jämfört med 2011). Sotenäs, Lysekil och Munkedal har förbättrat 
sin soliditet 2020 jämfört med året innan, medan Strömstad och Tanum som backar något. I 
Sotenäs ökar soliditeten till följd av årets höga resultat. 
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Nettokostnadsavvikelse 
Att jämföra en kommuns kostnader med en annan utan att ta hänsyn till varje kommuns 

strukturella förutsättningar ger en begränsad indikation på om en kommun är ”dyr” eller inte. 
Jämförelsen kan istället göras genom att kommunens faktiska nettokostnader i olika verksamheter 
jämförs med en specifik referenskostnad för respektive kommunen och verksamhet. Strukturella 
skillnader utgörs av faktorer som geografisk struktur, åldersstruktur och invånarnas sociala 
bakgrund.  

Jämförelserna nedan omfattar verksamhetsområdena grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg 
samt individ- och familjeomsorg. Indextalen ger en indikation på om kommunen har högre eller 
lägre kostnader än vad som motiveras av den egna strukturen. Ett positivt värde innebär att 
kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, ett negativt värde visar 
det omvända. Avvikelsen kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan 
ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. 

 
 
 
Grundskola F – 9  

 Referenskostnaden, mätt i kronor per 
invånare, bygger på nettokostnaden för 
grundskola och förskoleklass i riket, andel 6 - 
15-åringar i kommunen, barn med utländsk 
bakgrund samt antaganden om merkostnader 
för små skolor och skolskjuts. Därutöver 
tillkommer del av standardkostnaderna från 
delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och 

befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och 
negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Sotenäs nettokostnadsavvikelse 
ligger betydligt högre än övriga kommuner i norra Bohuslän, och har också gjort så över tid. 2019 
uppgick nettokostnadsavvikelsen i Sotenäs till 13 procent, vilket motsvarar 9 mnkr. 

 
 
 
 
Gymnasieskola 

 Referenskostnaden, mätt i kronor per 
invånare, bygger på nettokostnaden för 
gymnasieskola i riket, andel 16 - 18-åringar i 
kommunen, elevernas programval samt 
antaganden om merkostnader för små skolor, 
skolskjuts och inackorderingsbidrag. Därut-
över tillkommer del av standardkostnaderna 
från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur 

och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat 
och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.  Lysekil och Strömstad har 
egna gymnasieskolor medan Sotenäs och Munkedal köpt i princip samtliga gymnasieplatser från 
andra kommuner. Tanum har köpt merparten av sina gymnasieplatser. 2019 uppgick netto-
kostnadsavvikelsen i Sotenäs till 24 procent, vilket motsvarar 8 mnkr. 
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Äldreomsorg 
 Referenskostnaden bygger på 

nettokostnaden för äldreomsorg i riket, 
åldersstruktur (andel 65 - 79 år, 80 - 89 år och 
90+ år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel 
födda utanför Norden, restider i hemtjänsten 
samt merkostnader för institutionsboende i 
glesbygd. Därutöver tillkommer del av 
standardkostnaderna från delmodellerna löner, 

bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än 
statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 2019 upp-
gick nettokostnadsavvikelsen i Sotenäs till 4 procent, vilket motsvarar 7 mnkr. 

 
 
 
 
Individ- och familjeomsorg 

Referenskostnaden bygger på 
nettokostnaden för individ- och familjeomsorg 
i riket, andel arbetslösa utan ersättning, andel 
lågutbildade 20 - 40-åringar födda i Sverige, 
tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus 
byggda åren 1965-75 samt andel i 
befolkningen med ekonomiskt bistånd längre 
än 6 månader. Uppgifter för ekonomiskt 

bistånd bygger på föregående års utfall. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från 
delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar 
högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt 
förväntat.  Inom individ- och familjeomsorg sjunker nettokostnaden i Sotenäs samtidigt som 
referenskostnaden ökar. Förändringen avser i huvudsak ekonomiskt bistånd och barn- och 
ungdomsvård. 2019 uppgick nettokostnadsavvikelsen i Sotenäs till 20 procent, vilket motsvarar 
5 mnkr. 
 

 
Källa: www.kolada.se

http://www.kolada.se/
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Ekonomisk redovisning 
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Budgetförutsättningar 

Kommunfullmäktige antar mål- och resursplan (MRP) för kommande år i juni månad. Det 
innebär att kommunstyrelsen under maj lämnar förslag till ramar. Kommunstyrelsen har under 
våren haft överläggningar med berörda nämnder. Antagen budget bygger på följande antaganden: 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Befolkning 9 048 9 030 9 030 9 060 9 060 9 060 9 060 9 060 
Skattesats 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 
Löneökningar 2,9 3,0 2,5 2,2 1,9 3,1 3,1 3,1 
Prisutveckling 2,3 2,6 2,4 1,7 2,0 2,1 2,1 2,1 

 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 
Bedömning av skatteintäkter och utjämningsbidrag grundas på senaste prognoser från Sveriges 

Kommuner och Regioner. För budget 2022 används prognos från 31/5-21 (cirkulär 21:23). 
Budget för 2021 används prognos från 1/10 - 20 (cirkulär 20:39).  För 2022 beräknas skatte- och 
bidragsintäkterna sammantaget öka med 21,9 mnkr. Skatteintäkterna ökar med 24,3 mnkr 
motsvarande 5,1 procent.   

De generella bidragen inklusive fastighetsavgift uppgår till 68,0 mnkr och minskar med -2,3 
mnkr jämfört med budget 2021. För budget 2021 ökade de generella bidragen i hög utsträckning 
beroende på satsningar från staten i samband med Coronapandemin. Denna kompensation 
kommer succesivt att minska, framförallt märks det inför budget 2023.  

Skatteintäkter och generella bidrag uppgår sammantaget till 565,2 mnkr. Ökningen på 21,9 mnkr 
ska finansiera lön- och prisökningar. Uppräkning av verksamheternas kostnader med lön- och 
prisindex uppgår till cirka 9,1 mnkr. Ökning av verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till 
3,4 procent och ökning av skatteintäkter och utjämning till 4,0 procent.   

 
Förändring av skatteintäkter och bidrag:         
mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Skatteintäkter 14 -3 -2 24 19 9 17 17 

Inkomstutjämning -3 2 6 8 -2 5 2 2 

Kostnadsutjämning -13 -2 0 -4 -1 -1 -1 -1 

Regleringsbidrag 5 3 18 -6 -7 -2 -3 -3 

Välfärdsmiljarder, generella bidrag -2 16 -19 0 0 0 0 0 

LSS-utjämning -1 2 -6 -2 0 0 0 0 

Fastighetsavgift 2 2 3 1 0 0 0 0 

Summa 1 20 0 22 9 11 15 16 

 
Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Totalt finns 20,0 mnkr avsatt i RUR, vilket innebär att reserven därmed uppgår till maximal 
avsättning enligt kommunfullmäktiges beslut. För 2022 budgeteras inte med uttag ur RUR. 
 
Löneökningar inklusive sociala avgifter och pensioner 

Lönekostnadsökningarna 2022 beräknas i flerårsplanen till 2,2 procent i enlighet med SKR:s 
senaste prognos. Löneökningarna täcks av en central pott och fördelas ut till respektive nämnd i 
takt med att avtalen blir klara. Löneutrymmet under 2022 uppgår till 8,2 mnkr. Sociala avgifter 
budgeteras med 39,15 procent för 2022 och för de kommande plan-åren.  För att täcka kommande 



 
 

Datum: 2021-06-09 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 51 av 68 

års pensionskostnader ökas budget för pensioner inför 2022 med 3,0 mnkr, samt ytterligare 1,0 
mnkr 2025. Budgetökningen är nivåhöjande även för planåren. 

Prisökningar 
Nämnderna kompenseras generellt för prisökningar motsvarande den beräknade förändringen 

av konsumentprisindex (1,7 %) och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Detta med 
undantag för de taxeintäkter kommunfullmäktige beslutat att indexuppräkning ej ska ske vilket 
motsvarar ca 0,3 mnkr. Uppräkningen sker även för de interna ersättningarna. 

Avskrivningar och internränta 
Avskrivningarna beräknas till 28,9 mnkr och de interna kapitalkostnaderna som ingår i 

nämndernas kommunbidrag beräknas till 33,9 mnkr. Inför kommande nyinvesteringar avseende 
Hunnebohemmet beräknas ökning av avskrivningar med 3,5 mnkr. Ökningen sker from 2024.   

Internräntan för kommande år sätt till 1,0 procent, detta enligt med rekommendationer från SKR. 
 
Verksamhetens nettokostnader 
Totalt uppgår verksamhetens nettokostnader år 2022 till 558,2 mnkr, vilket är en ökning jämfört 

med 2021 års budget med 18,1 mnkr (3,4 %). Ökningen är delvis tillfällig.   
Omsorgsnämnden erhåller en tillfällig utökning beroende på särskilda satsningar under 2022.  

För utbildningsnämnden pausas 1,7 mnkr av den plan nämnden har i uppdrag att minska 
nämndens nettokostnader under 2019 – 2022.  De 1,7 mnkr pausas till budget 2023. För 
kommunstyrelsen tillkommer driftsbidrag för fiber. Bidraget minskas kommunstyrelsen inför 
budget 2023. I kommunstyrelsens verksamhet ingår även avtalssamverkan med Lön och IT. Dessa 
ökas med 0,1 mnkr sammantaget. Kommunstyrelsens ofördelade medel ökar med 2,5 mnkr för 
kommande kostnader i och med framtagande av detaljplaner samt satsning på utbildningsinsatser. 
Förändring avseende detaljplaner är permanent utökning avseende utbildningsinsatser är tillfällig 
för åren 2022 och 2023. Därtill tillkommer medel för arbete med vision 2032, se uppställning 
nedan.  

Valnämndens anslag ökas med 0,7 mnkr vilket beror på att det är val till Riksdag, Region och 
Kommun under 2022. Anslaget minskas inför budget 2023. 

 
Vision 2032 
I samband med uppdaterad vision utökas driftbudgeten 2022 med 1 050,0 tkr enligt nedan: 

• 700,0 tkr näringslivsutvecklare 
• 250,0 tkr cirkulär mat 
• 100,0 tkr hälsoarbete 

 
Investeringar  
För att kunna självfinansiera investeringar utgår beräkningen ifrån årligt resultat samt årligt 

avskrivningsutrymme. Budgeterade reinvesteringar för 2022 föreslås uppgå till 37,9 mnkr och 
inklusive särskild satsning med 51,0 mnkr för respektive av åren 2022 och 2023.  

För 2020 och framåt budgeteras med särskild satsning på 100 mnkr för ombyggnad av 
Hunnebohemmet samt ytterligare 17,0 mnkr för skredåtgärder Hunnebostrand.  Detta medför att 
upparbetad likviditet kommer att förbrukas över de kommande tre åren. Samt att behov av viss 
lånefinansiering uppstår under åren 2024 – 2026. 

 
 
 
 



 
 

Datum: 2021-06-09 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 52 av 68 

mnkr 2022 2023 2024 2025 2026 
Nettoinvesteringar                                                                                        
inkl Hunnebohemmet samt 
skredåtgärder Hunnebostrand 

88,8 92,2 48,9 45,1 43,5 

Självfinansieringsgraden lägst 
uppgå till (%): 43 45 92 98 100 

 
Upplåning 

Kommunen har för planperioden ingen låneskuld. Investeringar beräknas vara själv-
finansierade under åren 2022 och 2023.  För s.k. särskilda satsningarna finns upparbetad likviditet. 
Tillkommande särskild satsning på skredåtgärder Hunnebostrand innebär att visst behov av 
lånefinansiering beräknas uppstå under åren 2024 – 2026 med ca 5,6 mnkr. Det föreslås därför en 
oförändrad ram för upptagande av nya lån på 30,0 mnkr. Checkräkningskredit uppgår till 
20,0 mnkr. 

Finansnetto 
Kommunens finansnetto beräknas försämras något med ökad finansiell kostnad detta beroende 

på ökad finansiell kostnad för pensioner. De finansiella intäkterna sjunker något detta i samband 
med översyn av borgensavgifter. Borgensavgift tas ut för samtliga helägda bolag. Utöver 
borgensavgift ingår även återbäring från Kommuninvest i de finansiella intäkterna. Finansnettot 
är ändå fortsatt positivt och uppgår till +2,0 mnkr för budget 2022.   

Borgensavgift 
Kommunfullmäktige har beslutat om borgensavgift för kommunens helägda bolag. För 2022 

föreslås budgeteras med följande avgifter: 
• Sotenäsbostäder AB   0,32 %  (1 587 200 kr) 
• Sotenäs Vatten AB  0,02 %  (48 600 kr) 
• Sotenäs RehabCenter AB 0,65 %  (162 500 kr) 

 
Driftbidrag och riskkostnader 

För att fortsatt ge allmänheten möjlighet till bad för en rimlig avgift lämnas ett driftbidrag till 
Tumlaren som för 2022. Driftsbidrag beräknas till 3,0 mnkr. Övriga bidrag har budgeterats med 
0,3 mnkr. Försäkringspremier samt övriga gemensamma kostnader beräknas till 2,0 mnkr. 
 

Exploateringsverksamhet 
År 2021 budgeteras med en vinst vid försäljning av exploateringsfastigheter med 7,9 mnkr, för 

att 2022 minska till 6,0 mnkr och 2023 minska ytterligare till 5,0 mnkr. För budget 2022 beräknas 
driftskostnader för detaljplaner och översiktsplan uppgå till 2,0 mnkr. För 2023 ökas denna budget 
ytterligare för att nivåhöjande uppgå till 2,5 mnkr för de kommande åren i planperioden. 

Sammanställning förändring av budget 2022 
mnkr  Förändring budget 2021 - 2022 

Budget 2021 5,5 
Uppräkning av verksamhet -10,8 
Utökning av verksamhet -7,3 
Avskrivningar 0,0 
Summa -18,1 
Skatteintäkter och utjämning 21,9 
Finansnetto -0,3 
Budget 2022 9,0 
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Resultatplan  

 
 
 

 
 
För att uppnå budgeterat resultat år 2023 ingår ramjusteringar ovan med 3,5 mnkr år 2023 vilka 

ännu inte destinerats och syns därför inte i blocket ”Driftbudget och nämndsredovisning”. 
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Kassaflöde 
 Utfall  Utfall Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN                 
    Årets resultat 6,4 18,1 5,5 9,0 12,3 12,5 11,7 11,2 
    Justering ej likvidpåverkande poster 33,3 37.7 28,8 30,4 28,9 32,4 32,4 32,4 
    Övriga likvidpåverkande poster - 0,4 0 0 0 0 0 0 
    Poster som redovisas i annan sektion enl. spec - 8,5 7,9 0 0 0 0 0 
Medel från verksamheten före förändring                  
av rörelsekapital 39,7 64,3 42,2 39,4 41,2 44,9 44,1 43,6 
    Förändring av rörelsekapital -4,8 12,4 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,9 76,7 41,3 38,5 40,3 44 43,2 42,7 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN                 
    Investeringar i immateriella tillgångar -0,3 0 0 0 0 0 0 0 
    Investering i materiella tillgångar -33,2 -28,7 -44,1 -88,8 -92,2 -48,9 -45,1 -43,5 
    Försäljning av materiella tillgångar 4,2 7,5 0 0 0 0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -29,3 -21 -44,1 -88,8 -92,2 -48,9 -45,1 -43,5 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN                 
    Nyupptagna långfristiga lån 3,1 0 0 0 0 2,9 1,9 0,8 
    Amortering av långfristig leasingskuld -6,8 -8,1 -8,1 -8,1 -3,8 0 0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3,7 -6,8 -8,1 -8,1 -3,8 2,9 1,9 0,8 
Årets kassaflöde 1,9 47,4 -10,9 -58,4 -55,7 -2,0 0,0 0,0 
         
Likvida medel vid årets början 77,6 79,6 127,1 116,2 57,6 1,9 -0,1 0 
Likvida medel vid årets slut 79,6 127 116,2 57,6 1,9 -0,1 0 0 

 

 
Känslighetsanalys  
 Budget Plan Plan Plan 
Känslighetsanalys, mnkr 2022 2023 2024 2025 

Hur påverkas resultatet om:     

- invånarantalet minskar 50 personer per år (9060 invånare år 2022) - -2,6 -5,4 -8,6 

- lönerna ökar ytterligare 0,1 % per år -0,4 -0,9 -1,4 -1,9 

- verksamheten ökar volymmässigt 1,0 % per år -5,5 -11,4 -17,3 -23,7 
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Balansbudget 
 
  Utfall  Budget Plan Plan Plan Plan 
mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Fastigheter o inventarier 485,1 492,5 502,2 516,8 532,3 547,1 
Särskild satsning 
Hunnebohemmet 0,0 0,0 44,3 87,2 84,4 81,6 

Särskild satsning 
skredåtgärder 
Hunnebostrand 

0,0 0,0 5,9 11,7 15,5 16,2 

Materiella 
anläggningstillgångar 485,1 492,5 552,4 615,7 632,2 646,2 

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

Anläggningstillgångar 514,1 521,5 581,4 644,7 661,2 673,9 
Förråd m.m. 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 

Övriga kortfristig fordringar 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 

Kassa och bank 127,0 116,1 57,7 2,0 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar 209,0 198,1 139,7 84,0 82,0 82,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 723,1 719,6 721,1 728,7 743,2 755,9 
Årets resultat 18,1 5,5 9,0 12,3 12,5 11,7 
varav 
resultatutjämningsreserv 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Övrigt eget kapital 489,8 507,9 513,4 522,4 534,7 547,2 

Eget kapital 507,9 513,4 522,4 534,7 547,2 558,9 

Avsättningar 13,6 13,6 15,1 15,1 15,1 15,1 
Långfrist skuld 3,2 3,2 3,2 3,2 6,1 8,0 

Långfristig leasingskuld 41,2 24,5 7,8 0,0 0,0 0,0 
Förutbetalda 
investeringsbidrag 14,7 13,8 12,9 12,0 11,1 10,2 

Fonder 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Långfristiga skulder 60,0 42,4 24,8 16,1 18,1 19,1 
Kortfristig leasingskuld 8,6 17,2 25,8 29,8 29,8 29,8 

Övriga kortfristiga skulder 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 

Kortfristiga skulder 141,6 150,2 158,8 162,8 162,8 162,8 

Skulder 201,6 192,6 183,6 178,9 180,9 181,9 
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTT NINGAR OCH 
SKULDER 

723,1 719,6 721,1 728,7 743,2 755,9 

Ställda panter och 
ansvarsförbindelser             

Borgensförbindelser  786,5           
Pensionsförpliktelser inkl. 
löneskatt 223,6 220,0 210,1 203,2 196,7 190,0 

 
Ökning sker av anläggningstillgångarna i samband med ökad investeringstakt för åren 2022 och 
2023. Med utgångspunkt från att självfinansiera tillgångarna kommer kassa/bank att succesivt 
sjunka under perioden. Långfristiga lån avser leasingskuld. Sammantaget innebär det en 
förstärkning av soliditeten.   
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Investeringar 
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Investeringsbudget 2022 – 2025  
Enligt det finansiella målet ska nettoinvesteringar över tiden inte överstiga summan av årets 

avskrivningar och årets resultat. Kommunen ska finansiera investeringar med egna medel. För de 
kommande tre åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet på 100 
mnkr samt skredförebyggande insatser i Hunnebostrand. Det totala investeringsutrymmet 
inklusive den särskilda satsningen uppgår under perioden 2022 – 2025 till 275,0 mnkr.   

 
 2021 2022 2023 2024 2025 

Investeringar (mnkr) 39,3  88,8  92,2 48,9 45,1 

Varav reinvesteringar 4) 
 

34,3 37,8 41,2 44,9 44,1 

Varav nyinvestering/särskild satsning 5 
Ombyggnad Hunnebohemmet) 
 

5,0  45,0 45,0 - - 

Varav nyinvestering/särskild satsning 
Skredförebyggande åtgärder 
Hunnebostrand) 
 

-  6,0 6,0 4,0 1,0 

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

ovanstående ramförslag ingår endast ombyggnad av Hunnebohemmet samt skredförebyggande 
åtgärder Hunnebostrand. Inför höstens arbete med bör uppdatering av investeringar kopplade till 
Vision 2032 även att inkluderas samt investeringar avseende geoteknik, åtgärder betong- och 
stenkajer. 
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Drifts- & nämndsredovisning 
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Driftsbudget 
 Bokslut Budget Budget Plan Plan  Plan  
Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
       

Kommunfullmäktige och partistöd -0,8 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Valnämnd -0,0 -0,0 -0,8 -0,0 -0,3 -0,0 

Kommunrevisionen -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

Överförmyndare -0,8 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Delsumma -2,3 -2,6 -3,5 -2,8 -3,0 -2,8 

Kommunstyrelsens ofördelade medel 1,9 -3,6 -8,1 -10,6 -5,1 -5,1 

Kommunstyrelsen allmän verksamhet -60,9 -63,0 -65,5 -63,8 -63,8 -63,8 

Kommunstyrelsen teknisk verksamhet -15,0 -10,8 -8,7 -8,4 -8,4 -8,4 

Kommunstyrelsen -74,0 -77,4 -82,2 -82,8 -77,3 -77,3 

Byggnadsnämnden -8,7 -9,6 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,8 -1,6 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 

Utbildningsnämnden -196,8 -196,8 -195,5 -193,8 -193,8 -193,8 

Omsorgsnämnden -226,0 -232,0 -232,4 -232,4 -228,8 -228,8 

Summa nämndsverksamhet -509,7 -519,9 -524,8 -523,0 -514,1 -513,9 

       

Pensions- och personalomkostnader -13,8 -15,3 -18,3 -18,3 -18,3 -19,3 

Förvaltningsgemensamt -0,5 *-14,2 *-22,4 *-27,3 *-47,7 *-63,7 

Driftbidrag -15,6 3,1 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 

Vinst vid försäljning av exploateringsmark 7,5 7,9 6,0 5,0 5,0 5,0 

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 5,5 - - - - - 

Interna kapitalkostnader 35,3 33,4 33,4 33,5 38,0 38,0 

Avskrivningar -35,9 -28,8 -28,8 -28,9 -32,4 -32,4 

Summa verksamhetens nettokostnader -527,1 -540,0 -558,2 -564,0 -574,5 -591,3 
 

* Inklusive aggregerade löne- och prisökningar över planperioden. 
 
I driftsbudgeten har nämndernas ramar justerats enligt de förutsättningar som beskrivits i 

föregående kapitel samt utifrån de förändringar som redan fattade beslut har medfört. 
Specifikation på dessa förändringar framgår enligt tabellen nedan. Budget 2022 inkluderar KPI-
uppräkning, det gör inte planåren. För att uppnå budgeterat resultat år 2023 ingår ramjusteringar 
med 3,5 mnkr år 2023 vilka ännu inte destinerats och syns därför inte i blocket ”Driftbudget och 
nämndsredovisning. 
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 Budget Plan  Plan Plan 
Belopp i mnkr 2022 2023 2024 2025 
Kommunfullmäktige och partistöd +0,0 - - - 

Valnämnden - 2022 Sverige-val, 2024 EU-val +0,7 -0,7 +0,2 -0,2 

Kommunrevisionen +0,0 - - - 

Överförmyndare +0,1 - - - 

Kommunstyrelsen  +4,5 +0,5 -5,0 - 
  Varav ofördelade medel inkl. kostnader för planer/exploatering +2,5 +2,5 -5,5 - 

  Varav allmän verksamhet  +3,0 -1,7 - - 

Administration -0,7    

IT-verksamhet -0,5    

Ekonomisystem +0,5    

Personalutvecklare +0,6    

Verksamhetsutvecklare +0,6    

Fiber-/bredbandssatsning, tillfällig utökning +1,7 -1,7   

Avtalssamverkan IT och Lön +0,1    

  Varav teknisk verksamhet -0,5 -0,3 - - 

Parkeringsintäkter ökning -0,5    

Anläggningsverksamhet -0,5    

Taxeintäkter utan KPI-uppräkning, tillfällig kompensation +0,3 -0,3   

Mål för god ekonomisk hushållning +1,1    

Byggnadsnämnden  - - - - 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän – 2 % effektivisering + utökning +0,3 - - - 

Utbildningsnämnden -1,7 -1,7 - - 

Gymnasie-/vuxenutbildning -1,0     

Skolskjuts -0,4    

Övrig verksamhet -0,3    

Omsorgsnämnden -0,5 - -3,6 - 

Korttidsplatser -0,7    

Minskad sjukfrånvaro -0,5    

Bemanning -2,8    

Hälsoutvecklare  +0,4    

Verksamhetsnära teknikstöd +1,0    

Teamombud +2,2    

Summa minskade nämndramar +4,1 -1,9 -8,8 -0,2 
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Nämndsredovisning
Kommunfullmäktige och partistöd 

Uppdrag 
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av 

principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen, främst mål och 
riktlinjer för verksamheten samt budget, 
skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 
Kommunfullmäktige består under mandat-
perioden 2019 - 2022 av 31 ledamöter. 
Mandatfördelningen är: Moderata samlings-
partiet 12, Socialdemokraterna 8, 
Liberalerna 2, Centerpartiet 3, Vänster-
partiet 1, Miljöpartiet de gröna 1, Sverige-
demokraterna 3, Kristdemokraterna 1. 

Anslaget för kommunalt partistöd i 
Sotenäs uppgår från 2011 till 18 procent av 
basbeloppet gånger antalet mandat i 
kommunfullmäktige. 8 procent av ett bas-
belopp utgår som grundbidrag till i 
kommunfullmäktige representerat parti. 
Återstoden av budgetanslaget fördelas jämnt 
per mandat i kommunfullmäktige. 

 
Resultaträkning 
 Bokslut Budget  Budget 
Belopp i tkr 2020 2021 2022 
Intäkter - -  

Kostnader -764 -989  

Nettokostnad -764 -989 -1 006 
    

Kommunbidrag 811 989 1 006 

Resultat 46 0 0 
 
Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 
 Utökning av ram +10,0 tkr 
 KPI-uppräkning +7,1 tkr 
 Kompensation för arvodesökningar 

tillkommer löpande under året 
 

 Budgetberedningens förslag: 
För kommunfullmäktige föreslås ett 

kommunbidrag om 1 005,8 tkr. 
 

Valnämnden 

Uppdrag 
Valnämndens uppdrag är att vara lokal 

valmyndighet i Sotenäs och ansvara för 
genomförandet av val till riksdagen, region-
fullmäktige och kommunfullmäktige, val till 
Europaparlamentet samt nationella och 
lokala folkomröstningar. Valnämndens 
arbete styrs främst av vad som föreskrivs i 
vallagen. 

 
Resultaträkning 
 Bokslut Budget  Budget 
Belopp i tkr 2020 2021 2022 
Intäkter - -  

Kostnader -21 -49  

Nettokostnad -21 -49 -769 
    

Kommunbidrag 39 49 769 

Resultat 18 0 0 
 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Kompensation för val-år 720,0 tkr 

 Kompensation för arvodesökningar 
tillkommer löpande under året. 

 

Budgetberedningens förslag: 
Valnämndens föreslås ett kommunbidrag 

om 769,2 tkr. 
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Kommunrevisionen 

Uppdrag 
Revisorerna ska årligen granska om 

kommunens verksamhet bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt, den ekonomiska 
hushållningen är god, styrningen effektiv, 
redovisningen tillförlitlig, förmögenhets-
förvaltningen säker och om den interna 
kontrollen i övrigt är tillräcklig. Revisorerna 
ska också bedöma och uttala sig om 
resultatet, som det redovisas i delårs-
rapportens och årsredovisningens förvalt-
ningsberättelse, är förenligt med av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella 
och verksamhetsmässiga mål.  

De kommunala revisorerna är fem till 
antalet. Kommunrevisionen biträds av ett 
externt revisionsbolag. 

 
Resultaträkning 
 Bokslut Budget  Budget 
Belopp i tkr 2209 2021 2022 
Intäkter - -  

Kostnader -677 -711  

Nettokostnad -677 -711 -737 
    

Kommunbidrag 679 711 737 

Resultat 2 0 0 
 
 
Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 
 Utökning av ram 12,5 tkr 
 KPI-uppräkning 8,2 tkr 
 Kompensation för arvodesökningar 

tillkommer löpande under året 
 
 
Budgetberedningens förslag: 
För revisionen föreslås ett kommunbidrag 

om 737,0 tkr. 
 

Överförmyndare 

Uppdrag 
Överförmyndaren har som sin huvud-

uppgift att kontrollera att förmyndarskap, 
godmanskap och förvaltarskap sköts på ett 
korrekt sätt. Överförmyndaren ansvarar 
direkt under kommunfullmäktige för sina 
uppgifter. Från och med 2011 utförs all 
handläggning av överförmyndarärenden av 
Uddevalla kommun enligt upprättat avtal. 
Uppdraget omfattar utredning av behov av 
godmanskap och förvaltarskap, tillsyn över 
förmyndares, gode mäns och förvaltares 
löpande verksamhet, granskning av års-
redovisningar rörande förvaltad egendom, 
granskning av vissa större förvaltnings-
åtgärder företagna av ställföreträdare mm. 

 

 

Resultaträkning 
 Bokslut Budget  Budget 
Belopp i tkr 2020 2021 2022 
Intäkter - -  

Kostnader -844 -868  

Nettokostnad -844 -868 -978 
    

Kommunbidrag 857 868 978 

Resultat 13 0 0 
 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 KPI-uppräkning +9,3 tkr 

 
Budgetberedningens förslag: 
Överförmyndarverksamheten föreslås ett 

kommunbidrag om 977,5 tkr 
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Kommunstyrelsen 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndig-

het för hela kommunens verksamhet.  
Kommunstyrelsen ansvarar för allmän 

verksamhet som strategi- och utvecklings-
frågor, personal- och organisationsfrågor, 
översiktlig planering, exploatering, bered-
skapsplanering, räddningstjänst och total-
försvar, besöksnäring, näringslivsfrågor, 
information, konsumentrådgivning, arbets-
marknadsenhet och kollektivtrafik.  

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

 
Resultaträkning 
 Bokslut Budget  Budget 
Belopp i tkr 2020 2021 2022 
Intäkter 162 076 163 660  

Kostnader -236 065 -241 840  

Nettokostnad -703 989 -78 180 -82 245 
    

Kommunbidrag 78 699 78 180 82 245 

Resultat 4 710 0 0 
 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Effektivisering -2 275,0 tkr varav: 
• Administration allmän vht -150 tkr 
• IT-vht allmän vht -500 tkr 
• Omorganisation allmän vht -600 tkr 
• Parkeringstaxor tekn vht -525 tkr 
• Anläggnings-vht tekn vht -500 tkr 

 
 Utökning av ram +7 322 tkr varav: 
• Ekonomisystem allmän vht +500 tkr 
• Personalutvecklare allm vht +600 tkr 
• Verksamhetsutvecklare allm vht +600 tkr 
• Fiberutbyggnad (2022) allm vht+1,670 tkr 
• Taxor ej KPI-uppräknas (2022) +300 tkr 
• Mål för god ek. hushållning +1 050 tkr 
• Avtalssamverkan IT/Lön +51 tkr/+51 tkr 
• Detaljplaner /exploatering +2 000 tkr 

• Personalvård/utbildning +500 tkr 
(ofördelade medel) 
 

 Återföring till ofördelat +1 054,0 tkr 

 KPI- uppräkning -1 215,0 tkr 

 Kompensation för löne-och arvodes-
ökningar tillkommer löpande under året. 

 
Allmänna förutsättningar 
Ekonomi 
Utmaningen som kommunstyrelsen står 

inför är att vara rustade för de stora projekten 
som kommer både vad gäller implemen-
tering av visionen och arbetet med det 
pågående projektet kring företagsetablering 
i kommunen. Framöver står också nämnden 
inför ett stort antal investeringar och utred-
ningar vilket ställer krav på genomförande-
förmåga. 

 
Personal 
Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 

145,0 med en medelålder på 49,1 år. 71 
procent av medarbetarna är kvinnor och 29 
procent är män. För kvinnorna har 89 
årsarbetare 100 procentig sysselsättnings-
grad, för männen är motsvarande 42 års-
arbetare. Fram till år 2027 beräknas 15 
personer att uppnå 67 års ålder. Det mot-
svarar 10 procent av alla anställda inom 
nämnden. Sjukfrånvaron inom kommun-
styrelsen minskade 2020 jämfört med 2019 
och uppgick till 5,9 procent.  
 

Övrigt 
Kommunen saknar naturvårdsstrateg med 

möjlighet att föreslå strategier utifrån det 
underlag som framkommer vid översiktlig 
planering. En sådan funktion hade kunnat 
omfattas av Miljönämnden i mellersta 
Bohusläns ansvarsområde men hittills har de 
samverkande kommunerna valt att inte 
vidga samarbetet till en sådan funktion.  

 
Budgetberedningens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslås ett kommun-

bidrag om 82 244,8 tkr.  
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Byggnadsnämnden 

Uppdrag 
Byggnadsnämnden fullgör kommunens 

uppgifter enligt plan- och bygglagen och 
enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor. Nämnden svarar också för 
kommunens GIS- och mätningstjänster 
inklusive kartor och kartportaler, samt den 
kommunala energi- och klimatrådgivningen. 
Nämnden fullgör också kommunens upp-
gifter om prövning/ dispens och tillsyn/ 
kontroll enligt lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning. 

 
Resultaträkning 
 Bokslut Budget  Budget 
Belopp i tkr 2020 2021 2022 
Intäkter 6 486 6 306  

Kostnader -15 225 -15 866  

Nettokostnad -8 742 -9 560 -9 279 
    

Kommunbidrag 10 013 9 560 9 279 

Resultat 1 271 0 0 
 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Minskning av tillfällig utökning från KS 
ofördelade medel -250,0 tkr 

 KPI-uppräkning -30,6 tkr   

 Kompensation för löne-och 
arvodesökningar tillkommer löpande under 
året. 

Allmänna förutsättningar 
Ekonomi 
Nämndens budget minskas 2022 med 250 

tkr enligt plan då budgeten avser ett tillfälligt 
tillskott nämnden erhöll 2021 för arbete med 
detaljplan vid Parkskolan.  

 
Personal 
Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 

13,85, med en medelålder på 39,5 år. 50 
procent av medarbetarna är kvinnor och 50 
procent män. Från och med den 1 mars 
arbetar alla heltid vilket innebär att antalet 
årsarbetare uppgår till 14. Inga pensions-
avgångar är planerade under de närmaste 
åren. 

Byggnadsnämndens personalstyrka uppgår 
idag till sex bygglovhandläggare, två 
byggnadsinspektörer, en GIS-ingenjör, en 
mätningsingenjör samt fyra planarkitekter. 

En utannonserad tjänst som planarkitekt 
har inte lyckats resulterat i en rekrytering. 
Vakansen täcks upp av konsult. 

  
 

Budgetberedningens förslag: 
Byggnadsnämnden föreslås ett kommun-

bidrag om 9 278,9 r.   
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Miljönämnden  
i mellersta Bohuslän 

Uppdrag 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

(MimB) är gemensam nämnd för Sotenäs, 
Munkedals och Lysekils kommuner. 
Nämnden är placerad i Sotenäs kommun och 
ingår som en del i samhällsbyggnads-
förvaltningen. I miljönämndens verksamhet 
ingår tillsyn och prövning inom områdena 
miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll 
– dessa är alla avgiftsfinansierade. 
Verksamheten utför även miljöövervakning, 
ger information, råd, remiss vilket inte är 
avgiftsfinansierat. 

 
Resultaträkning 
 Bokslut Budget  Budget 
Belopp i tkr 2020 2021 2022 
Intäkter 10 048 10 185  

Kostnader -11 872 -11 783  

Nettokostnad -1 825 -1 598 -1 935 
    

Kommunbidrag 
Sotenäs (531) 

-221 204 542 

Kommunbidrag 
Sotenäs (530) 

-1 603 1 394 1 393 

Kommunbidrag 
Munkedal 

-1 895 1 662 1 660 

Kommunbidrag Lysekil -2 227 2 306 2 303 

Resultat Sotenäs -150 0 0 
 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Effektivisering -2 % av nettoramen vilket 
motsvarar -27,9 tkr för Sotenäs andel 

 Uppräkning med KPV +1,9 % motsvarar 
+26,5 tkr för Sotenäs andel 

 Utökning av verksamhet i Sotenäs 338 tkr 

 Kompensation för löne-och 
arvodesökningar tillkommer löpande under 
året. 

Allmänna förutsättningar 
Ekonomi 
Löner och övriga kostnader räknas upp 

med PKV (prisindex för kommunal 
verksamhet) index för 2022 uppgår till 1,9 
procent. Därtill har nämnden att minska 
kommunbidraget med 2 procent jämfört med 
2021.  

Verksamheten är finansierad både genom 
kommunbidrag från de tre samverkande 
kommunerna samt avgifter från tillsynen 
och externa bidrag.  

 
Personal 
Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 

19, med en medelålder på 42 år. 74 procent 
av medarbetarna är kvinnor och 26 procent 
män. Den genomsnittliga sysselsättnings-
graden uppgår till 100 procent. Av års-
arbetarna är en vikarie och två nystarts-
jobbare. I januari 2022 budgeteras antalet 
årsarbetare till 16, i den gruppen inräknas 
handläggare, enhetschef samt administra-
tion. 

På enheten pågår ett systematiskt arbets-
miljöarbete för att komma till rätta med de 
allt för höga sjuktalen. Arbetet visar tecken 
på att få resultat, inte minst utifrån att 
personalen i medarbetarundersökningen 
uppger att de upplever sin hälsa som god. 

 
 
Budgetberedningens förslag: 
Miljönämnden föreslås ett kommunbidrag 

(ansvar 530) i Sotenäs om 1 392,6 tkr.  
Budget för politiska arvoden i Sotenäs 
tillkommer med 204,4 tkr samt en satsning 
på utökad verksamhet i Sotenäs mot-
svarande 338,0 tkr, vilket ger en total 
(ansvar 531) om 542,4 tkr. Totalt kommun-
bidrag inklusive politiska arvoden föreslås 
uppgå till 1 935,0 mnkr. 
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Utbildningsnämnden 

Uppdrag 
Nämndens uppdrag och ansvarsområden är 

förskola, grundskola, fritidshem, gymnasie-
skola, vuxenutbildning, särskola, kultur-
skola samt kultur- och fritidsverksamhet. 
 

Resultaträkning 
 Bokslut Budget  Budget 
Belopp i tkr 2020 2021 2022 
Intäkter 30 715 27 129  

Kostnader -227 553 -223 931  

Nettokostnad -196 837 -196 802 -195 479 
    

Kommunbidrag 201 384 196 802 195 479 

Resultat 4 546 0 0 
 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Effektivisering -1 700,0 tkr varav: 

• Gymn.- och vuxenutbildning -1 000 tkr 
• Skolskjutsar -400 tkr 
• Övrig verksamhet -300 tkr 

 
 Återfört till KS ofördelat -804,0 tkr 

 KPI-uppräkning 1 203,0 tkr   

 Kompensation för löne-och 
arvodesökningar tillkommer löpande under 
året. 

Allmänna förutsättningar 
Ekonomi  
Utbildningsnämndens budgetanpassningar 

under perioden 2019 - 2022 innebär att 
budgetramen 2022 ska minska med 3,4 mnkr 
i jämförelse med budgetramen för 2021.  Av 
dessa skjuts dock 1,7 mnkr av besparingarna 
till år 2023.  

 
Personal 
Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 

246,6 med en medelålder på 50,1 år. 81,5 
procent av medarbetarna är kvinnor och 18,5 
procent män. Av dessa 246,6 årsarbetare så 
har 31,4 en tidsbegränsad anställning. 
Andelen tidsbegränsade anställningar kan 
förklaras med att det är medarbetare som 
saknar formell lärarbehörighet eller att det är 
tjänster som är kopplade tillspecifikt stöd-
behov. I januari 2022 budgeteras antalet 
årsarbetare till 241,6. 

 
Övrigt 
Under perioden 2021 - 2027 är pensions-

avgången 32 medarbetare inom skola och 
barnomsorgsarbete.   

I samband med Skolinspektionens tillsyn 
2019 - 2020 så identifierades två 
utvecklingsområden hos huvudmannen. Det 
ena området var ökad likvärdig skola och det 
andra området var analyser av studieresultat.       

Att klara godkänt resultat i skolan är en 
stark faktor för god hälsa senare i livet. En 
fjärdedel av varje årskull går inte ut gym-
nasiet i Västra Götaland idag. Samtidigt är 
det en viktig förutsättning att ha gymnasie-
kompetens för att kunna leva ett själv-
ständigt liv. Elever med hög frånvaro måste 
uppmärksammas tidigt och ges det stöd de 
behöver för att närvara i skolan.  

 
Budgetberedningens förslag: 
Utbildningsnämnden föreslås ett kommun-

bidrag om 195 478,7 tkr. 
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Omsorgsnämnden 

Uppdrag 
Omsorgsnämnden ansvarar för vård och 

omsorg om äldre och funktionshindrade, 
individ- och familjeomsorg samt ensam-
kommande barn och ungdomar. De 
viktigaste lagområdena är SOL, LSS och 
HSL. 

 
Resultaträkning 
 Bokslut Budget  Budget 
Belopp i tkr 2020 2021 2022 
Intäkter 80 124 72 104  

Kostnader -306 162 -304 073  

Nettokostnad -226 038 -231 969 -232 387 
    

Kommunbidrag 231 934 231 969 232 387 

Resultat 5 896 0 0 
 

Förändring av budget 2021 - 2022 avser: 

 Effektivisering -4 000,0 tkr varav: 

• Minska antalet korttidsplatser -700 tkr 
• Administrativ organisation -500 tkr 
• Sänka sjukfrånvaron -500 tkr 
• Effektivisera personalresurser -500 tkr 
• Socialpsykiatri -1 100 tkr 
• Sjuksköterskeenheten -700 tkr 

 
 Tillfällig ramhöjning +3 550,0 tkr 

2022 – 2023 varav: 

• Utvecklare Hälso- och sjukvård, 350 tkr 
• Teamombud i samtliga verksamheter,  

2 200 tkr 
• Verksamhetsnära teknikstöd, 1 000 tkr 

 
 KPI-uppräkning 868,9 tkr  

 Kompensation för löne-och 
arvodesökningar tillkommer löpande under 
året. 

Allmänna förutsättningar 
Ekonomi 
Omsorgsnämndens ram minskar med 4,0 

mnkr som kommer verkställas inför 2022.  
Under 2021 har äldreomsorgssatsningen 

införts med en ökning av riktade stats-
bidrag till äldreomsorgen. Omsorgs-
nämndens äldreomsorg tilldelas hela stats-
bidraget på 5,6 mnkr. Omsorgsnämnden har 
sökt statsbidraget och återredovisar under 
2022. 

 
Personal 
Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 

324, med en medelålder på 51,7 år. 
Omsorgsnämnden arbetar intensivt med att 

bli en heltidsorganisation och andelen hel-
tidsarbetande bedöms öka under kommande 
år. 

Kompetens- och personalförsörjning är en 
av omsorgssektorns stora framtidsutman-
ingar, både nationellt och för Sotenäs 
kommun. Förvaltningen ser redan idag 
utmaningar med att rekrytera tillräckligt 
många och tillräckligt kompetent personal. 

 
Övrigt 
Omsorgsförvaltningen står inför ett 

omställningsarbete där verksamheten 
behöver höja kompetens och kvalitet för att 
kunna möta de alltmer komplexa behov och 
situationer förvaltningen kommer ställas 
inför då mer avancerad vård ska utföras i 
hemmet och i kommunal regi. En del i 
omställningsarbetet är införande av tekniska 
lösningar som frigör personalresurser.  

Förvaltningen ser ett behov av funktioner 
som kan användas till stöd i omställnings-
arbetet och äskar därför 3 550 tkr tillfällig 
ramhöjning i budget. Under 2023 kommer 
satsningarna utvärderas. 
 

Budgetberedningens förslag: 
Omsorgsnämnden föreslås ett kommun-

bidrag om 232 387,4 tkr  
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1 Allmänt 

Sotenäs kommuns budget 2022 omfattar brutto totalt cirka 800 mkr, inklusive bland annat 
kapitalkostnader och andra finansiella poster. Kommunstyrelsen skiljer ut sig mot övriga 
nämnder genom att ha stora intäkter från avgifter (taxor) av olika slag. Vår bedömning är att 
kommunstyrelsen därigenom har lättare att klara sparmål än övriga nämnder eftersom 
sparbehoven utgår från nettobudgeten (=kommunbidraget). 

Budgeten rör sig om många miljoner och i stora delar är vi socialdemokrater överens med 
Alliansen om hur anslagen ska fördelas mellan nämnderna, likväl som de finansiella målen 
och verksamhetsmålen. Vi menar dock att det finns skäl att över tid omfördela medel från 
kommunstyrelsen till omsorgsnämnden. Omfördelningen kan komma att omfatta större 
belopp åren 2023 och framåt, men just nu ser vi att kommunstyrelsen kommer att behöva 
resurser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, orsakade av Corona-krisen. 

Även om vi i huvudsak är överens om ekonomiska fördelningen så är vi inte överens om hur 
nämnderna ska agera för att pengarna ska räcka och verksamhetsmålen nås. Under punkt 3 
nedan redogör vi för vårt förslag nämnd för nämnd. 

 
 
 
Kommunalskatten 2022 
Vi föreslår oförändrad kommunalskatt 2022, 21,99%. 

Resultat 2022 
I liggande budgetförslag uppgår resultatet till 9,0 mkr (1,6%). Vi Socialdemokrater föreslår att 
resultatet istället ska uppgå till 6,7 mkr (1,2%). Och skillnaden 0,7 mkr föreslår vi ska tillföras 
kommunstyrelsens budgetram och 1,7 mkr till utbildningsnämndens budgetram.  

 

 

2 Vision och viljeinriktning 
Det är en påbörjad process inom Socialdemokraterna och vi återkommer med en egen vision 
och viljeriktning under valåret 2022 fram till dess arbetar vi efter den "gamla" visionen: Det 
goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro.  
  
3 Budgetkommentar per nämnd och frågor att driva 
De åtgärder som vi redovisar nedan speglar vår uppfattning om möjliga besparingar, 
omställningar och effektiviseringar, inte bara avseende 2022 utan även för åren därefter. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
3.1 Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har en något lättare situation än övriga nämnder genom möjligheten att 
öka intäkterna (taxehöjningar) i stället för att sänka kostnaderna, vilket drabbat Sotenäsborna 
i form av höjda avgifter. Det är dags att styrelsen i större utsträckning spar på samma sätt 
som övriga nämnder, genom kostnadsminskningar. 
Omställningen mot effektivare och mer anpassade arbetsformer bör kunna påskyndas. Som 
exempel på åtgärder kan nämnas bättre möteskultur, ökad digitalisering, ökad samverkan 
med andra kommuner (exempelvis inom besöksnäringen - för besökaren finns inga 
kommungränser!), avsluta eller förändra sådana administrativa tjänster som utgör direkta 
stödfunktioner till privat verksamhet (obs: inte stödfunktioner till föreningsliv och 
organisationer), begränsa kostnader för internt och externt  nätverkande genom möten på 
distans eller avveckling (vår ambition är högre närvaro på arbetsplatsen). I alla chefsled ska 
utvärdering ske av verksamhetens nytta av olika mötesaktiviteter som innebär att 
arbetsplatsen är obemannad 
Den politiska organisationen kan spara genom att funktionen som förste vice ordförande tas 
bort. 2023 införs en tightare politisk organisation utan koppling till riksdagsmännens 
arvodeshöjningar. Dock ingen rampåverkan 2022. Däremot, i ett senare skede, bör vi 
överväga att ta bort den fasta arvodesdelen och enbart ha sammanträdesarvode per timme. 
 
Vi föreslår att budgetramen för kommunstyrelsen ökar med 0,7 mkr, därtill motsätter vi oss 
att kommunstyrelsen anställer en extra näringslivsutvecklare (0,7 mkr) och en extra 
verksamhetsutvecklare (0,6 mkr). Det sammanlagda beloppet 2,0 mkr ska öronmärkas till 
satsningar på en upprustning av våra samhällen. Det krävs stärkta personalresurser för att 
ha resurser att fräscha upp våra tätorter och uppnå ett renare Sotenäs. 
 
3.2 Omsorgsnämnden 
 
Med två äldrecentrum, ett i Hunnebostrand och ett i Kungshamn har vi en långsiktigt hållbar 
yttre struktur. När det gäller den inre strukturen (organiseringen av personal, ledning och 
styrning) kommer vi socialdemokrater att kräva översyn och effektiviseringar.  
Socialdemokraterna anser att en nybyggnation av Hunnebohemmet i direkt anslutning till 
befintlig byggnad görs i ett första steg. Därefter ska befintlig byggnad renoveras, då kan 
evakuering av de boende göras till den nybyggda delen för att undvika flytt flera gånger. 
Detta ger också en besparing på ca 18 mkr för evakueringskostnader, investeringsmedel till 
projektering och skredsåtgärder av Hunnebohemmet ligger med i investeringsbudget 2022. 
Vi förordar en avveckling av LOV för en mer sammansatt organisation med kontinuitet och 
hög utbildningskompetens. Genom att organisera hela hemtjänsten i egen regi kan vi 
förändra och effektivisera. Idag får varje brukare i hemtjänsten besök av ca 20 personer. Vi 
måste skapa en större trygghet genom en bättre kontinuitet. Bättre planering, fler 
tillsvidareanställda och färre visstidsanställda kan göra detta möjligt.  
Ifall vår egen personal vill driva verksamheten med intraprenad som driftsform så vill vi 
stimulera detta. Ett sådant engagemang från personalen kan gynna en positiv utveckling 
som stärker engagemanget och ökar trivseln för de anställda. 
 
Vi föreslår att nämnden inte ska ha en besparing med 3,6 mkr 2024, utan detta finansieras 
genom sänkt resultat. 
 
 
 
 



	

3.3 Utbildningsnämnden 
 
Socialdemokraterna i Sotenäs vill satsa på kvalité i undervisningen för att på ett bra sätt 
kunna möta dagens och framtidens utmaningar. Undervisningen ska bedrivas i moderna 
lokaler som tillgodoser barn och elevers pedagogiska behov genom modern teknik. Alla barn 
har rätt till en bra start i livet och då måste vi stå rustade med behörig personal. Varje elev 
ska utvecklas utifrån sina förutsättningar, där ingen elev lämnas utanför eller hålls tillbaka. I 
en tid med stora utmaningar såväl socialt som ekonomiskt anser vi socialdemokrater att det 
är viktigare att prioritera skolpersonal och kvalité i undervisningen före lokaler. 
Socialdemokraterna bedömer att med de strukturella förändringar vi föreslår kommer man att 
klara besparingarna utan att ytterligare minska antal tjänster inom förskola och grundskola. 
Sedan augusti 2018–2020 har förvaltningen minskat drygt 23 årsarbetare och minskningen 
av antalet årsarbetare finns till stora delar inom förskola och grundskola. 
Nettokostnadsavvikelsen inom grundskolan har minskat 9 mnkr till 2019, detta har fortsatt 
under 2021. Antal barn/förskollärare och antal elever/lärare ligger nu i nivå på den övre 
halvan med våra referenskommuner. En pedagogiskt genomtänkt förskola och grundskola, 
där barngrupperna inte är för stora, är ett samhälles viktigaste verktyg för ökad jämlikhet och 
kunskapsutveckling.  
 
Vi föreslår att budgetramen för utbildningsnämnden ökas med 1,7 mkr i förhållande till 
majoritetens förslag, för att minska barngruppernas storlek i förskola och skola samt att 
tillföra medel till resurser för barn med särskilda behov. 
 
Vi föreslår att nämnden ska slippa en besparing på 1,7 mkr 2023, utan detta finansieras 
genom sänkt resultat. 
 
 
 
 
3.4 Byggnadsnämnden 
Nya bostadsområden ska ta sin utgångspunkt i en god och hållbar boendemiljö med 
möjligheter till sociala mötesplatser. Vi socialdemokrater förespråkar en jämvikt av olika 
upplåtelseformer samt att de planerade bostäderna skall kunna möta befolkningens olika 
ekonomiska förutsättningar. Alla byggprocesser skall ta sin utgångspunkt i ett hållbart 
miljötänk med cirkulär ekonomi som grund. 
Den överexploatering som nu sker av dyra bostadsrätter längs kustlinjen i våra samhällen är 
ohållbar, begränsar allas tillgänglighet till strandlinjen och attrahera i första hand 
fritidsboende. Det är inte hållbart i längden. 
Allas tillgänglighet till strandlinjen och bevarande av Sotenäs unika natur- och kulturmiljöer är 
viktiga frågor att befästa i pågående ÖP. De utgör en unik attraktion som lockar tusentals 
besökare från hela världen och får inte bygga bort. 
Våra samhällskärnor ska utvecklas genom småskalig verksamhet såsom till exempel 
hantverk av olika slag, handel, besöksnäring och förädling av sjöprodukter. Större industriell 
verksamhet förläggs utanför våra samhällen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

4. Budgetramar 2022  

	
	
Berörd nämnd Majoritetens 

budgetförslag 
2022 

Justering 
av ram S 

Socialdemokraternas 
budgetförslag 2022 

KF, partistöd 1,0 0 1,0 

Valnämnd 0,8 0 0,8 
Revisionen 0,7 0 0,7 
Överförmynd. 1,0 0 1,0 

KS 82,2 0,7 82,9 
UN 195,5 1,7 197,2 
ON 232,4 0  232,4 
BN 9,3 0 9,3 
MN i MB 1,9 0 1,9 
Pension och 
personalomkostnad 

18,3 0 18,3 

Förvaltningsgemensamt 22,4 0 22,4 
Driftsbidrag 3,3 0 3,3 
Vinst vid försäljning av 
exploateringsmark  

-6,0 0 -6,0 

Vinst vid försäljning av 
anläggningstillgångar 

0 0 0 

Interna kapitalkostnader -33,4 0 -33,4 
Avskrivningar 28,8 0 28,8 
Delsumma 558,2 - 560,6 
Finansiering               567,3 - 567,3 
Årets resultat  9,0  - 6,7 
	
I majoritetens förslag till kommunstyrelsens ram ingår utökning med 1,1 mkr Vision- för god ekonomisk 
hushållning.  

	 	 	
	
	
5.	Investeringsbudget 2022 
 
Kommunens investeringsbudget 2022 fastställs under andra halvåret 2021. Det 
kommunfullmäktige nu har att ta ställning till är ramen. Kommunens totala investeringar 
uppgår till 89,3 mkr inklusive projektering och skredsåtgärder av Hunnebohemmet. 
Socialdemokraterna har ett förslag till investeringstillägg som ska öronmärkas till upprustning 
av våra fontäner i Kungshamn, Väjern och Hunnebostrand med 0,3 mkr. 
Socialdemokraternas förslag till totala investeringar uppgår till 89,6 mkr.  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
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KS § 89 Dnr 2021/000001 

Skattesats 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställer i juni budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, nivå på 
investeringsbudget och mål för budget 2022 med plan 2023 - 2025.  
 
I november 2021 presenterar nämnder sina styrande verksamhetsmål och internbudget för 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige ska under juni månad fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2022. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 95 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2022 är oförändrad och fastställs till 
21,99 procent. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 30(48)
 

 
 

KSAU § 95 Dnr 2021/000001 

Skattesats 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställer i juni budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, nivå på 
investeringsbudget och mål för budget 2022 med plan 2023 - 2025.  
 
I november 2021 presenterar nämnder sina styrande verksamhetsmål och internbudget för 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige ska under juni månad fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2022. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2022 är oförändrad och fastställs till 
21,99 procent. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-06 KA 2021/000001 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrika Gellerstedt, ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

Skattesats 2022 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställer i juni budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, nivå på 
investeringsbudget och mål för budget 2022 med plan 2023 - 2025.  
 
I november 2021 presenterar nämnder sina styrande verksamhetsmål och internbudget för 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige ska under juni månad fastställa utdebitering (skattesats) för 
budgetåret 2022. 
   

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2022 är oförändrad och fastställs till 
21,99 procent. 
   

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
 
 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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KS § 90 Dnr 2021/000431 

Budget kommunrevision 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium har 2021-05-07 samrått med revisionens ordförande angående 
2022 års budget. 
 
Enligt kommunallagens 11 kap. 8 § ska kommunfullmäktiges presidiums förslag föreläggas 
kommunfullmäktige senast vid samma tidpunkt som styrelsen upprättar förslag till budget.    

Presidiets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer revisionens budget för 2022 till 737 tkr.             
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Budget kommunrevision 2022 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har 2021-05-07 samrått med revisionens ordförande 
angående 2022 års budget. 
 
Enligt kommunallagens 11 kap. 8 § ska kommunfullmäktiges presidiums förslag 
föreläggas kommunfullmäktige senast vid samma tidpunkt som styrelsen upprättar 
förslag till budget.    

Presidiets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer revisionens budget för 2022 till 737 tkr.             
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen 
Kommunrevisionen 

  
Helene Stranne  
Kommunfullmäktiges ordförande  

 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-06-02 § 71-108 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
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KS § 92 Dnr 2021/000004 

Sotenäs kommun, tertialuppföljning januari-april 2021 

Sammanfattning 

Tertialuppföljningen efter april med helårsprognos 2021 visar på ett positivt resultat om 13,7 mnkr, 
vilket är 8,2 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen har det medräknats intäkter för 
exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning med 3,8 mnkr. 
 
Den egentliga nämndsverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med -0,5 mnkr. Detta är 
en förbättring jämfört med tidigare prognoser under året. I prognoserna har räknats in att staten 
delvis ersätter för sjuklönekostnader för dag 2 - 14, för perioden januari - april.  
 
Den senaste skatteprognosen visar på en förbättring jämfört med budget 2021, främst avseende 
slutavräkning 2021. Staten har genom ett antal riktade insatser kompenserat kommunerna för 
effekter av pandemin. Sammantaget ökar skatteintäkter och kommunal utjämning med 16,9 mnkr 
jämfört med budget 2021. 
 
God ekonomisk hushållning uppfylls inte för verksamhetsår 2021 pga att endast ett av tre finansiella 
mål är helt uppfyllda. Verksamhetsmålen visar på mycket god måluppfyllelse.   
 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden 
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Kommunstyrelsen uppmanar de 
nämnder som uppvisar på ett underskott, att inkomma med åtgärdsplan. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-18 
Tertialrapport januari-april 2021 daterad 2021-05-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 97 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport april 2021 samt prognos 2021. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-05-19 §§ 79-110 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 32(48)
 

 
 

KSAU § 97 Dnr 2021/000004 

Sotenäs kommun, tertialuppföljning januari-april 2021 

Sammanfattning 

Tertialuppföljningen efter april med helårsprognos 2021 visar på ett positivt resultat om 13,7 mnkr, 
vilket är 8,2 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen har det medräknats intäkter för 
exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning med 3,8 mnkr. 
 
Den egentliga nämndsverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med -0,5 mnkr. Detta är 
en förbättring jämfört med tidigare prognoser under året. I prognoserna har räknats in att staten 
delvis ersätter för sjuklönekostnader för dag 2 - 14, för perioden januari - april.  
 
Den senaste skatteprognosen visar på en förbättring jämfört med budget 2021, främst avseende 
slutavräkning 2021. Staten har genom ett antal riktade insatser kompenserat kommunerna för 
effekter av pandemin. Sammantaget ökar skatteintäkter och kommunal utjämning med 16,9 mnkr 
jämfört med budget 2021. 
 
God ekonomisk hushållning uppfylls inte för verksamhetsår 2021 pga att endast ett av tre finansiella 
mål är helt uppfyllda. Verksamhetsmålen visar på mycket god måluppfyllelse.   
 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden 
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Kommunstyrelsen uppmanar de 
nämnder som uppvisar på ett underskott, att inkomma med åtgärdsplan. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-18 
Tertialrapport januari-april 2021 daterad 2021-05-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport april 2021 samt prognos 2021. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Sotenäs kommun, tertialuppföljning jan-apr 2021 
Tertialuppföljningen efter april med helårsprognos 2021 visar på ett positivt resultat om 
13,7 mnkr, vilket är 8,2 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen har det medräknats 
intäkter för exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning med 3,8 mnkr. 
 
Den egentliga nämndsverksamheten visar en negativ avvikelse från budget med              
-0,5 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med tidigare prognoser under året. I 
prognoserna har räknats in att staten delvis ersätter för sjuklönekostnader för dag 2 - 14, 
för perioden januari - april.  
 
Den senaste skatteprognosen visar på en förbättring jämfört med budget 2021, främst 
avseende slutavräkning 2021. Staten har genom ett antal riktade insatser kompenserat 
kommunerna för effekter av pandemin. Sammantaget ökar skatteintäkter och kommunal 
utjämning med 16,9 mnkr jämfört med budget 2021. 
 
God ekonomisk hushållning uppfylls för verksamhetsår 2021 pga att endast ett av tre 
finansiella mål är helt uppfyllda. Verksamhetsmålen visar på mycket god 
måluppfyllelse.   
 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten 
måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. 
Kommunstyrelsen uppmanar de nämnder som uppvisar på ett underskott, att inkomma 
med åtgärdsplan. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport april 2021 samt prognos 2021. 

Bilaga/Bilagor 

• Tertialrapport januari-april 2021 daterad 2021-06-02 

Skickas till 

Nämnderna 
Kommunrevisionen  
Ekonomiavdelningen 
 
 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommunchef 
Petra Hassellöv 
Controller 

 

  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tertialrapport april 2021 

Sotenäs kommun 
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Sammanfattning  
Tertialrapporten för januari – april 2020 görs för tredje året i rad per tertial, istället för som tidigare, per 

kvartal. Rapporten är indelad i en förenklad förvaltningsberättelse samt en ekonomisk uppföljning. Sammanställd 
redovisning följs upp i delårsrapport per augusti. 

 
Kommunen 

Resultatet för perioden uppgår till +14,9 mnkr och 
har jämfört med budget för perioden en positiv 
avvikelse med 13,1 mnkr. Det innebär vidare att 
resultat i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning för perioden uppgår till 7,9 
procent.  

Prognosen på helår beräknas uppgå till +13,7 
mnkr. Det är en avsevärd förbättring än jämfört med 
helårsbudgeten som uppgår till 5,5 mnkr. Resultat i 
förhållande till skatteintäkter och kommunal 
utjämning beräknas således landa på 2,4 procent 
jämfört med budget 1,0 procent. Skillnaden i 

helårsprognos jämfört med utfall beror i huvudsak på 
rättning av redovisning av bidrag till föreningar, 
vilket påverkar resultatet med ca -9,0 mnkr. 

Investeringarna uppgår för perioden till 11,4 
mnkr (inklusive försäljningsinkomster), helårs-
prognosen ser ut att landa på 64,1 mnkr. Givet att 
prognosen håller kommer självfinansieringsgraden 
för investeringar vara lägre än kommunfullmäktiges 
mål och beräknas uppgå till 80 procent.  

Mål för god ekonomisk hushållning visar att för 
verksamhetsår 2021 har kommunen inte god 
ekonomisk hushållning. Detta då ett av de finansiella 
målen inte är uppfyllt. I övrigt visar verksamhets-
målen på mycket god måluppfyllelse.  

 

Förvaltningsberättelse 
I förvaltningsberättelsen ingår uppföljningen av 
viktiga förhållanden för kommunens resultat och 
ställning, kortfattad beskrivning av händelser av 
väsentlig betydelse och förväntad utveckling, 
uppföljning av god ekonomisk hushållning samt 
balanskravsutredning och väsentliga personal-
förhållanden 
 
Viktiga förhållande för resultat 
och ekonomisk ställning 

Avsnittet syftar till att belysa sådana förhållanden 
som inte redovisas i balansräkningen eller resultat-
räkningen, men som är viktiga för bedömningen av 
den kommunala koncernens och kommunens resultat 
eller ekonomiska ställning 
 
Samhällsekonomin 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skrev i 
senaste ekonomirapporten (maj 2021) att under 2021 
beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och 
prognosen för svensk BNP-tillväxt beräknas uppgå 
till dryga 3 procent. Senast den 5 september 
förväntas hela den vuxna befolkningen i Sverige ha 
erbjudits en första dos skyddande vaccin. I takt med 
sjunkande smitta och minskad vårdbelastning 
kommer restriktioner att kunna mildras och, 
framförallt under hösten, förväntas ge en extra skjuts 
till konjunkturen. Denna utveckling förväntas inte 
minst att gynna de inhemska tjänstenäringarna.  

Både 2021 och 2022 beräknas en hög BNP-
tillväxt. Med en allt starkare återhämtning för 
arbetade timmar. Däremot beräknas det dröja flera år 
innan arbetsmarknaden är återhämtad. Trots en 
relativt snabb svensk konjunkturuppgång beräknas 
andelen arbetslösa i flera år överstiga nivån som 
gällde före pandemin.  

 
Kommuner 

Kommunsektorn visade på rekordhöga resultat 
2020, ett överskott om knappt 30 miljarder. De 
samhällsekonomiska förutsättningarna pekade inför 
2020 på en svag utveckling av intäkter. Därför 
tillfördes också 3,5 miljarder i ökade generella 
bidrag. Men när pandemin slog till innebar det att 
vissa verksamheter fick stängas, andra fick lägre 
efterfrågan. I äldreomsorgen blev antalet brukare 
betydligt färre än vanligt. Nyttjande av skolbarn-
omsorg minskade på grund av hög sjukfrånvaro 
bland barnen kombinerat med att många föräldrar 
arbetade hemma. Detta är också en förklaring till de 
höga resultaten. Omsorgen drabbades av höga mer-
kostnader men som i hög utsträckning 
kompenserades av staten. Även full kompensation 
utgick för sjuklöner under del av år och under slutet 
av året med delvis kompensation. Därtill ökade de 
generella bidragen med 19 miljarder. Bara under 
2020 kom regeringen att lägga fram tolv 
ändringsbudgetar, utöver de två ordinarie under vår 
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och höst. Den osäkra tiden krävde helt enkelt 
flexibilitet och rekordsnabba omställningar. 

Framförallt kommunerna väntas att, likt 2020, få 
ett positivt resultat i år till följd av de tillfälliga 
statsbidragen under pandemin. Men i en oviss tid är 
de exakta ekonomiska konsekvenserna svåra att 
förutspå. 

Osäkerhetsfaktorerna är många och utvecklingen 
i samhället avhängig smittspridning, vaccinations-
takt och restriktioner. Arbetslösheten kommer att 
vara fortsatt hög fram till 2024 och att pandemin 
kommer få en rad långsiktiga konsekvenser för 
kommunsektorn. 

 
Resultatutjämningsreserv 

Kommunfullmäktige har beslutat att Sotenäs får 
avsätta medel i RUR. Reserven får användas för att 
utjämna intäkter över konjunkturcykel. Ett sätt att 
avgöra om RUR får disponeras är att jämföra 
utvecklingen av det årliga underliggande 
skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga 
utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan 
tillämpning får reserven användas om det årliga 
värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet.  

Sotenäs RUR uppgår till 20,0 mnkr vilket också 
är maximal nivå enligt kommunfullmäktiges beslut. 
Med SKRs senaste prognos är det möjligt att utnyttja 
RUR för verksamhetsår 2021 samt för 2023 och 
2024. 

 
Pandemi 

Under 2020 ökade de generella bidragen med 19 
miljarder för att kompensera för befarad lägre 
utveckling av skatteunderlaget. Därtill ersattes för 
sjuklöner, merkostnader inom 
omsorgsverksamheten, kompensation för extra 
livsmedeltillsyn, bidrag för minskad isolering av 
äldre mm. Full kompensation för sjuklöner utgick 
för perioden april till juli. För augusti och september 
utgick delvis ersättning.  

Under 2021 kvarstår de höga generella bidragen 
samt delvis kompensation för sjuklöner (fram till 
juni 2021.)  

Källa: Cirkulär 21:20 Sveriges kommuner och 

regioner 

 
Sotenäs  

Skatteunderlagstillväxt 
För 2020 var skatteunderlagstillväxten den lägsta 

på tio år. För 2021 ses en klar förbättring av 
skatteunderlagstillväxten framförallt beroende på 
ökning av löneinkomster. För Sotenäs syns det också 
tydligt i den senaste skatteprognosen (april 2021). 
Framförallt i en markant förbättring av slut-
avräkningen. Sammantaget, jämfört med budget 
2021, ökar skatteintäkter med 11,3 mnkr. I 
jämförelse med bokslut 2020 ökar intäkterna med 
9,7 mnkr.  

  

 
För 2020 ökade regleringsposten till 26,9 mnkr, 

detta som en del i ökad kompensation för den 
pågående pandemin där skatteintäkterna befarade 
sjunka markant. För 2021 kvarstår denna 
kompensation och uppgår till 27,2 mnkr i senaste 
skatteprognosen. Dessa bidrag kommer succesivt att 
avta och för budget 2023 beräknas posten uppgå till 
14,4 mnkr. Prognosen på helår indikerar ett 
överskott mot budget på cirka 16,8 mnkr.  

Sammantaget ökar skatteintäkter och kommunal 
utjämning med 3,2 procent (17,4 mnkr) 2021 jämfört 
med bokslut 2020. 
 
Övriga ersättningar och riktade 
stadsbidrag 

För sjuklöner har erhållits ca 2,0 mnkr under året 
och kompenserar därmed delvis sjuklönerna för 
perioden januari till april. Omsorgsnämnden har sökt 
ersättning för merkostnader avseende december 
2020, men ej erhållit besked. I övrigt har de riktade 
bidragen ökat inför 2021 både till omsorgsnämnden 
och utbildningsnämnden. Det råder fortfarande 
oklarheter kring eventuell återredovisning kring 
äldreomsorgssatsningen.  

 
 
 
Demografi 

 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 

Skatteintäkter 474,5 472,9 484,2 

Utjämning  33,9 33,1 39,1 

Fastighetsavgift 34,5 37,2 36,9 

Summa 542,9 543,3 560,2 

Ålder 2018 2019 2020 2021-03 

0 – 19 1 494 1 500 1 459  

20 – 64 4 581 4 556 4 549  

65 – 79 2 245 2 306 2 391  

80 + 710 699 701  

Summa 9 030 9 061 9 100 9 065 
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2020 ökade befolkningen med 39 personer från 
9 030 till 9 100 personer. Detta berodde på hög in-
flyttning till kommunen vilket övervägde både 
utflyttning och det negativa födelsenettot. Antalet 
nyfödda barn under 2020, var mycket lägre och 50 
(2019 motsvarande antal 84). 

SCB har presenterat statistik för första kvartalet 
2021 vilket visar att Sotenäs befolkningen sjunker 
med -35 invånare jämfört med årsskiftet 2020 och 
uppgår till 9 065. Detta pga. negativt flyttnetto samt 
fortsatt negativt födelsenetto. Första kvartalet 2021 
föddes 14 barn i Sotenäs. Vilket skulle indikera på 
lägre födelsetal 2021 jämfört med 2020. 

Befolkningen karaktäriseras av att andelen 
personer 65 år och äldre är mycket hög. Det framgår 
också genom måttet demografiska försörj-
ningskvoten. Vilket beräknas som summan av antal 
personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre 
dividerat med antal personer 20-64 år. Önskvärt är 
ett lågt värde. Sotenäs värde för 2020 uppgick till 
1,00 - för riket var motsvarande värde 0,77 och för 
Västra Götalands Regionen till 0,88.  

Källa: SCB. 
 

Finansiella risker 

Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och 
beskriva eventuella ränte- och valutarisker. 
Kommunen amorterade låneskulden under 2018 och 
därmed är kommunens ränterisk mycket låg för 
kommande år. Kommunen har inga utlandslån och 
löper därmed heller ingen valutarisk. 

 
Kommunens borgensåtaganden 

Borgensåtagande redovisas utanför balans-
räkningen. Kommunens borgensåtagande är en 
viktig del i bedömning ur ett riskperspektiv. Totalt 
har kommunfullmäktige beviljat borgensåtagande 
med 959,6 mnkr. Av dessa är (per 2020-12-31) 786,5 
mnkr ianspråktaget. Under 2020 utökades borgens-
åtagandet med ytterligare 100,0 mnkr till 
Sotenäsbostäder. Bostadsbolaget står också för störst 
andel av förpliktelsen med 643,8 mnkr. Därutöver 
tillkommer borgen för Sotenäs Vatten AB på 280,0 
mnkr. För Sotenäs RehabCenter AB finns åtagande 
om ca 225,0 mnkr samt för Rambo AB ett åtagande 
om 25,8 mnkr.  

Kommunen har också några mindre 
borgensåtagande i föreningar samt även solidarisk 
borgen för Kommuninvest samtliga förpliktelser. I 
nuläget överstiger Kommuninvest tillgångar dess 
skulder.  

Sammantaget bedöms risken som låg för dessa 
skulder. 

 
Pensionsåtagande 

Kommunen redovisar pensionerna enligt den så 
kallade blandmodellen. Blandmodellen innebär att 
den större delen av pensionsskulden redovisas utan-
för balansräkningen bland ansvarsförbindelser. 
Under våren 2021 beslutade RIPS-kommittén om att 
ett förändrad livslängdsantagande. Med en 
förändring framförallt för män. Med högre 
livslängdsantagande medför en ökning av 
pensionsskulden då pensionsförmånen är livsvarig. 

För Sotenäs har en ny pensionsprognos beräknats 
av Skandia, prognosen bygger på de nya 
livslängdsantagandena.  

För Sotenäs del beräknas inte detta antagande 
medföra ökad ansvarsförbindelse på helår 2021 eller 
högre kostnader än jämfört med tidigare prognoser.  

Kommunens skuld per 2021-04-30 uppgick till 
227,6 mnkr inklusive särskild löneskatt för helår 
bedöms ansvarsförbindelsen uppgå till 220,1 mnkr 
(bokslut 2020 223,6 mnkr). 

Efter 1998 ändrades redovisningen och en 
löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs 
numera kontinuerligt. Kostnader för pensioner 
beräknas 2021 belasta årets resultat med 37,2 mnkr 
jämfört med 41,2 mnkr för år 2020. 

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

 
 

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering risk 

BOLAG Beviljat Utnnytt. Kvar  

Sotenäsbostäder AB 643,8 507,8 136,0 
Sotenäs RehabCenter AB 25,0 25,0 0,0 
Sotenäs Vatten AB 280,0 243,0 37,0 
Rambo AB 25,75 0,0 25,75 
Föreningar 10,8 10,8 0 
Summa 959,6 786,6 198,8 

mailto:info@sotenas.se


 
 

Datum: 2021-06-076-02 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 6 av 34 

Omvärldsrisk 
Befolkning 

Demografisk försörjningskvot  Kommunen  Arbete pågår för ökad inflyttning 
i åldersgruppen arbetsför ålder 
men även att få ungdomar att, 
efter fullföljd utbildning, 
återvända till kommunen.  

Omvärldsrisk 
Riktade statsbidrag 

Under året har ett antal riktade 
statsbidrag tillkommit. Fram-
förallt inom äldreomsorg. Vilket 
är positivt, då dessa bidrag är 
riktade kan komma att upphöra 
med kort tidshorisont. Att 
budgetera och permanent höja 
verksamhetens kostnader är en 
risk för kommande år.   

Kommunen Arbete pågår med 
implementering av dessa 
tillkommande medel.  

Verksamhets-
risk  
Kompetens-
försörjning 

Ökat antal pensionsavgångar 
kommer att ske inom en 
överskådlig framtid samt även 
behov av nyrekrytering. 

Kommunen Samtliga förvaltningar arbetar 
med personalförsörjningsplan. 
För att kunna ersätta kompetenser 
kommunen tappar i samband med 
pensionsavgångar. Men också för 
att kunna rekrytera nya behov 
samt bibehålla och utveckla 
befintlig personal. 
 

Verksamhets-
risk  
Eftersatt underhåll 
av fastigheter 

Minskar värdet på tillgångarna Kommunen, 
kommunstyrelsen.  Genomföra underhållsplaner. 

Finansiell risk 
Ränterisk 

Hög skuldsättning ger 
betydande kostnadseffekter vid 
ökad räntenivå.  

Kommunala 
koncernen 

Bedöms i dagsläget som låg. 
Reporäntan ligger kvar på 0 
procent. Bostadsbolaget har 
räntesäkrat delar av lån genom så 
kallade swappar. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Syftar till att upplysa om händelser av väsentlig 

betydelse för den kommunala koncernen och 
kommunen som har inträffat under räkenskapsåret 
eller efter dess slut. 
 
Företagsetablering 

Under året har Sotenäs arbetat med en etablering 
av cirkulär industripark som kommer att bedriva 
Europas största landbaserade laxodling. Etab-
leringen kommer, om tillstånd ges, att påverka hela 
kommunkoncernen på många olika sätt. Med ökade 
skatteintäkter och arrendeintäkter, men också med 
förhoppning av ökat antal invånare och en jämnare 
åldersfördelning. Detta innebär också ökade krav på 
tillgången till bostäder, renhållning samt vatten-
försörjning vilket direkt påverkar de kommunala 
bolagen. Utan godkänt miljötillstånd kommer 
etableringen inte att realiseras. Företaget hoppas få 
svar under 2021 för att därefter komma igång med 
byggnadsarbeten. Anläggningen beräknas vara i full 
produktion 2026. 

 
Rättstvister 

Under början av året lämnades en JO-anmälan in 
mot kommunen vilken föranlett en utredning där 
kommunen tog hjälp av en opartisk utredare i form 
av revisionsbolaget Ernst Young. JO har ännu inte 
återkommit med utfall i målet. 
 

Hållbarhetsarbete 
Symbioscentrum har under året deltagit i det 

Nordiska närverket Nordic Circular Hubs för facili-
tering av symbiosutveckling. Medel för nya hållbar-
hetsprojekt har beviljats under året, bl.a. SIR – 
Sustainability, Innovation and Resilience, Blå mat, 
och Hållbar kunskapsturism. 

Under första kvartalet har Sotenäs Marina 
Återvinningscentral (MÅC) tagit hand om cirka 25 
ton marint avfall. Ett projekt har påbörjats till-
sammans med Naturvårdsverket och Havs- och 
Vattenmyndigheten för att utveckla systemet kring 
återvinning av fiskeredskap. I testbädden för marint 
avfall har två nya företag gått med i projektet vilket 
innebär att nio företag nu är anslutna i projektet som 
testar nya applikationer för materialet som samlas in 
till anläggningen. Projektfinansiären för testbädds-
projektet, Vinnova, har ställt frågan om att visa upp 
arbetet med MÅC:en på världsutställningen i Dubai 
år 2022.  

Vid årets första kommunfullmäktige antogs 
Hållbarhetsstrategi 2030, vilket innebär att det nu 

finns en styrning och prioritering för kommunens 
och de kommunala bolagens hållbarhetsarbete. 

 
Covid-19 

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

Omsorgsverksamhet 
Vaccinering av brukare är klar och majoriteten av 

medarbetarna inom omsorgsförvaltningen har fått 
första sprutan. Smittläget är gott hos brukarna, men 
fortsatt problematisk inom personalgrupperna. 
Smittläget medför att arbetet med flexibelt 
användande av personalresurser har fått avbrytas då 
flytt av personal mellan enheter inte är möjlig.  

Ökad psykisk ohälsa har upptäckts som en post-
pandemisk effekt, dels hos brukare, dels hos med-
arbetare, vilket har lett till ökade långtidssjuk-
skrivningar. Familjecentralen har under pandemin 
arbetat med digitala lösningar för att nå barn och 
familjer, vilket är ett viktigt steg i att förebygga och 
motverka antalet orosanmälningar. 

Daglig verksamhet inom Bryggan har anpassats 
och begränsats på grund av pandemin. Deltagarna 
får till viss del sina insatser och behov tillgodosedda, 
men begränsas i tid då endast ett begränsat antal del-
tagare kan vistas i verksamheten samtidigt. Hur 
verksamheten kommer planeras framåt och hur del-
tagarnas behov av insatsen tillgodoses är avhängiga 
de riktlinjer som är aktuella angående covid-19. 

 Grundskola 
Under våren har Sotenässkolan årskurs 7 – 9 

försökt minska trängsel och risk för smittspridning 
bland elever och personal genom att bedriva 
undervisning på distans. Skolan har under perioder 
haft en årskurs i skolan med undervisning på plats 
och två årskurser på distans. Andra insatser för att 
minska smittspridning har varit att låta vissa 
högstadieelever få busskort för att på så vis minska 
trängsel på bussarna, samt organisera raster och tider 
och plats för skollunch för att på så många sätt som 
möjligt undvika trängsel. 

Förskola  
Några få avdelningar inom förskolan har drabbats 

av sjukdomsperioder bland personal och efter sam-
råd med Folkhälsomyndigheten har dessa avdel-
ningar hållits stängda under kortare tid. Barn har inte 
växlat mellan avdelningar, utan varit hemma tills det 
varit möjligt att öppna avdelningarna igen i syfte att 
minska smittspridning. 
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Verksamhetens nettokostnader 

 
För perioden 2019 – 2022 har beslutat fattas om 

plan för minskat kommunbidrag på 36,5 mnkr. För 
2021 uppgår sammanlagt besparingskrav till 10,9 
mnkr för nämnderna. Ett omstruktureringsarbete för 
att minska kostnaderna har pågått de senaste åren.   

Nedanstående tabell visar utvecklingen av verk-
samhetens nettokostnader inom de största verksam-
hetsområdena. För samtliga verksamheter ses en 
minskning 2019 undantaget gymnasie- och vuxenut-
bildningen. Uppgifter för år 2020 kan presenteras 
tidigast i augusti 2021. 

 
Utveckling nettokostnadsavvikelse 

 
Nettokostnadsavvikelse indikerar vid positiva 

värden högre kostnadsläge än förväntat och negativa 
värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Från och 
med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett 
nytt sätt pga. förändringar i kostnadsutjämningen. 
Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år.  

För Sotenäs del indikerar nettokostnadsavvikel-
sen på 35,0 mnkr högre kostnader än förväntat.  
Källa: Sveriges kommuner och Regioner. 
 

Förväntad utveckling 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upp-

lysningar om den kommunala koncernens och 
kommunens förväntade utveckling.  

 
Effekter av pandemin 

Ojämlikheter i hälsa har ökat de senaste åren och 
det tenderar att öka ännu mer under pandemin då 
förutsättningarna för att hantera krisen ser olika ut 
för olika människor. Exempelvis förekommer en hög 
arbetslöshet i samhället, i linje med finanskrisen 
2009. Värst drabbade är unga och utlandsfödda, en 
ofta redan utsatt grupp. Pandemins konsekvenser 
kommer vara stora och långsiktiga både för 
människors psykiska, fysiska och sociala hälsa.  

Det är därmed av vikt att redan nu utreda och 
börja förebygga de sociala konsekvenserna som 
redan uppstått eller kan komma att uppstå för att 
minimera risken för ökade kostnader samt ökat 
mänskligt lidande i framtiden.  

 
Investeringar 

Inför kommande år står kommunkoncern inför 
stora investeringsutgifter. VA-bolaget, bostads-
bolaget och kommunen har omfattande investerings-
behov. Det är av största vikt att kunna självfinansiera 
investeringarna i så hög utsträckning som möjligt för 
att inte lämna över skulder till kommande 
generationer. För att göra det behövs högre resultat i 
kommunen men även att amortering påbörjas i de 
kommunala bolagen.  

 
Översiktsplan 

Ett av kommunens viktigaste styrdokument, 
översiktsplan, är under översyn. Hur samhälls-
planeringen ska se kommer att få stor påverkan på 
både verksamheten som drivs i kommunen och för 
kommunens bolag. Arbetet beräknas vara klart under 
2022.  

 
Omstruktureringsarbete 

Fortsatt pågår igångsatt omstruktureringsarbete 
inom kommunens verksamheter för att anpassa verk-
samhetens kostnader till beslutade ramar.  

 
2019-

04 
2020-

04 
2021-

04 
% 

förändr 

Förskola -13,0 -13,3 -14,3 8% 
Fritidshem -1,9 -2,1 -2,8 33% 
Grundskola F-9 -27,5 -25,3 -25,2 -0% 
Gymnasieskola -19,3 -9,4 -11,1 18% 
Vuxenutbildning -2,6 -1,8 -0,9 -50% 
Individ- och 
familjeomsorg -9,0 -8,9 -9,4 6% 
Äldreomsorg -45,1 -52,8 -50,6 -4% 

Nettokostnadsavvikelse 2017 2018 2019 

Förskola, % 22 31 17 
Förskola, mnkr 7 11 7 
Fritidshem, % -14 2 1 
Fritidshem, mnkr -1 0 0 
Grundskola F-9, % 26 20 13 
Grundskola F-9, mnkr 18 14 9 
Gymnasieskola, % 7 19 24 
Gymnasieskola, mnkr 2 6 8 
Individ- och familjeomsorg, % 40 17 20 
Individ- och familjeomsorg, 
mnkr 8 4 5 
Äldreomsorg, % 11 4 4 
Äldreomsorg, mnkr 16 7 7 
Mnkr totalt, exkl LSS 51 43 35 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 

Bedömning av måluppfyllelsen 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning krävs för att räkenskapsåret ha uppfyllt 

god ekonomisk hushållning att: 
• Samtliga finansiella mål uppnås under räkenskapsåret 
• En övervägande del av verksamhetsmålen uppfylls under året, eller under den tid som anges i mål-

formuleringen 
Bedömning av måluppfyllelse görs genom en sammanvägd bedömning av fullmäktiges indikatorer och 

underliggande måluppfyllelse i nämndernas styrande verksamhetsmål. Bedömningen av måluppfyllelsen efter 
april månad avser årets helårsprognos jämfört med målvärdet. Denna baseras på bedömda helårsprognoser för de 
indikatorer som är kopplade till respektive mål, dels i forma av nyckeltal, dels i form av nämndens styrande 
verksamhetsmål. 

Teckenförklaring 
 Målet kommer helt eller i hög grad uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 90 procent eller mer. 
 Målet kommer delvis uppfyllas. Indikatorn prognostiseras bli 51 – 89 procent uppfylld. 
 Målet kommer inte uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 50 procent eller mindre. 

 
 
Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

1. Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska under mandatperioden 
2019 - 2022 uppgå till 1,0 procent. I budget 2021 sätts resultatmålet till 5,5 mnkr (1,0 procent i 

förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag)   

 

 
 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 
 
Resultatet för perioden jan-april uppgår till 14,9 

mnkr och är därmed avsevärt bättre än budget för 
perioden 1,8 mnkr. Det betyder ett resultat på 7,9 
procent i förhållande till skatter och kommunal 
utjämning. Därmed är målet helt uppfyllt för 
perioden. Prognosen för helåret pekar på ett 
överskott på 13,7 mnkr, i jämförelse med budget, en 
positiv avvikelse med 8,2 mnkr. Utfallet innebär ett 

resultat på 2,4 procent i förhållande till skatter och 
kommunal utjämning. Målet är därmed uppfyllt för 
verksamhetsår 2021. 

Avstämning av det långsiktiga målet innebär att 
resultat i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning uppgår för 2019 - 2022 till 2,2 
procent. (för år 2019 +6,4 mnkr, 2020 +18,1 mnkr, 
2021 +13,7 mnkr och budget 2022 +10,7 mnkr). 
Målet beräknas därmed vara helt uppfyllt för den 
innevarande mandatperioden. 

 
 

 
 
  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
april 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Årets resultat, mnkr 
 

18,1 14,9 13,7 5,5  
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag 
kommun, i % 

3,3% 7,9% 2,4% 1,0%  
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2. Årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat     

  
 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 
 
Investeringsvolymen ska inte överstiga summan 

av årets avskrivningar och årets resultat. För 
perioden uppgår investeringar inklusive försälj-
ningsinkomster till 11,4 mnkr och prognosen för 
helåret beräknas uppgå till 54,0 mnkr. Utfallet de 

senaste åren har inte uppgått till dessa volymer, 
vilket innebär att självfinansieringsgraden kan 
komma att öka under året. Självfinansieringsgraden 
på helår beräknas uppgå till 92 procent. 
Investeringsmålet bedöms därmed att kunna 
uppfyllas för verksamhetsåret. 

 

3. Finansiellt krav på förvaltningar, Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. 

3. Finansiellt krav på förvaltningar, Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid    

  
 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 
  
Målet innebär att verksamhetens nettokostnader 

ska minska över tid. År 2021 har det inneburit att 
utbildningsnämndens budgetram minskats med 5,9 
mnkr och omsorgsnämndens budgetram minskats 
med 3,2 mnkr.  

I prognosen inkluderas prisuppräkning för köp av 
varor och tjänster med 2,4 procent jämför med 
föregående år. 2021 års löneökningar ingår dock inte 
i helårsprognosen.  

 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens helårsprognos visar ett 

resultat i nivå med budget, trots att budgetramen 
minskat med 5,9 mnkr. 

Förskolans nettokostnader prognostiseras uppgå 
till 41,2 mnkr vid årets slut, vilket innebär en 
minskning med -0,7 mnkr jämfört med föregående 
år. Förskoleverksamheten prognostiserar ett över-
drag mot budget om -0,6 mnkr, till följd av pågående 
coronapandemi. 

Helårsprognosen för grundskolan inklusive för-
skoleklass uppgår till 76,6 mnkr vilket är en 
minskning med -0,9 mnkr jämfört med föregående 
år. Grundskoleverksamheten prognostiserar ett 
helårsresultat i nivå med budget. 

Gymnasieverksamhetens helårsprognos uppgår 
till 32,6 mnkr vilket är i nivå med nettokostnaden 
föregående år. Gymnasieverksamheten helårs-
prognos visar ett överskott mot budget om +1,0 
mnkr. 

 
Omsorgsnämnden 
Inom äldreomsorgsverksamheten prognostiseras 

en svag ökning av nettokostnaden med +2,0 mnkr 
eller +1,3 procent jämfört med helåret föregående år. 
För område äldreomsorg visar helårsprognosen ett 
underskott på -1,8 mnkr vilket främst beror på höga 
personalkostnader hänförligt till den pågående 
pandemin och dess restriktioner som fortsatt 
försvårar användning utav rörlig tid och effektivt 
resursutnyttjande.   

 
 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
april 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Självfinansieringsgrad för nettoinvesteringar, i % 
 

157% 212% 92% 92%  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
april 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Nettokostnad förskola, mnkr 
 

-41,9 -14,3 -41,2 Minska  
Nettokostnad grundskola (inkl. förskoleklass), mnkr 
 

-77,5 -25,2 -76,6 Minska  
Nettokostnad gymnasieskola, mnkr 
 

-32,5 -11,1 -32,6 Minska  
Nettokostnad äldreomsorg, mnkr 
 

-152,8 -50,6 -154,8 Minska  
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Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

 
4. KF: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun    

 
* Indikatorn avser Sotenäs RehabCenter AB 

 
 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 
 
Företagsklimat 
Rapporten Företagsklimat enligt öppna jäm-

förelser har publicerats under april månad. 
Rapporten Företagsklimatet enligt Svenskt Närings-
liv kommer under hösten 2021.  

Under året har en kommunikationsplan för 
näringslivet tagits fram, det pågår också ett arbete 
med att ta fram interna handlingsplaner i syfte att 
förbättra företagsklimatet. Arbete pågår med en 
potentiell etablering av ny industri på Guleskär i 
Kungshamn. 
 

Handläggningstider 
I syfte att korta ner handläggningstider har mark-

förvaltningen under 2021 tillfälligt förstärkts med 
två mark- och exploateringsingenjörer. 

 Inströmningen av ärenden till byggnadsnämnden 
avseende lov och andra ärenden har ökat kraftigt 
under årets första del och i synnerhet under mars och 
april. Trots detta har nämnden hittills i huvudsak 
kunnat hålla de lagstadgade tidsfristerna. 
 

Detaljplaner 
Under perioden har tre detaljplaner antagits varav 

två har vunnit laga kraft (Malmön's Pensionat och 
Wedels möbler). Detaljplanen för Gamla Hunnebo-
strand har överklagats. 

Detaljplanen för Malmön's Pensionat har digitali-
serats, vilket också kommer att ske med Wedels-
planen, och under våren har ansökan om planbesked 
driftsatts som e-tjänst. 

Digitala avskrifter av äldre detaljplaner har testats 
under året. Detta innebär att texten kan behandlas 
digitalt genom att exempelvis kopieras in i 
delegationsbeslut eller tjänsteskrivelser istället för 
att handläggaren manuellt ska referera till äldre 
detaljplaner. 
 

Infrastruktur 
Kommunen bedriver ett aktivt arbete för att stärka 

infrastrukturen i och till kommunen. Sedan åtgärds-
valsstudien för väg 171 beslutades i december 2020 
arbetar kommunen vidare, både med denna och 
andra mer övergripande infrastrukturfrågor i för-
hållande till Fyrbodals kommunförbund, Västra 
Götalandsregionen och Trafikverket. 

 
Kompetensförsörjning 
Den enskilt största orsaken till företagens 

svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt 
yrkeserfarenhet, attityd och engagemang. Vuxen-
utbildningen jobbar med att göra kompetens-
kartläggningar och branschanalyser samt att föra en 
dialog med våra olika branschorganisationer för att 
skapa ett utbildningsutbud som matchar företagens 
kompetensbehov och efterfrågan. 

  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 
 

61 70 70 74  
 Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 
 

260 i.u 180 100  
Antal inneliggande ärenden initierade av företagare 
 

115 105 92 92  
Andel planenliga lovansökningar från företagare som 
avgjorts inom sex veckor, i %. 

100% 100% 100% 90%  
Antal företagspaket riktade mot lokala företagare * 
 

14 1 18 18  
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5. Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt    

 
** Indikatorn avser Sotenäsbostäder AB 
 
 

Målet prognostiseras delvis uppfyllas under 
året. 

 
Översiktsplan 

I pågående översiktlig planering identifieras 
områden för framtida användning av mark och 
vatten och i detta ingår bostadsfrågan. Översikts-
planearbetet, som förutsätter många diskussioner 
och överväganden, har trots pågående pandemi och 
svårigheter att träffas vid fysiska möten för att 
resonera kring kartmaterial, kunnat bedrivas tack 
vare tekniska lösningar och en bred vilja att inte 
"ställa in" utan "ställa om" bland alla involverade, 
såväl politiker som tjänstepersoner och konsulter. I 
översiktsplaneringen har ett så kallat snabbspår 
tagits fram med områden där det är möjligt att 
initiera nya detaljplaner för bostäder. De områden 
som identifierats har stöd i nuvarande översiktsplan 
och väntas ha det även i den nya. Förvaltningen 
arbetar med att ta fram förslag till beslut om att starta 
detaljplanearbete med stöd av resultatet av det så 
kallade snabbspåret. 

 

Detaljplaner 
Detaljplanen för Wedels möbler har antagits och 

vunnit laga kraft under perioden. Området är beläget 
i Kungshamn, mitt emot kommunhuset, och väntas 
rymma 25 - 30 lägenheter.  

Handläggning av ett flertal detaljplaner för 
bostäder pågår, bland annat Hällebo 2 för villor och 
radhus och Finntorp 2:285 i Bovallstrand med 
utrymme för villor, parhus och/eller radhus. Inom 
den tidigare antagna detaljplanen  

Förålarna på Väjern planeras cirka 15 villatomter 
samt två flerbostadshus i fem våningar med totalt 50 
– 70 bostadslägenheter. Kommunstyrelsen har fattat 
beslut som innebär att byggnation av bostäder kan 
genomföras.  

Sotenäsbostäder har under april månad lämnat in 
två ansökningar om bygglov till byggnadsnämnden. 
Den ena avser 24 lägenheter inom Finntorp 2:322 
(Ekelidsberget i Bovallstrand). Den andra avser 
ombyggnation av Bankeberg för byggande av 37 
lägenheter. Möjligheten att komma närmare målet 
att bygga 175 bostäder till år 2023 ökar därmed. 

 
 
 

. 
  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Antal nyproducerade bostäder 2019 – 2023 ** 
 

8 0 0 25  
Antal bostäder i egen produktion som skapats 
planförutsättningar för under året 

0 0 0 25  
Andel detaljplaner för nya bostäder som utformats med 
flexibla planbestämmelser, i %. 

100% 100% 100% 100%  
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6. Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv    

 
*** Indikatorn avser Rambo AB 
**** Indikatorn avser Sotenäs Vatten AB 
 

 

Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 
under året. 

 
Försörjningsstöd 
Ökad arbetslöshet till följd av coronapandemin 

och individer som utförsäkrats ur A-kassan ger 
utmaningar kopplat till ekonomiskt bistånd, 
missbruk och ökad psykisk ohälsa. Målnivån för 
antal personer med försörjningsstöd på grund av 
arbetslöshet bedöms ändå kunna uppnås under året. 
Kostnaden per hushåll med försörjningsstöd bedöms 
2021 ligga kvar på samma nivå som föregående år. 

 
E-tjänster  
Under januari - april har kommunen arbetat med 

utvecklingen av e-tjänster inom miljö-, ekonomi-, 
måltidsenheten och planavdelningen. Under året 
kommer fokus fortsatt vara inom miljöområdet då 
behovet av digitalisering är stort, samt att dessa e-
tjänster bidrar direkt till samhällsnyttan för inte 
mindre än tre kommuner (Sotenäs, Munkedal och 
Lysekil). Även e-tjänster kopplade till Serverat 
kommer att vara i fokus under 2021. 

  

Ekologiska livsmedel 
Målet för andel ekologiska livsmedel kommer 

sannolikt att nås under året. Ett verksamhetssystem 
med möjlighet till registrering av matsvinn kommer 
att kunna införas till en mindre kostnad. Under året 
sker insatser för ett minskat matsvinn inom förskolan 
och grundskolan, bland annat genom förändringar i 
matsalsmiljön, undervisningsinsatser om matsvinn 
och samverkan med måltidspersonal. 

 
Miljöbilar 
Fordonsenheten kommer under året arbeta för att 

minska kommunens fordonspark samt ställa om mot 
ett fossilfritt 2030. Ytterligare två fordon kommer 
bytas ut under året till rena el-fordon. Under året 
kommer också alla anställa att erbjudas förmåns-
cyklar som ett led i att uppmuntra att ta cykeln 
istället för bilen, både till jobbet och privat, för en 
minskad klimatpåverkan och ökad hälsa för 
medarbetaren. 

 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Kostnad per hushåll med försörjningsstöd, i tkr 
 

34.6 i.u 34.6 31.0  
Antal personer med försörjningsstöd pga. arbetslöshet 
 

76 i.u 81 81  
Antal externa e-tjänster publicerade via sotenas.se 
 

0 3 7 7  
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, i % 
 

23% 26% 25% 25%  
Miljöbilar i kommunorganisationen, i % 
 

30% 30% 32% 33%  
Energiförbrukning i kommunala byggnader, i kWh/kvm 80.0 86.0 130.0 125.1  
Antal ton insamlat marint avfall 
 

173 25 150 150  
Insamlat mat- och restavfall, kg/person *** 
 

i.u i.u i.u 350  
Andel debiterad mängd vatten av producerad mängd, 
i % **** 

83% 93% 82% 80%  
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Energiförbrukning 
Kommunen har tecknat avtal om leveranser av 

100 procent förnybar el. Utöver detta producerar 
kommunen 70 MWh egen el via kommunens 
solcellanläggningar. Planering för installation av fler 
solcellsanläggningar pågår liksom fler åtgärder för 
energieffektiviseringar. 

 
Marint avfall 
Årets strandstädning har startat upp men kommer 

framförallt utföras under sommarmånaderna och 
tidig höst. Extra insatser i form av en ungdoms-
satsning kommer att starta upp under juni månad. 

Under perioden januari till mars har Marina 
Återvinningscentralen (MÅC) tagit hand om cirka 
25 ton marint avfall. Cirka 1 ton marint avfall har 
under året genomgått ett test där det malts ner för att 
omvandlas till nya produkter.  

 
Klimatlöften 
Fullmäktige har under året antagit Hållbarhets-

strategi 2030, vilket innebär att det nu finns en 
styrning och prioritering för förvaltningarnas och de 
kommunala bolagens hållbarhetsarbete utifrån fyra 
fokusområden. Klimatlöften och målarbete sam-
ordnas mellan förvaltningarna och de kommunala 
bolagen för effektivt genomförande och kommuni-
cering av de konkreta åtgärderna som till exempel 

cirkulära möbler, energieffektivisering, minskad 
användning av fossil plast och ladd-infrastruktur 
samt minskade inköp av plastpåsar avsedda för 
kontor och en del toaletter. Alternativa lösningar till 
den fossilbaserade plastpåsen undersöks liksom 
möjligheten att ersätta engångsprodukter. 
 

Folkhälsa 
Under perioden har dialogmöten genomförts med 

rektorer och elevhälsan för att sprida metod-
materialet om ANDT (alkohol, narkotika, dopning 
och tobak). En utbildningsinsats för allmänheten på 
temat våga fråga, har startats upp. 

Utbildningstillfällen om social hållbarhet har 
genomförts inom förskolan genom bland annat 
föreläsning och kompetensutveckling kring barns 
integritet. 

 
Tillgänglighetsdatabasen 
Kommunstyrelsen har i budget 2021 tillskjutit 

400 tkr i budget för en ökad tillgänglighet. Under 
våren har kommunens verksamheter och lokaler 
inventerats, och uppgifterna registrerats i tillgänglig-
hetsdatabasen. Vandringsleder och allmänna platser 
kommer också att rymmas inom projektet. Även 
företagare kommer under året att kunna erbjudas 
hjälp med att registrera sina tillgänglighetsuppgifter 
i databasen. 
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7. Varje individs potential och förmåga tas tillvara så att alla får förutsättningar för goda livsvillkor 
samt har möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag    

 
* Indikatorn avser Sotenäs RehabCenter AB 

 
 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 
 
Omsorgsverksamhet 
Arbete pågår med att utveckla och öka före-

byggande insatser för att stödja individers nätverk, 
främja psykiska hälsa och minska psykisk ohälsa.  

Inom äldreomsorgen har arbetsformer med multi-
professionella team i syftet är att öka kvalitén och 
patientsäkerheten påbörjats. Verksamheten arbetar 
också för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten. 
Genom att skapa dessa förutsättningar för kommun-
invånarna bidrar kommunen till en ökad själv-
ständighet och minskad upplevelse av ensamhet. 

 
Ekonomiskt bistånd 
Ökad arbetslöshet i samband med covid-19 och 

utförsäkringar från A-kassa ger utmaningar kopplat 
till ekonomiskt bistånd, missbruk och ökad psykisk 
ohälsa.  

 
Kvalitet i förskola och grundskola 
Året med pandemin har medfört ökad frånvaro, 

men elevhälsan har tillsammans med lärare och 
rektorer har god koll på varje elevs frånvaro och de 
elever som behövt vara på plats i skolan för att få 
undervisningen att fungera har haft möjlighet att 

vara i skolan även under perioder med distans-
undervisning. 

96 procent av eleverna i årskurs 9 hade år 2020 
gymnasiebehörighet, vilket var den högsta siffran på 
10 år, vilket påverkades av en hög andel med 
behörighet till yrkesprogram. Endast 73 procent 
nådde kunskapskraven i alla ämnen. 

Utbildningsförvaltningen har under 2021 för 
första gången genomfört kommungenesamma 
enkäter för att mäta trygghet och trivsel bland elever 
och vårdnadshavare. Detta utifrån Skol-
inspektionens krav på ökad likvärdighet och breddat 
underlag för analyser. Resultatet visade att 94 
procent av eleverna uttryckte att de upplever 
trygghet i grundskolan. 98 procent av vårdnads-
havarna för elever i förskoleklass och årkurs 2 
uttrycker nöjdhet, jämfört med 85 procent av 
vårdnadshavarna för elever i årkurs 6 och 8. Av 
förskolans vårdnadshavare svarade 95 procent att de 
känner sig trygga med att lämna sitt barn till 
förskolan och 89 procent uttrycker nöjdhet med 
verksamheten på sitt barns förskola. 

Grundskoleverksamheten behöver arbeta vidare 
med det förebyggande och hälsofrämjande elev-
hälsoarbetet för att öka trygghet och trivsel 
ytterligare. Det är särskilt viktigt att identifiera ytor 
och områden där elever uttrycker otrygghet som 
omklädningsrum, matsal, vissa korridorer och vissa 
områden på skolgården. 

 
 

 
8. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att 
rekrytera, behålla och utveckla personal    

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 
helhetssyn, i % 

80% i.u 80% 93%  
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, i 
% 

93% i.u 94% 94%  
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, 
helhetssyn, i % 

91% i.u 88% 88%  
Andel elever i åk 9 med behörighet till gymnasiet, i % 
 

96% i.u 90% 90%  
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
lägeskommun, i % 

73% i.u 80% 80%  
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
i % 

92% 94% 95% 95%  
Andel vårdnadshavare som upplever trivsel och 
trygghet i verksamheten, i % 

93% 91% 91% 95%  
Antal arbetsträningar, arbetsmarknadsinsatser och 
praktikplatser * 

   5  
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Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 
 

 
Sjukfrånvaro 
En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en 

god arbetsmiljö och bra arbetsförutsättningar för 
medarbetare att vara delaktiga utvecklingen av 
verksamheten. Inom kommunen kan en del yrkes-
grupper arbeta på distans vilket gör att medarbetare 
inom dessa enheter trots exempelvis lätta symtom 
eller vid smittspårning kunnat fortsätta arbeta 
hemifrån vilket gett en relativt låg sjukfrånvaro inom 
vissa verksamheter. Men av samma anledning högre 
sjukfrånvaro inom andra där medarbetare enligt 
rekommendationerna varit hemma från arbetet vid 
symtom.  

Sjukfrånvaron är särskilt hög inom omsorgs-
förvaltningen och en kartläggning samt analys 
genomförs under våren för att kunna vidta rätt 
åtgärder. Under året kommer en översyn göras inom 
omsorgen för att skapa mer hållbar schemaläggning, 
minskade passlängder samt ett indikerat arbete riktat 
till medarbetare som är eller riskerar att hamna i 
sjukskrivning. Detta bland annat genom en riktad 
hälsosatsning för 30 medarbetare inom omsorgen 
som har upprepad korttidsfrånvaro. Satsningen är en 
pilotomgång i samarbete med Sotenäs RehabCenter 
AB för att undersöka vilken effekt det kan få på 
längre sikt. 

 
Kompetensförsörjning 
Omvärldens förändras och nya krav ställs på 

verksamheterna vilket gör att personalen ständigt 

behöver kompetensutvecklas. Att använda omställ-
ningsfondens medel för omställning och kompetens-
höjning är viktigt och där ligger de framtagna 
personalförsörjningsplanerna på förvaltningsnivå till 
grund för prioritering av fördelningen av medlen. 
Samtliga förvaltningar har reviderat respektive 
personalförsörjningsplan med behov av kompetens-
höjande insatser och vilka av SKR:s kompetens-
utmaningsområden man ska satsa på för att bli en 
mer attraktiv arbetsgivare, hitta nya lösningar och 
skapa ett hållbart arbetsliv. 

För att möta framtiden kompetens- och personal-
försörjningsbehov behöver kommunen också visa 
upp verksamheten och locka fler att vilja arbeta inom 
offentlig verksamhet. Det kan exempelvis göras 
genom att erbjuda ungdomar praktikplatser.  

 
Medarbetarundersökning 
Analys av förra årets medarbetarundersökning 

pågår. Både ledarskapsindex och medarbetarindex 
visade högre resultat än mätningen 2018. Tre utvalda 
områden där organisation behöver förbättras är; att 
öka förtroendet mellan olika organisationsnivåer, att 
uppmuntra till förbättringsförslag och ta hand om de 
förslag som lämnas, samt att skapa förutsättningar så 
att män och kvinnor upplever att de blir behandlade 
lika. 

 

 
Sammantagen bedömning av måluppfyllelsen 

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning nås 
under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål bedöms uppfyllas under året. Majoriteten av verksamhetsmålen 
mål bedöms också var helt eller i hög grad vara uppfyllda under året. Till grund för bedömningen ligger dels 
redovisade indikatorer, dels de styrande verksamhetsmålen kopplade till respektive mål. 
 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, i % 
 

8.8% 10.8% 8.9% 7.0%  
Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i 
anställningsbeviset, i % 

95% 97% 98% 98%  
Antal personer som erbjudits en praktikplats 
 

i.u. 26 48 Endast 
info. 
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Ekonomisk ställning 
Den finansiella analysen utgår ifrån den så 

kallade RK-modellen vilken innefattar de fyra 
finansiella perspektiv – resultat, kapacitet, risk och 
kontroll. En enklare uppföljning av kommunen görs 
i delårsrapporten. 

 
Finansiell profil (polärdiagram) för 
Sotenäs 

I nedanstående polärdiagram redovisas Sotenäs 
kommuns finansiella ställning och hur den 
utvecklats sig relativt övriga kommuner i Västra 
Götaland och Hallands län. Diagrammet innehåller 

åtta finansiella nyckeltal och fyra perspektiv vilka är 
viktiga i analys av kommunens ekonomi. 
Polärdiagrammet syftar till att visa hur kommunens 
långsiktiga och kortsiktiga handlingsberedskap ser 
ut samt riskförhållande och kontroll över den 
finansiella utvecklingen. Detta relativt övriga 
kommuner i de två länen. 

För 2019 visar profilen att kommunen ligger strax 
över genomsnittet för samtliga fyra perspektiv. En 
förbättring sker inom perspektivet riskförhållande 
och långsiktig handlingsberedskap. I övrigt 
oförändrat. Det innebär att profilen har förbättrats 
och utgången av 2019 visar på ett starkare 
utgångsläge än under 2017. 

 

 
Resultat och kapacitet

Resultat 
ÅRETS 
RESULTAT 

Bokslut 
2020 2021.04 

Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Årets resultat 
(mnkr) 18,1 14,9 13,7 5,5 
Årets resultat/ 
skatte-intäkter 
och kommunal 
utjämning (%) 3,3 7,9 2,4 1,0 
 

Periodens resultat uppgår till 14,9 mnkr vilket är 
avsevärt bättre än budget för perioden som uppgår 
till 1,8 mnkr. För året beräknas resultatet landa på ett 
överskott om 13,7 mnkr och därmed en positiv 
budgetavvikelse med 8,2 mnkr. Resultat i 
förhållande till skatteintäkter ökar jämfört med 
budgeterade 1,0 procent till 2,4 procent. Och skapar 
därmed bättre förutsättningar för att nå kommun-
fullmäktiges långsiktiga mål för god ekonomisk 
hushållning på 2 procent. Med hänsyn till resultatet 
2019 och 2020 samt prognosen för året föreslagen 
budget för 2022 förbättras det genomsnittliga 
resultatet i förhållande till skatteintäkter och 
beräknas för mandatperioden att uppgå till 2,2 
procent och 12,2 mnkr.  

För att uppnå och bibehålla god ekonomisk 
hushållning är det väsentligt att balansen mellan 
löpande intäkter och kostnader är god. Det är av 

största vikt att resultatnivåerna fortsätter att öka upp 
till minst 2 procent i förhållande till skatteintäkter 
och kommunal utjämning. Detta för att kunna 
finansiera tillgångsökningar /investeringar men 
också för att stå bättre rustade vid eventuella icke 
planerade/förutsägbara kostnader. Vid en hög 
expansionstakt är det nödvändigt med ännu högre 
resultatnivåer.  

Årets resultat stärker kommunens finansiella 
handlingsberedskap både på kort och lång sikt. 
Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning är därmed uppfyllt för verksamhetsåret.   
 
Investeringar 

INVESTERINGAR 2020 2021-04 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Skattefinansierings
grad av 
investeringar (%) 157 212 92 92  
 
 

 
När den löpande driften finansierats bör en till-

räckligt stor andel av skatteintäkter kvarstå för att 
kunna finansiera årets investeringar. Nyckeltalet 
skattefinansieringsgrad av investeringar mäter detta. 
Ett värde på 100 procent eller mer visar att 
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kommunen helt skattefinansierar sina investeringar. 
Utfallet efter fyra månader innebär uppgår till 212 
procent. Prognosen för helår pekar på 92 procent och 
understiger därmed kommunfullmäktiges mål på 92 
procent. Med nuvarande prognos innebär det att 
målet för verksamhetsår 2021 är uppfyllt.  
 
 Soliditet 

 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

finansiella handlingsutrymme ju högre soliditet 
desto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet 
soliditet visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som har finansierats med eget kapital respektive 
skulder. Ju högre soliditet, desto mindre skuld-
sättning har kommunen. I denna tabell visas både 
nyckeltal exklusive och inklusive samtliga pensions-
förpliktelser.  

Sotenäs har över tid haft en god soliditet och står 
sig väl i jämförelse med liknande kommuner och 
riket. Detta gäller även när samtliga pensions-
förpliktelser och löneskatt räknas in.  

För perioden ökar soliditeten tack vare positivt 
resultat. Givet prognosen håller kommer soliditeten 
att förstärkas jämfört med 2020 vilket medför bättre 
finansiellt handlingsutrymme på lång sikt.  

 
Risk och kontroll 

Kassalikviditet 

 
 Kassalikviditet är ett mått på kommunens 

betalningsförmåga på kort sikt. En oförändrad eller 
ökande kassalikviditet i kombination med förbättrad 
soliditet visar på om kommunens totala finansiella 
utrymme stärkts. Likviditeten är fortsatt stark. Årets 
positiva resultat kommer att ytterligare förstärka 
kassalikviditeten och därmed bibehålla en god 
handlingsberedskap på kort sikt. För perioden 
uppgår likvida medel till 116,1 mnkr och 
kassalikviditeten till 157 procent. 

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

 

Budgetföljsamhet 

 
Nämnderna visar efter fyra månader på en positiv 

budgetavvikelse om 3,3 mnkr. Framförallt inom 
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. 
Prognosen på helår indikerar ökade kostnader under 
hösten.  

Avvikelsen på helår beräknas uppgå till ett 
mindre underskott på -0,5 mnkr. Viktigt är att 
uppsatt plan hålls dvs att verksamhetens 
nettokostnader fortsätter att minska enligt antagen 
budget för perioden 2019 – 2022. 

 
Övergripande intäkts- och 
kostnadsanalys för nämnderna 

 
 
2020 uppgick ökningstakten för verksamhetens 

nettokostnader till endast 0,9 procent. Prognosen för 
2021 pekar åt en ökning motsvarande 2,8 procent. 
Detta hänger till stor del ihop med en rättelse av 
redovisningen avseende exploateringsverksamhet 
och detaljplaner motsvarande ca 9,0 mnkr. Positiv 
påverkan har också årets försäljning av 
exploateringsverksamhet samt vinst vid försäljning 
av befintliga fastigheter. Skatteintäkter och 
kommunal utjämning ökar markant i årets prognos 
till 3,0 procent. Med årets prognos skulle 
nettokostnadsandelen dvs hur stor del den löpande 
verksamheten tar i anspråk av skatteintäkter och 
kommunal utjämning uppgå till 97,9 procent. 

 
Sammantagen bedömning 

Flertalet av finansiella nyckeltalen visar på en 
förbättrad finansiell ställning för verksamhetsår 
2020 och prognos 2021 därmed också bättre 
förutsättningar för kommande år. Det är dock av 
yttersta vikt att fortsätta med beslutad plan och 

SOLIDITET i % 2019 2020 2021-04 
    Soliditet enligt 
balansräkning 70 70 72 
Soliditet inklusive 
pensionsåtaganden 38 39 40 

LIKVIDITET 2019 2020 2021-04 

Likvida medel mnkr 79,6 117,0 116,1 
Kassalikviditet (%) 125 139 157 

UTFALL I 
FÖRHÅLLANDE TILL 
BUDGET, (mnkr) 2020 

Utfall 
2021-04 

Prognos
2021 

Budgetavvikelse 
nämnder helår 16,4 3,3 -0,5 

 
2019 2020 

Prognos 
2021 

Förändring av verk-
samheternas netto-
kostnader (%) 0,9 0,9 2,8 

Förändring av skatte-
intäkter och kommunal 
utjämning 0,0 4,0 3,0 
Verksamheternas 
nettokostnader/skatte-
intäkter och kommunal 
utjämning 99,4 97,1 

97,9 
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genomföra beslutade åtgärdsplaner samt att arbeta 
för att höja kommande års budgeterade 
resultatnivåer. Detta för att skapa utrymme att 
fortsätta självfinansiera investeringar. Men också för 
att kunna möta kommande behov, i demografi, men 
även kommunens höga ansvarsförbindelse och 
omfattande borgensåtagande. Och för att leva upp 
till de mål som kommunfullmäktige beslutat för god 
ekonomisk hushållning. Resultatnivån bör också 
framåt ligga på en stabil nivå och öka. 

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en balans-
kravsutredning för kommunen. För 2021 har inte 
budgeterats med att utnyttja resultatutjämnings-
reserven (RUR) däremot skulle det vara möjligt 
enligt gällande regelverk.  

 

 
Årets prognostiserade resultat för 2021 visas på 

ett överskott om 13,7 mnkr. Med nuvarande prognos 
för 2021 skulle det vara möjligt att reservera 
7,1 mnkr till RUR. I riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning har kommunfullmäktige beslutat att 
RUR maximalt får uppgå till 20,0 mnkr. RUR 
uppgår efter bokslut 2020 till 20,0 mnkr. Det innebär 
att reserven är fylld och ytterligare avsättningar är 
inte möjligt. Balanskravsresultatet landar därmed på 
12,7 mnkr för 2021. 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen 
att utreda möjligheten att höja resultatutjämnings-
reserven. 
 

BALANSKRAVSUTREDNING 
(mnkr) 

Prognos 
2021 

= Årets resultat enligt resultaträkningen 13,7 
- Samtliga realisationsvinster (ej 
exploatering) -1,0 
+ Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet - 
+ Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet - 
+/- Orealiserade vinster/förluster i 
värdepapper - 
+/- Återföring av orealiserade 
vinster/förluster i värdepapper - 
= Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 12,7 
- Reservering av medel till RUR - 

+ Användning av medel från RUR - 

= Balanskravsresultat 12,7 
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Väsentliga personalförhållanden i kommunen 

 

MEDARBETARE OCH SJUKFRÅNVARO 
Utfall 

2019-04 
Utfall 

2020-04 
Utfall 

2021-04 

Antal månadsavlönade (antal personer)   802 827 822 

Timanställda (antal personer) 279 271 232 

Antal månadsavlönade (årsarbetare) 745 780 787 

Månadslön (mnkr) 79,2 80,1 83,3 

Timlön (mnkr) 6,9 6,2 6,3 

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

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

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

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

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 50 år eller äldre 7,3 9,9 10,2 
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvarounder en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, i % 47,8 37,7 49,8 

Sjuklön dag 2-14 (mnkr) 2,3 3,1 2,3 

Sjuklön dag 15-90 (mnkr) 0,3 0,3 0,4 
 
 
Anställda 

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda 
med månadslön uppgick den 30 april 2021 till 822 
personer inom kommunen, vilket är en minskning 
med fem personer jämfört med den 30 april 2020. 

Totalt har antalet anställda inom omsorgs-
förvaltningen minskat med cirka 50 personer varav 
14 tillsvidareanställda samt 34 tidsbegränsat 
anställda. En del av orsaken är att samtliga tillsvidare 
anställda erbjudits heltid vilket minskat behovet av 
personal. Utbildningsförvaltningen har minskat 
antalet tillsvidareanställda med två personer och 
ökat antalet tidsbegränsat anställda med tio personer 
vilket är ett led i att anpassa organisationen efter 
verksamhetens behov. För kommunstyrelsen sker en 
utökning med fyra tjänster bland annat utifrån behov 
inom olika projekt.  

Inom kommunen totalt har antalet timvikarier 
minskat med 35 personer vilket är ett led i ökat 
heltidsinförande inom samtliga verksamheter. 

Antalet tillgängliga timmar ökar som en effekt av 
högre sysselsättningsgrad, men timmarna har inte 
kunnat användas optimalt då man bland annat inom 
omsorgen, på grund av pandemin, begränsat antalet 
olika verksamheter som personalen arbetar inom. 

 
 

Sysselsättningsgrad 
Sysselsättningsgraden ökade markant under 2020 

då samtliga tillsvidareanställda medarbetare inom 
omsorgen erbjöds heltid vilket innebär att större 

delen av de tillsvidareanställda medarbetarna inom 
kommunen nu erbjudits möjligheten till heltids-
arbete. 

Andelen tillsvidareanställda medarbetare i 
Sotenäs kommun som har en heltidsanställning är 
hög. Med de insatser som genomförts under heltids-
projektet innebär det att 96,8 procent av kommunens 
tillsvidareanställda har en 100 procentig anställ-
ningsgrad i april 2021 jämfört med 95,7 procent i 
april 2020. När heltidsprojektet startade år 2018 var 
andelen tillsvidareanställda med heltid 92,8 procent. 
En bidragande orsak till att sysselsättningsgraden 
inte är 100 procent är att anställda själva väljer att 
inte anta heltid trots att möjligheten finns. Att få fler 
att gå från deltid till heltid kommer vara nödvändigt 
för att möta välfärdens kompetensförsörjnings-
behov. 

Det finns fortsatt utmaningar med heltidsresan 
inom vissa yrkeskategorier. Projektarbetet kring 
heltid avslutas i december 2021 och då föreslås 
heltidsanställning vara norm i Sotenäs kommun med 
möjlighet att själv välja en lägre sysselsättningsgrad. 

 
Kompetensförsörjning 

Samtliga verksamheter har reviderat personal-
försörjningsplanen och tagit fram gemensamma 
fokusområden som ska arbetas med under året i 
enlighet med utarbetad modell. Inom kommunen 
kommer det de närmaste åren behöva ske en översyn 
av samtliga administrativa processer samt införas 
fler tekniska lösningar för att skapa ett tryggare, 
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säkrare och effektivare arbete. Förändringen ska 
förenkla för användarna så att kommunen upplevs 
mer tillgänglig, men också effektivisera och 
digitalisera arbetet för att på så vis använda 
resurserna rätt. Resurser behövs för att driva 
förändringsarbete samt utveckla befintliga och nya 
processer. För att klara utmaningen krävs dels en 
kompetenshöjning av befintlig personal, dels en 
annan kravbild vid nyanställning. En ständig 
utveckling skapar nyfikenhet och arbetsglädje. Att se 
varje medarbetares potential samt genom 
omställning skapa förutsättningar till fortsatt arbete 
inom kommunen vid förändrade krav och förut-
sättningar. 

En omställning bör också ske för att möta 
medarbetares krav på en framtida arbetsgivare kring 
flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och anställnings-
former samt ett fortsatt arbete med en god arbets-
miljö fortsätter. En god arbetsmiljö ger nöjda med-
arbetare som väljer att stanna kvar. 

Pensionsavgångarna de närmaste åren kan med-
föra kompetensförluster i verksamheterna. Fram till 
år 2027 är pensionsavgången 32 medarbetare inom 
skola och barnomsorgsarbete och cirka 42 personer 
inom omsorgsförvaltningen. 

Inom kommunen sker en rad utvecklingsprojekt 
samt etableringar och beroende av hur omfattande 
dessa blir kan förvaltningens samtliga delar behöva 
utöka sin personalstyrka för att möta behoven. 

 
Sjukfrånvaro 

En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en 
god arbetsmiljö och bra arbetsförutsättningar för 
medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen av 
verksamheten. Den totala sjukfrånvaron för årets 
fyra första månader utgjorde 10,8 procent, en ökning 
jämfört med föregående år som uppgick till 10,3 
procent. Den långa sjukfrånvaron har ökat något och 
den korta minskat jämfört med föregående år. 

Totalt har sjukfrånvaron i åldersgruppen 29 år och 
yngre minskat jämfört med föregående år men ligger 
fortsatt på en hög nivå.  

Den höga sjukfrånvaron beror till stor del på att 
de flesta medarbetare arbetar i kontaktyrken och 
personalen inom dessa verksamheter ska vara 
hemma vid minsta symtom. Inom delar av 
kommunens verksamheter har vissa yrkesgrupper 
arbetat på distans vilket gör att medarbetare trots 
lätta symtom, eller vid smittspårning av covid-19, 
kunnat fortsätta arbeta vilket gett en relativt låg 
sjukfrånvaro inom dessa enheter.  

Det är viktigt att vidta olika åtgärder i syfte att 
sänka sjukfrånvaron. Dels för de som arbetar på 
distans då det kan innebära både fysiskt, men även 
psykiskt sämre arbetsförhållanden. Dels stöd, 
information, och tydliga riktlinjer och rutiner för de 
medarbetare som behöver vara på plats och arbeta i 
verksamheterna. Inom samtliga förvaltningar finns 
en ökning av sjukfrånvaro på grund av psykisk 
ohälsa. Samtliga chefer följer upp sjukfrånvaron på 
enheten och skapar individuella rehabiliterings-
planer vid behov. 
 
Personalkostnader 

Totalt har personalkostnaderna ökat med +0,9 
procent (1,4 mnkr) jämfört med samma period 
föregående år, vilket påverkas av att pensions-
kostnaderna för perioden minskat med -3,7 mnkr 
jämfört med samma period föregående år.  

Kostnaderna för månadslön har ökat med 3,2 mkr 
(4,0 procent) jämfört med föregående år samtidigt 
som kostnaden för övertid-, mertid- och fyllnads-
ersättning har ökat med +0,5 mnkr till följd av 
pandemin då personalbehov uppstått med kort varsel 
och befintlig personal i högre utsträckning behövt 
arbeta övertid för att klara verksamhetens uppdrag. 
Under perioden har sjuklönekostnader minskat med 
-0,5 mkr vilket beror på att den korta sjukfrånvaron 
minskat och den långa sjukfrånvaron ökat. 

 

Antal sjukdagar/anställd 
i snitt 2019  2020 

2020-
04 

2021-
04 

Kommunstyrelsen 23,2 23,7 9,1 8,9 
Byggnadsnämnden 13,6 29,8 9,7 11,3 
Miljönämnden 18,5 36,2 12,5 2,4 
Omsorgsnämnden 16,9 18,0 7,1 7,9 
Utbildningsnämnden 17,5 24,0 8,6 10,4 
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Covid-19 
Pandemin har nu pågått i världen under över ett år 

och påverkat och fortsätter påverka landet, regionen, 
kommunen och dess medborgare och medarbetare 
inom alla delar av verksamheten. Hela samhället har 
genomfört stora omställning för att anpassa efter 
rekommendationer och riktlinjer som myndigheter 
fastställt. Sotenäs kommun har från början av 
pandemin valt att i alla delar följa myndigheters råd 
och rekommendationer. I mars 2020 införde 
kommunen en pandemigrupp bestående av 
representanter från varje förvaltning som arbetat för 
att skapa en samsyn och gemensamma rutiner kring 
hanteringen av pandemin inom kommunen. Varje 
vecka har ett internt direktiv uppdaterats som finns 

tillgängligt för samtliga anställda. Utöver att 
pandemin gett en högre sjukfrånvaro utifrån sjuk-
dom, smittspårning och att stanna hemma vid minsta 
symtom märker samtliga förvaltningar av en ökad 
psykisk ohälsa och belastning av personalen på 
grund av konsekvenser av pandemin. Det kan bero 
på social isolering, stark oro och stress. Utifrån dessa 
symtom behöver arbetsgivaren tillsammans arbeta 
brett och aktivt för att synliggöra psykisk ohälsa och 
motverka den på bästa vis. 

Utöver friskvårdsbidrag har anställda även i år 
fått en tidig julgåva. Dels som stort tack för insatser 
under pandemin, dels i syfte att stimulera handeln i 
kommunen. 
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Ekonomisk redovisning 
 

I avsnittet ingår uppföljning av resultaträkning, 
investeringsredovisning samt driftredovisning per 
verksamhetsområde och nämnd.  

Samma redovisningsprinciper och beräknings-
metoder har använts i delårsrapporten som i den 
senaste årsredovisningen. I bokslutet 2020 kostnads-
fördes anläggningsstöd till föreningar som tidigare 
aktiverats i balansräkningen.  

Definitionen av en investering år 2021, är precis 
som föregående år, att: den ekonomiska livslängden 
beräknas till minst tre år, tillgången är avsedd för 

stadigvarande bruk, och beloppet uppgår till minst 
ett halvt prisbasbelopp.  

Pensionsredovisning sker fortsatt genom den så 
kallade blandmodellen. 

Sotenäs kommun har stora säsongsvariationer då 
antalet boende och besökande under sommar-
månaderna ökar kraftigt. Detta får stora effekt i 
verksamheten, bland annat syns att intäkter i form av 
båtplatsavgifter, hamnavgifter och parkeringsavgif-
ter. På kostnadssidan syns stora effekter istället inom 
äldreomsorgens verksamhetsområde.

 
 
Resultaträkning 
 

       

Belopp i mnkr 
Bokslut  

2020-04 
Bokslut  

2021-04 
Budget jan-

april 2021 
Prognos 

helår 2021  
Budget 

 helår 2021 
Avvikelse  

 helår 2021 
Verksamhetens intäkter   53,1 56,7  - - - 
Verksamhetens kostnader -211,9 -221,3 *-170,4 *-510,8 *-511,2 *0,5 
Avskrivningar -10,3 -9,3 -9,6 -37,9 -28,8 -9,1 
Verksamhetens nettokostnader -169,1 -174,0 -180,0 -548,7 -540,0 -8,6 
       
Skatteintäkter 152,6 162,9 157,6 484,2 472,9 11,3 
Kommunal utjämning & 
fastighetsavgift 17,4 25,3 23,5 76,0 70,4 5,7 
Verksamhetens resultat 0,9 14,3 1,1 11,6 3,2 8,3 
       
Finansiella intäkter 0,7 0,7 0,9 2,5 2,8 -0,2 
Finansiella kostnader -0,1 -0,1 -0,2 -0,4 -0,5 0,1 
Resultat efter finansiella poster 1,4 14,9 1,8 13,7 5,5 8,2 
       
Extraordinära poster - - - - - - 
Resultat 1,4 14,9 1,8 13,7 5,5 8,2 

 
* Prognos och helårsbudget avser nettokostnader 
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Periodens resultat och helårsprognos 

Periodens resultat 
Periodens resultat uppgår till +14,9 mnkr jämfört 

med +1,4 mnkr samma period föregående år. I 
jämförelse med budget för perioden (1,8 mnkr) 
avviker resultatet positivt med +13,1 mnkr.  

Helårsprognosen uppgår till +13,7 mnkr, vilket är 
+8,2 mnkr bättre än budgeterade 5,5 mnkr. Det 
prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 
+12,7 mnkr.  

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens intäkter som består av avgifter 

och ersättningar, hyror, arrenden, försäljning av 
varor och tjänster, specialdestinerade statsbidrag och 
andra bidrag, uppgår för perioden till 56,7 mnkr 
(föregående år 53,1 mnkr) vilket är en ökning med 
3,6 mnkr jämfört med föregående år.  

Statsbidrag från Skolverket ökar med +1,9 mnkr, 
Socialstyrelsen +1,4 mnkr och Migrationsverket  
-3,7 mnkr. Bidrag för sjuklöneersättning har ökat 
med +2,1 mnkr, bidrag för EU-projekt har ökat med 
+2,8 mnkr och övriga riktade projekt-/driftbidrag 
har ökat med +1,5 mnkr jämfört med samma period 
föregående år.  

Periodens budgetavvikelse påverkas främst av 
sjuklöneersättning +2,1 mnkr, statsbidrag från 
Migrationsverket +1,1 mnkr, EU-bidrag +1,3 mnkr 
samt övriga riktade projekt-/driftbidrag +4,7 mnkr.  

Verksamhetens kostnader 
Verksamhetens kostnader ökar med 9,4 mnkr 

(4,4 procent), jämfört med samma period föregående 
år. Personalkostnaderna har ökat med 5,5 mnkr, 
(4,2 procent). Kostnaderna för pensioner har ökat 
med 3,7 mnkr mellan åren. Årets el-kostnader är 1,3 
mnkr högre än föregående år, IT-/licenskostnader 
har ökat med 1,0 mnkr och konsulttjänster med 5,5 
mnkr, varav 4,0 mnkr avser konsulter inom projektet 
landbaserat vattenbruk. 

Periodens personalkostnader inklusive pensioner 
är 4,5 mnkr bättre än budgeterat under perioden, 
medan övriga kostnader dragit över budget med 6,8 
mnkr.  

Avskrivningar 
Årets avskrivningar är 1,0 mnkr lägre än samma 

period föregående år vilket påverkas av att 
anläggningsbidrag skrevs av under 2020. Samtliga 

anläggningsbidrag slutavskrevs under föregående år 
vilket innebär att dessa inte påverkar årets avskriv-
ningar år 2021.  

Årets avskrivningar under perioden är något lägre 
än budget för perioden då endast enstaka mindre 
investeringar hittills aktiverats under 2021. 

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot 
budget om -9,1 mnkr. Avvikelsen beror på 
förändrade redovisningsprinciper avseende plan-
kostnader som idag finns i balansräkningen 
(6,6 mnkr) samt årets prognosticerade utgifter 
(2,5 mnkr), vilka planeras kostnadsföras under året. 

Verksamhetens nettokostnader 
Verksamhetens nettokostnader, inklusive vinster 

vid försäljning av fastigheter och exploaterings-
verksamhet, har ökat med 2,9 procent (4,8 mnkr) 
jämfört med 2020. Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 
92,4 procent. Helårsprognosen innebär att årets 
nettokostnadsandel kommer uppgå till 97,9 procent. 
I bokslut 2020 uppgick nettokostnadsandelen till 
97,1 procent. 

 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och 
fastighetsavgift 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastig-
hetsskatten uppgår under årets fyra första månader 
till 188,3 mnkr (170,0 mnkr), en ökning med 
18,3 mnkr (10,8 procent) jämfört med föregående år.  

Perioden utfall är 7,2 mnkr bättre än budget och 
avser skatteavräkning år 2020 (2,8 mnkr), skatte-
avräkning januari-april 2021 (2,3 mnkr) och 
inkomstutjämningsbidrag januari till april 2021 
(2,1 mnkr). 

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot 
budget om 16,9 mnkr varav skatteintäkter 11,3 mnkr 
och inkomstutjämning 6,2 mnkr utgör de största 
avvikelserna. 

Finansnetto 
Finansnettot, skillnaden mellan finansiella in-

täkter och kostnader, uppgår under perioden till 
0,6 mnkr vilket är i nivå med samma period före-
gående år. Under året kommer utdelningen ifrån 
Kommuninvest AB bli lägre än tidigare. 

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot 
budget om -0,1 mnkr. 
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Investeringsredovisning  

     

Belopp i mnkr 
Utfall 

2021-04 
Prognos 

2021 
Total budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Kommunstyrelsens allmänna verksamhet     

0002 - Ks ofördelat - -0,5 -0,5 - 
0005 – Beslutsstödsystem Hypergene -0,1 -0,4 -0,4 - 
0008 - Inventarier Kommunkontor - -0,1 -0,1 - 
0042 - E-Arkiv  - -0,2 -0,2 - 
0043 - Ekonomisystem  - -0,2 -2,0 1,8 
0098 - Digitalisering  - -0,7 -0,7 - 
1202 - Räddn.tj Fordon - -0,5 -0,5 - 
1204 - Räddn.tj Övrigt - -0,5 -0,5 - 
1205 – Räddn tj Inventarier  -0,3 -0,2 -0,2 - 
1206 – Räddningstjänstens utrustning -0,1 1,1 -1,1 - 
1207 – Brandskyddsåtgärder/värmekamera - -1,1 -1,1 - 

Summa kommunstyrelsens allmänna verksamhet -0,3 -5,0 -6,8 1,8 
     
Kommunstyrelsens tekniska verksamhet     

Markförvaltning     
0031 - Strategiska dokument, öp -0,5 -1,3 -1,3 - 
0032 - Detaljplaner -0,1 -3,6 -3,6 - 
0127 - Sprigethamnen  - 0,1 0,1 - 
0128 - Ögården 1:9 Etapp 3 - 1,7 1,7 - 
0217 - Hällebo, Etapp 2 -0,1 1,1 1,1 - 
0233 - Skomakarudden - 0,2 0,2 - 
0250 - Detaljplan Gamla Smögen -0,1 2,8 2,8 - 
0251 - Detaljplan Gamla Hunnebo - 1,4 1,4 - 
0281 – Ädp Smögens hamn - 0,3 0,3 - 

Summa Markförvaltning -0,7 2,5 2,5 - 
     
Gata, park och bad     

0401 - Asfaltering beläggning gator -0,1 -5,6 -5,6 - 
0402 – Laddstolpar - -1,0 -1,0 - 
0403 - Upprustn torgen i Bovall och Väjern -  -0,8 -0,8 - 
0408 - Gatuarbeten efter VA-saneringar -  -0,2 -0,5 0,4 
0411 - Ställplatser enl näringsl.strat. genomfö -0,1 -0,5 -0,6 0,1 
0419 - Förbättring/planerat underh. parker -0,1 -0,9 -0,9 - 
0420 - Offentlig renhållning -0,1 -0,5 -0,5 - 
0421 - Nyanläggning park Ulebergshamn -  -0,0 -0,2 0,2 
0422 - Saltbingar -  -0,4 -0,4 - 
0466 - Fordon tekniska -0,1 -0,5 -1,0 0,5 
0471 - Gång- och cykelvägar - -3,5 -3,5 - 
0473 - Utbyte gatubelysning -0,1 -1,2 -0,7 -0,5 
0476 - Enkelt avhjälpta hinder (gata) - -0,1 -0,1 - 
0481 - Åtgärder murar -0,1 -2,1 -2,1 - 
0502 – Förbättring planerat u-håll badplatser -0,1 -0,3 -0,3 - 
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0509 - Förbättr/planerat underhåll lekplatser - -1,7 -1,7 - 
0528 - Belysning motionsspår Kungshamn -  -0,0 -0,6 0,6 
0529 – Byte inventarier idrottshallar -  -0,1 -0,1 - 

Summa Gata, park och bad -0,6 -19,3 -20,5 1,2 
     
Hamnar     

0019 - Förbättring småbåtshamnar/bryggor -0,7 -3,9 -3,9 - 
0029 - Åtgärder betong / stenkajer -0,1 -1,5 -2,7 1,2 
0220 - Geoteknik Gamla Hunnebo -0,1 -0,7 -0,7 - 

Summa Hamnar -0,8 -6,1 -7,2 1,2 
     
Fastighet     

0302 - Externhyresfinans. investeringar -0,1  -0,4 -0,4 - 
0303 - Åtg e myndighetstillsyn enl lagkrav - -0,8 -1,8 1,0 
0307 - Fiberanslutningar fastigheter -0,1 -0,2 -0,2 - 
0315 - Lekplatser på skolor och förskolor - -0,3 -0,8 0,5 
0329 - Hunnebohemmet projektering -0,2 -11,5 -11,5 - 
0331 - Åtgärd plan energieffektivisering -0,1 -0,8 -1,8 1,0 
0339 - Hygienvårdsanläggning Kleven -0,7 -1,5 -1,5 - 
0349 - Tillbyggn. brandstation Bohus-Malmön -0,1 -0,4 -0,4 - 
0362 - Utbyggnad skalskydd -0,9 -1,4 -1,4 - 
0369 - Storköksutrustning -  -0,5 -0,5 - 
0370 – Flytt av förskola till Smögenskolan -1,9 -3,2 -3,2 - 
0374 – Hotellås Kvarnberget -  -0,0 -1,0 1,0 
0399 - Planerat underhåll -2,2 -8,2 -8,7 0,5 

Summa Fastighet -5,9 -29,2 -33,1 4,0 
     
Övrigt     

0035 - Inventarier måltidsenhet -0,1 -0,9 -0,9 - 
0045 - Inventarier lokalvård -  -0,6 -0,6 - 

Summa Övrigt -0,1 -1,4 -1,4 - 
     
Försäljningar och fastighetsinköp     

0001 – Fastighetsköp (mark &byggnad) -2,6 - - - 
0004 – Fastighetsförsäljning (byggnader) - 3,5 3,5 - 
0006 – Försäljning markreserv/reglering - - - - 

Summa Försäljningar och fastighetsinköp -2,6 3,5 3,5 - 
Summa Kommunstyrelsens tekniska verksamhet -10,7 -50,0 -56,3 6,3 
     
Utbildningsnämnden     
0009 - Inköp konst i offentlig miljö - -0,4 -0,4 - 
1011 - Utrustning digitalisering UN -0,1 -0,1 -0,1 - 
1025 - Nya Möbler lärosalar -0,3 -0,5 -0,5 - 
Summa Utbildningsnämnden -0,4 -1,0 -1,0 - 
     
Summa Investeringsverksamhet -11,4 -56,0 -64,1 8,1 
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Analys av investeringsverksamheten 
Investeringsbudget för 2021 uppgår till 39,3 mnkr 

inklusive särskild satsning för Hunnebohemmet på 5 
mnkr. Till det kommer 24,8 mnkr i resultatöverförda 
medel från tidigare år. Det innebär att årets beslutade 
budget uppgår till 64,1 mnkr. 

Investeringsutgifterna efter första tertialet uppgår 
till 11,4 mnkr vilket motsvarar 18 procent av den 
totala investeringsvolymen. Prognosen för helåret 
pekar på ett utfall om 54,7 mnkr, vilket innebär att 
85 procent av årets totala investeringsvolym.   

Några av de större insatserna under året är: ny 
fasad på Hunnebostrand skola och invändiga ytskikt 
på Hedalens förskola, en solcellsanläggning kommer 
att utföras på Kvarnbergshemmet, nya ventilations-
aggregat på Bryggan och Hunnebostrands skola 
samt nya bergvärmepumpar på Hunnebostrands 
skola och i lådhallen på Smögen.  

Allmän verksamhet 
Utfallet efter första tertialet avser beslutsstöd-
systemet Hypergene och utrustning för räddnings-
tjänsten. Av budgeterade medel på 6,8 mnkr 
förväntas 5,0 mnkr nyttjas under 2021. Resterande 
medel avser ekonomisystem vilka kommer äskas 
med till nästkommande år då implementering av nytt 
ekonomisystem kommer att fortlöpa. 

Markförvaltning 
Av budgeterade medel på 2,5 mnkr förväntas hela 

beloppet gå åt under 2021. Efter april har 0,7 mnkr 
förbrukats.  

Arbetet med översiktsplanen har fortsatt under 
första tertialet och utfallet avser konsultkostnader 
som genomför arbetet med att ta fram handlingar och 
plandokument utifrån bedömningar och instruk-
tioner från den av kommunen utsedda politiska 
styrgruppen. Även om möjligheterna att ha work-
shops och andra möten har påverkats av covid-19 har 
politiker, förvaltning och konsulter kunnat fortsätta 
arbetet med nya metoder. Arbete med detaljplaner 
för Gamla Smögen och Hällebo har också fortskridit. 
Hantering av upparbetade kostnader kommer att ses 
över under innevarande år. 

Gata, park och bad 
Utfallet efter första tertialet landar på 0,6 mnkr. 

Av budgeterade medel för helåret på 20,5 mnkr, 
beräknas 19,3 mnkr att användas.  
Gång- och cykelvägen norr om Bovallstrand färdig-
ställs under det första tertialet. Muren som håller upp 
Svinemyndevägen i Hunnebostrand ska repareras 
och stadgas upp och i samband med detta kommer 
även Sotenäs Vatten AB genom Västvatten att utföra 
VA-arbeten i vägen.  
Kommunen har fått ett arv från en privatperson med 
förbehållet att pengarna ska gå till Stenbogens 
badplats. Arbete med planering och projektering för 
detta startas upp under hösten.  

Renoveringsarbeten på torget i Hunnebostrand 
kommer att påbörjas under försommaren. Det kan bli 
aktuellt med ytterligare industrietableringar på 
Guleskär, om detta blir av kan det komma att 
behövas vissa modifieringar kring Bäckevikstorget. 

Hamnar 
När det gäller förbättringar i småbåtshamnarna 

kommer hela budgetutrymmet att användas. Strand-
promenaden vid Sandbogen har färdigställts under 
årets första del och återinvigts den 7 maj.  

Den geotekniska utredningen för geotekniska 
åtgärder i Hunnebostrand är förnärvarande ute på 
samråd. På kajen vid Smögens Fiskauktion ska 
företaget som byggde den nya kajen 2014 påbörja 
garantiarbeten efter sommaren. Sedan tidigare pågår 
en diskussion med Smögens Fiskauktion om att öka 
djupet vid kajen till sju meter för att klara att ta emot 
större båtar, och i april gav Länsstyrelsen sitt med-
givande till muddring och sprängning av platsen. 

Fastighet 

Utfallet efter första tertialet landar på 5,9 mnkr. 
Av budgeterade medel för helåret på 33,1 mnkr, 
beräknas 29,1 mnkr att användas.  

Projekteringen av Hunnebohemmet fortlöper i 
samråd med planavdelningen. Planerat underhåll har 
genomförts bl.a. genom ny fasad på Hunnebostrands 
skola och invändiga ytskikt på Hedalens förskola. 
Vid sidan av det ordinarie underhållet kommer 
energibesparande åtgärder att vidtas. En solcells-
anläggning kommer att utföras på Kvarnbergets 
äldreboende, nya ventilationsaggregat i Bryggans 
lokaler och Hunnebostrands skola, samt nya berg-
värmepumpar på Hunnebostrands skola och i 
”lådhallen” på Smögen. 
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Övrigt 
Utbyte pågår av lokalvårdsenhetens maskinpark. 

En direktupphandling pågår och beräknas vara klar 
för inköp i augusti. Nya matvagnar kommer att 
behöva köpas in under året. 

Försäljningar och fastighetsinköp 
Fastighetsförsäljningar planeras utifrån kommun-

fullmäktiges lokalförsörjningspolicy. Ett förslag till 
yteffektiviseringar bearbetas för närvarande i 
förvaltningarna. Försäljningar för budgeterat belopp 
bedöms kunna genomföras under mandatperioden. 

Utfallet för fastighetsköp avser fastigheten 
Hovenäs 1:337 inom detaljplanen "Hovenäs hamn". 
Inför budgeterade fastighetsförsäljningar pågår 
detaljplanering av den s.k. "Parkskolan". Däremot 
avvaktar förvaltningen säkrare prognoser ifråga om 
antalet barn och elever innan ytterligare förslag till 
försäljningar föreslås. Utredning om förändringar i 
lokalförsörjningen pågår emellertid parallellt vilket 
kan medföra att förvaltningen återkommer med 
förslag i dessa delar. 

Byggnadsnämnden 
Nämnden har 2021 ingen budget för investering. 

Under året har inte heller några investeringar gjorts. 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Nämnden har 2021 ingen budget för investering. 

Under året har inte heller några investeringar gjorts. 

Utbildningsnämnden 
Utfallet under perioden uppgår till 0,4 mnkr. 

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

Årets budget för digitalisering om 0,1 mnkr har 
använts och inga medel kvarstår.  

Omsorgsnämnden 
Nämnden har 2021 ingen budget för investering. 

Under året har inte heller några investeringar gjorts. 
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Driftredovisning 

 

 
 

HELÅRSÖVERSIKT MED PROGNOS Netto Prognos Budget Avvikelse 

Belopp i mnkr 2020 2021 2021 2021 

Verksamhetsindelad driftredovisning      
Politisk verksamhet -8,3 i.u. -14,3 i.u. 
Infrastruktur, skydd m.m. -45,1 i.u. -45,3 i.u. 
Fritid och kultur -29,5 i.u. -17,1 i.u. 
Pedagogisk verksamhet -179,4 i.u. -178,5 i.u. 
Vård och omsorg -229,8 i.u. -233,6 i.u. 
Särskilt riktade insatser -2,5 i.u. -5,7 i.u. 
Affärsverksamhet 12,6 i.u. 15,4 i.u. 
Gemensamma verksamheter 500,0 i.u. 484,5 i.u. 
Årets resultat 18,1 13,7 5,5 8,2 
Justeras: poster som inte är hänförliga till ”verksamhetens intäkter” och 
”verksamhetens kostnader ”i resultaträkningen. 509,3 524,5 516,7 7,7 
Verksamhetens intäkter - Verksamhetens kostnader enligt 
resultaträkningen (netto) -491,2 -510,8 -511,2 0,5 

     

Driftredovisning per nämnd     
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,3 -2,6 -2,6 0,0 
Kommunstyrelsen -74,0 -74,7 -78,2 2,7 
   Allmän verksamhet inkl. KS ofördelat -59,0 -63,6  -66,6 3,0  
   Teknisk verksamhet -15,0 -11,1  -10,8 -0,3  
Byggnadsnämnden -8,7 -9,2  -9,6 0,4  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,8 -1,6  -1,6 0,0  
Utbildningsnämnden -196,8 -196,8  -196,8 0,0  
Omsorgsnämnden -226,0 -235,5  -232,0 -3,6  
Summa nämndsverksamhet -509,7 -520,4 -519,9 -0,5 

     

Övrig gemensam verksamhet     
Pensionsutbetalningar / personalomkostnader -13,8 -13,3  -15,3 2,0  
Förvaltningsgemensamt -0,5 -10,5  -14,2 3,7  
Driftbidrag -15,6 -3,9  -3,1 -0,7  
Exploateringsverksamhet  7,5 2,8  7,9 -5,1  
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 5,5 1,0  - 1,0  
Interna kapitalkostnader 35,3 33,4  33,4 0,0  

Summa skattefinansierad verksamhet -491,2 -510,8 -511,2 0,5 
     

Planenliga avskrivningar -35,9 -37,9 -28,8 -9,1 
Summa efter avskrivningar -527,1 -548,7 -540,0 -8,6 

     
Skatteintäkter 474,5 484,2  472,0 11,3  
Kommunal utjämning och fastighetsavgift 68,3 76,0  70,4 5,7  
Finansiella intäkter 2,9 2,5  2,8 -0,2  

Finansiella kostnader -0,5 -0,4  -0,5 0,1  
Årets resultat  18,1 13,7 5,5 8,2 

mailto:info@sotenas.se


 
 

Datum: 2021-06-076-02 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 30 av 34 

Driftredovisning – prognos 2021
Helårsprognosen efter fyra månader pekar på ett 

positivt resultat om 13,7 mnkr. Det innebär en kraftig 
förbättring jämfört med budget på 5,5 mnkr.  

Verksamhetens nettokostnader, inklusive reavins-
ter vid försäljning av fastigheter och exploaterings-
verksamhet men exklusive årets avskrivningar 
väntas per helåret öka med 4,0 procent (19,6 mnkr) 
jämfört med 2020. Skatteintäkter och utjämnings-
bidrag ökar i helårsprognosen med 3,2 procent (17,4 
mnkr) jämfört med utfall 2020. 

Nämndsverksamhet 
För nämndverksamheten prognostiseras ett svagt 

underskott om -0,5 mnkr. Kommunstyrelsen 
prognostiserar ett positivt resultat om +2,7 mnkr 
varav ofördelade medel +1,8 mnkr. Även byggnads-
nämnden prognostiserar ett överskott mot budget 
medan omsorgsnämndens prognos visar -3,6 mnkr i 
förhållande till budget. Läs mer i kommande avsnitt 
Ekonomisk uppföljning per nämnd.  

Nämnderna får under perioden januari till juni 
2021 delvis ersättning för sjuklöner från staten på 
grund av rådande corona-pandemi.  

Övrig gemensam verksamhet 
Kostnader för pensioner och sociala avgifter 

förväntas bli 2,0 mnkr lägre än budgeterat under året 
vilket främst beror på lägre sociala avgifter än 
budgeterat. Utrymmer i den centrala lönepotten 
kommer generera ett överskott mot budget med cirka 
3 mnkr.  

 
Årets driftbidrag väntas bli högre än budgeterat. 

På grund av rådande corona-restriktioner har Sotenäs 
RehabCenter AB hållit större delen av verksamheten 
stängd under året. I dagsläget har inga besked getts 
från myndigheter om när badanläggningen kan 
öppna verksamheten igen vilket gör prognosen 

mycket osäker. Det finns också osäkerheter i 
prognosen avseende övriga driftbidrag. Helårs-
prognosen visar ett underskott om -0,7 mnkr. 

 
 Exploateringsintäkterna prognostiseras enligt 

försiktighetsprincipen vilket innebär -5,1 mnkr 
sämre än budgeterat. I prognosen medräknas 2,8 
mnkr i nettointäkter och avser, förutom redan såld 
industrimark på Ödegården, prognos om att sälja av 
industrimark vid Hogenäs industriområde. 

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 
prognostiseras till 1,0 mnkr avseende industrimark 
vid Hogenäs. Ytterligare försäljningar av industri-
mark, där vinsten beräknas uppgå till cirka 2 mnkr, 
kan komma till stånd under året under förutsättning 
att bolagen erhåller erforderliga miljötillstånd. 

 
Årets avskrivningar beräknas bli -9,1 mnkr högre 

än budgeterat. Överdraget kommer av förändrade 
redovisningsprinciper i syfte att följa uppdaterad 
redovisningslagstiftning. Detta innebär att kostnader 
som tidigare tillgångsförts för framtagande av 
översikts- och detaljplaner kommer att kostnadsföras 
under året, tillsammans med årets utgifter inom 
området.  

 
Skatteintäkter inklusive slutavräkning beräknas 

ge ett överskott mot budget med +11,2 mnkr, varav 
slutavräkning för 2020 uppgår till +2,3 mnkr och 
slutavräkning för 2021 uppgår till +5,3 mnkr. 

 Kommunal utjämning och generella bidrag 
beräknas ge ett överskott om +6,0 mnkr, varav +6,2 
mnkr avser inkomstutjämningen. Fastighetsavgiften 
prognostiseras till -0,3 mnkr mot budget.  

 
Kommunen har inga lån hos kreditinstitut. 

Finansiella intäkter avser främst borgensavgift från 
Sotenäsbostäder AB (1,9 mnkr). 
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Ekonomisk uppföljning per nämnd  

Kommunfullmäktige m.fl. 
Resultaträkning  
(mnkr) 

Bokslut 
2020-04 

Bokslut 
2021-04 

Prognos 
2021 

Kommunfullmäktige -0,2 -0,3 0,0 
Revision -0,2 -0,2 0,0 
Valnämnd  -0,0 -0,0 0,0 
Överförmyndare -0,2 -0,3 -0,0 
Nettokostnad -0,7 -0,8 -2,6 
Kommunbidrag 0,8 0,9 2,6 
Periodens resultat 0,1 0,0 0,0 

 

För helåret beräknas ett resultat i nivå med 
budget. Överförmyndarnämnden har ett mindre 
underskott för köp av tjänst till Uddevalla kommun.  
 

Kommunstyrelsen 

Allmän verksamhet 
Resultaträkning 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-04 

Bokslut 
2021-04 

Prognos 
2021 

Intäkter 12,4 12,7 34,3 
Kostnader -30,8 -32,4 -97,9 
Nettokostnad -18,4 -19,7 -63,6 
Kommunbidrag 20,8 22,2 66,6 
Periodens resultat 2,4 2,5 3,0 

 

Kommunstyrelsens allmänna verksamheter har 
ett positivt utfall på + 2,5 mnkr efter fyra månader. 

Periodens intäkter är +1,2 mnkr bättre än 
budgeterat, trots att intäkterna för EU-projekten 
släpar och genererar en negativ avvikelse med -2,6 
mnkr. Däremot är övriga projektbidrag och sjuklöne-
ersättningar för perioden tillsammans +4,3 mnkr 
högre än budgeterat. Även vissa projektkostnader 
inom symbiosverksamheten har varit högre än 
budgeterat under perioden.  

Personalkostnaderna är 1,3 mnkr lägre än 
budgeterat under perioden, dels på grund av vakanta 
tjänster inom näringsliv- och utvecklings-
verksamheten, dels arbetsmarknadsenhetens extra-
tjänster som inte förlängts, samt åtgärdsanställningar 
som kommit igång först några månader in på året på 
grund av långa handläggningstider inom Arbets-
förmedlingen. Därtill har budget för heltidsresan 
som inte längre behöver nyttjas. 

För helåret beräknas ett positivt resultat om +3,0 
mnkr mot budget, varav ofördelade medel +1,8 
mnkr. Resterande överskott avser främst lägre IT-
och administrationskostnader än budgeterat då hyror 
för hårdvara numer finansieras ute i verksamheten 
och kostnader för administrativ personal minskat då 
många arbetar på distans under coronapandemin. 

 

Teknisk verksamhet 
Resultaträkning 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-04 

Bokslut 
2021-04 

Prognos 
2021 

Intäkter 38,5 39 129,4 
Kostnader -41,7 -44,9 -140,1 
Nettokostnad -3,3 -6,0 -11,1 
Kommunbidrag 6,6 5,9 10,8 
Periodens resultat -3,3 -0,1 -0,3 

 

Periodens utfall uppgår till -6,0 mnkr, vilket är 
0,1 mnkr sämre än budgeterat. Resultatet beror 
främst på underskott inom markförvaltningen. 

Livsmedelskostnaderna är lägre än budgeterat 
och det är flera faktorer som spelar in; minskat 
underlag inom skola/förskola på grund av sjukdom 
och delvis distansundervisning.  

Nämnden har fått utökat budgetanslag om 
0,4 mnkr från KS ofördelade medel för arbete med 
tillgänglighetsdatabasen. Projektet är framgångsrikt 
och kommer att kunna omfatta fler miljöer än vad 
som kunde väntas när arbetet planerades. 

För helåret beräknas ett negativt resultat om -0,3 
mnkr mot budget. Underskott inom mark-
förvaltningen, som till övervägande del beror på 
uteblivna intäkter pga. pandemin, täcks till stora 
delar av budget för oförutsedda kostnader inom 
förvaltningsledningen.  
 
Byggnadsnämnden 
Resultaträkning 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-04 

Bokslut 
2021-04 

Prognos 
2021 

Intäkter 1,6 6,8 6,7 
Kostnader -4,8 -9,0 -15,9 
Nettokostnad -3,1 -2,2 -9,2 
Kommunbidrag 3,5 3,2 9,6 
Periodens resultat 0,4 1,0 0,4 

 

Periodens utfall uppgår till -2,2 mnkr, vilket är 1,0 
mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror främst 
på höga intäkter pga. hög ärendeinströmning. 

Inom planverksamheten är personalkostnaderna 
lägre än budgeterat på grund av vakanser. 
Nyrekrytering har skett men personalstyrkan är inte 
fulltalig. Detta påverkar också möjligheten att 
fakturera ärenden, och därmed intäkterna, negativt. 
På grund av detta har konsulter anlitats vilket också 
ökat kostnaderna. 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag upp-
går till 0,2 mnkr vilket är 0,6 mnkr bättre än 
budgeterat. Eftersom beviljade bidragsbelopp har en 
mycket stor variation kan utfallet vara högst till-
fälligt och innebär ingen justering av nämndens 
helårsprognos. 

Helårsprognosen uppgår till +0,4 mnkr till stor del 
pga. av ökade bygglovsintäkter. 
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Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Resultaträkning  
(mnkr) 

Bokslut 
2020-04 

Bokslut 
2021-04 

Prognos 
2021 

Intäkter 3,4 3,7 10,2 
Kostnader -3,9 -3,8 -11,8 
Nettokostnad -0,5 -0,2 -1,6 
Kommunbidrag 0,5 0,5 1,6 
Periodens resultat -0,1 0,3 0,0 
Varav Sotenäs 
andel -0,1 0,0 0,0 

 

Periodens utfall uppgår till -0,2 mnkr, vilket är 0,3 
mnkr bättre än budgeterat.  

Intäkterna för perioden är 0,3 mnkr högre än 
budgeterat samt 0,3 mnkr högre än motsvarande 
period föregående år. Undantaget det statliga 
bidraget för trängseltillsynen ligger periodens 
intäkter i nivå med budget. Detta på grund av att 
verksamheten i huvudsak har kunnat drivas som 
planerat under första delen av året.  

Periodens totala kostnader är i nivå med budget 
liksom i nivå med föregående år. Konsult-
kostnaderna ligger över budget men kompenseras av 
motsvarande nivå av lägre personalkostnader. 

Prognosen är dock att budgeterat resultat kommer 
att uppnås utan avvikelse.   
 
Utbildningsnämnden 
Resultaträkning 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-04 

Bokslut 
2021-04 

Prognos 
2021 

Intäkter 12,0 10,4 27,1 
Kostnader -76,6 -75,5 -223,9 
Nettokostnad -64,6 -65,1 -196,8 
Kommunbidrag 67,1 65,6 196,8 
Periodens resultat 2,5 0,5 0,0 

 

Periodens utfall uppgår till -65,1 mnkr, vilket är 
0,5 mnkr bättre än budgeterat.  

Intäkterna under perioden är +1,4 mnkr högre än 
budgeterat varav +0,5 mnkr avser statsbidrag från 
Skolverket, +0,5 mnkr interkommunal ersättning, 
och +0,4 mnkr avser ersättning för sjuklöne-
kostnader. Under året har Skolverket beslutat om 
den så kallade ”skolmiljarden”, som syftar till att öka 
förutsättningen för alla barn och elever att få den 
utbildning de har rätt till trots pandemin, varav 
Sotenäs kommun tilldelas 0,8 mnkr.  

Personalkostnaderna är -0,6 mnkr högre än 
budgeterat under perioden och beror främst på 
sjuklöne- och vikariekostnader inom förskole-
verksamheten kopplade till covid-19 då personal 
följer rekommendationer och riktlinjer från myndig-
heter.  

För helåret beräknas ett resultat i nivå med 
budget. Utebliven/minskad uthyrningsverksamhet 
tynger prognosen med -0,4 mnkr liksom förskole-
verksamheten med -0,6 mnkr vilka båda är en effekt 
av restriktioner på grund av covid-19.  

Underskotten vägs upp av ett överskott avseende 
interkommunal ersättning (IKE) för gymnasie-
verksamheten om +1,0 mnkr. 

Förskola 
Intäkterna under perioden är högre än budgeterat, 

detta beroende på ersättning för sjuklönekostnader, 
statsbidrag ”skolmiljarden”, samt högre intäkter i 
ordinarie taxa på grund av ökat barnantal i 
verksamheterna.  

Personalkostnaderna är -1,0 mnkr högre än 
budgeterat och kan förklaras med ökade kostnader 
för sjuklön, högre kostnader för timanställda på 
grund av covid-19, samt extra insatt personal som 
avslutas till sommaren. Jämfört med utfallet under 
samma period 2020 har personalkostnaderna ökat 
med 0,6 mnkr (5,7 procent).  

Övriga kostnader ligger även de över budget med 
-0,3 mnkr, och avser interna måltids- och 
städtjänster. 

Periodens underskott mot budget uppgår totalt till 
-0,6 mnkr, vilket också är i nivå med årets helårs-
prognos för förskoleverksamheten. 

Grundskola och grundsärskola 
Grundskolan följer budget väl men något 

överskott, detta främst till följd av statsbidraget 
”skolmiljarden”. Periodens personalkostnader ligger 
i nivå med budget (jmf föregående år +6,0 procent). 
Förvaltningen har ändå beredskap för att Sotenäs-
skolan kan komma att behöva större delen av "skol-
miljarden" under året. 

Särskolans utfall för perioden ligger med ett 
överskott på +0,2 mnkr. Överskottet beror på låga 
personalkostnader under vårterminen då personal 
kommer att tillsättas till höstterminen och därmed 
förväntas överskottet jämnas ut fram till årets slut. 
Helårsprognosen innebär ett resultat i nivå med 
budget. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Intäkterna under perioden är högre än budgeterat, 

detta främst beroende på statsbidrag från Skolverket. 
Personalkostnaderna under perioden är i nivå med 
budget (jmf föregående år +6,8 procent). Helårs-
prognosen uppgår till +1,0 mnkr mot budget. 
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Verksamheten har under 2020 arbetat med att nå 
bättre systematiskt kvalitetsarbete med gemensam 
struktur på vad som ska följas upp och utvärderas. 
Samverkan både inom kommunen och med 
grannkommunerna har också utvecklats för att 
bredda tillgången till utbildningsvägar för yrkes-
utbildningar.   

Kultur och fritid 
Intäkterna under perioden är -0,2 mnkr lägre än 
budgeterat vilket främst beror på minskade 
hyresintäkter till följd av covid-19. Dessa kommer 
även att påverka helårsresultatet negativt.  
Låga intäkter under perioden vägs upp av lägre 
personalkostnader än budgeterat med +0,2 mnkr. 
Även periodens kostnader för bidrag är låga och 
påverkar periodens resultat med +0,2 mnkr. 
Bidragen kommer dock betalas ut under senare delen 
av året. 
Helårsprognosen uppgår till -0,4 mnkr jämfört med 
budget. 
 
Omsorgsnämnden 

Resultaträkning 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-04 

Bokslut 
2021-04 

Prognos 
2021 

Intäkter 24,5 23,5 72,0 
Kostnader -98,3 -100,6 -307,6 
Nettokostnad -73,8 -77,0 -235,5 
Kommunbidrag 74,8 76,1 232,0 
Periodens resultat 1,0 -0,9 -3,6 

  
Periodens utfall uppgår till -77,0 mnkr, vilket är  

-0,9 mnkr sämre än budgeterat. Periodens resultat 
beror främst på höga personalkostnader hänförligt 
till den pågående pandemin och dess restriktioner 
som fortsatt försvårar användningen utav rörlig tid 
och effektivt resursutnyttjande. 

Helårsprognoser uppgår till -3,6 mnkr och 
påverkas till stora delar av kostnader kopplade till 
pandemin som utgör -2,2 mnkr utav det prognosti-
serade underskottet. 

Individ-och familjeomsorg 
Prognosen för individ- och familjeomsorg 

inklusive verksamheten för ensamkommande barn 
och unga prognostiseras till ett överskott om 0,5 
mnkr. Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd 
uppgår under perioden till 2,5 mnkr, vilket är en 
ökning på med 0,4 mnkr (21,4 procent) jämfört med 
samma period 2020. Ökningen i kostnader kan 
kopplas till anvisning från migrationsverket samt 
arbetslösa som blivit utförsäkrade från A-kassan. 
Detta underskott täcks dock upp av lägre netto-
kostnader än budgeterat inom institutionsvård barn 
och unga samt ensamkommande barn och unga. 

Äldreomsorg  
För område äldreomsorg visar helårsprognosen 

ett underskott på -1,8 mnkr vilket främst beror på 
höga personalkostnader hänförligt till den pågående 
pandemin och dess restriktioner som fortsatt 
försvårar användningen utav rörlig tid och effektivt 
resursutnyttjande. Pandemin har minskat antalet 
personer som söker stöd, hjälp och vård inom den 
kommunala äldreomsorgen. Detta visar sig genom 
minskade hemtjänsttimmar, minskad beläggning på 
särskilda boenden och minskat antal patienter 
inskrivna inom hemsjukvården. Det är svårt att 
bedöma om minskningen är bestående eller om 
behovet kommer öka efter pandemin. Verksamheten 
anpassar sin bemanning efter det minskade behovet. 

Funktionsstöd  
Prognosen på helår visar ett underskott på -3,4 

mnkr. Stor del av underskottet är kopplat till ett 
enskilt ärende som beräknas kosta 3,1 mnkr 2021. 
Kostnaden kopplat till ärendet har under första 
tertialen belastat äldreomsorgens verksamhets-
område men kommer flyttas till LSS-verksamheten. 
Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med samma 
period 2020. Ökningen är kopplad till covid-19, 
verksamheten har dock inte haft lika stort vikarie-
behov som äldreomsorgen på grund av anpassade 
insatser kopplat till pandemin. Översyn av 
nuvarande boendeformer inom LSS och social-
psykiatri har påbörjats för att skapa ett underlag för 
eventuella förändringar och utvecklingsområden för 
att möte aktuellt och kommande behov.  
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KS § 95 Dnr 2021/000021 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2020  

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst inkom 2021-03-24 med årsredovisning för 2020. Denna antogs av 
direktionen 2020-03-19. Förbundets revisorer (daterat 2019-03-21) meddelar att de granskat 
förbundets verksamhet och att granskningen utförts enligt lag om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet  
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Ekonomi 

Resultatet för 2020 landade på -1,0 (-0,6 mnkr).  Ingående eget kapital på 2,8 mnkr sjunker med 
motsvarande belopp. För året budgeterades med uttag av eget kapital med motsvarande 0,5 mnkr. 
Årets resultat har påverkats negativt genom lägre intäkter. Det egna kapitalet minskar i enlighet 
med rekommendation från revisorerna. För kommande budgetår planeras fortsatt uttag av det egna 
kapitalet.  
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende räkenskapsåret 2020 
inte medför några anmärkningar.  

Beslutsunderlag 

Sof Väst Årsredovisning 2020 undertecknad 
Sof Väst bilag 1 Årsredovisning 2020 
Sof Väst bilaga 2 Årsredovisning 2020 
Granskning av bokslut och årsredovisning 20 
Revisionsberättelse förtroendevalda Väst 20 
Revisionsberättelse staten FK och AF Samordning 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-04-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 100 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet 
Väst. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 

Protokollsanteckning 

Nils Olof Bengtson (M) och Robert Yngve (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet pga jäv. 
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Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 100 Dnr 2021/000021 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2020  

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst inkom 2021-03-24 med årsredovisning för 2020. Denna antogs av 
direktionen 2020-03-19. Förbundets revisorer (daterat 2019-03-21) meddelar att de granskat 
förbundets verksamhet och att granskningen utförts enligt lag om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet  
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Ekonomi 

Resultatet för 2020 landade på -1,0 (-0,6 mnkr).  Ingående eget kapital på 2,8 mnkr sjunker med 
motsvarande belopp. För året budgeterades med uttag av eget kapital med motsvarande 0,5 mnkr. 
Årets resultat har påverkats negativt genom lägre intäkter. Det egna kapitalet minskar i enlighet 
med rekommendation från revisorerna. För kommande budgetår planeras fortsatt uttag av det egna 
kapitalet.  
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende räkenskapsåret 2020 
inte medför några anmärkningar.  

Beslutsunderlag 

Sof Väst Årsredovisning 2020 undertecknad 
Sof Väst bilag 1 Årsredovisning 2020 
Sof Väst bilaga 2 Årsredovisning 2020 
Granskning av bokslut och årsredovisning 20 
Revisionsberättelse förtroendevalda Väst 20 
Revisionsberättelse staten FK och AF Samordning 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-04-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet 
Väst. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Årsredovisning för Samordningsförbundet Väst 2020  
 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Väst inkom 2021-03-24 med årsredovisning för 2020. Denna 
antogs av direktionen 2020-03-19. Förbundets revisorer (daterat 2019-03-21) meddelar 
att de granskat förbundets verksamhet och att granskningen utförts enligt lag om 
finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt 
revisionsreglementet  
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Ekonomi 
Resultatet för 2020 landade på -1,0 (-0,6 mnkr).  Ingående eget kapital på 2,8 mnkr 
sjunker med motsvarande belopp. För året budgeterades med uttag av eget kapital med 
motsvarande 0,5 mnkr. Årets resultat har påverkats negativt genom lägre intäkter. Det 
egna kapitalet minskar i enlighet med rekommendation från revisorerna. För kommande 
budgetår planeras fortsatt uttag av det egna kapitalet.  
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2020 inte medför några anmärkningar.  

Intern kontroll 
Återrapport saknas.   

Mål för god ekonomisk hushållning 
Revisorerna konstaterar att resultat i årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
mål och verksamhetsmålen som är uppställda. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Samordningsförbundet Väst. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 

Bilaga/Bilagor 
• Sof Väst Årsredovisning 2020 undertecknad 
• Sof Väst bilag 1 Årsredovisning 2020 
• Sof Väst bilaga 2 Årsredovisning 2020 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

• Granskning av bokslut och årsredovisning 20 
• Revisionsberättelse förtroendevalda Väst 20 
• Revisionsberättelse staten FK och AF Samordning 

Skickas till 
Samordningsförbundet Väst 
Ekonomiavdelningen 

  
Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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och måluppfyllelse 2020 
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2020  
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler 

kommer i arbete. Förväntat 

resultat är en större effektivitet 

och att resurser då frigörs så 

att fler kan erbjudas 

rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala 

och arbetsmässiga behov 

och de samordnade 

insatserna skall beakta 

jämställdhet och mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser samt stimulera 

kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

de samverkande parternas myndigheter och dess 

personal.  

Målet är 350 samverkansparter under 2020. 

Sof ska samarbeta med parternas verksamheter 

på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, 

implementeras hos parterna. 

God ekonomisk hushållning är att använda 

de medel som förbundet har tilldelats till 

avsett ändamål och på ett så effektivt sätt 

som möjligt.  

Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

89 samverkansparter har fått 

information om förbundet och 

insatserna vid olika möten. Samtliga 

utbildningsinsatser, ”Öppet Hus”, 

Arenadagar, Förbundet Dag och 

Finsamkonferensen har blivit inställt för 

att förhindra smittspridning av Corona.  

Några av samverkansparterna kan ha 

deltagit i olika aktiviteter och därmed 

räknats flera ggr, men när aktiviteterna 

innehåller upprepade träffar, då räknas 

varje person bara en gång. 

Det finns avtal om arbetsträningsplatser 

med AME/AMA i alla kommuner, 

förutom AMI i Färgelanda. Flera av 

AME/AMA har haft stopp för nya 

deltagare under större delen av året för 

att förhindra smittspridning av Corona.  

23 deltagare har varit via förbundets 

rehabvägledare på någon av 

AME/AMA/AMI-enheterna under 2020.   
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2020  
Rehabvägledare (RV) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att öka möjligheterna till 

arbete, studier och egen 

försörjning samt att 

deltagaren får ökad hälsa 

och livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av samordnat 

stöd ifrån två eller fler av 

våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 140 nya deltagare  Rehabvägledarna har under 2020 haft 151 nya deltagare, 73 

kvinnor och 77 män, samt en anonym.  

 

Kommentar: Tidigare år har det alltid varit flera kvinnor än 

män 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 40 % av deltagarna som började sin insats hos RV under 2020 

var under 30 år.  

 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra 

sig insatserna. 

 Drygt 71 % av deltagarna som avslutades under 2020 kunde 

tillgodogöra sig insatsen.  

 

  Minst 30 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit 

till egen försörjning. 

17 % av alla deltagarna som avslutades under 2020 hade helt 

kommit i egen försörjning eller 24 % av dem som kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 

Kommentar:  

Något färre än tidigare år har kommit till egen försörjning och 

det är under målet. Corona har fört med sig ökat arbetslöshet 

och då har denna målgrupp haft ännu svårare för att komma 

in på arbetsmarknaden, det har även varit mycket svårt att få 

arbetstränings-/prövnings-/praktikplatser. 
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  Minst 40 % av deltagarna som 

avslutas hos Rehabvägledare, ska vid 

varje uppföljningstillfälle ha arbete 

eller studier på heltid eller deltid med 

eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

27 % av alla deltagarna som avslutades under 2020 hade 

kommit i arbete eller till studier eller 39 % av dem som kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 
 

Kommentar:  

Att det är färre än tidigare år och under målet beror 

förmodligen huvudsakligen på Corona och därav läget på 

arbetsmarknaden. 

  Deltagarna ska i genomsnitt vara 

inskrivna i 6 månader, men kan vara 

inskrivna i upptill ett år. 

Genomsnitts inskrivningstid var 10 månader. 

 

Uppföljning 6 månader 

efter avslut.  

Jämföra samma grupp 

personer som har haft 

rehabvägledare, 6 

månader efter avslut som 

vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

Uppföljningen gäller 

deltagare som avslutades 

under 2019-01-01 och tom 

2020-06-30 

198 deltagare avslutades 

under denna period, 184 

hade gett sitt samtyckte att 

delta i uppföljningen och 149 

eller 81 % svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut gör de även 

det 6 månader efter avslut? 

 

39 % (18 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen 

offentlig försörjning 6 månader efter avslut. 

38 % (32 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 198 som 

avslutades under perioden, dvs. samma grupp deltagare. 
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Uppföljning 2 år efter avslut.  

Jämföra samma personer 

som har haft 

rehabvägledare, 2 år efter 

avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2018 

87 deltagare avslutades, 83 

hade gett sitt samtyckte att 

delta i uppföljningen och 66 

eller 80 % svarade. 

De som har egen 

försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut 

gör de det även det 2 

år efter avslut? 

 

40 % (17 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen offentlig 

försörjning 2 år efter avslut. 

35 % (29 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar  

2 år efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 87 som avslutades 2018, 

dvs. för samma grupp deltagare. 

 

Kommentar: Att det är mera än dubbelt så många som har ingen offentlig försörjning 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut och lika många eller flera än de 
som har arbete eller studerar, beror förmodligen på att det är flertal av f.d. deltagare som har blivit utförsäkrade ur våra trygghetssystem eller fått avslag på ansökan 
om offentlig försörjning och försörjer sig på sparade medel och/eller närstående. Men att det är flera som arbetar eller studerar 6 månader och 2 år efter avslut än vid 
avslut visar ändå på att resultatet av insatsen är bestående över tid. 
 

Utredningen  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 

Att utreda aktuella 

individers förutsättningar 

för arbete/studier. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av 

funktionsbedömning i 

aktivitet. 

Minst 150 nya deltagare  153 personer deltog totalt i utredningen under 2020, 82 kvinnor, 68 män 

och tre anonyma. Här ingår förutom de som deltog i 4 veckors utredningen, 

även KAKA (Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) 

som är en veckas utredning, samt ett antal individuella utredningar.  
 

Ytterligare 28 personer avböjde, uteblev eller var ej längre aktuella när de 
kallades.  

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 Drygt 25 % av deltagarna i utredningen 2020, var under 30 år. 

Kommentar: 

Det är något flera än tidigare år. 
 

Kommentar: Förbundet begränsade antal deltagare/grupp för att förhindra smittspridning av Corona. Deltagarna till årets sista grupper fick något kortare individuella 
utredningar. En grupp med 12 deltagare genomfördes under våren, i Tanum, med enbart deltagare från Tanum och Strömstad. 
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Hälsa- och Vägledning/HOV:en 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att deltagarna förbättrar sin hälsa och 

därmed får ökad arbetsförmåga och 

ökade förutsättningar att närma sig 

arbete eller studier och egen försörjning.  

Personer med eller utan erfarenhet 

av arbetslivet, men med behov av 

stöd för att förbättra sin hälsa och 

närma sig arbetslivet. 

6 grupper och 

minst 50 nya 

deltagare  

 

HOV:en har under 2020 haft 3 grupper och 33 deltagare,  

19 kvinnor och 14 män. Därav var 21 nya deltagare för 2020, 

11 kvinnor och 10 män.  

Drygt 42 % av deltagarna var under 30 år. 

 
 

Kommentar: Grupperna som skulle börjat i april och november blev inställda pga. försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning av Corona.  

Gruppledarna arbetade under den perioden individuellt med flesta av de anvisade deltagarna. 

Förhållandevis få deltagare har anvisats till HOV:en under året så gruppen som skulle börjat i september blev inställd pga. det.  

Insatsen upphörde vid årsskiftet. Målgruppen kommer att erbjudas att delta i Samordningsförbundets övriga insatser. 

 

Fysioterapeut 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att göra deltagarna medvetna 

om sina fysiska förutsättningar 

och eventuella begränsningar. 

Alla deltagare i 

insatser som Sof Väst 

finansierar. 

Genomföra minst en föreläsning om 

hälsa, kost och motion per grupp 

inom Utredning, HOV:en och Steg1. 

 

Genomfört 14 föreläsning under 2020.  

9 i Utredningen, 4 i HOV:en och en i Steg1. 

Utreda deltagarens 

förutsättningar för 

yrkesarbete, samt att kunna ge 

råd till deltagarna utifrån sin 

specialkompetens. 

 Genomför minst 90 Tippa- och 

konditionstester, inkl. råd och stöd 

under året. 

Genomfört 55 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd 

på deltagare i Sof Väst insatser under året.    

Kommentar: På grund av rådande pandemi har inte Tippa- 

och konditionstester kunnat erbjudas i samma omfattning 

som vanligt.  
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ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse januari 2020 
Att tidigt fånga upp och ge  

en meningsfull aktivitet  

till ungdomar som hoppat  

av skolan eller  är på väg  

att hoppa av skolan.  

Att reducera utanförskap  

hos unga vuxna och vara  

motivations- och aktivitets-  

höjande samt arbets-  

och studieförberedande. 

Unga vuxna 15–24 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden 

Att avsluta insatsen som planerad 

den 31 januari och planera för 

fortsättningen för pågående 

deltagare.  

Totalt deltog 27 ungdomar i Steg1 (En skola för alla) under 

januari, därav 7 på Orust  13 i Munkedal/Färgelanda  och 7 i 

Uddevalla (Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum). 

Samtliga avslutades. 

 

 

Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse feb-dec 2020 
Samma som Steg1 i ESF-

projektet En skola för alla, 

se ovan 

Unga vuxna 16–29 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden. 

Deltagarna kan komma från 

samtliga kommuner inom Sof 

Väst område 

30 nya deltagare under feb-dec 2020 Steg1 hade under feb-dec 2020 20 nya deltagare, 10 kvinnor 

och 10 män. Samtliga deltagare var från Uddevalla. 

 

Kommentar: Insatsen upphörde vid årsskiftet pga. 

prioriteringar utifrån budgetförutsättningar.  

Målgruppen kommer fortsättningsvis att erbjudas att delta i 

Samordningsförbundets övriga insatser. 
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Delprojektledare för ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse jan-mars 2020 
Sprida kunskap  

om projektet. 

 

Chefer och handläggare 
inom Sof´s Västs område. 
 

Personalen som arbetar med 
deltagarna i Steg1 (En skola 
för alla) 

50 samverkansparter under jan-mars 

2020 
 

Delprojektledaren ledde de 

kommunvisa styrgrupperna, samt 

spred information om projektet. 

12 medarbetare medverkade runt projektet under jan-mars 

2020.  

Vid slutkonferensen av projektet deltog totalt 300 personer 

och där av ett stort antal från vårt område. 

 

Delta i  

ledningen av projektet.  

Huvudprojektets   

projektledare,  

projektekonom och övriga 

delprojektledare. 

Säkerställa att Sof´s del av  

projektet blir klart och håller den  

standard som ESF krävde, samt  

sammanfatta Sof Väst´s del i 

slutrapporten.  

 Har deltagit vid möte och konferenser med projektledningen 

och lämnat in allt underlag och rapporter som krävs och har 

efterfrågats, samt skrivit sammanfattning av Sof Väst´s del i 

slutrapporten. 

 



 
Samordningsförbundet Väst 

Org.nr 222000 – 2030 
Finansiell samordning av rehabilitering mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 med:  
 

Statistik tillhörande Årsredovisning 2020 
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Statistik 
Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS1. 

Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut, samt pinnstatistik över remittenter. 

Här i  bilaga 2 till Årsredovisningen finns utförlig statistik över insatserna, fallbeskrivningar och uppföljning av 

indikatorerna.   

Statistiken redovisas utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig försörjning.  

All statistik redovisas könsuppdelat, förutom om deltagarantalet är mindre än 10 personer. Deltagare som inte 

vill uppge kön, redovisas som anonyma. 
 

Tre Strukturövergripande insatser har finansierats av Sof Väst under 2020.  

Processamordnare¸ delprojektledare ESF-projektet,  samt kunskapsutveckling och information i samverkan. 

Målet var 400 medarbetare, men det har deltagit 101. Största avvikelsen beror på att samtliga planerade 

aktiviteter med kunskapsutveckling har pga. Corona epedemin varit inställda sen i mars. 
 

Sof Väst har finansierat 5 olika individinriktade insatser under 2020. Totalt har det varit 479 deltagare, 259 

kvinnor och 216 män, samt fyra anonyma deltagare. Anonyma deltagarna räknas inte med i övrig statistik. 

Det var 355 unika deltagare, d.v.s 120 deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna mera än 

en gång, det är 25 %.  

Under 2020 var målstättnigen att det skulle börja  370 nya deltagare, det har varit 345 nya deltagare, varav 

176 kvinnor och 165 män och 4 anonyma. 334 deltagare avslutade sin insats under 2020, varav 195 kvinnor 

och 139 män. Den 31 december 2020 var 121 personer, 59 kvinnor och 65 män i Sof Väst insatser, samtliga 

hos rehabvägledarna.  

Hälsa- och Vägledningskursen/HOV:en och Steg1 avslutades vid årsskiftet.  

Antal anvisade deltagare under 2020 var 296 och därav var kommunen störst inremittent, följt av AF. 
Att antal anvisade deltagare har blivit färre än planerad antar vi beror nästan enbart på Corona epedemin. 

Handläggarna hos myndigheterna har framfört att de har varit högt belastade och hinner inte anvisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.  

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad  

gäller statistiken i denna redovisning. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.susam.se%2F&data=04%7C01%7Cmeta.fredriksson-monfelt%40karlstad.se%7C18e4f64d4cfe4e08ec7e08d8b6fa39f9%7Cfa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66%7C0%7C0%7C637460533132817749%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5wcZZ%2F%2FtMftYXN%2FKhiHUEdQy0926xq%2F5VdULFoxN314%3D&reserved=0
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Rehabvägledare:  5,5 tjänster och finns i förbundets samtliga kommuner.  

Samtliga uppdrag var bemannade from 17 februari. 

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning 

eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ AMA/AMI i 

kommunerna. 
 

 

Statistik för rehabvägledarna under 2020.  

Rehabvägledarna hade totalt 246 deltagare, 138 kvinnor och 107 män samt en anonym som inte redovisas i 

statistiken för övrigt. Därav 150 nya deltagare, 73 kvinnor och 77 män. Målsättningen var 140 nya deltagare.  

124 deltagare avslutades hos rehabvägledarna under året, 80 kvinnor och 44 män. 
  

150 nya deltagare 2020                                              124 avslutade deltagare 2020      

Därav 73 kvinnor och 77 män                                      Därav 80 kvinnor och 44 män     

        
Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång. 
 

 

Försörjning vid start och avslut för de 124 deltagare som avslutades hos rehabvägledare under 2020. 

     
Totalt 21 av 124 avslutade deltagare, vilket är 17 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna är det 16 % och för männen 18 %.  
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Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 

deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna på ansökan om 

offentlig försörjning. 
 

 

Avslutningsorsak för de 124 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under 2020.   

               
*Utan mätning är oftast deltagare som ej har fullföljt insatsen och avbrutet kontakten. Kan vara pga. arbete. 
 

 

Sysselsättning vid start och avslut för de 124 som avslutades hos rehabvägledare under 2020.

       
34 av de 124 avslutade deltagarna var i arbete på heltid eller deltid, med eller utan subversion eller i studier 

direkt vid avslut vilket är 27 %. För kvinnorna är det 28 % och för männen är det 27 %. 
 

 
 

Åldersfördelning för de 124 deltagarna (80 kvinnor och 44 män) som avslutades hos rehabvägledare 2020. 

 
Genomsnittsåldern var 37,0 år, för kvinnor 36,9 år och för män 37,2 år.  

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 47 av 124 eller 38% av deltagarna som avslutades under perioden. 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 124 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2020. 

                              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 3,8 år, för kvinnorna var det 3,9 år och för männen 3,8 år.  
 

27
28

24
1

Arbete, studier,…

Fortsatt rehabilitering

Sjukdom

Flytt
80 Kvinnor

14

17

12

1

Arbete, studier,…

Fortsatt rehabilitering

Sjukdom

Utan mätning
44 Män

1

1

22

17

5

22

Arbete

Studier

Arbetssökande

80 kvinnor

Efter

Före

11

16

28

23

2

5

15

12

9

3

16 - 24

25 - 29

30 - 44

45 - 59

60 - 64

Män

Kvinnor

9

14

25

12

11

3

6

Ej tillämpligt

Upp till 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 7 år

7 - 9 år

Mer än 9 år

80 kvinnor

2

10

11

12

6

2

1

Ej tillämpligt

Upp till 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 7 år

7 - 9 år

Mer än 9 år

44 män

1

1

11

11

1

14

Arbete

Studier

Arbetssökande

44 män

Efter

Före



   Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla  

5 
 

Månadvis fördelning av de 150 som påbörjade och 124 som avslutade hos rehabvägledare under 2020.  

 

 
 

 

Inskrivningstiden för de 124 personerna som och avslutade hos rehabvägledare under 2020.  

                           
Inskrivningstiden var i genomsnitt 10,0 månader.  För kvinnorna 10,6 månader och för män, 8,9 månader. 

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader. 
 

 

Kommunvis fördelning av de 23 personer (16 kvinnor och 7 män) som under 2020 hade arbetsprövning-

/träning på någon av kommunernas AME/AMA/AMI. 

 
 

 
 

Kommentar: Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mycket 

”förrehab”. 
 
 

 

Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2019-01-01 tom 2020-06-30. 
 
198 deltagare avslutades under den perioden, alla utom 14, dvs. 184 hade gett sitt samtyckte att delta i 

uppföljningen och av dem svarade 149, dvs. 81 %.  
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Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 149 deltagare som avslutades under tiden  
2019-01-01 tom 2020-06-30  och svarade.   

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 

deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna på ansökan om 

offentlig försörjning.  
 

 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 149 deltagare som svarade. 
 

 
 

 

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2018. 
87 deltagare avslutades under det året, alla utom 4, dvs. 83 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen 
och av dem svarade 66, dvs. 80 %. 
 

 

 

Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 66 deltagare som avslutades 2018 och svarade. 

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 
med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 
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56 av 149 som deltog i uppföljningen 

arbetade eller studerade 6 månader efter 

avslut, dvs. 38 %.  
 

Jämförelse: 63 av 198 dvs 32 % som 

avslutades under denna period arbetade 

eller studerade direkt vid avslut 

27 av 66 som deltog i uppföljningen hade 

ingen offentlig försörjning 2 år efter 

avslut, dvs. 41%.  

 

Jämförelse: 15 av 87 dvs. 17 % som 

avslutades under 2018 hade ingen 

offentlig försörjning direkt vid avslut. 

 

 
 

58 av 149 som deltog i uppföljningen 

hade ingen offenlig försörjning 6 

månader efter avslut, dvs. 39 %.  

 

Jämförelse: 36 av 198 dvs 18 % som 

avslutades under denna period hade 

ingen offelig försörjning direkt vid avslut. 
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deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon av myndigheterna på ansökan om offentlig 
försörjning. 
 

 

Sysselsättning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 66 deltagare som avslutades 2018 och svarade. 
 

 
Kommentar:  

Att flera deltagare arbetar eller studerar, både 6 månader och 2 år efter avslut än direkt vid avslut visar att 

resultatet är hållbart över tid. 
 

 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

2,8 tjänster, 1,0 utredare, 1,8 arbetsterapeuter samt insats från fysioterapeuten.  

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  

Målet var 150 nya deltagare under året. Målet med utredningen som pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka, 

var 12 – 20 deltagare/grupp och 9 grupper/år. En grupp/termin skulle utlokaliseras till Norra Bohuslän. 

Totalt 7 grupper har genomförts under perioden, därav en i Tanum. Sedan i mars har det varit begränsat 

antal deltagare i varje grupp pga. Corona epedemin och deltagarna till de sista grupperna fick ingen  

vanlig gruppverksamhet utan anpassade individuella utredningar. 

Under året har även startat utredningsgrupper på en vecka som har fått benämningen KAKA, det är förkortning 
av Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga.  
KAKA samt individuella utredningar har genomförts både i Uddevalla och lokalt i kommunerna.  

Under året har genomförts 4 grupper med KAKA och ett antal individuella anpassade utredningar. 
 
 

 

Statistik för utredningsenheten under 2020 
 

Kommunvis fördelning av de 150 (82 kvinnor och 68 män) som har deltagit i utredning under året. 

Ytterligare tre anonyma har också deltagit, men de redovisas inte i statistiken. 
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23 av 66, dvs. 35 % av dem som deltog i 
uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år 
efter avslut. 
 
Jämförelse: 25 av 87 dvs. 29  % som 
avslutades under denna period, arbetade 
eller studerade direkt vid avslut. 
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Försörjning vid start för de  150 deltagare som deltog i utredningen under 2020. Deltagare kan ha flera 

försörjningar, med undantag av ”Ingen offentlig försörjning” som aldrig kombineras med andra. 

            
Att de flesta deltagarna har försörjningsstöd eller sjuk-/rehab-penning vid start är förväntat eftersom syftet är 

att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
 

Åldersfördelning för de 150 deltagarna (82 kvinnor och 68 män) som deltog i utredningen under perioden.  

   
Genomsnittsåldern var 41,5 år, för kvinnor 42,9 år och för män 39,8 år.  
Största ålderskategorin är 30 – 59 år, 98 deltagare eller 65 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 25%. 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 150 personer som deltog i utredningen under perioden.  

              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen var 4,4 år, för kvinnorna 4,2 år och för männen 4,7 år 
16 % hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år. 
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Hälsa- och Vägledningskurs/HOV:en var placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.  

Det är 1,5 tjänster, samt insats från fysioterapeuten. 

Målgrupp för HOV:en var personer med eller utan erfarenhet av arbetslivet, men med behov av stöd för 

att förbättra sin hälsa och närma sig arbetslivet. 

Max 10 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.  

Målet för HOV:en var 6 grupper under året och totalt minst 50 nya deltagare. Under året har det börjat 

tre grupper med totalt 33 deltagare, 19 kvinnor och 14 män. Därav var 21 nya deltagare för 2020, 11 

kvinnor och 10 män. 

Grupperna som skulle börjat i april och november blev inställd pga. av Corona epedemin och 

kursledarna arbetade enskilt med några av de anvisade deltagarna. Gruppen som skulle börjat i slutet av 

september blev inställd pga. för få anmälda deltagare. 

Kursen var arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Kursen fokuserade på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete.  

Fysiska aktiviteter ingick, minst 3 ggr/vecka. 

Syftet var bättre hälsa och därmed ökat arbetsförmåga för deltagarna och att öka deras förutsättningar 

för arbete och/eller studier och till egen försörjning. 

Insatsen var uppskattat av de som deltog och handläggarna som anvisande, men när förbundet skulle 

prioritera inför 2021, bestämdes att HOV:en skulle avslutats vid årskiftet först och främst pga. få 

anvisade. Målgruppen hänvisas fortsättningsvis till övriga insatser inom Samordningsförbundet. 
 

 

Statistik för HOV:en under 2020 

Kommunvis fördelning av de 33 (19 kvinnor och 14 män) som deltog i HOV:en under året.  

 

  
 

 

Försörjning vid start för de 33 deltagare (19 kvinnor och 14 män) som deltog i HOV:en under året.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

     
26 av 33 deltagare hade vid start, försörjningsstöd eller sjuk-/rehabpenning dvs. 79 % och det stämmer överens 
med målgruppen. 
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Åldersfördelning för de 33 deltagarna (19 kvinnor och 14 män) som deltog i HOV:en 2020.  

 
Genomsnittsåldern var 33,9 år, för kvinnor 35,3 år och för män 32,0 år. 
 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 33 personer som deltog i HOV:en 2020. 

                                    
 
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 3,7 år, för kvinnorna var det 3,6 år och för männen 3,8 år.     
 

 

ESF-projekt, ”En skola för alla”, modul 3, Steg1 i Munkedal (Munkedal och Färgelanda), 

och på Orust delfinansierades det av dessa kommuner, i Uddevalla (LUST = Lysekil, Uddevalla, Sostenäs 
och Tanum), delfinansierades insatsen av Sof Väst. Projektet riktade sig till unga vuxna 15 – 24 år med 
diffus problematik, med eller utan diagnos och som stod långt från arbetsmarknaden. 
 
 

 

Statistik för Steg1 ”En skola för alla”  

27 ungdomar, 10 kvinnor och 17 män, var inskrivna i Steg1 ”En skola för alla” under avslutningen i januari 2020.  

 

  

 

Steg1 Insatsen riktar sig till unga vuxna 19 – 29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som 

står långt från arbetsmarknaden. 
Insatsen startade from februari när Steg1 i ESF-projektet avslutades.  
Placering i Uddevalla riktade sig till deltagare från hela Sof Väst område. 
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Målet var minst 30 nya deltagare under februari – december. 
Insatsen upphörde vid årsskiftet, pga. minskad budget hos förbundet och prioriteringar inför 2021. 
 

Statistik för Steg1 februari - december 2020.  
20 ungdomar var inskrivna i Steg1, där av 10 kvinnor och 10 män. 

 
 

Försörjning före insatsen för de 20 ungdomarna som deltog i Steg1 under februari – december 2020. 

 

                    
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 

deltagaren saknar offentlig försöjning. Att det är fler här som inte har någon offentlig försörjning vid start än vid 

avslut, beror sannolikt på ungdomar som har haft sin försörjning från föräldrarna vid start men inte vid avslut. 
 

Avslutningsorsak för de 20 deltagare som avslutade sin insats hos Steg1 under 2020.   
 

                         
 

Åldersfördelning för de 20 ungdomarna som deltog   i Steg1 under februari – december 2020.  

   
Genomsnittsåldern var 21,7 år för kvinnor 21,3 år och för män 22,0 år.  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 20 ungdomarna som deltog  i Steg1 under februari – december 2020. 
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Kommunvis fördelning av 40 unga med Aktivitetsersättning (17 kvinnor och 23 män) som under 2020 deltog 

i någon av Sof Väst insatser.  

   
 
 
 

Fallbeskrivningar  
 

Anna, 25 år gammal, kom till rehabvägledare efter att hon hade deltagit i Steg1 under en längre period. 

Anna hade en ADHD problematik som visade sig tydligt i att hon hade svårt för rutiner, tappade lätt fokus 

och hade svårt att bibehålla uppmärksamhet. Anna tröttnade lätt och det resulterar i att hon periodvis var 

frånvarande från Steg1 och isolerar sig hemma. Anna svarade då inte i telefon eller via andra sociala medier 

när man försökte nå henne. Detta är något som Anna har haft problem med sedan skoltiden. Anna var dock 

tydlig med att hon ville komma ut i arbete och för att det ska fungera över tid för Anna, så var det av vikt 

att det var inom ett yrke som hon hade intresse för. Anna hade tidigare haft anpassade anställningar i en 

kommun, bl a som lokalvårdare men det hade inte fungerat över tid för Anna som tappade intresse och 

blev frånvarande.  

Anna har sedan hon var liten haft ett intresse för djur och då främst hästar. Hon hade haft egen häst som 

liten och hade en dröm om att någon gång ha det igen. Anna skulle gärna vilja jobba på en ridklubb och de 

kom överens om att rehabvägledaren skulle kontakta klubbar i området. En ridklubb i en grannkommun 

som kontaktades, hade behov av en stallskötare. Ett besök bokades och Anna kände direkt att detta var en 

plats hon skulle trivas på. De kom överens om att Anna skulle börja en arbetsträning på 15 timmar/vecka. 

Anna kände sig bekväm med arbetsuppgifterna som bl a var att mocka, lägga upp mat och sköta om 

hästarna. Anna fick en handledare som hon kände sig mycket trygg med, vilket var av vikt för Anna. Efter 

ett par månader ökade Anna upp tiden och visade mer och mer framfötterna på arbetsplatsen. Närvaron 

var bra och hon trivdes med kollegor och arbetsuppgifter. Samtal om lönebidragsanställning togs med 

arbetsgivaren efter sommaren, och då Anna hade visat att hon klarade att vara igång över en längre tid, 

utan frånvaro, och fungerade bra i arbetsgruppen, så var de intresserade av att anställa henne. Annas 

arbetsuppgifter utökades i samband med detta och bl a så blev hon handledare vid knatteridning, vilket 

hon tyckte var väldigt roligt.  

Sedan en tid tillbaka har Anna en lönebidragsanställning på 75% som hon i nuläget tycker är en lagom 

omfattning. Anna trivs mycket bra och fortsätter utvecklas hela tiden. Anna har genom detta bevisat för sig 

själv att hon klarar att ha ett arbete över tid, med alla de krav som det innebär. En plats där hon får vara sig 

själv och där hennes förmågor är en tillgång för ridklubben.  

Anna avslutas hos RV efter ca ett år. 

Peter remitteras till Utredningen av vården och arbetsförmedlingen. Han har ansökt om aktivitetsersättning 

men fått avslag. Peter är ung, 21 år och har klarat av att slutföra gymnasiet. Han har dock haft svårigheter 

under hela skolgången och efter avslutad skolgång fått en svår depression och även fått diagnos aspberger.  

Peter är väl omhändertagen av vården och har omfattande medicinering men underlagen för ansökan om 

aktivitetsersättning var för ”klena” varför vården önskar hjälp med att få fram information om hur han 

2 3
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fungerar i mer arbetslika situationer. Peter kommer första dagen i sällskap med en av sina föräldrar. 

Föräldrarna ser till så att han kommer till utredningen varje dag då föräldrarna är angelägna om att 

utredningen genomförs så att Peter får mer underlag till en ny ansökan om aktivitetsersättning. Peter 

genomför utredningen men han interagerar överhuvudtaget inte med övriga deltagare och är inte 

självständig i någon av arbetsuppgifterna utan är beroende av att utredare finns till hands för att guida 

genom samtliga moment.  

Efter de 4 veckorna på utredningen återgår Peter till remittent och avaktualiseras på AF då han ej är aktuell 

för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

 

Lisa är 29 år och remitterades till rehabvägledare och utredningen från IFO och Öppenpsykiatrin. Lisa har 

haft försörjningsstöd sedan 2014.  

Lisa har ADD, ångestproblematik och social fobi med kognitiva svårigheter. Hon har svårt att hålla fokus och 

kan ej ta in skriftlig info utan behöver praktisk visning för att ta in information. Hon får ångest i sociala 

situationer och blir lätt stressad. Hon har dålig självkänsla, glömmer saker och haft återkommande 

depressioner sedan tonåren. 

Lisa är ensamstående mamma och har aldrig haft ett arbete. Lisa genomförde utredningen men hade 

svårigheter att åka buss och vara i en grupp p g a sin sociala fobi. Under tiden i utredningen hade hon 

återkommande stödsamtal med rehabvägledare. 

Efter genomförd utredning startade Lisa arbetsträning inom kök. Detta gick ganska bra till en början. Lisa 

var duktig när hon väl var på plats, men hon hade väldigt mycket frånvara p g a sin ångestproblematik. Lisa 

hade parallellt kontakt med psykiatrin. Arbetsträningen avbröts efter ett tag p g a hög frånvaro. Nya samtal 

om olika alternativ genomfördes och rehabvägledaren fick en kontakt inom kost och städ vilket resulterade 

i att en ny plan gjordes så att Lisa successivt skulle komma tillbaka till en arbetsträning igen. Hon började 

arbetsträna 4h/dag vilket fungerade så bra. Lisa hade en handledare som hon hade ett stort förtroende för 

och de fick väldigt bra kontakt. Lisa hade full närvaro de första veckorna och kände stor glädje att gå till 

jobbet. En helt ny känsla för henne.   

Efter 2 månader ökades Lisas omfattning till 7h/dag. Arbetsplatsen låg nära Lisas bostad vilket har 

underlättat för Lisa. Hennes mål är att komma upp i heltid och kunna försörja sig och sitt barn. Hon har 

blivit så bra omhändertagen av sin handledare och chef. 

6 månader senare har Lisa kunnat arbetsträna på heltid och blivit erbjuden en anställning på heltid med 

lönebidrag. Efter ett drygt år avslutas Lisa hos RV. 
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Sammanfattning från Indikatorerna 2020 

 

Indikatorer för finansiell samordning 

Samordningsförbundet Väst samlar årligen sedan 2018 in data inom ramen för det nationella verktyget 

”indikatorer för finansiell samordning”. Indikatorerna är svar på frågan ”Hur vet vi att det blir bättre?” och 

följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella 

utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 14 indikator finns det 

enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått2. För dessa 14 indikatorer är måtten enkäter 

ställda till fem respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i insatser, parternas 

chefsgrupper (beredningsgrupp) och styrelseledamöter. Under 2020 har 294 enkäter samlats in från 

samtliga respondentgrupper, att jämföra med 380 enkäter 2019. Under 2020 har förbundet finansierat 

färre insatser jämfört med 2019 då ett ESF projekt avslutats och svårigheter med insamling av enkätsvar     

p g a pandemin har troligen påverkat minskningen av antalet enkätsvar. 

 

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört med 

rikssnittet. Pilen visar förbundets resultat jmf med 2019. Då enkäter ställda till deltagare har 

bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat. 

 

Läsinstruktion: Röd färg = lägre än riket, Gul färg = lika med riket, Grön färg = högre än riket. Pilen visar Sof 

Västs resultat i förhållande till 2019, pil snett uppåt visar förbättrat resultat, pil åt sidan visar oförändrat 

resultat och pil nedåt visar ett försämrat resultat.    

 
2 I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått 

för indikatorn. Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling.   

Nr Indikator Resultat 

totalt jämfört 

med 

rikssnittet 

/Sof Väst 

2019 (pil) 

Resultat 
kvinnor 
jämfört med 
rikssnittet 
/SofVäst 
2019 (pil) 

Resultat män 
jämfört med 
rikssnittet 
/SofVäst 
2019 (pil) 

1 Deltagare känner att de insatser som 

erbjuds är organiserade runt deras behov 

(personcentrerade) 

      

2 Deltagarna upplever inflytande över 

rehabiliteringsprocessen 

      

3 En möjlighet att låta 

rehabiliteringsprocessen få ta den tid som 

behövs utifrån varje deltagares 

förutsättningar 

      

4 Deltagare upplever att det finns någon som 

håller samman och stödjer den enskildes 

samordnade rehabiliteringsprocess 
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5 Deltagaren upplever att den kan hantera 

egna symtom och funktionsnedsättning 

samt att de har fått stöd från 

myndigheterna i att leva med detta 

      

6 När insatser avslutas i en samordnad 

rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att 

det finns en planering/tjänster som tar vid, 

och att de levereras utan onödiga dröjsmål 

      

7 Deltagarna upplever att det har skett en 

stegförflyttning närmare 

arbetsmarknaden/egen försörjning. 

     

  

8 Personalen upplever att andra 

medarbetare/professionella i andra 

myndigheter respekterar deras kunskap, 

roller och arbetssätt 

    

9 Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter såväl från 

enskilda deltagare/brukare som från 

brukarorganisationer eller grupper av 

deltagare 

 

  

    

10 Samordnade insatser inkluderar även andra 

aktörer i samhället, företag, ideella krafter 

och föreningsliv i det löpande arbetet på ett 

strukturerat sätt 

    

11 Effekter för deltagare som kommer ur de 

samordnade insatserna är hållbara och 

säkra över tid 

   

12 En struktur har skapats vars huvuduppgifter 

är att strategiskt initiera, upprätthålla och 

underhålla relationer 

    

13 Samordnad verksamhet har ett 

sektorsövergripande arbetssätt och synsätt 

    

14 Det finns en klar och tydlig strategi för 

uppföljning och utvärdering av 

myndighetsgemensamma insatser 

    

15 Insikter från samverkan leder till att nya 

typer av förebyggande insatser utvecklas så 

att behov av samordnad rehabilitering inte 

behöver bli aktuellt om individer fångas upp 

mycket tidigare och på ett annorlunda sätt 

    

16 En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter 

såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet 

genomsyrar den lokala samverkanskulturen 
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Hos endast en av 14 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i åtta till är det 

insamlade resultatet i samma nivå som rikssnittet. I fem av indikatorerna är det lägre jämfört med 

rikssnittet. Förbundets resultat jämfört med förra året är på samma nivå i åtta av indikatorerna men 

sjunker i sex av indikatorerna. De indikatorer som visar ett försämrat resultat jämfört med 2019 är alla 

indikatorer som följer den strukturella utvecklingen och samverkan mellan myndigheterna.  

Jämställdhetsmässigt är kvinnors resultat jämfört med rikssnittet lägre i tre av åtta indikatorer. För männen 

visar fyra av åtta indikatorer ett lägre resultat än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2019 sjunker 

gruppen kvinnors resultat i tre av indikatorerna och ökar inte i någon medan männen ökar i tre. De 

indikatorer som sammantaget uppvisar sämre resultat handlar om inflytande och tid i 

rehabiliteringsprocessen, områden som det finns stora möjligheter att påverka. 

Resultatet för förbundet totalt är sämre 2020 jämfört med 2019 för flera indikatorer. Anledningen till detta 

kommer behöva analyseras mer än att det bara kan tillskrivas pandemin.  

 

 

 

 

 



© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Granskning av bokslut och  

årsredovisning per 2020-12-31 
Granskningsrapport 
Finansiella samordningsförbundet Väst

KPMG AB

2021-03-09

Antal sidor 6



Finansiella samordningsförbundet Väst
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

i

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 2
1.1 Syfte och revisionsfråga 2
1.2 Revisionskriterier 2
1.3 Metod och avgränsningar 2

2 Resultat av granskningen 3
2.1 Förvaltningsberättelse 3
2.2 Redovisningsprinciper 3
2.3 Räkenskapsrevision 3
2.4 Balanskrav 4
2.5 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk 

hushållning 4
2.6 Resultatet 5
2.7 Balansräkning 5
2.8 Kassaflödesanalys 6
2.9 Drift- och investeringsredovisning 6



Finansiella samordningsförbundet Väst
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

2

1 Bakgrund
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samord-
ningsförbundet Väst (SOF Väst) för räkenskapsåret 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

• Interna regelverk och instruktioner

1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda.
Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelse

1 Sveriges Kommuner och Regioner
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer



Finansiella samordningsförbundet Väst
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

3

• Resultaträkningen
• Balansräkningen
• Kassaflödesanalysen
• Noter
• Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstemän
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-

derlag. 
• Översiktlig analys av övriga poster.

2 Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR). 

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.  
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.

2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner. 
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner.

2.3 Räkenskapsrevision 
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för 
de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning. 



Finansiella samordningsförbundet Väst
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

4

Vi noterar att upplysningen om den sammanlagda kostnaden för revisorernas gransk-
ning i årsredovisningen kan utvecklas till nästa år. 

2.4 Balanskrav
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL.

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets underskott för året uppgår till -1 003 tkr.
Det framgår i årsredovisningen att förbundet tagit ett beslut i Verksamhetsplanen för 
2020 att det egna kapitalet ska förbrukas till viss del så att det totala egna kapitalet 
sänks. 

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig 
storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20% av en medelsfördelning upp till 7 
mkr samt 15% av medelsfördelningen därutöver upp till 15 mkr. För Samordningsförbun-
det Väst skulle det med budgeterad medelsfördelning om ca 9,3 mnkr innebära ett eget 
kapital om ca 1,754 mnkr jmf med nuvarande eget kapital per 2020-12-31 om 1,758 mkr.

2.5 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning
Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen.
För förbundet finns det i årsredovisningen kommenterat att god ekonomisk hushållning 
är att:

”använda de medel som förbundet har tilldelats till avsett ändamål och på ett så ef-
fektivt sätt som möjligt.”
Se vidare information på sidan 9-16 i förbundets årsredovisning.
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2020 samt 
en verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att god 
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ekonomisk hushållning delvis har uppnåtts. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovis-
ningen är förenligt med de av fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

2.6 Resultatet
Belopp i tkr Utfall

2020-12-31
Utfall 
2019-12-31

Verksamhetens intäkter 9 624 11 776

Verksamhetens kostnader -10 506 -12 211

Avskrivningar -121 -121

Finansiella intäkter - -

Finansiella kostnader - -

Årets resultat - 1 003 - 556

Resultatet har påverkats av de lägre intäkter där minskningen främst är hänförlig till lägre 
ESF-bidrag. Att ESF-bidragen är ca 2 mnkr lägre för 2020 beror på att projektet nu av-
slutats och att något nytt inte startats. 
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.7 Balansräkning

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar 20 141
Kortfristiga fordringar 482 2 630
Kassa och bank 2 425 1 654
Summa tillgångar 2 908 4 284
Eget kapital exkl. årets resultat -2 761 -3 317
Årets resultat 1 003 556
Kortfristiga skulder -1 169 -1 663
Summa eget kapital och skulder -2 928 -4 424

Ansvarsförbindelse Inga Inga
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Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats
något under perioden.
Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital.

2.8 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13. 
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-
steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation.

2.9 Drift- och investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredo-
visningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.  

Dag som ovan
KPMG AB

Lisa Tenggren

Auktoriserad revisor

Josefine Kjellberg

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen.
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REVISIONSBERÄTTELSE för år 2020 
  
Samordningsförbundet Väst 
Organisationsnummer 222000-2030 
 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet Väst, org nr 222000-2030, för verksamhetsåret 2020. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper.  

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. 
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna.  
 
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 
och god redovisningssed.  
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Uddevalla, 2021-03-23 

Krister Stensson 
Revisor för Västra Götalandsregionen och kommunerna 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 
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för Samordningsförbundet Väst, org. nr 222000-2030 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Väst för år 2020.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö-
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 
Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Väst för år 2020. 
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet.  

 
Jönköping den 23 mars 2021 
  
KPMG AB  
  
  
  
Lisa Tenggren  
Auktoriserad revisor  
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KS § 96 Dnr 2021/000174 

Redovisning av erhållet partistöd 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska partier som är 
representerade i fullmäktige.  
Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, till Sotenäs kommun lämna en  
skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 
2 kap. 9 § första stycket kommunallagen.  
 
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild 
granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser.  
 
Sverigedemokraternas redovisning inkom efter 1 april, vilket innebär avsteg från anvisningarna. 
Samtliga partier har inkommit med redovisning. Sammanställning bifogas med beräkning per parti. 
Totalt partistöd uppgår till 265 tkr för 2021.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning partistöd 2021 daterad 2021-05-06 
Återredovisning Moderaterna Sotenäs 
Återredovisning Socialdemokraterna Sotenäs 
Återredovisning Centerpartiet Sotenäs 
Återredovisning Liberalerna  
Återredovisning KD Sotenäs  
Återredovisning Vänsterpartiet Sotenäs 
Återredovisning Miljöpartiet de gröna 
Återredovisning SD Sotenäs 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-04-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 101 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsrapporter och utdela partistöd till följande 
partier (M), (S), (C), (L), (KD), (V), (MP), (SD) i enlighet med gällande regler för partistöd. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 101 Dnr 2021/000174 

Redovisning av erhållet partistöd 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska partier som är 
representerade i fullmäktige.  
Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, till Sotenäs kommun lämna en  
skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 
2 kap. 9 § första stycket kommunallagen.  
 
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild 
granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser.  
 
Sverigedemokraternas redovisning inkom efter 1 april, vilket innebär avsteg från anvisningarna. 
Samtliga partier har inkommit med redovisning. Sammanställning bifogas med beräkning per parti. 
Totalt partistöd uppgå till 265 tkr för 2021.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning partistöd 2021 daterad 2021-05-06 
Återredovisning Moderaterna Sotenäs 
Återredovisning Socialdemokraterna Sotenäs 
Återredovisning Centerpartiet Sotenäs 
Återredovisning Liberalerna  
Återredovisning KD Sotenäs  
Återredovisning Vänsterpartiet Sotenäs 
Återredovisning Miljöpartiet de gröna 
Återredovisning SD Sotenäs 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-04-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsrapporter och utdela partistöd till följande 
partier (M), (S), (C), (L), (KD), (V), (MP), (SD) i enlighet med gällande regler för partistöd. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Redovisning av erhållet partistöd  

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska 
partier som är representerade i fullmäktige.  
Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, till Sotenäs kommun lämna en  
skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. 29 - 32 §§ första stycket kommunallagen.  
 
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en 
särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren 
har använt partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet 
själv utser.  
 
Sverigedemokraternas redovisning inkom efter 1 april, vilket innebär avsteg från 
anvisningarna. Samtliga partier har inkommit med redovisning. Sammanställning 
bifogas med beräkning per parti. Totalt partistöd uppgå till 265 tkr för 2021.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsrapporter och utdela partistöd till 
följande partier (M), (C), (L), (KD), (S), (V), (MP), (SD) i enlighet med gällande regler 
för partistöd. 

Bilaga/Bilagor 

• Sammanställning partistöd 2021 daterad 2021-05-06 
• Återredovisning Moderaterna Sotenäs 
• Återredovisning Sotenäs arbetarkommun 
• Återredovisning Centerpartiet Sotenäs 
• Återredovisning Liberalerna  
• Återredovisning KD Sotenäs 
• Återredovisning Vänsterpartiet Sotenäs 
• Återredovisning Miljöpartiet de gröna 
• Återredovisning SD Sotenäs 

Skickas till 

Partierna 
Kommunchefen 
Ekonomiavdelningen  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 
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Ulrika Gellerstedt Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 

 



Sotenäs kommun

2021

Prisbasbelopp 47 600
Beräkningsunderlag (18%*31*prisbasbeloppet) 265 608
Grundbidrag per parti 8 %*prisbasbeloppet 3 808
Totalt grundbidrag (8 partier) 30 464
Återstående belopp att fördela per mandat 235 144
Avrundat rörligt stöd/mandat 7 590

Sammanställning partistöd 2021 daterad 2021-05-06

Parti Mandat Grundbidrag Rörligt Summa stöd Utbet

Moderata Samlingspartiet 12 3808 91080 94888
Centerpartiet 3 3808 22770 26578
Liberalerna 2 3808 15180 18988
Kristdemokraterna 1 3808 7590 11398
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8 3808 60720 64528
Vänsterpartiet 1 3808 7590 11398
Miljöpartiet de gröna 1 3808 7590 11398
Sverigedemokraterna 3 3 808 22 770 26 578

Summa partistöd 31 30 464 235 290 265 754
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KS § 110 Dnr 2018/000795 

Om- och nybyggnation av Hunnebohemmet 

Sammanfattning  

Ärendet rör beslut om igångsättning för en ombyggnation av Hunnebohemmet samt eventuellt en 
nybyggnation på befintlig fastighet.  
 
Omsorgsförvaltningen har givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag renovera befintliga 
lägenheter samt skapa ändamålsenliga lokaler för samtliga verksamheter som idag finns inom 
byggnaden och i andra kommunala lokaler. När projektet är färdigställt ska Hunnebohemmet vara 
en mötesplats i kommunens norra del och innehålla totalt 36 alternativt upp till 72 lägenheter samt 
dagverksamhet, tillagningskök, hemtjänst, rehab- och sjuksköterskeenhet. 
 
Enligt demografisk prognos kommer antalet äldre att öka fram till ca mitten av 2030-talet och det är 
sannolikt att behovet av äldreomsorg kommer att följa samma utveckling. Dock påverkas 
omfattningen av det ökade behovet av flera faktorer som kan tänkas minimera eller fördröja 
behovet, till exempel utvecklingen mot en förbättrad folkhälsa, välfärdsteknik och förebyggande 
insatser.     

Bakgrund 

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st för 
demensvård samt 10st för korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är 
idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. Det förekommer boenden med gemensam 
WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad med långa förflyttningar, trånga 
utrymmen och inte tillräckligt med utrustning. Byggnadens invändiga ytskikt är uttjänta och i stort 
behov av renovering däremot är byggnaden utvändigt väl underhållen genom åren.  
 
Hunnebohemmet har ett tillagningskök som även det är i stort behov av modernisering samt 
upprustning. I en köksutredning från 2018 fastslogs det att ett tillagningskök ska finnas kvar i 
byggnaden då detta utretts som det mest ekonomiskt fördelaktiga för kommunen samt ger en ökad 
kvalitet för verksamheterna inom byggnaden.  
Övriga verksamheter som idag finns på Hunnebohemmet är dagverksamhet och rehabenhet. Även 
kommunens sjuksköterskeenhet hade tidigare sina kontor här, men evakuerades till andra lokaler 
under 2018 på grund av arbetsmiljöproblem. 
Hemtjänsten har också haft sina lokaler här för en tid sedan, men efter en omorganisation är de idag 
lokaliserade på Kvarnberget i Kungshamn.  
I projektet ingår att dessa fyra verksamheter ska finnas kvar respektive flytta tillbaka till 
Hunnebohemmet efter en ombyggnation till väl anpassade lokaler.      
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Forts. KS § 110  

Beskrivning av ärendet  

Förutom det stora behovet av en invändig renovering av befintliga lägenheter har 
Omsorgsförvaltningen utrett det framtida behovet av särskilda boendeplatser (SÄBO) i kommunen. 
I utredningen framgår det att behovet av antalet platser kommer att öka markant under den närmaste 
tioårsperioden, kopplat till demografisk utveckling. Mot bakgrund i detta inkom en beställning till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen våren 2020 om att utöka antalet lägenheter i en om- och 
tillbyggnad och samtidigt renovera och modernisera de befintliga lägenheterna. Det arbetades då 
fram ett förslag som presenterades för KSAU och senare KS under hösten 2020. När beslut skulle 
tas i KF i december 2020 plockades dock ärendet bort utan beslut.   
 
KS gav senare Omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett utlåtande av vilka 
verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter enbart en renovering får (alternativ 2) i förhållande 
till att först bygga ut och senare även renovera befintlig byggnad (alternativ 1). 

Beskrivning av de olika genomförande alternativen  
Nedan beskrivs olika alternativ som förvaltningarna har arbetat efter.  
 
Alternativ 1 Ny- och ombyggnation 
I alternativ 1 kommer befintlig personal flyttas över till de nya lokalerna och inga extra 
driftskostnader, utöver ökad lokalkostnad (den nya hyran), tillkommer. Ingen evakuering till 
moduler är nödvändig.  
Däremot kommer en ökad bemanning vara nödvändig vid själva flytten till de nya lokalerna. 
Hyresgästerna kommer endast behöva flytta vid ett tillfälle.   
Först efter att ombyggnationen av befintlig byggnad är klar kommer personalkostnaderna att öka i 
takt med att de nya platserna tas i bruk. 
 
Alternativ 2 Endast renovering 
I alternativ 2 med enbart en renovering och delvis kvarboende kommer det vara en ökad 
driftskostnad i form av personalförstärkning samt extra dagligt städ under renoveringstiden (ca 2 
år). Personal kommer följa med sin respektive enhet, oavsett om de får vara kvar i byggnaden eller 
evakueras till en modullösning. Extra förstärkning kommer att vara nödvändig nattetid då 
verksamhet ska bedrivas i två separata byggnader. Personalförstärkning kommer med stor 
sannolikhet även behövas för att möta ökad oro hos kvarboende hyresgäster. Först efter inflytt i de 
nyrenoverade lokalerna kan personaltätheten minskas till samma täthet som innan renoveringen. 
Ytterligare personalförstärkning kommer vara nödvändig i samband med flytt och när evakuering 
sker till tillfälliga lokaler kommer en flytt behöva ske minst två gånger för hyresgästerna och 
personalen förstärkas under denna tid.  
Kostnader för att hyra tillfälliga boende i form av modullösningar kommer även det att belasta 
driftbudgeten.  
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Alternativ 3 Ny- och ombyggnad 
Även här genomförs först en nybyggnation i direkt anslutning till befintlig byggnad. Därefter följer 
en renovering av befintlig byggnad.  Innebär en ökning om 20 platser jämfört med idag och en 
estimerad investering om 170milj . Eftersom det är så få platser i de nya enheterna, så behöver de 
komma närmare övriga enheter för att få personalekonomi, vilket i sin tur innebär större ingrepp i 
befintlig fastighet. Investeringskostnaden är i detta alternativet mer osäker. Evakuering av 
demensenheter sker via nybyggnation, vilket innebär endast en flytt för personer med 
demenssjukdom. Det kommer dock vara kvarboende för korttidsenheten i befintlig fastighet, vilket 
innebär behov av personalförstärkning under renoveringstiden. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 - Investeringskalkyler daterade 2021-05-20  
Bilaga 2 - Tidplan och genomförande daterad 2021-05-20  
Bilaga 3 - Sammanfattning de olika alternativen daterad 2021-05-20  
Bilaga 4 - Kommunstatistik demografi daterad 2021-04-19 
Projektledarnas tjänsteutlåtande 2021-05-20 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår alternativ 3 och som tilläggsförslag att köket renoveras parallellt med 
nybyggnation. 
Nils Olof Bengtson (M) och Mikael Andersson (-) Olof Börjesson (C) Susanne Aronsson de 
Kinnarid föreslår bifall till Mikael Sternemars (L) förslag. 
Therése Mancini (S) föreslår alternativ 1. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och tilläggsförslag och 
finner att Kommunstyrelsen antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
avslår detta. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med 
Omsorgsnämnden genomföra projektet enligt alternativ 3, köket ska renoveras parallellt med 
nybyggnationen. 
 
Hänsyn till ökade driftskostnader samt kapitalkostnader görs i samband med kommande 
budgetprocesser.    
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-20 KS 2018/000795 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  Omsorgsförvaltningen 
Sandra Andersson    Petra Hurri 
Projektledare    Projektledare   

Om- och nybyggnation av Hunnebohemmet 

Sammanfattning  
Ärendet rör beslut om igångsättning för en ombyggnation av Hunnebohemmet samt 
eventuellt en nybyggnation på befintlig fastighet. Omsorgsförvaltningen har givit 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag renovera befintliga lägenheter samt skapa 
ändamålsenliga lokaler för samtliga verksamheter som idag finns inom byggnaden och i 
andra kommunala lokaler. När projektet är färdigställt ska Hunnebohemmet vara en 
mötesplats i kommunens norra del och innehålla totalt 36 alternativt upp till 72 
lägenheter samt dagverksamhet, tillagningskök, hemtjänst, rehab- och 
sjuksköterskeenhet. 
Enligt demografisk prognos kommer antalet äldre att öka fram till ca mitten av 2030-
talet och det är sannolikt att behovet av äldreomsorg kommer att följa samma 
utveckling. Dock påverkas omfattningen av det ökade behovet av flera faktorer som kan 
tänkas minimera eller fördröja behovet, till exempel utvecklingen mot en förbättrad 
folkhälsa, välfärdsteknik och förebyggande insatser.     

Bakgrund 
På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st 
för demensvård samt 10st för korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och 
lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. Det 
förekommer boenden med gemensam WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså 
tungt belastad med långa förflyttningar, trånga utrymmen och inte tillräckligt med 
utrustning. Byggnadens invändiga ytskikt är uttjänta och i stort behov av renovering 
däremot är byggnaden utvändigt väl underhållen genom åren.  
 
Hunnebohemmet har ett tillagningskök som även det är i stort behov av modernisering 
samt upprustning. I en köksutredning från 2018 fastslogs det att ett tillagningskök ska 
finnas kvar i byggnaden då detta utretts som det mest ekonomiskt fördelaktiga för 
kommunen samt ger en ökad kvalitet för verksamheterna inom byggnaden.  
Övriga verksamheter som idag finns på Hunnebohemmet är dagverksamhet och 
rehabenhet. Även kommunens sjuksköterskeenhet hade tidigare sina kontor här, men 
evakuerades till andra lokaler under 2018 på grund av arbetsmiljöproblem. 
Hemtjänsten har också haft sina lokaler här för en tid sedan, men efter en 
omorganisation är de idag lokaliserade på Kvarnberget i Kungshamn.  
I projektet ingår att dessa fyra verksamheter ska finnas kvar respektive flytta tillbaka till 
Hunnebohemmet efter en ombyggnation till väl anpassade lokaler.      
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Beskrivning av ärendet 
Förutom det stora behovet av en invändig renovering av befintliga lägenheter har 
Omsorgsförvaltningen utrett det framtida behovet av särskilda boendeplatser (SÄBO) i 
kommunen. I utredningen framgår det att behovet av antalet platser kommer att öka 
markant under den närmaste tioårsperioden, kopplat till demografisk utveckling. Mot 
bakgrund i detta inkom en beställning till Samhällsbyggnadsförvaltningen våren 2020 
om att utöka antalet lägenheter i en om- och tillbyggnad och samtidigt renovera och 
modernisera de befintliga lägenheterna. Det arbetades då fram ett förslag som 
presenterades för KSAU och senare KS under hösten 2020. När beslut skulle tas i KF i 
december 2020 plockades dock ärendet bort utan beslut.  
KS gav senare Omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett utlåtande av 
vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter enbart en renovering får (alternativ 
2) i förhållande till att först bygga ut och senare även renovera befintlig byggnad 
(alternativ 1).  

Beskrivning av de olika genomförande alternativen 

Nedan beskrivs två olika alternativ som förvaltningarna har arbetat efter. Se även Bilaga 
3 där en mer detaljerad sammanfattning av de två olika alternativen görs. 
 
Alternativ 1 Ny- och ombyggnation 
Att utföra projektet enligt alternativ 1 innebär att befintlig fastighet först ska byggas till 
med en nybyggnation om 36 lägenheter fördelat på tre enheter. Varje enhet skulle då få 
12 lägenheter som är en optimal ekonomisk lösning utifrån bemanning samt även 
planlösningsmässigt för målgruppen demens. 
När dessa 36 lägenheter är färdigbyggda evakueras de befintliga hyresgästerna på 
Hunnebohemmet till de nybyggda lokalerna. 
Efter evakuering kan renovering av befintliga lokaler starta. Här kan skapas upp till 36 
lägenheter i entréplan beroende på vilken planlösning man väljer. Utöver lägenheter ska 
tillagningsköket renoveras och moderniseras samt nya lokaler anordnas för 
sjuksköterskeenhet, rehabenhet, hemtjänst och dagverksamhet. 
Totalt skulle Hunnebohemmet vid projektets slut kunna innehålla upp till 72 lägenheter.  
 
Alternativ 2 Enbart renovering av befintlig fastighet 
Att utföra projektet enligt alternativ 2 innebär endast en renovering av befintlig 
fastighet. Här kan maximalt 36 lägenheter skapas att jämföras med dagens 40 platser. 
Utöver lägenheter ska tillagningsköket renoveras och moderniseras samt nya lokaler 
anordnas för sjuksköterskeenhet, rehabenhet, hemtjänst och dagverksamhet. 
För att projektet ska kunna genomföras i enlighet med detta alternativ behöver en delvis 
eller hel evakuering av de befintliga hyresgästerna i byggnaden genomföras.   
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Brukarprognos 

Enligt Äldreomsorgsplanen 2021–2025 finns en brukarprognos som sträcker sig till 
2030. I prognosen påvisas ett behov av 146 särskilt boendeplatser år 2030 och utöver 
det bedömer Omsorgsförvaltningen att det finns ett behov om 10 korttidsplatser. 
Behovsprognosen är lagd med försiktighet, men förutsatt att folkhälsa, arbetssätt, 
tekniska lösningar fortsatt används som idag. Antalet platser är baserat på bland annat 
åldersstruktur i kommunen och där jämförelser har gjorts mot det faktiska utfallet de 
senaste åren. Samtidigt finns det en trend med minskat intresse för SÄBO platser såväl i 
Sotenäs kommun som i riket. 
Beslut finns om att samtliga platser ska utföras lika och därmed är prognosen på det 
samlade behovet år 2030 om totalt 156 platser. Idag finns det 90 platser på Kvarnberget 
samt 40 platser på Hunnebohemmet vilket ger totalt 130 platser. Med detta finns 
behovet av en utökning med 26 platser.  
I Bilaga 4 presenteras kommunstatistik över SÄBO platser i Sotenäs kommun samt vad 
som kan påverka behovet av platser i framtiden.  

Konsekvensbeskrivning 
Nedan kommer de två olika genomförande alternativen ställas mot varandra i avseende 
på bland annat byggtekniska för-och nackdelar, evakuering, kostnader, antalet platser 
samt påverkan på hyresgäster och personal. 

Byggteknik 

Den befintliga byggnaden är uppförd 1982 och många delar är uttjänta. Byggnadens 
skal är väl omhändertaget genom åren men inomhusmiljön har ett kraftigt eftersatt 
underhåll samt flertalet av de tekniska installationerna som ventilation och 
avloppsystem har redan förbrukat sin livslängd. Genomförs projektet i enlighet med 
alternativ 1 kommer det dröja ytterligare några år innan renoveringen kan starta. Det 
kommer då troligen behöva lagas provisoriskt under den tid som verksamhet bedrivs i 
byggnaden. Genomförs i stället projektet enligt alternativ 2 kommer den befintliga 
byggnaden kunna tas hand om så fort som möjligt.  
Tillagningsköket i den befintliga byggnaden dras med stora brister och därmed skulle en 
tidig renovering där vara fördelaktigt. Diskussion med måltidsenheten genomförs 
kontinuerligt och bedömningen är att med vissa temporära lagningar kommer 
verksamheten troligen klara sig något eller några år till. En plan för hur maten ska lagas 
under renoveringstiden finns också, men kommer spikas först när det är beslutat hur 
projektet ska genomföras.      
Hur ekonomin skulle bli påverkad av att förhala en renovering ytterligare några år är 
svårt att säga. Provisoriska lagningar kommer troligen behöva göras och eventuellt kan 
en tidigare stängning av tillagningsköket var nödvändig, men det som talar för 
byggnaden är det väl omhändertagna skalet. 

Evakuering 

Genomförs projektet enligt alternativ 1 kan hyresgästerna flytta till sina nya lägenheter 
innan renovering av den befintliga byggnaden startar. Det kommer då endast ske en flytt 
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för dem där nuvarande personal flyttar med till de nya lokalerna. Senare när även den 
befintliga byggnaden är färdigrenoverad kan en succesiv öppning ske enhetsvis efter 
behov. 
Genomförs i stället projektet enligt alternativ 2 kommer en hel eller delvis evakuering 
av hyresgästerna till modullösningar att behöva göras. Möjlighet finns att evakuera 
samtliga hyresgäster med en högre modulkostnad både med avseende på månatlig hyra 
och etablering. Evakueras alla kommer befintlig personal flyttas med och risken för 
störningar och buller i boendemiljö minskas avsevärt. En delvis evakuering är också 
möjlig där hälften av hyresgästerna får bo kvar under renoveringstiden och de andra 
flytta till en modullösning. Här minskar modulkostnaden men samtidigt kommer 
personalkostnader öka, då verksamhet ska bedrivas i två byggnader med störningar i 
form av buller och damm för de kvarboende i befintlig byggnad. I ekonomiavsnittet 
nedan kommer kostnader för en delvis evakuering med kvarboende att presenteras. 
Kostnader för att evakuera samtliga hyresgäster har tagits fram men den totala 
kostnaden inklusive personal är ca 20–25% högre än lösningen med en delvis 
evakuering.  
Det har även förts dialog med det kommunala bostadsbolaget Sotenäsbostäder som 
presenterat en möjlig evakueringslösning. Dock har det gjorts en gemensam bedömning 
att den lösningen skulle bli dyrare och sämre både för hyresgäster och personal, jämfört 
med en delvis evakuering till moduler.  

Antalet platser 

År 2021 finns 130 platser att tillgå för särskilt boende och korttidsboende i Sotenäs 
kommun. Enligt brukarprognos bör behovet kring 2030 vara 156 platser och därmed 
saknas 26 platser. 
Vid en ombyggnation av Hunnebohemmets befintliga 40 platser kommer en minskning 
vara nödvändig till 36 platser. Detta då yta behöver tillskapas för att samtliga lägenheter 
ska få egna WC, dusch och pentry. 
Utförs projektet enligt alternativ 1 kan projektet resultera i upp till 72 platser på 
Hunnebohemmet. Det totala antalet i kommunen skulle då uppgå till 162 platser att 
jämföra med behovet om 156 år 2030. Detta kan innebära att alla platser och enheter 
inte kan fyllas och risken för kostnader för tomma platser ökar. Här finns möjlighet att 
titta på alternativa planlösningar för vår befintliga byggnad och därmed minska med 
några platser. Det finns även möjlighet att på sikt omvandla kostnadsdrivande 
demensenheter på Kvarnberget till trygghetsbostäder och även titta på andra alternativa 
boendeformer för de nya lägenheterna på Hunnebohemmet.   
Om projektet i stället utförs enligt alternativ 2 kommer Hunnebohemmets 40 platser 
behöva minskas till 36. Det totala antalet i kommunen skulle då uppgå till 126 platser att 
jämföras med prognostiserat behov om 156 år 2030. Detta kan bland annat innebära 
vitesavgifter gällande bistånd som inte kan verkställas, förhöjda sjukhuskostnader samt 
ökade kostnader för hemtjänst. 
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Brukarpåverkan 

Det finns god evidens för att dödligheten ökar i samband med förflyttning av personer 
med demenssjukdom. Ur ett brukarperspektiv är det därför gynnande att i möjligaste 
mån undvika tillfälliga evakueringar.  
Personer med demenssjukdom är känsliga för ljud och andra sinnesintryck. De 
störningar som uppstår vid renovering och byggnation bedöms komma att påverka 
hyresgästerna negativt med effekter i ökad oro och utåtriktat beteende. Ur ett 
brukarperspektiv är det gynnande att i största möjliga mån skydda hyresgästerna från 
störningar.  
Vid ett beslut att bygga ut i första hand enligt alternativ 1 kommer hyresgästerna inte 
påverkas i någon större utsträckning under byggnationstiden. En enhet som vetter mot 
det område där nybyggnationen förläggs kan komma att störas av ljud men i begränsad 
utsträckning. För att senare kunna flytta över samtliga enheter till nybyggnationen 
behöver sex särskilt boendeplatser minskas under perioden som korttidens lokaler 
renoveras i befintlig byggnad (cirka två år). Hyresgästerna kommer påverkas negativt 
under inflyttningen till de nya lokalerna på samma sätt som vid evakuering, men det 
begränsas till endast en flytt.  
 
Vid ett beslut att enbart renovera Hunnebohemmet enligt alternativ 2 kommer minst 
hälften av hyresgästerna behöva evakueras medan resterande behöver bo kvar. De 
moduler som idag finns på marknaden är mycket väl anpassade för bedrivande av vård- 
och äldreomsorgsverksamhet och boendemiljön i dessa bedöms vara god. Förläggs 
modulerna på plats som inte störs av ljud och intryck från renoveringen kommer 
verksamheten kunna bedrivas med god kvalitet för hyresgästerna. Risken för 
hyresgästerna uppkommer i samband med flytt och under en begränsad tid där efter. För 
personerna som är kvar i huset under renoveringen, bedöms boendemiljön kunna 
påverkas negativt av ljud och en personalförstärkning kan därför bli nödvändig under 
delar av byggprocessen för att möta ökad oro hos hyresgästerna. I samband med flytt till 
och från modul samt flyttar inom huset bedöms det också finnas behov av 
personalförstärkning. Under perioden när delar av verksamheten är i modul och andra 
delar är inne i befintlig byggnad, så behöver även nattpersonalen förstärkas. 
 
Vid både utförande enligt alternativ 1 och 2 kommer boendeplatserna behöva minskas 
(vid alternativ 1 innebär det sex platser under en tvåårsperiod och vid alternativ 2 
innebär det att fyra platser minskas permanent), vilket påverkar verksamhetens 
möjlighet att verkställa beslut om särskilt boende. Det kan komma att innebära att 
personer i stort behov av stöd och hjälp dygnets alla timmar ej får sina behov 
tillgodosedda på bästa sätt under tiden som de väntar på plats.   
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Verksamhetsperspektiv 

En renovering av Hunnebohemmet innebär att äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 
kan samlokalisera sina verksamheter under ett tak. Det ger samordningsvinster och 
stödjer utvecklingen av nya arbetssätt baserat på multiprofessionella team. Det bedöms 
även innebära möjligheten till en mer resurseffektiv användning av personal. Skulle 
projektet genomföras enligt alternativ 1 där nybyggnation sker först kommer denna 
omställning fördröjas med cirka två år.  
 
Sjuksköterskeenheten är idag inrymd i externt ägda lokaler som omsorgsförvaltningen 
har en önskan om att lämna. Vid genomförande enligt alternativ 2 där endast en 
renovering sker kommer verksamheten kunna flytta sjuksköterskeenheten tidigare 
tillbaka till Hunnebohemmet.  
 
Rehabenheten kommer behöva inrymmas i tillfälliga lokaler i båda scenarierna då deras 
nuvarande lokaler är lokaliserade så i fastigheten att de påverkas oavsett vilket sätt som 
projektet genomförs. Detsamma gäller dagverksamheten, men här finns även möjlighet 
för verksamheten att tidvis ändra arbetssätt, såsom man gjort under pandemin.  
 
De tre nuvarande demensenheterna samt korttidsenheten kommer att ha möjligheter att 
bedriva verksamheten med god kvalité oavsett vilket sätt som projektet genomförs. En 
ökad bemanning kommer krävas i samband med förflyttning av hyresgästerna i båda 
fallen, vilket kommer medföra en tillfällig ökning av verksamhetens driftskostnad. Om 
projektet genomförs enligt alternativ 2 där hyresgäster ska evakueras till tillfälliga 
lokaler kommer kostnaden uppstå två gånger. Vidare som en följd av kvarboende i en 
byggnad där det pågår byggnation bedöms även oron öka hos hyresgästerna, vilket 
behöver mötas med personalförstärkningar under denna tvåårsperiod, såväl dagtid som 
nattetid. 
 
Vid genomförande enligt alternativ 2 kommer kommunen ha fyra särskilt boendeplatser 
färre än idag. Om istället projektet genomförs enligt alternativ 1 kommer antalet platser 
under en kortare period behöva minskas, för att senare öka då även renovering av 
befintlig byggnad är klar. Ett minskat platsantal kommer att påverka verksamhetens 
möjlighet att verkställa beslut inom den lagstadgade tidsramen och innebära att 
verksamheten i avvaktan på verkställighet behöver kompensera med andra insatser. Det 
kan innebära att verksamheten inte når upp till kraven på god kvalité under vissa 
perioder.  
 

Ekonomi  
Hunnebohemmets totala yta uppgår idag till ca 5350 kvm. I båda alternativen ingår en 
renovering av samtliga befintliga ytor samt i alternativ 1 ingår även en nybyggnation 
om ca 2800 kvm. Under hösten 2019 har konsultbolaget Sweco i samband med en 
projektering inventerat byggnaden samt tagit fram riktpriser både för både en 
ombyggnation och nybyggnation.  
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Riktpriserna som följer är från 2019: 
 
Nybyggnation 32 000 - 40 000 kr/kvm 
Ombyggnation 17 000 - 21 000 kr/kvm 

 
Summering av ovanstående kvm med riktpriser ger en total investering om 
 
Nybyggnation 90 000 000 - 110 000 000 kr Alternativ 1 
Ombyggnation 90 000 000 - 110 000 000 kr Alternativ 1 och 2 

 
Nedan presenteras en plan för investeringen uppdelat för de två alternativen. Ett 
medelpris om 100 mnkr för nybyggnad respektive ombyggnad kommer att användas.   
 
I kommunens gällande investeringsplan beslutad av Kommunfullmäktige finns 100 
mnkr avsatta för Hunnebohemmet. Detta kan kommunen självfinansiera genom resultat 
och upparbetat likviditet. Konsekvensen är dock att övriga investeringar i kommunen 
kommer vara mycket låga. 
En mer detaljerad investeringsplan samt beskrivning av ökade driftskostnader görs i 
Bilaga 1.  

Investeringsplan Alternativ 1 Ny- och ombyggnation 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
10 mnkr 45 mnkr 55 mnkr 30 mnkr 30 mnkr 30 mnkr 

 
För att genomföra projektet enligt alternativ 1 med både en ny- och ombyggnation krävs 
en total investering om ca 200 mnkr. Utöver de 100 mnkr som kommunen klarar att 
finansiera med egna medel behöver ytterligare 100 mnkr tillföras projektet. Denna 
investering kommer behöva ske genom lån.  

Investeringsplan Alternativ 2 Endast renovering 

2021 2022 2023 2024 
10 mnkr 30 mnkr 30 mnkr 30 mnkr 

 
För att genomföra projektet enligt alternativ 2 där endast befintlig byggnad renoveras 
beräknas investering uppgå till totalt ca 100 mnkr. Detta kan kommunen självfinansera 
med egna medel och inga ytterliga lån behöver tas.  

Ökade driftskostnader 

I och med investeringar i nybyggnation och vår befintliga byggnad kommer 
driftkostnaderna öka med hänsyn till kapitalkostnader och avskrivningar.  
Detta kan ses som en höjd hyra för Omsorgsförvaltningen att vara i byggnaderna.  
Utöver en höjd hyra kommer även personalkostnader öka när fler platser tillskapas och 
nya enheter öppnar.  
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Dessutom kommer det i perioder behöva förstärkas ytterligare i bemanning under 
renoveringstiden samt när in- och utflyttar sker. 
Etablering och hyra av modullösningar kan inte tas som en investeringsutgift utan 
behöver belasta driftbudgeten under de år som evakueringen till moduler är nödvändig.     
 
Alternativ 1 Ny- och ombyggnation 
I alternativ 1 kommer befintlig personal flyttas över till de nya lokalerna och inga extra 
driftskostnader, utöver ökad lokalkostnad (den nya hyran), tillkommer. Ingen 
evakuering till moduler är nödvändig.  
Däremot kommer en ökad bemanning vara nödvändig vid själva flytten till de nya 
lokalerna. Hyresgästerna kommer endast behöva flytta vid ett tillfälle.   
Först efter att ombyggnationen av befintlig byggnad är klar kommer 
personalkostnaderna att öka i takt med att de nya platserna tas i bruk. 
 
Alternativ 2 Endast renovering 
I alternativ 2 med enbart en renovering och delvis kvarboende kommer det vara en ökad 
driftskostnad i form av personalförstärkning samt extra dagligt städ under 
renoveringstiden (ca 2 år). Personal kommer följa med sin respektive enhet, oavsett om 
de får vara kvar i byggnaden eller evakueras till en modullösning. Extra förstärkning 
kommer att vara nödvändig nattetid då verksamhet ska bedrivas i två separata 
byggnader. Personalförstärkning kommer med stor sannolikhet även behövas för att 
möta ökad oro hos kvarboende hyresgäster. Först efter inflytt i de nyrenoverade 
lokalerna kan personaltätheten minskas till samma täthet som innan renoveringen. 
Ytterligare personalförstärkning kommer vara nödvändig i samband med flytt och när 
evakuering sker till tillfälliga lokaler kommer en flytt behöva ske minst två gånger för 
hyresgästerna och personalen förstärkas under denna tid.  
Kostnader för att hyra tillfälliga boende i form av modullösningar kommer även det att 
belasta driftbudgeten.  
 
Sammanfattning driftbudget 
Oavsett vilket sätt som projektet genomförs kommer en ökad personaltäthet vara 
nödvändig i samband med att hyresgästerna behöver flytta. Utförs projektet enligt 
alternativ 1 där vi bygger nytt först och använder detta som evakuering kommer en 
flyttkostnad endast uppstå en gång.  
Genomförs i stället projektet enligt alternativ 2 kommer driftbudgeten både öka i 
samband med flytt och även under hela evakueringstiden då personal behöver förstärkas 
på grund av byggstörningar och att verksamhet ska bedrivas i två separata byggnader. 
Även etablering och hyra av modullösningar kommer att belasta driftbudgeten under 
dessa år.    
 
Antalet SÄBO platser och dess påverkan på driftbudgeten 
Vid genomförande enligt de två olika alternativen kommer ena fallet resultera i ett 
nytillskott av antalet platser (alternativ 1) medan i de andra fallet kommer innebära en 
minskning av antalet platser (alternativ 2).  
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Verksamheten bedömer att vid en minskning av särskilt boendeplatser kommer 
kostnader uppstå genom ökade insatser i hemmet i avvaktan på särskilt boende, vite på 
grund av ej verkställda beslut samt kostnader för ej utskrivna patienter från slutenvård. 
Några exempel på kostnader som kan tillkomma är dygnet-runt-hemtjänst (10tkr/dygn) 
och sjukhuskostnader för ej utskrivna personer (8tkr/dygn). Dessa kostnader uppstår 
endast om behovet av platser ökar och verksamheten inte kan möta behovet på annat 
sätt.   
 
Vid ett nytillskott av platser där antalet är fler än det verkliga behovet skulle kostnaden 
för tomma lokaler belasta Omsorgsförvaltningen. Det bedöms inte uppkomma 
förändringar av personalkostnader per boendeplats, då hela enheter i detta fall kommer 
öppnas/stängas efter behov. Ökade lokalkostnader kan dock medföra svårigheter för 
verksamheten att uppnå de politiska målen om minskade kostnader för särskilt boende. 
Uppskattningsvis skulle en tom enhet i befintlig fastighet på Hunnebohemmet kosta ca 
1,1 mnkr/år i lokalkostnader efter färdig renovering. Lokalerna skulle kunna nyttjas till 
andra verksamheter men en mer fördjupad kartläggning behöver göras för att utreda de 
möjligheterna. Verksamheter som kan bli aktuella måste vara flyttbara, det vill säga inte 
innehålla kvarboenderätt, om behovet av äldreomsorgsplatser skulle uppstå.  
 
Evakueringskostnader 
I de två alternativen kan evakueringen lösas på olika sätt. I alternativ 1 byggs först nya 
lägenheter och dessa används sedan som evakuering. Hyresgästerna kommer då bo kvar 
i sina nuvarande boende till dess det är dags för inflyttning till de nya lägenheterna. 
Verksamheten bedömer att en ökad personalstyrka är nödvändig kring flyttmomentet 
där en uppskattad kostnad om ca 400 000 kr är beräknad. 
Vid genomförande enligt alternativ 2 är en evakuering till modullösning nödvändig. 
Kostnader är framtagna för att evakuera hälften av hyresgästerna. Modulkostnaden 
inklusive etablering och hyra under två års tid är satt till ca 11,5 mnkr. Utöver detta 
beräknas personal- och städskostnader öka samt en flyttkostnad uppstå vid två tillfällen. 
Att personal- och städkostnader uppstår består främst i att verksamhet ska bedrivas i två 
separata byggnader och extra städ behöver utföras för de kvarboende på en delvis 
pågående byggarbetsplats. Dessa extrakostnader beräknas till ca 7,5 miljoner och 
därmed skulle en tillfällig lösning i moduler kosta ca 19 miljoner kronor under två års 
tid utöver de kostnader som finns idag. 
Kostnader för att evakuera samtliga hyresgäster har tagits fram men den totala 
omkostnaden inklusive personal är ca 20–25% högre än lösningen med en delvis 
evakuering.       

Regelverk  
Boendemiljön på Hunnebohemmet når idag inte upp till gällande normer avseende 
tillgänglighet eller lägenhetsstandard. Detta krav fanns inte när äldreboendet uppfördes 
men vid en nybyggnation kommer höga krav ställas på byggnaden i det avseendet. 
Avsikten är även att renovera den befintliga byggnaden till samma standard som 
nybyggnation.  
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Ett syfte med ny- och ombyggnationen är att förbättra boendemiljön för hyresgästerna 
och arbetsmiljön för personalen. Vid byggnationen kommer särskild hänsyn att tas till 
verksamhetens olika behov gällande klimat-, ljud- och ergonomikrav. Samtliga enheter 
kommer att utformas och anpassas för personer med demenssjukdom.  

Tidplan 
Då underhållet på den befintliga byggnaden är kraftigt eftersatt behöver renoveringen 
komma i gång så fort som möjligt. Samtidigt enligt den brukarprognos som är 
framtagen finns inte behovet av tillkommande platser förrän först kring år 2028–2030.  
Byggtiden kan därmed bli generös och ske i en långsam takt. Om projektet genomförs 
enligt alternativ 1 där vi både bygger nytt och renoverar vår befintliga byggnad kan 
byggtiden bli så lång som upp till 7 år. Tiden som hyresgästerna bor på SÄBO är oftast 
betydligt kortare än så och extra hänsyn bör tas till detta vid projektering och senare 
byggnation. 

Detaljplan 
Våren 2020 startade ett detaljplanearbete att omforma nuvarande detaljplan vid 
Hunnebohemmet för att möjliggöra en nybyggnation. Arbetet med detaljplanen har 
fortskridit utan problem och förväntas vinna laga kraft sommaren 2021. Att detaljplanen 
är klar är en förutsättning för att möjliggöra en nybyggnation men det påverkar inte 
möjligheten att renovera vår befintliga byggnad.  
Medel för detaljplanearbetet är redan beslutat och avsatt i budgetplan.    
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
tillsammans med Omsorgsförvaltningen genomföra projektet enligt det alternativ som är 
mest fördelaktigt för kommunen och dess invånare. Hänsyn till ökade driftskostnader 
samt kapitalkostnader görs i samband med kommande budgetprocesser.   

Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1 - Investeringskalkyler daterade 2021-05-20 
Bilaga 2 - Tidplan och genomförande daterad 2021-05-20 
Bilaga 3 - Sammanfattning de olika alternativen daterad 2021-05-20  
Bilaga 4 - Kommunstatistik demografi daterad 2021-04-19 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Omsorgsförvaltningen 
 
 
 

  
Sandra Andersson Fredrik Torstensson 
Projektledare Drift & Projektchef 

 

  
Petra Hurri Lisbeth Olsson 
Projektledare Omsorgschef 
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Bilaga 1 - Investeringskalkyler Hunnebohemmet 
 
Följande dokument innehåller investeringskalkyler samt driftbudget för genomförande 
av projekt Ny- och ombyggnation Hunnebohemmet.  
Dokumentet är framtaget tillsammans med Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-20.  
I tjänsteutlåtandet beskrivs olika tillvägagångssätt för att genomföra projektet därför 
innehåller detta dokument flera olika investeringskalkyler beroende på vilket alternativ 
som projektet genomförs.  
 
Alternativ 1 – Genomförande med först en nybyggnation senare följt av en 
ombyggnation/renovering härleds till sidor 2–7 uppdelat på först nybyggnation och 
senare renovering.  
 
Alternativ 2 – Genomförande med endast ombyggnation/renovering av befintlig 
byggnad härleds till sidor 8–10.  
 
 
Innehållsförteckning 
 
Sida Rubrik Genomförande Förvaltning 

2 Sammanställning del 
Nybyggnation 

Alternativ 1  

3 Beställare del Nybyggnation  Alternativ 1 Omsorgsförvaltningen 

4 Utförare del Nybyggnation Alternativ 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

5 Sammanställning del 
Ombyggnation 

Alternativ 1  

6 Beställare del Ombyggnation Alternativ 1 Omsorgsförvaltningen 

7 Utförare del Ombyggnation Alternativ 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

8 Sammanställning 
Ombyggnation 

Alternativ 2  

9 Beställare Ombyggnation Alternativ 2 Omsorgsförvaltningen 

10 Utförare Ombyggnation Alternativ 2 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

2021-05-20

Sidan 1



Investeringskalkyl Lokalinvestering Sammanställning
Projektnamn:
Nämnd:

2021-05-20
(tkr) 2021-05-20

Beslutad/Behandlad År Månad
KS Välj: Projekteringstart 2021 8
Nämnd Välj: Entreprenadstart 2022 8

Inflyttning 2024 1

Projektnummer: 0329
Projektutgift: 100 000
Inventarieutgift: 2 600

År 2021 2022 2023 2024 2025
Investeringsutgift 10 000 45 000 45 000 0 0

Inventarieutgift (vid nyinvestering) 0 0 0 2 600 0

Engångskostnader drift 200 0 0 0 0
Ramkompensation Drift- och Projektenheten 200 -200 0 0 0

0
Driftkostnad beställarnämnd
ÅR 2021 2022 2023 2024 2025
Kompensation för hyreskostnad 0 0 0 5 706 5 661
Ökade kostnader för beställarnämnden 0 0 0 519 125
Summa 0 0 0 6 225 5 786

Ramkompensation Omsorgsnämnden 0 0 0 6 225 -440

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   Omsorgsnämnden Namn utfärdare:

Hunnebohemmet Nybyggnation Alternativ 1

Ursprungsdatum:
Senaste revideringsdatum:

1900-01-00 0

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st för demensvård samt 10st för 
korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. Det 
förekommer boenden med gemensam WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad. 
Vid genomförande av projektet där först en nybyggnation sker i anslutning till Hunnebohemmet följt av en renovering av befintlig 
byggnad kan det totala antalet SÄBO platser i kommuen öka samtidigt som det eftersatta underhållet på Hunnebohemmet tas om 
hand. 

						

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska ledningen i 
kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de antalet SÄBO platser som 
omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två boenden i kommunen, ett i den norra 
delen och ett i den södra. 

Omsorgsnämnden

Observera att beräkningarna är preliminära och behöver uppdateras kontinuerligt

2021-05-20

Sidan 2



Investeringskalkyl Lokalinvestering Beställare
Projektnamn:
Nämnd:

År Månad
Driftkostnader (tkr) Önskad ibruktagande 2024 Januari

Inventarier
Avskrivningstid - år 10
Internränta - % 1,50%

År 2021 2022 2023 2024 2025
Inventarieutgift (vid nyinvestering)
Nettoutgift 2 600

Tillkommande driftskostnader

Inventarier (kapitalkostnad) 0 0 0 299 305
Personalkstn inkl PO
Lokalvård
Övriga driftskostnader
Flyttkostnader 400
Evakueringslokal
Hyra
Egen rad

Avgående driftskostnader

Personalkstn inkl PO
Lokaler
Egen rad

Intäkter

Hyresintäkter -180 -180
Egen rad

Summa 0 0 0 519 125

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   

Hunnebohemmet Nybyggnation Alt 1

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska 
ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de antalet 
SÄBO platser som omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två boenden i 
kommunen, ett i den norra delen och ett i den södra. 

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st för demensvård samt 10st för 
korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. 
Det förekommer boenden med gemensam WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad. 
Vid genomförande av projektet där först en nybyggnation sker i anslutning till Hunnebohemmet följt av en renovering av 
befintlig byggnad kan det totala antalet SÄBO platser i kommuen öka samtidigt som det eftersatta underhållet på 
Hunnebohemmet tas om hand. 

						

2021-05-20
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Investeringskalkyl Lokalinvestering Utförare
Projektnamn:

Avskrivningstid - år 33 100%
Internränta - % 1,50% Inflyttning 2024 1
Yta (tillkommande) 2800
Kvm pris - kr 400
Ökad drift - % 5%

  

Investeringsutgift (tkr)
År 2021 2022 2023 2024 2025
Totalinvestering
Inkomster
Utgifter 10 000 45 000 45 000
Nettoutgifter 10 000 45 000 45 000 0 0

Hyreskostnad (tkr)
År 2021 2022 2023 2024 2025

Kapitalkostnad 0 0 0 4 530 4 485
Driftkostnad 0 0 0 1 176 1 176
Övrigt
Övrigt 0 0 0 0 0
Summa hyreskostnad: 0 0 0 5 706 5 661

Engångskostnad (tkr)
Utrangering (restvärde)
Rivning
Sanering 200
Övrigt

Summa engångskostnader (tkr) 200 0 0 0 0

Teknisk projektbeskrivning

Nyinvestering

Hunnebohemmet Nybyggnation Alt 1

Nybyggnation om 36st lägenheter fördelat på 3st avdelningar. Vissa lokaler kommer samnyttjas med befintlig 
Byggnad medan andra behöver tillsakapas även i den nya fastigheten. 

2021-05-20
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Investeringskalkyl Lokalinvestering Sammanställning
Projektnamn:
Nämnd:

2021-05-20
(tkr) 2021-05-20

Beslutad/Behandlad År Månad
KS Välj: Projekteringstart 2023 1
Nämnd Välj: Entreprenadstart 2024 1

Inflyttning 2027 1

Projektnummer: 0329
Projektutgift: 100 000
Inventarieutgift: 4 900

År 2023 2024 2025 2026 2027
Investeringsutgift 10 000 30 000 30 000 30 000 0

Inventarieutgift (vid nyinvestering) 0 0 0 4 900 0

Engångskostnader drift 0 0 0 0 0
Ramkompensation Drift- och Projektenhet 0 0 0 0 0

Driftkostnad beställarnämnd
ÅR 2023 2024 2025 2026 2027
Kompensation för hyreskostnad 0 0 0 165 4 695
Ökade kostnader för beställarnämnden 0 0 0 0 18 847
Summa 0 0 0 165 23 542

Ramkompensation Omsorgsnämnden 0 0 0 165 23 377

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   

Observera att beräkningarna är preliminära och behöver uppdateras kontinuerligt

Omsorgsnämnden Namn utfärdare:

Hunnebohemmet Ombyggnation Alternativ 1

Ursprungsdatum:
Senaste revideringsdatum:

1900-01-00 0

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st för demensvård samt 10st för 
korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. 
Det förekommer boenden med gemensam WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad. 
Vid genomförande av projektet där först en nybyggnation sker i anslutning till Hunnebohemmet följt av en renovering av 
befintlig byggnad kan det totala antalet SÄBO platser i kommuen öka samtidigt som det eftersatta underhållet på 
Hunnebohemmet tas om hand. 

						
							

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska 
ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de antalet 
SÄBO platser som omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två boenden i 
kommunen, ett i den norra delen och ett i den södra. 

Omsorgsnämnden

2021-05-20
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Investeringskalkyl Lokalinvestering Beställare
Projektnamn:
Nämnd:

År Månad
Driftkostnader (tkr) Önskad ibruktagande 2027 Januari

Inventarier
Avskrivningstid - år 10
Internränta - % 1,50%

År 2023 2024 2025 2026 2027
Inventarieutgift (vid nyinvestering)
Nettoutgift 4 900

Tillkommande driftskostnader

Inventarier (kapitalkostnad) 0 0 0 0 517
Personalkstn inkl PO 19 880
Lokalvård 600
Övriga driftskostnader 2 860
Flyttkostnader
Evakueringslokal
Hyra
Egen rad

Avgående driftskostnader

Personalkstn inkl PO
Lokaler -430
Effektivisering -250

Intäkter

Hyresintäkter -2 290
Omsorgsavgift -500
Måltider -1 540

Summa 0 0 0 0 18 847

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   

Hunnebohemmet ombyggnation alt 1

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska 
ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de 
antalet SÄBO platser som omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två 
boenden i kommunen, ett i den norra delen och ett i den södra. 

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st för demensvård samt 
10st för korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt 
gällande normer. Det förekommer boenden med gemensam WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså 
tungt belastad. 
Vid genomförande av projektet där först en nybyggnation sker i anslutning till Hunnebohemmet följt av en 
renovering av befintlig byggnad kan det totala antalet SÄBO platser i kommuen öka samtidigt som det eftersatta 
underhållet på Hunnebohemmet tas om hand.

2021-05-20

Sidan 6



Investeringskalkyl Lokalinvestering Utförare
Projektnamn:

Avskrivningstid - år 33 100%
Internränta - % 1,50% Inflyttning 2027 1
Yta (tillkommande)
Kvm pris - kr 400
Ökad drift - % 5%

  

Investeringsutgift (tkr)
År 2023 2024 2025 2026 2027
Totalinvestering
Inkomster
Utgifter 10 000 30 000 30 000 30 000 0
Nettoutgifter 10 000 30 000 30 000 30 000 0

Hyreskostnad (tkr)
År 2023 2024 2025 2026 2027

Kapitalkostnad 0 0 0 0 4 530
Driftkostnad 0 0 0 0 0
Utökad driftskostnad 5% 165 165
Övrigt 0 0 0 0 0
Summa hyreskostnad: 0 0 0 165 4 695

Engångskostnad (tkr)
Utrangering (restvärde)
Rivning
Sanering
Övrigt

Summa engångskostnader (tkr) 0 0 0 0 0

Teknisk projektbeskrivning

Nyinvestering

Hunnebohemmet ombyggnation alt 1

Vår befintliga byggnad behöver renoveras och byggas om invändigt i sin helhet. Samtliga ytkikt behöver ses 
över och likaså även planlösningen. Byggnadens fasader och tak är väl renoverat genom åren. Totalt 
uppskattas att 36st lägenheter kan byggas samt lokaler för tilagningskök, hemtjänst, sjuksköterskenhet, 
rehabenhet samt dagverksamhet. 

2021-05-20
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Investeringskalkyl Lokalinvestering Sammanställning
Projektnamn:
Nämnd:

2021-05-20
(tkr) 2021-05-20

Beslutad/Behandlad År Månad
KS Välj: Projekteringstart 2021 8
Nämnd Välj: Entreprenadstart 2022 6

Inflyttning 2024 1

Projektnummer: 0329
Projektutgift: 100 000
Inventarieutgift: 4 900

År 2021 2022 2023 2024 2025
Investeringsutgift 10 000 30 000 30 000 30 000 0

Inventarieutgift (vid nyinvestering) 0 0 0 4 900 0

Engångskostnader drift 0 0 0 0 0
Ramkompensation Drift- och Projektenhet 0 0 0 0 0

Driftkostnad beställarnämnd
ÅR 2021 2022 2023 2024 2025
Kompensation för hyreskostnad 0 0 0 4 695 4 558
Ökade kostnader för beställarnämnden 0 11 000 8 000 -2 203 -2 213
Summa 0 11 000 8 000 2 492 2 345

Ramkompensation Omsorgsnämnden 0 11 000 -3 000 -5 508 -147

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   

Observera att beräkningarna är preliminära och behöver uppdateras kontinuerligt

Omsorgsnämnden Namn utfärdare:

Hunnebohemmet Ombyggnation Alternativ 2

Ursprungsdatum:
Senaste revideringsdatum:

1900-01-00 0

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st för demensvård samt 10st för 
korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. 
Det förekommer boenden med gemensam WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad. 
Vid en renovering kan maximalt 36 lägenheter skapas att jämföras med dagens 40 platser. Utöver lägenheter ska 
tillagningsköket renoveras och moderniseras samt nya lokaler anordnas för sjuksköterskeenhet, rehabenhet, hemtjänst 
och dagverksamhet.

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska 
ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de antalet 
SÄBO platser som omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två boenden i 
kommunen, ett i den norra delen och ett i den södra. 

Omsorgsnämnden

2021-05-20
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Investeringskalkyl Lokalinvestering Beställare
Projektnamn:
Nämnd:

År Månad
Driftkostnader (tkr) Önskad ibruktagande 2024 Januari

Inventarier
Avskrivningstid - år 10
Internränta - % 1,50%

År 2021 2022 2023 2024 2025
Inventarieutgift (vid nyinvestering)
Nettoutgift 4 900

Tillkommande driftskostnader

Inventarier (kapitalkostnad) 0 0 0 517 507
Personalkstn inkl PO 2 600 2 600
Lokalvård 400 400
Övriga driftskostnader
Flyttkostnader 800 800
Evakueringslokal 7 200 4 200
Hyra
Egen rad

Avgående driftskostnader

Personalkstn inkl PO -1 780 -1 780
Lokaler -430 -430
Effektivisering & övr kostn -490 -490

Intäkter

Hyresintäkter -290 -290
Omsorgsavgift 70 70
Måltider 200 200

Summa 0 11 000 8 000 -2 203 -2 213

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   

Hunnebohemmet ombyggnation alt 2

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska 
ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de 
antalet SÄBO platser som omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två 
boenden i kommunen, ett i den norra delen och ett i den södra. 

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st för demensvård samt 
10st för korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt 
gällande normer. Det förekommer boenden med gemensam WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså 
tungt belastad. 
Vid en renovering kan maximalt 36 lägenheter skapas att jämföras med dagens 40 platser. Utöver lägenheter ska 
tillagningsköket renoveras och moderniseras samt nya lokaler anordnas för sjuksköterskeenhet, rehabenhet, 
hemtjänst och dagverksamhet.

2021-05-20
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Investeringskalkyl Lokalinvestering
Projektnamn:

Avskrivningstid - år 33 100%
Internränta - % 1,50% Inflyttning 2024 1
Yta (tillkommande)
Kvm pris - kr 400
Ökad drift - % 5%

  

Investeringsutgift (tkr)
År 2021 2022 2023 2024 2025
Totalinvestering
Inkomster
Utgifter 10 000 30 000 30 000 30 000 0
Utgifter Evakuering Kök
Nettoutgifter 10 000 30 000 30 000 30 000 0

Hyreskostnad (tkr)
År 2021 2022 2023 2024 2025

Kapitalkostnad 0 0 0 4 530 4 393
Driftkostnad 0 0 0 0 0
5% ökad driftskostnad 0 0 0 165 165
Övrigt 0 0 0 0 0
Summa hyreskostnad: 0 0 0 4 695 4 558

Engångskostnad (tkr)
Utrangering (restvärde)
Rivning
Sanering
Övrigt

Summa engångskostnader (tkr) 0 0 0 0 0

Teknisk projektbeskrivning

Nyinvestering

Vår befintliga byggnad behöver renoveras och byggas om invändigt i sin helhet. Samtliga ytkikt behöver ses 
över och likaså även planlösningen. Byggnadens fasader och tak är väl renoverat genom åren. Totalt 
uppskattas att 36st lägenheter kan byggas samt lokaler för tilagningskök, hemtjänst, sjuksköterskenhet, 
rehabenhet samt dagverksamhet. 

Hunnebohemmet ombyggnation alt 2

Utförare
2021-05-20
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Politiska 
Beslut

Detaljplan

Produktion
Nybyggnad

Projektering 
Ombyggnad

Inflyttning
Evakuering

Produktion
Ombyggnad

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Projektering 
Nybyggnad

• 36st lägenheter
• Personalutrymmen
• Utemiljö

• 30-36 st lägenheter
• Tillagningskök
• Dagverksamhet
• Sjuksköterskeenhet
• Hemtjänst
• Tekniska installationer

• Rehabenhet
• Administration
• Personalutrymmen
• Gemensamhetsytor
• Utemiljö

HUNNEBOHEMMET
Alternativ 1
Ny- och ombyggnation
Tidplan 

2021-05-20Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



Nybyggnation projektering samt bygg

Ombyggnation projektering samt bygg

2021 2022 2023 2024 2025 2026

HUNNEBOHEMMET
Alternativ 1
Investeringsplan 
2021-2026

45 mnkr 45 mnkr10 mnkr

100 mnkr

10 mnkr 30 mnkr 30 mnkr 30 mnkr

100 mnkr

2021-05-20

Nybyggnation 32 000 - 40 000 kr/kvm
Ombyggnation 17 000 - 21 000 kr/kvm

Riktpriser

Ca 2800 kvm

Ca 5350 kvm

Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



Nybyggnation projektering samt bygg

Ombyggnation projektering samt bygg

2023 2024 2025 2026 2027

HUNNEBOHEMMET
Alternativ 1
Ramkompensation 
Omsorgsnämnden

6 225 tkr - 440 tkr0 tkr

165 tkr 23 377 tkr0 kr

2021-05-20

Inflytt i 
nybyggnation

Nyöppning av 
4st enheter

Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



Sammanfattning Alternativ 1

• Totalt ökad budgetram 29 327 tkr (2021 jämfört med 2027)
• Genomförandetid minst 6 år
• Utökning med upp till 32 platser fördelat på 3 enheter
• Samordningsvinster med Hemtjänst och Sjuksköterskor i 

anslutande lokaler.
• Inga ökade lokalkostnader för tillfällig evakuering

2021-05-20Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



Politiska 
Beslut

Detaljplan

Projektering Ombyggnad

Evakuering
Moduler

Produktion
Ombyggnad

2021 2022 2023 2024

• 36st lägenheter
• Tillagningskök
• Dagverksamhet
• Sjuksköterskeenhet
• Hemtjänst
• Tekniska installationer

• Rehabenhet
• Administration
• Personalutrymmen
• Gemensamhetsytor
• Utemiljö

HUNNEBOHEMMET
Alternativ 2
Endast ombyggnation
Tidplan 

2021-05-20

Samtliga 
återflyttade

Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



Ombyggnation projektering samt bygg

2021 2022 2023 2024

HUNNEBOHEMMET
Alternativ 2
Investeringsplan 
2021-2024

10 mnkr 30 mnkr 30 mnkr 30 mnkr

100 mnkr

2021-05-20

Ombyggnation 17 000 - 21 000 kr/kvm

Riktpriser

Ca 5350 kvm

Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



Ombyggnation projektering samt bygg

2022 2023 2024 2025

HUNNEBOHEMMET
Alternativ 2
Ramkompensation
Omsorgsnämnden

11 000 tkr - 3 000 tkr - 5 508 tkr -147 tkr

2021-05-20

Evakuering Evakuering
Minskning med 
4st SÄBO platser
Ny högre hyra

Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



Sammanfattning Alternativ 2

• Totalt ökad budgetram 2 345 tkr (2021 jämfört med 2024)
• Genomförandetid ca 3 år.
• Minskning med 4st SÄBO platser
• Samordningsvinster med Hemtjänst och Sjuksköterskor i 

anslutande lokaler.
• Tillfälliga evakueringskostnader under 2 år beräknas till ca 19 

miljoner för lokaler och personal. 
(Redovisas under år 2022 och 2023)

2021-05-20Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



 
 

Datum: 2021-05-20 

Bilaga 3 Sammanfattning de olika alternativen för genomförande av projektet  

 Alternativ 1 Ny- och ombyggnation  Alternativ 2 Renovering 

Beskrivning Först genomförs en nybyggnation i direkt anslutning till 
befintlig byggnad. Därefter följer en renovering av 
befintlig byggnad.  

Endast en renovering av befintlig byggnad genomförs. 

Platser nybyggnad 
 

Totalt 36 platser 
Fördelat på 3st enheter med 12 platser.   

------- 

Platser 
ombyggnation 

Upp till 36 platser är möjligt. 

Maximalt två enheter med 10 platser och två med 8 
platser. 
10st av dessa platser bedrivs som korttidsvård.  

Efter ombyggnation finns 36 platser. 
Fördelat två enheter med 10 platser och två med 8 
platser. 
10st av dessa platser bedrivs som korttidsvård. 

Antalet platser i 
kommunen 2027 
(130 platser 2021) 

Möjligt med upp till 162 platser 
Ökning med 32 platser 

Efter renovering 126 platser.  
Minskning med 4 platser 

Evakueringslösning 
under renovering 

Evakuering sker via nybyggnation Halva byggnaden evakueras till moduler medan 
resterande bor kvar.  

Antalet platser 
under renovering 

36 platser fördelat på tre enheter, varav 12 används till 
korttid. Innebär att en tillfällig minskning med 6 SÄBO 
platser behöver göras när befintlig byggnad renoveras. 

Minskning av antalet platser som kommer bestå efter 
ombyggnation genomförs innan evakuering 

18st i modul + 18st kvarboende i befintlig byggnad 

Antal flyttar för 
hyresgästerna 

Flytt sker endast en gång till de nybyggda lägenheterna.  För dem som får sina tillfälliga boende i moduler 
kommer två flyttar behöva ske. För dem som är kvar 
kommer 1–2 flyttar behöva ske beroende på 
organisation och fördelning av platser efter 
renoveringen.  



 
 

Datum: 2021-05-20 
 

 

 Alternativ 1 Ny- och ombyggnation  Alternativ 2 Renovering 

Förstärkning av 
personal under 
byggperiod 

Under själva flytten behövs en förstärkning, men i 
övrigt minskas personalstyrkan något utifrån antal 
hyresgäster. 

Förstärkning nattetid då verksamhet ska bedrivas i två 
byggnader. Ytterligare förstärkning nödvändig för 
kvarboende vid störningar från bygget sant utökat 
dagligt städ för att minska risken för byggdamm.  

Extra förstärkning vid flyttar. 

Evakuering 
rehabenhet och 
dagverksamhet 

Dagverksamheten och rehab kan troligt vara kvar i sina 
lokaler under nästan hela byggtiden, evakueras till 
befintliga lokaler.  

Dagverksamheten och rehab kan troligt vara kvar i sina 
lokaler under nästan hela byggtiden, evakueras till 
befintliga lokaler. 

Samlokalisering 
hemtjänst och 
sjuksköterskor 

Samlokalisering kan ske först efter ombyggnad, dvs 
minst 2 år senare än vid genomförande enligt alternativ 
2.  

Samlokalisering sker direkt efter ombyggnad 
 

Tidplan Nybyggnation 2021–2023. 
Möjlig inflyttning 2023/2024. 
Ombyggnation/Renovering 2023–2026. 
Inflyttning till lägenheter kan vara möjligt tidigare än 
hela ombyggnationen är klar.  

Ombyggnation/Renovering 2021–2024 
Inflyttning till lägenheter kan troligen ske kring 2023 för 
att korta tiden för hyra av moduler.  
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Bilaga 4 Kommunstatistik demografi, särskilt boende och 
hemtjänst i Sotenäs kommun 
 
Då kommunen står inför ett stort beslut avseende investering i särskilt boendeplatser, så 
har förvaltningen tagit fram underlag för så mycket kunskap som möjligt kring 
demografisk prognos 2020-2050, samt utfall äldreomsorgsbehov 2016-2020. Antalet 
äldre kommer att öka i kommunen fram till ca mitten av 2030-talet för att därefter plana 
ut på den högre nivån. Det påverkar sannolikt behovet av insatser från äldreomsorgen, 
om antagandet är allt annat lika. Dock påverkas omfattningen av det ökade behovet av 
flera faktorer som kan tänkas minimera eller fördröja behovet, till exempel utvecklingen 
mot en förbättrad folkhälsa, välfärdsteknik och förebyggande insatser.  
 

 
 
Förvaltningen har tagit fram statistik som bygger på hyresbeslut inom särskilt boende 
(kod. 5010) vilket innebär att både individer som sökt boende utifrån eget behov och de 
som sökt boende som medboende till någon med behov har räknats med i statistiken. 
Även boende som gjort interna omflyttningar påverkar statistiken något då dessa ej går 
att särskilja i statistiken. Vid samtal med enhetscheferna framkommer att 
internflyttningar sker i genomsnitt en per månad på Kvarnberget och på 
Hunnebohemmet färre än en gång per år. Skillnaderna härrörs till de mindre rummen på 
Kvarnberget med delat badrum. För att tillgodose behovet av omsorg tackar brukaren ja 
till boende i ett mindre rum för att sedan flytta till ett större med eget badrum när sådant 
finns ledigt.  
 
Antal avslutade ärenden skiljer sig något mot antal avlidna på särskilt boende då det 
finns individer som flyttar ut från våra boenden genom till exempel flytt till annan 
kommun. Statistik är framtagen både för kommunen i sin helhet (borträknat Bankeberg) 
och även för de olika boendena var för sig. Anledningen till att Bankeberg inte är 
medräknat är att listor för vissa parametrar saknades för detta boende. Boendet var 
aktivt under 2016 och 2017 och påverkar därför siffrorna under denna period.  
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Antal avlidna med insatser från kommunen under perioden 2016-2020 var enligt nedan 
tabell.  
 

 
 
 
Den genomsnittliga tiden som spenderas på särskilt boende varierar. I Sotenäs visar 
trenden på att individer bor längre på avdelningar med demensiriktning än på 
somatikavdelningar. Däremot är skillnanden mellan våra olika boenden ganska liten, 
med undantag för år 2016 och 2017. 
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Kommuner är ålagda att verkställa beslut inom 3 månader. I Sotenäs ligger antal dagar 
mellan ansökan och beslut  relativt jämt under perioden 2017–2020, och väntetid från 
beslut till första erbjudande om inflyttning är låg i jämförelse med övriga landet. Trots 
det låga antal dagar i väntan mellan beslut och första erbjudande om verkställande visar 
tabellerna på att det dröjer innan beslut verkställs. Det beror på att det finns flera som 
tackar nej till första erbjudandet, men också att det i perioder har tagit tid att i ut- och 
inflyttningsprocessen. När personer tackar nej till erbjudande om särskilt boende, finns 
anledning för förvaltningen att se över grund för beslut, då behovet i dessa fall kan 
sägas kunna tillgodoses på annat sätt. Effektivisera ut- och inflyttningsprocessen är ett 
arbete som pågår och där behöver samverkan stärkas mellan olika förvaltningar. Tiden 
mellan beslut och verkställighet under 2020 har påverkats av begränsningar under 
pandemin. 

 
 

 
 

  

13
19 18 17 21

38

53 53 49

36

0
10
20
30
40
50
60

2016 2017 2018 2019 2020

Dagar mellan ansökan och beslut samt dagar mellan beslut 
och verkställande

Dagar ansökan till beslut i snitt Dagar beslut första verställand

0

5

10

15

2016 2017 2018 2019 2020

Ej verkställda beslut rapporterade till IVO permanent 
boende ÄO



 
 

Datum: 2021-04-19 

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

Antal beslut om särskilt boende inklusive medboende.  
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Antal 
beslut 

Antal 
brukare 

Antal 
beslut 

Antal 
brukare 

Antal 
beslut 

Antal 
brukare 

Antal 
beslut 

Antal 
brukare 

Antal 
beslut 

Antal 
brukare 

Totalt 72 62 62 59 74 68 62 62 43 42 
Bifall 60 56 58 56 65 64 59 59 40 39 
Delavslag 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 
Avslag 3 3 0 0 4 3 2 2 1 1 
medboende 2 2 3 3 5 5 1 1 2 2 
Hyresbeslut 45 36 63 52 68 59 76 61 44 39 

Hyresbesluten för 2016 avviker från antal fattade beslut men påverkas av att fattade hyresbeslut med 
placering på Bankeberg inte har registrerats i listan. 
 
Antal bifall särskilt boende har legat stabilt under perioden., med undantag för 2020 
som har påverkats av pandemin. Det minskade behovet under pandemin behöver följas 
om det är kvarstående effekter, till exempel på grund av inskränkningar i den enskildes 
liv som kan göras, eller om det uppstår en omvårdnadsskuld för att anhöriga har 
belastats hårt under perioden. Under 2016 skiljer sig antal hyresbeslut gentemot bifall 
och delavslag med 21 beslut. Skillnaden kan förklaras delvis med att Bankeberg inte är 
med i urvalet av hyresbeslut. Tabellen visar både antal beslut och antal brukare. I vissa 
fall har brukare sökt insatsen flera gånger under innevarande år vilket utgör skillnaden i 
resultat. I de fall där hyresbesluten är fler än bifall och delavslag tillsammans innebär 
det att det skett interna omflyttningar. Antalet avslag är lågt och det kan indikera ett 
stort behov hos samtliga som har ansökt, eller en generös bedömning. Att ge avslag i 
tveksamma fall blir vid överprövning prejudicerande och stärker således rättssäkerheten 
i förvaltningens myndighetsutövning. 
 
Beläggningsgraden på våra särskilda boenden var under perioden 2018–2020 enligt 
nedan tabell: 
 

2018 2019 2020 
97% 98% 93% 
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Mellan åren 2016 och 2020 har antal beslut om hemtjänst sjunkit med 189 beslut. I antal 
beslut är det inräknat bifall, delavslag och avslag.  
 
Utöver behov av stöd och hjälp ska även hemtjänst ha prövats vid ansökan om särskilt 
boende enligt gällande rutin i Sotenäs kommun. Undantag kan naturligtvis finnas men 
grundregeln är ändå att särskilt boende ska ha föregåtts av insatser i hemmet. Utifrån 
ovanstående tabell där antal beslut om särskilt boende legat inom samma spann under 
perioden 2016–2020 och diagrammet som visar på att antal beslut om hemtjänst 
sjunker, finns skäl att se över om gällande rutin har följts till fullo. Samtidigt finns skäl 
att tänka över om handläggningstider för hemtjänst och uppföljning av beslut har 
påverkat antal beslut som fattats under året.  
 
Antal hemtjänstbeslut är inte detsamma som behov av hemtjänst då det kan finnas 
många som är i behov av få insatser eller några få med stort behov. Däremot visar även 
antal hemtjänsttimmar att en minskning har skett, vilket säkerställer trenden om minskat 
behov. Minskat behov av hemtjänst kan indikera ett kommande minskat behov av 
särskilt boende- platser, eftersom hemtjänsten ska vara första instans då en person 
behöver stöd från äldreomsorgen. 
 
 

Hemtjänsttimmar 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal beviljade timmar i egen regi 122 417 96 037 93 158 88 309 80 306 

Antal beviljade timmar hos privata 
utförare 

11 626 17 182 20 479 19 788 19 031 
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För personer som har vistats på sjukhus och behöver fortsatt rehabilitering eller som har 
så stora behov av särskilt boende att de inte kan vistas i sitt hem i väntan på plats i 
särskilt boende, kan korttidsplats beviljas. Korttidsplatserna har legat relativt jämt under 
perioden med undantag för 2018. Översyn av korttidsbeslut behöver göras för att 
säkerställa att hemmaplanslösningar iakttas i första hand och att korttidsplaceringar görs 
just under kort tid. Beslut om korttidsplats har utifrån resultatet inte påverkat det 
minskade antalet hemtjänstbeslut.  
 
SAMMANFATTNING: 
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att utifrån faktiskt utfall de senaste åren av behov 
av hemtjänst och boendeplatser blir det svårt att helt säkerställa en ökad efterfrågan på 
äldreomsorg generellt och därmed också särskilt boende. Däremot visar 
befolkningsprognosen på en stor ökning av antalet äldre, åldersgruppen 80 + fram till ca 
mitten av 2030-talet, då ökningen prognosticeras att avstanna och ligga kvar på den 
högre nivån. Att en kommun har fler äldre medborgare påverkar mest sannolikt behovet 
av insatser från äldreomsorgen, men till detta kommer en förbättrad folkhälsa, 
välfärdsteknik som främjar självständighet, samt förebyggande arbete där personer 
fångas upp tidigt, genom exempelvis riskbedömningar i hemmet (fallprevention) och 
aktiviteter för minskad upplevelse av ensamhet. 
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KS § 85 Dnr 2021/000425 

Flytta Kommunfullmäktiges sammanträden pga Kommunalförbundet 
Fyrbodals direktionsmöten 

Sammanfattning  

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

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-03-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 110 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar  
 

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

 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 110 Dnr 2021/000425 

Flytta Kommunfullmäktiges sammanträden pga Kommunalförbundet 
Fyrbodals direktionsmöten 

Sammanfattning  

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

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-03-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar  
 

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

 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Tjänsteutlåtande 

 Datum 
2021-05-11 

Dnr 
KA 2021/000425 

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

Flytta Kommunfullmäktiges sammanträden pga 
Kommunalförbundet Fyrbodals direktionsmöten 

Sammanfattning  

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 

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

15/12). 
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KS § 76   Dnr 2019/000800 

Justering av Sotenäs kommuns valdistrikt  

Sammanfattning  

Valnämnden gav 2019-06-18 § 37 valsamordnaren i uppdrag att se över Sotenäs kommuns 
valdistrikt inför valet 2022 i god tid så att Kommunfullmäktige kan ta ett eventuellt beslut på 
förslag till ny valdistriktsindelning för att sända till Länsstyrelsen senast 30 november 2021.  
 
Anledningen till detta var främst på grund av att valdistrikt Askum-Tossene till utformningen inte är 
optimalt för väljarna och Kungshamn Norra ligger i överkant vad gäller antal röstberättigade.      

Beskrivning av ärendet  

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. I 
Sotenäs kommun ligger snittet på cirka 1 500 röstberättigade per valdistrikt. Det största distriktet 
ligger på cirka 1 720 (Kungshamn Norra).  
 
Det är valdistrikten som är de minsta ”byggstenarna” i valgeografin och de utgör grunden för 
valkretsarna och valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal och valdistriktens storlek och 
omfattning anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna.  
Ansvariga för att göra en valdistriktsindelning är följande: 
• Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen. 
• Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt. 
• Länsstyrelsen uppdaterar GIS-kartor tillsammans med Valmyndigheten 
 
Det finns ett antal regler att rätta sig efter när valdistriktsindelningen gör. Det är bland annat 
följande, som i vissa fall berör Sotenäs kommuns nuvarande valdistrikt: 
• Varje valdistrikt ska vara en geografiskt obruten yta. Det betyder att ett valdistrikt inte får delas 

upp i enklaver. 
• Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade en bra väg 

till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva passera en annan vallokal på väg till sin 
egen vallokal. 

• Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska landmärken, såsom t.ex. vattendrag 
och vägar, som ligger fast mellan valen. 
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Forts. KS § 76  

I mars 2021 släppte Valmyndigheten nya siffror över antal röstberättigade per valdistrikt i Sverige. 
Nedan följer en jämförelse från 2014 fram till årets siffror. 
 

Röstberättigade 2021 2019 2014 
Askum-Tossene 1 761 1 692 1 629 
Hunnebostrand 1 707 1 601 1 668 
Kungshamn norra 1 748 1 703 1 747 
Kungshamn södra 1 314 1 302 1 289 
Smögen 1 162 1 168 1 120 

Askum- Tossene valdistrikt 
Askum-Tossenes valdistrikt innefattar idag en sträckning från Bohus-Malmön norrut över hela 
Askum, Ramsvik, Tossene samt hela Bovallstrand med totalt 1 761 röstberättigade, se 
beslutsunderlag Karta inkl. valberättigade Valdistrikt Översikt Sotenäs 2021. Historiskt är det 
många i detta valdistrikt som väljer att förtidsrösta. Detta leder i sin tur till att det blir en hög 
arbetsbelastning för den vallokalen på valdagen då alla förtidsröster ska prickas av i röstlängden 
samt räknas. Detta arbete ska utföras samtidigt som röstningen pågår i vallokalen vilket också leder 
till att arbetet med förtidsröster tar lång tid. Varje valdistrikt har endast ett exemplar av röstlängden. 

Förslag på ny valdistriktsindelning 
Arbetet med att ta fram förslag på en ny valdistriktsindelning har gjorts tillsammans med 
kommunens GIS-ingenjör, valsamordnare, administrativ chef samt valnämndens ordförande, utifrån 
de siffror på röstberättigade som valmyndigheten släppte i mars 2021. 
 
Valnämnden har därefter beslutat föreslå följande nya valdistrikt; 

• Bovallstrand-Tossene blir ett eget valdistrikt 
• Askum-Väjern- blir ett eget valdistrikt 
• Kungshamn Norra blir mindre då Väjern istället tillhör Askum-Väjern 
• Sotenäs kommun får 6 valdistrikt mot dagens 5 

o Smögen 
o Kungshamn Södra 
o Kungshamn Norra-Hovenäset 
o Askum- Väjern- Malmön 
o Hunnebostrand 
o Bovallstrand-Tossene 
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Forts. KS § 76  

Antal röstberättigade per valdistrikt 2021 blir följande; 
 

Röstberättigade Dagsläget Nytt förslag 
Askum-Tossene 1 761 - 
Askum-Väjern-Malmön  - 1 342 
Hunnebostrand 1 707 1707 
Kungshamn norra-Hovenäset 1 748 1 223 
Kungshamn södra 1 319 1 319 
Smögen 1 162 1 165 
Bovallstrand-Tossene - 944 

 

Ekonomi  
Valnämnden behöver budgetera för ytterligare vallokal samt fler valarbetare inför valet 2022. 

Regelverk  
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 
Förslaget innebär att Bovallstrand-Tossene inte når detta krav. Ett valdistrikt får ligga utanför 
intervallet endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är bland 
annat att valdistriktet väntas öka eller minska sin folkmängd inom kort. 
Det pågår för tillfället ett antal detaljplanearbeten i Bovallstrand. Uppgifter från plan- och 
exploateringsenheten i kommunen gör gällande att dessa i nuläget omfattar cirka 101 nya bostäder. 
Detta gör att valdistriktet Bovallstrand-Tossene inom de närmsta 10 åren väntas öka antal 
röstberättigade till över 1 000 vilket ger skäl till att godkänna att valdistriktet såsom det ser ut idag. 

Beslutsunderlag 

Valsamordnarens tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Förslag nya valdistrikt Sotenäs kommun 2022 – 2021-05-19 
Karta inkl. valberättigade Valdistrikt Översikt Sotenäs 2021 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att förändra valdistrikten i Sotenäs kommun enligt nedan, vilket är en 
utökning med ett valdistrikt; 
 

• Smögen 
• Kungshamn Södra 
• Kungshamn norra-Hovenäset  
• Askum-Väjern-Malmön  
• Hunnebostrand 
• Bovallstrand-Tossene 

 
Förändringen av Valdistrikten i Sotenäs kommun 2022 motiveras enligt följande: 
 
• Uppnå distinkta likvärdiga områden och mer jämnt fördelad geografisk storlek av valdistrikten. 
• Ökad tillgänglighet och effektivare arbete med förtidsröster under valdagen. 
• att föreslaget valdistrikt Bovallstrand-Tossene väntas öka i folkmängd med anledning av 

pågående detaljplanearbeten i området 

 
Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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VN § 3 Dnr 2019/000800  

Justering av Sotenäs kommuns valdistrikt 

Sammanfattning 

Valnämnden gav, 2019-06-18 § 37, valsamordnaren i uppdrag att se över Sotenäs kommuns 
valdistrikt inför valet 2022 i god tid så att Kommunfullmäktige kan ta ett eventuellt beslut på 
förslag till ny valdistriktsindelning för att sända till Länsstyrelsen senast 30 november 2021.  
 
Anledningen till detta var främst på grund av att valdistrikt Askum-Tossene till utformningen inte är 
optimalt för väljarna och Kungshamn Norra ligger i överkant vad gäller antal röstberättigade. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. I 
Sotenäs kommun ligger snittet på cirka 1 500 röstberättigade per valdistrikt. Det största distriktet 
ligger på cirka 1 720 (Kungshamn Norra). 
 
Det är valdistrikten som är de minsta ”byggstenarna” i valgeografin och de utgör grunden för 
valkretsarna och valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal och valdistriktens storlek och 
omfattning anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna. 
Ansvariga för att göra en valdistriktsindelning är följande: 

• Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen. 
• Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt. 
• Länsstyrelsen uppdaterar GIS-kartor tillsammans med Valmyndigheten. 

 
Det finns ett antal regler att rätta sig efter när valdistriktsindelningen gör. Det är bland annat 
följande, som i vissa fall berör Sotenäs kommuns nuvarande valdistrikt: 

• Varje valdistrikt ska vara en geografiskt obruten yta. Det betyder att ett valdistrikt inte får 
delas upp i enklaver. 

• Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade en bra 
väg till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva passera en annan vallokal på väg 
till sin egen vallokal. 

• Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska landmärken, såsom t.ex. 
vattendrag och vägar, som ligger fast mellan valen. 

 
I mars 2021 släppte Valmyndigheten nya siffror över antal röstberättigade per valdistrikt i 
Sverige. Nedan följer en jämförelse från 2014 fram till årets siffror: 
 

Röstberättigade 2021 2019 2014 
Askum-Tossene 1 761 1 692 1 629 
Hunnebostrand 1 707 1 601 1 668 
Kungshamn norra 1 748 1 703 1 747 
Kungshamn södra 1 314 1 302 1 289 
Smögen 1 162 1 168 1 120 
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Forts. VN § 3 

Askum- Tossene valdistrikt 
Askum-Tossenes valdistrikt innefattar idag en sträckning från Bohus-Malmön norrut över hela 
Askum, Ramsvik, Tossene samt hela Bovallstrand med totalt 1 761 röstberättigade, se 
beslutsunderlag Karta inkl. valberättigade Valdistrikt Översikt Sotenäs 2021. Historiskt är det 
många i detta valdistrikt som väljer att förtidsrösta. Detta leder i sin tur till att det blir en hög 
arbetsbelastning för den vallokalen på valdagen då alla förtidsröster ska prickas av i röstlängden 
samt räknas. Detta arbete ska utföras samtidigt som röstningen pågår i vallokalen vilket också leder 
till att arbetet med förtidsröster tar lång tid. Varje valdistrikt har endast ett exemplar av röstlängden. 

Förslag på ny valdistriktsindelning 
Arbetet med att ta fram förslag på en ny valdistriktsindelning har gjorts tillsammans med 
kommunens GIS-ingenjör, valsamordnare, administrativ chef samt valnämndens ordförande, utifrån 
de siffror på röstberättigade som valmyndigheten släppte i mars 2021. 
 
Förslaget, beslutsunderlag Förslag nya valdistrikt Sotenäs kommun 2022 innebär att: 

• Bovallstrand-Tossene blir ett eget valdistrikt 
• Väjern-Askum blir ett eget valdistrikt 
• Kungshamn Norra blir mindre då Väjern istället tillhör Askum-Väjern 
• Sotenäs kommun får 6 valdistrikt mot dagens 5 

o Smögen 
o Kungshamn Södra 
o Kungshamn Norra 
o Väjern-Askum 
o Hunnebostrand 
o Bovallstrand-Tossene 

 
Antal röstberättigade per valdistrikt 2021 blir följande 
 

Röstberättigade Dagsläget Nytt förslag 
Askum-Tossene 1 761 - 
Väjern-Askum - 1 342 
Hunnebostrand 1 707 1707 
Kungshamn norra 1 748 1 223 
Kungshamn södra 1 319 1 319 
Smögen 1 162 1 165 
Bovallstrand-Tossene - 944 

 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Valnämnden behöver budgetera för ytterligare vallokal samt fler valarbetare inför valet 2022. 
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Forts. VN § 3 

Regelverk  
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 
Förslaget innebär att Bovallstrand-Tossene inte når detta krav. Ett valdistrikt får ligga utanför 
intervallet endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är bland 
annat att valdistriktet väntas öka eller minska sin folkmängd inom kort. 
Det pågår för tillfället ett antal detaljplanearbeten i Bovallstrand. Uppgifter från plan- och 
exploateringsenheten i kommunen gör gällande att dessa i nuläget omfattar cirka 101 nya bostäder. 
Detta gör att valdistriktet Bovallstrand-Tossene inom de närmsta 10 åren väntas öka antal 
röstberättigade till över 1 000 vilket ger skäl till att godkänna att valdistriktet såsom det ser ut idag. 

Organisation och personal  
Valnämnden behöver rekrytera fler valarbetare inför valet 2022. Detta behöver dock göras oavsett 
om valdistrikten förändras eller inte. 

Medborgarperspektiv 
Valdistrikten är mer naturligt uppdelade kring ett område som medborgaren känner en tillhörighet 
till såsom Bovallstrand. Det blir närmare till vallokalerna och en tydligare förståelse för vilka 
områden som tillhör vilket valdistrikt. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtanden justering valdistrikt - Valsamordnare 2021-05-19 
Förslag nya valdistrikt Sotenäs kommun 2022 – 2021-05-19 
Karta inkl. valberättigade Valdistrikt Översikt Sotenäs 2021 

Yrkande 

Helene Stranne (M) yrkar bifall till förslaget med följande tillägg: 
• att föreslaget valdistrikt Väjern-Askum föreslås få namnet Askum-Väjern-Malmön och att 

valdistrikt Kungshamn norra föreslås få namnet Kungshamn norra-Hovenäset. 
• att motiveringen till Länsstyrelsen ska justeras till: 

o Uppnå distinkta likvärdiga områden och mer jämnt fördelad geografisk storlek av 
valdistrikten. 

o Ökad tillgänglighet och effektivare arbete med förtidsröster under valdagen. 
o att föreslaget valdistrikt Bovallstrand-Tossene väntas öka i folkmängd med 

anledning av pågående detaljplanearbeten i området 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Helene Strannes (M) tilläggsförslag och finner att Valnämnden 
antar detta. 
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Forts. VN § 3 

Valnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslår nya valdistrikt för Sotenäs kommun till Länsstyrelsen enligt 
beslutsunderlag Förslag nya valdistrikt Sotenäs kommun 2022 daterat 2021-05-27 med följande 
motiveringar: 

- Uppnå distinkta likvärdiga områden och mer jämnt fördelad geografisk storlek av 
valdistrikten 

- Ökad tillgänglighet och effektivare arbete med förtidsröster under valdagen. 
- Att föreslaget valdistrikt Bovallstrand-Tossene väntas öka i folkmängd med anledning av 

pågående detaljplanearbeten i området 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 



Förslag - Valdistrikt

944

1342

1223

1314

1162

1707

2021-05-27

Bovallstrand-
Tossene

Hunnebostrand

Askum-Väjern-Malmön

Smögen

Kungshamn 
Södra

Kungshamn 
Norra-
Hovenäset



 

 

 

 

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

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-19 KA 2019/000800 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrica Constin, ulrica.constin@sotenas.se 
Nämndsekreterare 
 

Justering av Sotenäs kommuns valdistrikt 

Sammanfattning 
Valnämnden gav, 2019-06-18 § 37, valsamordnaren i uppdrag att se över Sotenäs 
kommuns valdistrikt inför valet 2022 i god tid så att Kommunfullmäktige kan ta ett 
eventuellt beslut på förslag till ny valdistriktsindelning för att sända till Länsstyrelsen 
senast 30 november 2021. Anledningen till detta var främst på grund av att valdistrikt 
Askum-Tossene till utformningen inte är optimalt för väljarna och Kungshamn Norra 
ligger i överkant vad gäller antal röstberättigade.     

Beskrivning av ärendet 
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 
I Sotenäs kommun ligger snittet på cirka 1 500 röstberättigade per valdistrikt. Det största 
distriktet ligger på cirka 1 720 (Kungshamn Norra). 
 
Det är valdistrikten som är de minsta ”byggstenarna” i valgeografin och de utgör grunden 
för valkretsarna och valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal och valdistriktens 
storlek och omfattning anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av väljare till 
vallokalerna. 
Ansvariga för att göra en valdistriktsindelning är följande: 

• Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen. 
• Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt. 
• Länsstyrelsen uppdaterar GIS-kartor tillsammans med Valmyndigheten. 

 
Det finns ett antal regler att rätta sig efter när valdistriktsindelningen gör. Det är bland 
annat följande, som i vissa fall berör Sotenäs kommuns nuvarande valdistrikt: 

• Varje valdistrikt ska vara en geografiskt obruten yta. Det betyder att ett valdistrikt 
inte får delas upp i enklaver. 

• Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de 
röstberättigade en bra väg till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva 
passera en annan vallokal på väg till sin egen vallokal. 

• Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska landmärken, såsom t.ex. 
vattendrag och vägar, som ligger fast mellan valen. 
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I mars 2021 släppte Valmyndigheten nya siffror över antal röstberättigade per valdistrikt i 
Sverige. Nedan följer en jämförelse från 2014 fram till årets siffror 
 

Röstberättigade 2021 2019 2014 
Askum-Tossene 1 761 1 692 1 629 
Hunnebostrand 1 707 1 601 1 668 
Kungshamn norra 1 748 1 703 1 747 
Kungshamn södra 1 314 1 302 1 289 
Smögen 1 162 1 168 1 120 

Askum- Tossene valdistrikt 

Askum-Tossenes valdistrikt innefattar idag en sträckning från Bohus-Malmön norrut över 
hela Askum, Ramsvik, Tossene samt hela Bovallstrand med totalt 1 761 röstberättigade, se 
beslutsunderlag Karta inkl. valberättigade Valdistrikt Översikt Sotenäs 2021. Historiskt är 
det många i detta valdistrikt som väljer att förtidsrösta. Detta leder i sin tur till att det blir 
en hög arbetsbelastning för den vallokalen på valdagen då alla förtidsröster ska prickas av i 
röstlängden samt räknas. Detta arbete ska utföras samtidigt som röstningen pågår i 
vallokalen vilket också leder till att arbetet med förtidsröster tar lång tid. Varje valdistrikt 
har endast ett exemplar av röstlängden. 

Förslag på ny valdistriktsindelning 

Arbetet med att ta fram förslag på en ny valdistriktsindelning har gjorts tillsammans med 
kommunens GIS-ingenjör, valsamordnare, administrativ chef samt valnämndens 
ordförande, utifrån de siffror på röstberättigade som valmyndigheten släppte i mars 2021. 
 
Förslaget, beslutsunderlag Förslag nya valdistrikt Sotenäs kommun 2022 innebär att: 

• Bovallstrand-Tossene blir ett eget valdistrikt 
• Väjern-Askum blir ett eget valdistrikt 
• Kungshamn Norra blir mindre då Väjern istället tillhör Askum-Väjern 
• Sotenäs kommun får 6 valdistrikt mot dagens 5 

o Smögen 
o Kungshamn Södra 
o Kungshamn Norra 
o Väjern-Askum 
o Hunnebostrand 
o Bovallstrand-Tossene 
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Antal röstberättigade per valdistrikt 2021 blir följande 
 

Röstberättigade Dagsläget Nytt förslag 
Askum-Tossene 1 761 - 
Väjern-Askum - 1 342 
Hunnebostrand 1 707 1707 
Kungshamn norra 1 748 1 223 
Kungshamn södra 1 319 1 319 
Smögen 1 162 1 165 
Bovallstrand-Tossene - 944 

 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Valnämnden behöver budgetera för ytterligare vallokal samt fler valarbetare inför valet 
2022. 

Regelverk  

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 
Förslaget innebär att Bovallstrand-Tossene inte når detta krav. Ett valdistrikt får ligga 
utanför intervallet endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att 
valdistriktet är bland annat att valdistriktet väntas öka eller minska sin folkmängd inom 
kort. 
Det pågår för tillfället ett antal detaljplanearbeten i Bovallstrand. Uppgifter från plan- och 
exploateringsenheten i kommunen gör gällande att dessa i nuläget omfattar cirka 101 nya 
bostäder. Detta gör att valdistriktet Bovallstrand-Tossene inom de närmsta 10 åren väntas 
öka antal röstberättigade till över 1 000 vilket ger skäl till att godkänna att valdistriktet 
såsom det ser ut idag. 

Organisation och personal  

Valnämnden behöver rekrytera fler valarbetare inför valet 2022. Detta behöver dock göras 
oavsett om valdistrikten förändras eller inte. 

Medborgarperspektiv 

Valdistrikten är mer naturligt uppdelade kring ett område som medborgaren känner en 
tillhörighet till såsom Bovallstrand. Det blir närmare till vallokalerna och en tydligare 
förståelse för vilka områden som tillhör vilket valdistrikt. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslår nya valdistrikt för Sotenäs kommun till Länsstyrelsen enligt 
beslutsunderlag Förslag nya valdistrikt Sotenäs kommun 2022 med följande motivationer: 

- att föreslaget valdistrikt Bovallstrand-Tossene väntas öka i folkmängd med 
anledning av pågående detaljplanearbeten i området 
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- tydliggöra vilka områden som ingår i respektive valdistrikt med anledning av 
lokalkännedom 

- effektivisera arbete med förtidsrösterna under valdagen    

Bilaga/Bilagor 
Förslag nya valdistrikt Sotenäs kommun 2022 – 2021-05-19 
Karta inkl. valberättigade Valdistrikt Översikt Sotenäs 2021 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Valkansliet för kännedom 
 
 

  
Ulrica Constin  
Valsamordnare  

 
 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-06-09 § 109-113 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 10(15)
 

 
 
 
 
 

KS § 112 Dnr 2019/001220 

Strategiska vägfrågor, cykelleder i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Lobbygruppen för väg 171 fick uppdraget att säkerställa en förbättring av väg 171 av 
Kommunstyrelsen 2019. I tillägg senare samma år även uppdraget att se över möjligheterna att få 
till stånd en cykelled som band ihop våra samhällen i Sotenäs kommun. 
 
Cykelvägar har diskuterats i 10-15 år och mängder av motioner och medborgarförslag har sänts in i 
varierande form. Statliga, kommunala och ideella initiativ har inletts på olika håll i kommunen. 
Detta är ett förslag till en långsiktig plan med samlade åtgärder och att långsiktigta resurser avsätts 
för att uppnå en stark genomföradekraft. 
 
Förslag till genomförande; 
Cykelleder i översiktsplanen 
Ett förslag till sträckning från norr till söder för att binda ihop våra samhällen 
En sammanhållen förhandling med Trafikverket 
En budget över tid (upp till 10 år) för genomförandet 
En sammanhållen ansökningsgrupp för bidrag från regionala, nationella och internationella fonder 
En utsedd projektledare 
En utsedd politisk grupp för uppföljning och information till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-08-28 § 100, dnr 2019/248, på uppdrag av 
Kommunstyrelsen utsett en politisk lobbygrupp enligt följande; ordförande i tekniska utskottet  
Pär Eriksson (C) sammankallande, och från arbetsutskottet Roland Mattsson (M) och Lars-Erik 
Knutsson (S) till en politisk lobbygrupp med uppdrag att stärka kommunens infrastrukturarbete.  
 
På Kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-03 § 42, dnr 2019/1220, föreslog gruppen att   

• Att man ta fram en långsiktig och hållbar strategi för kommunens väg och cykelnät. 
• Planen ska omfatta årliga åtgärder inkluderande vad vi ska göra, hur vi ska göra det samt när 

vi skall genomföra det. 
• Åtgärderna skall vara finansierade. 
• Planen skall vara visuell och kommunikativ. 

Kommunstyrelsen beslutade då att ge Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag för en 
sammanhållen strategi för kommunens väg och cykelnät. 

Beslutsunderlag 

Cykelled, från idé till verklighet 2021-04-29 
Utredningsunderlag 2021-03-30 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 §  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-29 § 78 
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Forts. KS § 112 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ”Lobbygruppen för väg 171” i uppdrag att starta upp ”Projekt 
cykelled i Sotenäs kommun” inom ramarna för det tidigare beslutade strategiarbetet och att följa 
upp projektet och rapportera utvecklingen till KS. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommundirektören att utse en projektledare och att avsätta medel i 
budget 2021 för uppdraget. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om en långsiktig budget upp 
till 10 000 000 Kr över 8 år för färdigställandet, förutsatt att förhandlingar med Trafikverket slutförs 
och godkänns av densamma, samt att upphandlingar av markarbeten i enlighet med föreslagen 
cykelleds sträckning  är inom föreslagen budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att avsätta 2 miljoner 
kronor i investeringsbudget 2022, som ett första steg. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
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KSAU § 78 Dnr 2019/001220 

Strategiska vägfrågor, cykelleder i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Lobbygruppen för väg 171 fick uppdraget att säkerställa en förbättring av väg 171 av 
Kommunstyrelsen 2019. I tillägg senare samma år även uppdraget att se över möjligheterna att få 
till stånd en cykelled som band ihop våra samhällen i Sotenäs kommun. 
 
Cykelvägar har diskuterats i 10-15 år och mängder av motioner och medborgarförslag har sänts in i 
varierande form. Statliga, kommunala och ideella initiativ har inletts på olika håll i kommunen. 
 
Detta är ett förslag till en långsiktig plan med samlade åtgärder och att långsiktigta resurser avsätts 
för att uppnå en stark genomföradekraft. 
 
Förslag till genomförande; 
Cykelleder i översiktsplanen 
Ett förslag till sträckning från norr till söder för att binda ihop våra samhällen 
En sammanhållen förhandling med Trafikverket 
En budget över tid (upp till 10 år) för genomförandet 
En sammanhållen ansökningsgrupp för bidrag från regionala, nationella och internationella fonder 
En utsedd projektledare 
En utsedd politisk grupp för uppföljning och information till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-08-28 § 100, dnr 2019/248, på uppdrag av 
Kommunstyrelsen utsett en politisk lobbygrupp enligt följande; ordförande i tekniska utskottet  
Pär Eriksson (C) sammankallande, och från arbetsutskottet Roland Mattsson (M) och Lars-Erik 
Knutsson (S) till en politisk lobbygrupp med uppdrag att stärka kommunens infrastrukturarbete.  
 
På Kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-03 § 42, dnr 2019/1220, föreslog gruppen att   

• Att man ta fram en långsiktig och hållbar strategi för kommunens väg och cykelnät. 
• Planen ska omfatta årliga åtgärder inkluderande vad vi ska göra, hur vi ska göra det samt när 

vi skall genomföra det. 
• Åtgärderna skall vara finansierade. 
• Planen skall vara visuell och kommunikativ. 

Kommunstyrelsen beslutade då att ge Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag för en 
sammanhållen strategi för kommunens väg och cykelnät. 

Beslutsunderlag 

Cykelled, från idé till verklighet 2021-04-29 
Utredningsunderlag 2021-03-30 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 §  
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Forts. KSAU § 78 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ”Lobbygruppen för väg 171” i uppdrag att starta upp ”Projekt 
cykelled i Sotenäs kommun” inom ramarna för det tidigare beslutade strategiarbetet och att följa 
upp projektet och rapportera utvecklingen till KS. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommundirektören att utse en projektledare och att avsätta medel i 
budget 2021 för uppdraget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om en långsiktig budget upp 
till 10 000 000 Kr över 8 år för färdigställandet, förutsatt att förhandlingar med Trafikverket slutförs 
och godkänns av densamma, samt att upphandlingar av markarbeten i enlighet med föreslagen 
cykelleds sträckning  är inom föreslagen budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att avsätta 2 miljoner 
kronor i investeringsbudget 2022, som ett första steg. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



FRÅN IDE TILL VERKLIGHET 
CYKELLEDER I SOTENÄS KOMMUN



BAKGRUND

Cykelvägar har diskuterats i 10-15 
år.

Mängder av motioner och 
medborgarförslag har sänts in i 

varierande form.

Statliga, kommunala och ideella 
initiativ har inletts på olika håll i 

kommunen.



PROBLEMSTÄLLNING

Ingen samlad åtgärd. Inga resurser tillsatta. Ingen genomförande 
kraft.



FÖRUTSÄTTNING IDAG

Ett uppdrag En lösning Finansiering



FÖRSLAG TILL GENOMFÖRANDE

Cykelleder i översiktsplanen 

Ett förslag för en sträckning från norr till söder för att binda ihop våra samhällen.

En sammanhållen förhandling med trafikverket.

En budget över tid (upp till 10 år) för genomförandet.

En sammanhållande ansökningsgrupp för bidrag från regionala, nationella och internationella fonder.

En utsedd projekt ledare.

En utsedd politisk grupp för uppföljning och information till KS.

På gång Finns förslag på



PRELIMINÄR BUDGET

Sotenäs Kommun Trafikverket Totalt Budget variation Tids intervall

10 000 000 8 000 000 18 000 000 14 – 18 000 000 6-10 år

Mål för bidrag från fonder : 1- 3 000 000



Brygge till 
Bovallstrand



Bovallstrand 
till Uleberg



Uleberg till 
Hunnebostrand



Hunnebostrand 
till Ramsvik



Ramsvik till 
Solvik



EX PÅ UNDERLAG FRÅN KALKYLEN



FÖRSLAG TILL BESLUT

BAKGRUND

Lobbygruppen för väg 171 fick uppdraget att säkerställa en förbättring av väg 171 av KS 2019. I tillägg senare samma 
år även uppdraget att se över möjligheterna att få tillstånd en cykelled som band ihop våra samhällen i Sotenäs kommun.

FÖRSLAG

Att ge Lobbygruppen för väg 171 uppdraget : Att starta upp projektet cykelväg i Sotenäs kommun inom ramarna 
för den tidigare beslutade strategiarbetet samt innehållet i denna presentation och att följa upp projektet och rapportera 
utvecklingen till KS.

Att kommunstyrelsen beslutar om att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om en långsiktig budget upp till 10 000 000 
Kr över 8 år för färdigställandet förutsatt att förhandlingar med TRV slutförs och godkänns av densamma. Samt att 
upphandlingar av markarbeten i enlighet med föreslagen cykelleds sträckning  är inom föreslagen budget.
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30 MARS 2021  
 

 

 

UTREDNINGEN UTFÖRD AV 

 

Robert Eriksson Consulting i Bovallstrand AB 

Tossene Grävtjänst, Dingle  

Klevs gård Bovallstrand AB (samordnare) 
 

Alternativa 
cykelleder 
i Sotenäs 
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Enkel utredning om  
alternativa cykelleder i Sotenäs 
 

Ett uppdrag inom projekt Utvecklad Cykelturism i Sotenäs 2020-2021, 
Tillväxtverket ärende id 20203822 

 

 

Som en liten del av projektet Utvecklad cykelturism i Sotenäs har projektgruppen 

uppdragit åt oss att se på möjligheten att projektera en cykelled på en begränsad 

definierad sträcka i kommunen under rubriken ”Det goda exemplet” med idéskiss och 

kostnadskalkyl.  

   Sträckan bestämdes inledningsvis till i första hand Bovallstrand – Uleberg. Sträckan 

Uleberg-Hunnebo togs inte med eftersom TRV har en arbetsplan för en gång och 

cykelväg (GC) där. Utgångspunkten ska vara att binda samman besöksmål i 

kommunen. Vi ska också använda de slutsatser och erfarenheter som kan hämtas 

från Samverkan/Kultursystem Bottnafjorden som också bygger gångoch cykelled på 

alternativt sätt. 

   Om denna utredning leder till att projektet ska utvecklas vidare, bör markavtals-

frågan inledas tidigt i nästa skede. I denna utredning har endast några få informella 

kontakter tagits med aktuella markägare. 

 

 

 

 

 

 

 

Med lokal samverkan mellan markägare, företag och 

ideella krafter och med stöd av Trafikverket, regionen 

och kommunen kan vi åstadkomma bra cykelleder  

för en förbättrad miljö och folkhälsa.  
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Uppdragsupplägg 

Utgångspunkten har varit att föreslå en huvudsaklig sträckning som följer LV174 med 

ett antal viktiga parametrar.   

• I möjligaste mån placera GC på utsidan bortre dikessläntskrön för att komma på 

behörigt avstånd från länsvägens biltrafik.   

• Sträckningen ska i möjligaste mån vara på den sida av vägen där flest aktuella 

besöksmål finns. 

• Sträckningen ska i möjligaste mån undvika byte av sida på LV 174. 

• I möjligaste mån föreslå lösning som följer TRV:s gällande krav. 

• Om avvikelse från någon av ovanstående punkter uppstår ska bästa, 

ekonomiskt rimliga alternativa lösning, föreslås. 

Utredningen vill även påvisa kostnadseffektiva lösningar som bygger på lokal 

samverkan och belysa förenklade möjligheter för att skapa trygg cykling på ett 

attraktivt och tillgängligt sätt. 

 

 

Projektgenomförande 

Beslut togs om önskad standard på GC. 

• 3m bred grusad yta med krossgrus 0-18 som färdig yta. 

• 30 cm bärlager av krossgrus 0-150. 

• Fiberduk Kl3 på befintlig avjämnad markyta eller uppbyggd terrass. 

Denna beskrivna standard ger en bra möjlighet till asfaltering, till en bredd av 2,5 m 

efter 2-3 års användning. 

Exempel på uppbyggnad av gång- och cykelled utanför länsvägens vägdike i Gerlesborg. 
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Vi har besiktat den aktuella sträckan ett antal gånger från olika håll och i olika 

konstellationer. Vid varje besiktningstillfälle har viktiga parametrar diskuterats och 

noterats för bästa beslut om sträckning.  

   Projektering och kalkylering med beslut om åtgärd på varje mindre delsträcka samt 

beräknad åtgång av arbets- och maskintid samt material för terrassering har gjorts. 

Åtgärder för att lösa problem med framkomlighet vid exempelvis berg nära vägen, 

vattenhinder, byggnader mm, har projekterats/kalkylerats och ett alternativ har 

föreslagits. Exempelvis en stål/träbro vid Kvarnforsen söder om Bovallstrand. 

 

                                  
En vanlig syn nu med cyklande som stoppar upp trafiken                             Gående och cyklister utanför vägbanan 

 

Resultat 

Under arbetets gång har två nya omständigheter tillkommit vilket gjort att 

projektupplägget ändrats och utökats något.  

• Tanums kommun i samarbete Samverkan/Kultursystem Bottnafjorden har i 

januari - februari 2021 genomfört ett GC- bygge enligt vårt tänkta koncept på 

sträckan Gerlesborg-Brygge.  

• Gruppen för strategisk utveckling av vägar i Sotenäs som arbetar med en 

Åtgärdsvalsstudie i samarbete med TRV har kontaktat oss för att ta del av vårt 

arbete. 

 

Detta medförde att vi beslutade att göra ett komplett förslag med två sträckor, Brygge -

Bovallstrand och Bovallstrand – Hunnebostrand, samt en enklare kartprojektering på 

sträckan Hunnebostrand – avfarten till Solviks camping.                                                      
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Därmed skulle det gå att cykla eller gå hela vägen från Gerlesborg till Hovenäset utan 

att vara på biltrafikerad väg. 

 

 

Sammanfattning kostnader alla sträckor 

Sträcka 
Längd 
meter Pris/m Totalpris per sträcka Kommentar 

 
Bovallstrand-
Brygge  2 205          1 472 kr    3 245 550 kr  

Ingår 310 m GC Puls-kontroll-
Grönvik kalkylerat till 5000:-/m 
1,55 milj. samma standard som 
byggs 2020-21 mot Bovall. 

Bovallstrand-
Hunnebostrand 4 490          1 167 kr    5 238 450 kr    
Hunnebostrand-
Solvik 4 555          1 200 kr    5 466 000 kr  

Ej kalkylerad, bedömd efter 
övrig projektering 

Totalt 11 250          1 240 kr  13 950 000 kr    

 

 

I projekteringen är markinlösenersättning inte medräknat. Likaså är det inte 

medräknat räcke eller linjemarkering mellan länsvägens körbana och GC. Detta kan 

tillkomma på vissa sträckor efter bedömning när vi vet exakt utförande.  Kostnad ca 

1300:- per meter räcke. 

 

 

 
 

 

 

 
En grusad cykelväg som använts och satt sig under ett par års tid, samt sladdats och kompletteringsgrusats under tiden 

kan mycket väl asfalteras för att få bättre standard och mindre underhåll. 
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Underlag som använts i projekteringen. 

• Bilaga 1  Karta  Bovall - Brygge 

• Bilaga 2  Karta  Bovall - Uleberg 

• Bilaga 3  Karta  Uleberg - Hunnbo 

• Bilaga 4  Karta  Hunnebo – Ramsvik 

• Bilaga 5  Karta Ramsvik – Solvik 

• Bilaga 6 Kostnadskalkyl Cykelled februari 2021 
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BERÄKNINGSUNDERLAG – så här har vi räknat BILAGA 6 
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KONTAKTUPPGIFTER 

Klevs Gård Bovallstrand AB 

Håkan Christensson 

Tel: 0706599701 

 

Robert Eriksson Consulting i Bovallstrand AB 

Robert Eriksson 

Tel: 0761311919 

 

Tossene Grävtjänst, Dingle  

Jörgen Johansson 

Tel: 0705511048 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-06-02 § 71-108 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 6(69)
 

 
 
 
 
 

KS § 73 Dnr 2021/000081 

Återremiss Parkeringstaxa på fler platser i kommunen 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att avgiftsbelägga fler 
parkeringar i kommunens centrumkärnor. Ärendet lyftes upp i Kommunstyrelsens tekniska utskott 
den 26 februari 2021 och Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade om återremiss av den del i 
ärendet gällande parkeringsplatser som är i anslutning till badplatser för vidare handläggning.  
 
Kommunfullmäktige beslutade  2021-03-18 § 31 att införa parkeringstaxa på de föreslagna 
allmänna parkeringsplatserna daterad 2021-03-18 i enlighet med bilaga 1 Malmön, bilaga 2 
Lökholmen Hunnebostrand, samt bilaga 4 del av Tången, att gälla från 1 april 2021 och tills vidare. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-04-28 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-05-18 § 26 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18 § 31, om att 
avgiftsbelägga aktuell parkeringsplats som är belägen invid korsningen av gatorna Delfingatan – 
Dammgatan, Tången. Det innebär att parkeringsplatsen vid Delfingatan - Dammgatan skall hanteras 
likartat med andra parkeringsplatser i anslutning till bad i Sotenäs kommun och bör i detta fall 
avgiftsbefrias helt till dess att samtliga berörda parkeringsplatser har behandlats.  
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
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KSTU § 26  Dnr 2021/81 

 

Återremiss parkering badplatser 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att avgiftsbelägga fler 

parkeringar i kommunens centrumkärnor. Ärendet lyftes upp i Kommunstyrelsens tekniska utskott 

den 26 februari 2021 och Kommunstyrelsens tekniska utskott beslöt om återremiss av den del i 

ärendet gällande parkeringsplatser som är i anslutning till badplatser för vidare handläggning.  

 

Ajournering  

Ajournering begärs. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-04-28 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att ta tillbaka det beslut som togs i Kommunfullmäktige, 2021-03-18 

§ 31, om att avgiftsbelägga aktuella parkeringsplatserna på Tången. Det innebär att 

parkeringsplatserna vid Badgatan samt Delfingatan/Dammgatan hanteras likartat med andra 

parkeringsplatser i anslutning till bad i Sotenäs kommun och skall i detta fall avgiftsbefrias helt till 

dess att samtliga berörda parkeringsplatser har behandlats.  

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Sotenäs kommun 
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Återremiss parkering badplatser 
 

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

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

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

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

 
 
 
 

Fredrik Torstensson Susanne Jakobsson 
Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 

 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se
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KS § 62 Dnr 2020/000736 

Översyn av nuvarande gällande regler samt villkor för boende-
parkeringstillstånd 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden har gett ett uppdrag att se över möjligheten att ändra nuvarande regler och 
villkor för gällande boendeparkeringstillstånd från och med 2021.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-03-04 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om följande 
undantag till begränsningar i rätten till boendeparkeringstillstånd:  
 

• ”Om det finns synnerliga skäl till det, kan undantag från kraven på att den sökande ska vara 
både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten beviljas.”  
 

Byggnadsnämnden beslutade även att, för de fall att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, 
beslut om tillämpning av undantaget delegeras till byggnadsnämndens arbetsutskott.  

Beskrivning av ärendet  

Det inkommer årligen ett flertal ansökningar till Sotenäs kommun där den sökande inte är berättigad 
till ett boendeparkeringstillstånd enligt beslutade regler samt de villkor som är gällande. De allra 
flesta som ansöker om boendeparkering utan att vara berättigade till sådant är hyresgäster eller 
delårsboende fastighetsägare som bor i de centrala delarna av kommunens samhällen. I samtliga 
kommunala samhällen råder brist på parkeringsplatser speciellt på våren samt under sommartid och 
det är just under denna period på året som behovet av boendeparkering är som störst enligt de 
sökande.   
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ligger ansvaret för parkering för boende, hyresgäster och 
besökande på den enskilde fastighetsägaren. Det är inte kommunens ansvar att tillhandahålla 
parkeringsplatser för dessa. De platser som kommunen ska ställa till förfogande är de så kallade 
allmänna parkeringsplatserna. Däremot har Kommunen möjlighet att reservera parkeringsplatser. 
Enligt 10 kap. 2 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) framgår att lokala trafikföreskrifter 
om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för att underlätta för dem som bor i ett visst 
område att parkera inom detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i 
området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågan om tillstånd att parkera 
enligt föreskrifterna prövas av kommunen.  
 
De gällande regler och villkor som skall uppfyllas för att få ett boendeparkeringstillstånd beviljat 
beslutade Kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39 enligt följande;  

• För att kunna erhålla beviljat beslut om boendeparkeringstillstånd måste man enligt beslut 
av kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39  vara fastighetsägare och folkbokförd på 
fastigheten samt stå som ägare till det sökta fordonet i Transportstyrelsens bilregister. 
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Forts. KS § 62 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-02-16 § 37 
Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-04-20 § 39, ärende KA 06/254 
Regler och avgift för boendeparkeringstillstånd - konsoliderad version 2021-01-20 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-03-04 § 29 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Byggnadsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om följande undantag till begränsningar i rätten till 
boendeparkeringstillstånd:  
 

Om det finns synnerliga skäl till det, kan undantag från kraven på att den sökande ska vara 
både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten beviljas. 

 
Byggnadsnämnden beslutar att, för de fall att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, beslut om 
tillämpning av undantaget delegeras till byggnadsnämndens arbetsutskott.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(33)
 

 
 

BN § 29  Dnr BN 2020/736 

Översyn av nuvarande gällande regler samt villkor för boende-
parkeringstillstånd 
Byggnadsnämnden har gett Sotenäs kommuns trafikingenjör i uppdrag att se över möjligheten att 
ändra nuvarande regler samt villkor gällande boendeparkeringstillstånd från och med 2021. Ärendet 
lyftes upp på Byggnadsnämndens möte den 3 december 2020 där beslut togs om återremiss till 
förvaltningen för formulering av ett undantag från bestämmelserna i boendeparkeringspolicyn och 
för utredning av om det i undantaget går att göra skillnad mellan folkbokförda och 
kommunmedlemmar.   

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-02-16 § 37 
Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-04-20 § 39, ärende KA 06/254 
Regler och avgift för boendeparkeringstillstånd - konsoliderad version 2021-01-20 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar avslag på arbetsutskottet förslag om undantag till begränsningar 
 
Klaes Mattsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om undantag till begränsningar 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag mot Klaes Mattssons förslag och finner att 
nämnden antar Klaes Mattssons förslag. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige att besluta om följande undantag till begränsningar i 
rätten till boendeparkeringstillstånd:  
 

Om det finns synnerliga skäl till det, kan undantag från kraven på att den sökande ska vara 
både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten beviljas. 

 
Byggnadsnämnden beslutar att, för de fall att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, beslut om 
tillämpning av undantaget delegeras till byggnadsnämndens arbetsutskott.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Reservation 

Britt Wall (S) och Vivianne Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Översyn av nuvarande gällande regler samt villkor för 
boendeparkeringstillstånd inom Sotenäs kommun 

Bakgrund 
Byggnadsnämnden har gett Sotenäs kommuns trafikingenjör i uppdrag att se över 
möjligheten att ändra nuvarande regler samt villkor gällande boendeparkeringstillstånd 
från och med 2021. Ärendet lyftes upp på Byggnadsnämndens möte den 3 december 
2020 där beslut togs om återremiss till förvaltningen för formulering av ett undantag 
från bestämmelserna i boendeparkeringspolicyn och för utredning av om det i 
undantaget går att göra skillnad mellan folkbokförda och kommunmedlemmar.   
  

Beskrivning av ärendet 
Det inkommer årligen ett flertal ansökningar till Sotenäs kommun där den sökande inte 
är berättigad till ett boendeparkeringstillstånd enligt beslutade regler samt de villkor 
som är gällande. De allra flesta som ansöker om boendeparkering utan att vara 
berättigade till sådant är hyresgäster eller delårsboende fastighetsägare som bor i de 
centrala delarna av kommunens samhällen. I samtliga kommunala samhällen råder brist 
på parkeringsplatser speciellt på våren samt under sommartid och det är just under 
denna period på året som behovet av boendeparkering är som störst enligt de sökande.  
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ligger ansvaret för parkering för boende, hyresgäster 
och besökande på den enskilde fastighetsägaren. Det är alltså inte kommunens ansvar 
att tillhandahålla parkeringsplatser för dessa. De platser som kommunen ska ställa till 
förfogande är de så kallade allmänna parkeringsplatserna. Däremot har Kommunen 
möjlighet att reservera parkeringsplatser. Enligt 10 kap. 2 § andra stycket 
trafikförordningen (1998:1276) framgår att lokala trafikföreskrifter om parkering får 
innefatta särskilda bestämmelser för att underlätta för dem som bor i ett visst område att 
parkera inom detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i 
området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågan om tillstånd att 
parkera enligt föreskrifterna prövas av kommunen. 
 

Formulering av undantag 
Vilka regler samt villkor som skall uppfyllas för att få ett boendeparkeringstillstånd 
beviljat har Kommunfullmäktige tagit beslutat om 2006-04-20 § 39, och är följande; 
 
- För att kunna erhålla beviljat beslut om boendeparkeringstillstånd måste man enligt 
beslut av kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39 (bilaga 1) vara fastighetsägare och 
folkbokförd på fastigheten samt stå som ägare till det sökta fordonet i 
Transportstyrelsens bilregister.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
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Det skall dessutom vara omöjligt att kunna parkera på den egna fastigheten på grund av 
att den exempelvis är för liten och/eller att det är så stora nivåskillnader att det inte går 
att anlägga parkering på tomten. Det skall heller inte finnas någon 
gemensamhetsanläggning för parkering knuten till fastigheten. 
 
En konsoliderad version av gällande regler och avgift för boendeparkeringstillstånd 
bifogas (bilaga 2).   
 

Utredning av om det i undantaget går att göra skillnad mellan 
folkbokförda och kommunmedlemmar??  
”Den i kommunala likställighetsprincipen innebär att kommunen inte får 
särbehandla vissa kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Principen gäller 
således endast i förhållande till kommunens egna medlemmar i den betydelse begreppet 
har i kommunallagen. Däremot utgör likställighetsprincipen inte något hinder för 
kommunen att särbehandla icke kommunmedlemmar. Enligt likställighetsprincipen har 
kommunfullmäktige således varit behöriga att ta ut en högre båtplatsavgift av icke 
kommunmedlemmar än av kommunens egna medlemmar”. RÅ 1996 ref 9 
 
”Regeringsrätten finner således inte visat att det föreligger sakliga skäl för att 
differentiera taxan för färjetrafiken till nackdel för kommunmedlemmar som inte är 
bosatta på Ven, och att det överklagade beslutet följaktligen strider mot den i 2:2§ 
kommunallagen angivna likställighetsprincipen. Beslutet skall därför enligt 10 kap. 8 § 
första stycket 4. Kommunallagen upphävas” RÅ 1987 ref 17 
 
I det förslag som Byggnadsnämnden uppmanat förvaltningen att ta fram frånfaller 
kommunen sitt krav på att en person ska vara både folkbokförd och fastighetsägare. Den 
föreslagna skrivningen utgör alltså en möjlighet för alla kommunmedlemmar att, vid 
synnerliga skäl, få undantag från kravet på dubbla kommunmedlemskap. Huvudregeln 
är ett krav på "dubbla kommunmedlemskap" och det nu föreslagna undantaget ger vid 
synnerliga skäl möjlighet för alla kommunmedlemmar att få undantag från huvudregeln. 
Enligt förvaltningens uppfattning strider det föreslagna undantaget inte mot 
likställighetsprincipen.  
 

Beslut om undantag - delegationsordningen  
Beslut gällande boendeparkeringstillstånd hanteras idag av tjänsteman på delegation 
från Byggnadsnämnden. 
 
Beslut enligt den nu föreslagna undantaget från kraven bör dock hanteras av 
Byggnadsnämnden eller dess utskott. 
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Konsekvensbeskrivning av ärendet 
Boendeparkeringstillstånden gäller endast för ett kalenderår i taget och det beviljas cirka 
25 boendeparkeringstillstånd inom kommunen per år där den sökande uppfyller 
gällande regler samt villkor och cirka 10 - 15 sökande nekas boendekort varje år på 
grund utav att de inte uppfyller kraven. 
 
Att genomföra en förändring genom att minska eller förenkla nuvarande gällande 
villkor och regler innebär att kommunen ger fler möjlighet att få sin ansökan beviljad 
men det innebär också att övriga parkörer skulle få svårare att hitta parkeringsplats. 
 

Slutsats 
Utifrån byggnadsnämndens uppdrag föreslås det undantag från bestämmelserna som 
framgår av förvaltningens förslag till beslut nedan och beslut om undantag fattas av 
nämndens arbetsutskott.  

 

Bilagor 
Kommunfullmäktiges beslut 2006-04-20 § 39, ärende KA 06/254 
Regler och avgift för boendeparkeringstillstånd - konsoliderad version 2021-01-20 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar om följande undantag till begränsningar i rätten till 
boendeparkeringstillstånd: 
 
Om det finns synnerliga skäl till det, kan undantag från kraven på att den sökande ska 
vara både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten beviljas. 
 
Byggnadsnämnden beslutar att, för de fall att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, 
beslut om tillämpning av undantaget ska fattas av Byggnadsnämndens arbetsutskott.  
 
 

  
Fredrik Torstensson Susanne Jakobsson 
Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 
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Förslag 2021-01-20  

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

Regler och avgift för boendeparkeringstillstånd 
 
Beslutade av kommunfullmäktige 2006-04-20 § 39, ärende KA 06/254 
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-xx-xx 
 
§1 För att kunna erhålla beslut om boendeparkering måste man vara fastighetsägare, 
folkbokförd på fastigheten samt stå som ägare till det sökta fordonet i 
Transportstyrelsens fordonsregister.  
 
Det ska dessutom vara omöjligt att kunna parkera på den egna fastigheten på grund av 
att den är för liten och/eller att det är så stora nivåskillnader att det inte går att anlägga 
parkering på tomten.  
 
Det ska heller inte finnas någon gemensamhetsanläggning för parkering knuten till 
fastigheten. 
 
Om det finns synnerliga skäl till det, kan undantag från kraven på att den sökande ska 
vara både fastighetsägare och folkbokförd på den aktuella fastigheten beviljas. 
 
§2 Boendeparkeringskortet gäller med följande villkor och begränsningar på vissa 
parkeringsplatser inom det närområde i Sotenäs kommun som du är boende. Den gata 
eller det område som tillståndet är gällande för finns angivet på parkeringstillståndet.  
 
Denna form av parkeringstillstånd innebär att Sotenäs kommun skyltar upp vissa 
parkeringsplatser med boendeparkeringsskylt enl. lokala trafikföreskrifter och där får 
endast boende med tillstånd parkera. Dessa parkeringsplatser får inte märkas upp med 
fordonens registreringsnummer eller annan personlig utmärkning. Om flera 
parkeringsplatser finns tillgängliga på samma område eller gata får fordonen parkera på 
den parkeringsruta som finns tillgänglig och som det bevilja tillståndet anger. På dessa 
specifika p-platser finns ingen tidsbegränsning på när fordonet måste flyttas.  
 
Man har som fastighetsägare rätt att ansöka om ett parkeringstillstånd per fastighet. 
Fastighetsägaren får i sin ansökan uppge två fordon och dess registreringsnummer. 
Dessa två registreringsnummer finns då registrerade på samma parkeringstillstånd och 
det är då upp till boendeparkeringstillstånds innehavaren att välja vilket av fordonen 
som ska nyttja den avtalade parkeringsplatsen. 
 
Boendeparkeringstillståndet skall placeras väl synligt i framrutan för att underlätta 
parkeringsövervakningen. 
 
Tillståndet gäller inte för avställda fordon.   
 
Kopia eller avskrift av tillstånd gäller inte samt förkommet parkeringstillstånd ersätts 
inte. Polismans och trafikövervakarens anvisningar ska efterföljas och missbruk av 
tillståndet kan föranleda dess återkallelse.  
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KS § 114 Dnr 2021/000504 

Taxa gästhamnar 2021 och tills vidare 

Sammanfattning 

Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Bovallstrand, Hunnebostrand, 
Väjern, på Hasselösund, på Smögen och på Malmön. Servicegraden varierar något mellan 
hamnarna så därav är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsongs 
indelning.  
 
Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Pga rådande 
pandemi så bör taxan lämnas omförändrar precis som under 2020. 

Bakgrund 

Nuvarande taxa antagen i KF 2019-04-25 §25 KA2019/372  
Enligt beslut i KF 2020-04-29 §48 KA2019/1269 så ska ovan taxa även gälla under 2020. 
 
Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i följande hamnar Kungshamn, Bovallstrand, 
Hunnebostrand, Väjern, Hasselösund, Smögen och på Malmön. Servicegraden varierar något 
mellan hamnarna så därav är taxan olika för dessa hamnar.  
Taxan är också olika beroende på vilken tid på säsongen det är, högsäsongen är under veckorna 28–
30 och där får verksamheten huvuddelen av sina intäkter dvs 80%. 
 
Gästhamnarna är populära besöksmål men även uppskattade utflyktsmål också av dem som inte har 
båt. En fungerande gästhamn bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på högsäsong. 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2021-06-08 
Föreslagen taxa daterad 2019-04-25 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår att högsäsongen för gästhamnarna förlängs med 4 veckor, från v 26 tom 
v 32, innebörden blir att den idag så kallade mellansäsongstaxan stryks och ersätts med högsäsongs 
taxan. 
Therése Mancini (S) och Mikael Andersson (-) föreslår bifall till Olof Börjessons (C) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 15(15)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 114   

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar enligt förslag 2019-04-25 med revidering av  
att högsäsongen för gästhamnarna förlängs med 4 veckor, från v 26 -v 32, innebörden blir att den 
idag så kallade mellansäsongstaxan stryks och ersätts med högsäsongs taxan. 
 
Gästhamnstaxa 2021 gäller tills vidare.  
Om inget annat beslutas räknas taxan upp årligen med KPI.  
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Daniel Jarnrot 

Telefon: 0523-66 46 82 
E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se 
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Taxa Gästhamnar 2021 och tills vidare 
  

Sammanfattning 
Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Bovallstrand, 
Hunnebostrand, Väjern, på Hasselösund, på Smögen och på Malmön. Servicegraden 
varierar något mellan hamnarna så därav är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är 
också olika beroende på säsongs indelning.  
 
Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. 
Pga rådande pandemi så bör taxan lämnas omförändrar precis som under 2020. 

Bakgrund 
Nuvarande taxa antagen i KF 2019-04-25 §25 KA2019/372.  
Enligt beslut i KF 2020-04-29 §48 KA2019/1269 så ska ovan taxa även gälla under 
2020. 
 
Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i följande hamnar Kungshamn, 
Bovallstrand, Hunnebostrand, Väjern, Hasselösund, Smögen och på Malmön. 
Servicegraden varierar något mellan hamnarna så därav är taxan olika för dessa hamnar.  
Taxan är också olika beroende på vilken tid på säsongen det är, högsäsongen är under 
veckorna 28–30 och där får verksamheten huvuddelen av sina intäkter dvs 80%. 
 
Gästhamnarna är populära besöksmål men även uppskattade utflyktsmål också av dem 
som inte har båt. En fungerande gästhamn bidrar till den lokala turistnäringen 
framförallt på högsäsong. 
 

Utredning och förslag 

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

Förslaget 
I bilaga 1 daterat 2019-04-25.  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Daniel Jarnrot 

Telefon: 0523-66 46 82 
E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se 
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Medborgarperspektiv 
Avgiften belastar i första hand besökande till kommunen.  
 

Ekonomi  
Föreslagen taxa följer fastslagen budgetramen för 2021 dvs inga förändringar. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar enligt bifogad bilaga daterad 2019-04-
25 att gälla från fattat beslut och tills vidare.  
 
Om inget annat beslutas räknas taxan upp årligen med KPI.  
 

Bilaga/Bilagor 
1. Föreslagen taxa daterad 2019-04-25 
 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Drift och Projektchef 
Anläggningschef 
Hamningenjör 
 
 
 
 
 
 

   
Fredrik Torstensson Daniel Jarnrot 
Avdelningschef Drift och Projekt Hamningenjör 

 
 
 



Större fartyg, typ skutor liggande långsides vid kaj kr/per dygn 800

Dessa båtar ska anmäla sin ankomst till hamnavdelning för överenskommelse

om plats

Elavgift (endast laddningsström) kr/per dygn 60

Avgift vid betalning vid brygga/kaj kr 50

Smögen, Hunnebostrand

Lågsäsong MellansäsongHögsäsong MellansäsongLågsäsong

Båtlängd v1-25 v26-27 v 28-30 v31-32 v33-52

< 10 m 60 290 370 290 60

10-12 m 70 350 440 350 70

12-14 m 90 410 550 410 90

14-18 m 100 460 660 460 100

> 18 m 120 520 790 520 120

Kungshamn, Hasselösund, Bovallstrand

Lågsäsong MellansäsongHögsäsong MellansäsongLågsäsong

Båtlängd v1-25 v26-27 v 28-30 v31-32 v33-52

< 10 m 60 230 340 230 60

10-12 m 70 290 400 290 70

12-14 m 90 350 510 350 90

14-18 m 100 410 630 410 100

> 18 m 120 460 760 460 120

Väjern, Malmön

Lågsäsong MellansäsongHögsäsong MellansäsongLågsäsong

Båtlängd v1-25 v26-27 v 28-30 v31-32 v33-52

< 10 m 60 180 300 180 60

10-12 m 70 230 360 230 70

12-14 m 90 290 420 290 90

14-18 m 100 350 550 350 100

> 18 m 120 410 660 410 120

Taxa 2019 KF 2019-04-25 §29 KA 2019/372 

gäller fom 2019-05-01

pris kr/dygn inkl moms
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KS § 86 Dnr 2020/000687 

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

Sammanfattning 

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

Beskrivning av ärendet 

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

Andra kommuner 
Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift har vunnit 
laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 kommuner följt Vellinge och 
antagit samma lydelse.  
 
Insamling av pengar 
11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 32(69)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 86 

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av Bilaga D i 
relaterade dokument nedan. 
 
Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses 

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

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

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

 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller tillståndsplikt 
(§12) avseende insamling av pengar. 
 
Munkedal stod åter i begrepp att pröva tiggeriförbud på centrala platser i kommunen, ärendet  
återremitterades från Kommunfullmäktige 2020-10-26 med motiveringen att ärendet behöver 
kompletteras med samtliga bilagor. Ärendet utgick ur KS dagordning i Munkedal 2021-01-08 och 
2021-02-08 och togs åter upp på KS 2021-04-12 då förslaget sändes vidare till KF 2021-04-26 § 38 
som avslog ärendet.  

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

Definitioner 

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

Offentlig plats  
Med offentlig plats avses enligt 1 kap 2 § ordningslagen (1993:1617)  

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

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

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt  
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.  
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Forts. KS § 86 

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

Beslutsunderlag 

Motion 2019-11-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-12 § 18 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-09 § 138 
Kartbilagor 2021-04-08 
Förslag på revidering av Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 2021-04-08 

Yrkande 

Anders Persson (SD), Mats Abrahamsson (M), Jeanette Loy (M) och Robert Yngve (KD) 
föreslår bifall till förslaget. 
Mikael Sternemar (L), Therése Mancini (S) och Olof Börjesson (C) föreslår avslag till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Perssons (SD) med fleras bifallsförslag mot Mikael 
Sternemars (L) med fleras avslagsförslag och finner att Kommunstyrelsen antar Anders Perssons 
(SD) med fleras bifallsförslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Följande omröstningsproposition fastställs, den som bifaller förslaget röstar JA, den som vill avslå  
förslaget röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 7 JA-röster mot 6 NEJ-röster. Se 
omröstningsbilaga. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att införa följande i den lokala ordningsstadgan i punkt 12;  
 
Insamling av pengar  
 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av kartbilagor, 
daterade 2021-04-08. 
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Forts. KS § 86 

 
Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen Västra Götaland och Polismyndigheten. 
 

Reservation 

Mikael Sternemar (L), Therése Mancini (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
Olof Börjesson (C) reserverar sig mot beslutet. 
 

Protokollsanteckning 

Magnus Johansson (V) och Yngve Johansson (MP)  lämnar en skriftlig protokollsanteckning. 
 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Forts. KS § 86 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
Roland Mattsson M X   
Nils Olof Bengtson M X   
Jeanette Loy M X   
Susanne Aronsson de Kinnaird M X   
Olof Börjesson C  X  
Mikael Sternemar L  X  
Robert Yngve KD X   
Therese Mancini S  X  
Lars-Erik Knutsson S  X  
Birgitta Albertsson S  X  
Bengt Sörensson  S  X  
Anders Persson SD X   
     
Mats Abrahamsson M X   

Summa (13)  7 6  
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Forts. KS § 86   Reservation 

 
Therése Mancini (S) lämnar en skriftlig reservation enligt följande; 
 
Socialdemokraterna  reserverar sig mot införande av förbud mot passiv insamling av pengar i lokala 
ordningsföreskrifter Sotenäs kommun. Vi anser att fattigdom kan man inte förbjuda eller ta bort 
genom ett förbud. Vi måste bekämpa det med rättighetsperspektiv och sociala insatser.   
Vi ifrågasätter att Sotenäs kommun avsätter så mycket tid och skattemedel åt frågan.  
Vi anser att det främsta problemet med passivt tiggeri är människors fattigdom och vi anser inte att 
ett förbud löser det problemet. 
 
Mikael Sternemar (L) lämnar en skriftlig reservation enligt följande; 
 
I förarbetena till OL tas penninginsamling upp som ett exempel på förfarande som kan behöva 
regleras i lokala ordningsföreskrifter. SKR:s underlag för lokala ordningsföreskrifter till 
kommunerna innehåller en punkt som reglerar penninginsamling. Att i lokala ordningsföreskrifter 
reglera penninginsamling på offentlig plats får därför närmast anses vara norm bland Sveriges 
kommuner. I SKR:s underlag för lokala ordningsföreskrifter har bestämmelsen utformats enligt 
följande: Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 
Med ovanstående motiveringar anser Liberalerna att Sotenäs kommun skulle införa tillståndsplikt 
för passiv penninginsamling i stället för att driva symbolpolitik. Förbud mot passiv 
penninginsamling kan bara begränsas till ett fåtal platser och berör bara en begränsad geografisk 
yta. Sannolikheten för att tiggeriet uppstår på nya platser i anslutning till de utpekade områdena är 
stor. 
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Forts. KS § 86  Protokollsanteckning 

Magnus Johansson (V) lämnar följande protokollsanteckning; 
  
Vi anser att det är fruktansvärt inhumant med bestämmelser som förbjuder och i förlängningen gör 
det brottsligt för människor i nöd att be om hjälp. Att förbjuda tiggeri som symptom på fattigdom är 
lika stolligt som att utförsäkra sjuka och tro att de skall bli friska. Självklart vill vi i Vänsterpartiet 
inte se ett samhälle där människor tvingas tigga för att klara sig. Vi har och kommer alltid arbeta för 
välfärdssamhällen där människor vid behov får stöd och hjälp oavsett bakgrund och härkomst.  
 
 
 
Yngve Johansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning; 
 
Miljöpartiet de gröna i Sotenäs anser inte att ett förbud är det som medför att människor som tigger 
får en bättre situation. Vi anser att det är viktigt att stå upp för mänskliga rättigheter i alla 
sammanhang och arbetar för de på alla de politiska nivåer där vi är representerade. 
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Utredning om införande av förbud mot passiv insamling av 
pengar i Lokala ordningsföreskrifter 
 

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

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

Andra kommuner 

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

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

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

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

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

Regelverk  

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

Definitioner 

Allmän plats  

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

Offentlig plats  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
c) Följande idrottsplatser: 

 Idrottsplatsen Kungshamnsvallen 
 Idrottsplatsen Hunnebostrand 
 Idrottsplatsen Bovallstrand 
 Idrottsplats Smögen 

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

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

6 §  

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

7 §  

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

8 §  

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

9 §  

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

10 § 

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

11 §  

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

12 §  

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

Förtäring av alkohol 

132 §  

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

143 §  
Ambulerande försäljning får inte ske på Smögenbryggan. 

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

154 §  
Camping får inte ske på offentliga platser. 
 
  

Formaterat: Rubrik 2
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Hundar 

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

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

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



 
 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter | Kommunfullmäktige | 2016-11-23 | Dnr KA 2015/709 | Sid 6/6 
Förslag 2021-04-08 

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

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  

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

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

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

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



Nya ICA Bovallstrand, förslag 2021-04-08



1. Samhällsbyggnadskartan

10 0 10 [m]

1:300

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

COOP Hunnebostrand, förslag 2021-04-08



1. Samhällsbyggnadskartan
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© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

ICA Skeppet Kungshamn 2021-04-08



1. Samhällsbyggnadskartan
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© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

COOP Väggabacken Kungshamn
förslag 2021-04-08



1. Samhällsbyggnadskartan

10 0 10 [m]

1:300

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

Systembolaget Kungshamn  förslag 2021-04-08



1. Samhällsbyggnadskartan
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© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

ICA Hasselösund, förslag 2021-04-08



1. Samhällsbyggnadskartan
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o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

COOP Bohus-Malmön förslag 2021-04-08
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KS § 138 Dnr 2020/000687 

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

Sammanfattning 

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

Beskrivning av ärendet 

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

Andra kommuner 

Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift har vunnit 
laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 kommuner följt Vellinge och 
antagit samma lydelse.  
 
Insamling av pengar 
11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av Bilaga D i 
relaterade dokument nedan. 
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Forts. KS § 138 

 
Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses 

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

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

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

 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller tillståndsplikt 
(§12) avseende insamling av pengar. 

Regelverk  

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

Slutsats 

Vellinge kommun och Munkedals kommun har valt två olika vägar för att reglera ”insamling av 
pengar”. I Vellinge är det förbjudet på vissa platser medan det i Munkedal är en tillståndspliktig 
verksamhet. 
Sammanfattningsvis är det möjligt att reglera formerna för ”insamling av pengar”. 

Beslutsunderlag 

SKL Cirkulär 1995:41 
Gällande Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 
Förslag på revidering av Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 2020-06-26 
Kartbilaga 2020-08-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 157 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår att ärendet återremitteras för att 
uppdatera kartmaterialet.  
Olof Börjesson (C) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att förslaget ska avslås. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återemitteras och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
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Forts. KS § 138 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att uppdatera kartmaterialet.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Forts. KS § 138 

Protokollsanteckning 

Yngve Johansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning; 
 
Miljöpartiet reserverade sig i kommunfullmäktige den 2020-03-12 mot att utreda ett förbud att 
tigga, som ju är ett sätt att be om hjälp. 
Mp anser inte att ett förbud är det som medför att människor som tigger får en bättre situation. 
Att människor tigger för försörjning har sannolikt olika orsaker och är på flera vis tragiskt och 
problematiskt, och något som berör oss. Det är därför viktigt att i de politiska samarbeten vi ingår i 
driva frågor om människors situation och rättigheter och hitta vägar framåt för lösningar. 
Som förslaget presenteras på kartmaterialet följer inte gränserna de övriga ordningsreglerna utan är 
betydligt utökade. 
Ifrågasättas kan också på vilket sätt kommunen ska kunna reglera privata näringsidkares mark. 
Miljöpartiet stödjer inte förslaget om att införa förbud mot passiv insamling av pengar i de lokala 
ordningsföreskrifterna. 
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KF § 18 Dnr 2019/001402 

Motion om passivt tiggeri 

Sammanfattning  

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

Beskrivning av ärendet 

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

Andra kommuner 
Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift har vunnit 
laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 kommuner följt Vellinge och 
antagit samma lydelse.  
 
Insamling av pengar 
11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden (som framgår av Bilaga D i 
relaterade dokument nedan.) 
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Forts. KF § 18 

Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses; 

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

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

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

 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller tillståndsplikt 
(§12) avseende insamling av pengar. 

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

Slutsats 

Vellinge kommun och Munkedals kommun har valt två olika vägar för att reglera ”insamling av 
pengar”. I Vellinge är det förbjudet på vissa platser medan det i Munkedal är en tillståndspliktig 
verksamhet. 
Sammanfattningsvis är det möjligt att reglera formerna för ”insamling av pengar”. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-11-26 
SKL Cirkulär 1995:41 
Gällande Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 
Motion Passivt tiggeri 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 6 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-26 § 13 

Yrkande 

Annica Erlandsson (S), Britt Lindgren (C), Yngve Johansson (MP), Ewa Ryberg (V), Vivianne 
Gustafsson (S), Gerardo Alas (S), Therese Mancini (S) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås. 
Mats Abrahamsson (M), Mathias Bruno (M), Sebastian Andersson (SD), Kajsa Åkesson (M) och 
Rosita Holmström (M) föreslår bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens och Annica Erlandssons (S) med fleras 
avslagsförslag mot Mats Abrahamssons (M) med fleras bifallsförslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar Annica Erlandssons (S) med fleras avslagsförslag. 
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Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordföranden fastställer följande omröstningsproposition fastställs; Den som vill att motionen ska 
avslås röstar JA, den som vill bifalla motionen röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 14 JA-röster och 16 NEJ-röster och 1 avstår. Se bilaga.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar motionen ska bifallas.  
 

Reservation 

Stig-Arne Helmersson (C) och Britt Lindgren (C) reserverar sig mot beslutet. 
Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L), Vivianne Gustafsson (S), Ewa Ryberg (V) och Yngve 
Johansson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet.  
 
Ewa Ryberg (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande; Vi anser att det är fruktansvärt 
inhumant med bestämmelser som förbjuder och i förlängningen gör det brottsligt för människor i 
nöd att be om hjälp. Att förbjuda tiggeri som symptom på fattigdom är lika stolligt som att 
utförsäkra sjuka och tro att de skall bli friska. Självklart vill vi i Vänsterpartiet inte se ett samhälle 
där människor tvingas tigga för att klara sig. Vi har och kommer alltid arbeta för välfärdssamhällen 
där människor vid behov får stöd och hjälp oavsett bakgrund och härkomst. Det är sociala reformer 
och insatser för att stötta människor som leder till vägen ut ur fattigdom. Både här i Sverige och i 
Europa. Fattigdom bekämpas med en rättvis fördelningspolitik och minskade samhällsklyftor, inte 
med förbud. Därför reserverar sig Vänsterpartiet mot beslutet att bifalla motionen om att undersöka 
möjligheten till ett tiggeriförbud. 
 
Yngve Johansson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande; Miljöpartiet de gröna 
reserverar sig mot beslutet om att utreda ett förbud mot tiggeri i Sotenäs kommun. Vi anser att det 
strider mot de mänskliga rättigheterna och att det inte går att förbjuda fattigdom. 
 
Vivianne Gustafsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande; Socialdemokraterna i 
Sotenäs reserverar sig mot en utredning av passivt tiggeriförbud i Sotenäs kommun. Vi anser att 
fattigdom kan man inte förbjuda eller ta bort genom ett förbud. Vi måste bekämpa det med 
rättighetsperspektiv och sociala insatser. Vi ifrågasätter att Sotenäs kommun avsätter så mycket tid 
och skattemedel åt att utreda frågan. Vi anser att det främsta problemet med passivt tiggeri är 
människors fattigdom och vi anser inte att motionens intentioner löser det problemet. 
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Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande; Reservation mot KF:s beslut om utredning av Tiggeriförbud Liberalerna i Sotenäs är 
negativa till införandet av Tiggeriförbud i Sotenäs. Där med ser vi ingen anledning till att utreda 
denna fråga. Vi återkommer med mer utvecklade ståndpunkter i frågan när den återkommer till KF. 
 

 

Skickas till 

Motionärerna 
Administrativ chef 
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Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
1 Mats Abrahamsson  M  X  
2 Ragnhild Selstam M  X  
3 Roland Mattsson M   X  
4 Nils Olof Bengtson M  X  
5 Göran Hahne M  X  
6 Eva Abrahamsson M  X  
7 Ronald Hagbert M  X  
8 Rosita Holmström M  X  
9 Kajsa Åkesson M  X  
10 Lars Kinnmalm M  X  
11 Mathias Bruno  M  X  
12 Mikael Andersson -   X 
13 Stig-Arne Helmersson C X   
14 Britt Lindgren  C X   
15 Mikael Sternemar L X   
16 Michael Sandberg  L X   
17 Robert Yngve KD  X  
18 Therese Mancini  S X   
19 Lars-Erik Knutsson S X   
20 Annica Erlandsson S X   
21 Geraldo Alas S X   
22 Birgitta Albertsson S X   
23 Jan Ulvemark S X   
24 Vivianne Gustafsson S X   
25 Kent Östergren S X   
26 Ewa Ryberg V X   
27 Yngve Johansson  MP X   
28 Pål Ohlzon SD  X  
29 Sebastian Andersson SD  X  
30 Cecilia Simonsson SD  X  
     
31 Helene Stranne, ordförande  M  X  

Summa (31)  14 16 1 

 
  



 

 

2019-11-04 

Motion Sverigedemokraterna Sotenäs 

Förbud av passivt tiggeri 

 

I Sotenäs kommun ska människor inte behöva tigga sig till försörjning. Under de senaste åren 
har tiggeriet blivit synligt vid levande stråk. Vanligtvis utanför systembolaget och våra lokala 
mataffärer i kommunen. 

 

I dagsläget är det främst medborgare från Rumänien och Bulgarien som använder sig av tiggeri. 
Det finns uppgifter om att tiggeriet är organiserat och att kriminella exploaterar utsatta 
människor. 

Då de lever i skåpbilar medför det även att olovlig bosättning och hygien utförs på privat eller 
allmän mark. 

 

Därför föreslår Sverigedemokraterna Sotenäs 

Att: Sotenäs kommun undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA 
Ankaret, ICA Tärnan, ICA Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop 
Hunnebostrand. 

 

Veronica Johansson (SD) 

Torbjörn Johansson (SD) 
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KS § 72 Dnr 2020/000970 

Motion gällande översyn av trafikreglering sommartid i 
Hunnebostrands äldre delar 

Sammanfattning 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 

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

Motion 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-26 § 132 
Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-09 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-04-22 § 65 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 85 

Kommunstyrelsens förslag 

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

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 85 Dnr 2020/000970 

Motion gällande översyn av trafikreglering sommartid i 
Hunnebostrands äldre delar 

Sammanfattning 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Motion 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-26 § 132 
Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-03-09 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-04-22 § 65 
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Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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BN § 65  Dnr BN 2021/289 

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

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

Beslutsunderlag 

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

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Byggnadsnämndens beslut 

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

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

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

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

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

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

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

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

 
 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se


 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Skickas till 
Förslagsställarna 
Samhällbyggnadsförvaltningen 
Diariet 
 

  
 
 
 
Fredrik Torstensson 

 
 
 
Susanne Jakobsson 

Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 
 

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

 

 

   Sotenäs kommun 
   Kommunfullmäktige 

 

 

 

Motion om översyn av trafikregleringen sommartid i Hunnebostrands äldre 
delar 

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

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

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

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

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

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

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

• Hur tillgodoses blåljusverksamhetens behov av framkomlighet? 

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

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

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

 

 

Therése Mancini (S)   Lars-Erik Knutsson (S) 
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KS § 83 Dnr 2021/000162 

Motion - om hörlurar till digitala möten 

Sammanfattning 

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

Beskrivning av ärendet 

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

Konsekvensbeskrivning 

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

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-03-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 91 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
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KS § 83 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

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

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 91 Dnr 2021/000162 

Motion - om hörlurar till digitala möten 

Sammanfattning 

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

Beskrivning av ärendet 

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

Konsekvensbeskrivning 

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

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-03-26 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

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

 

Skickas till 

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

Motion - om hörlurar till digitala möten 

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

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

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

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

 

Beslutet skickas till 
Motionären 
 
 

  
Anna-Lena Höglund Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommundirektör 

 
 



	
	
Motion	om	hörlurar	till	digitala	möten	
	
Under	den	pågående	pandemin	har	det	blivit	fler	digitala	mötena	i	det	politiska	forumet	och	det	
kommer	säkerligen	efter	att	pandemin	lugnat	ner	sig	fortsätta	i	viss	mån	med	digitala	möten.	Det	är	
många	saker	att	tänka	på	under	ett	digitalt	möte,	hur	man	ser	ut	i	kameran,	vilken	mottagning	man	
har,	ljudkvalitet	med	mera.	För	ett	bättre	och	mer	isolerat	ljud	i	mötesrummet	föreslår	jag	att	våra	
förtroendevalda	får	ett	headset	som	är	kompatibelt	med	den	teknik	de	förtroendevalda	har,	
naturligtvis	ska	dessa	lämnas	tillbaka	när	man	slutar	sitt	uppdrag	precis	som	annan	lånad	teknik.	
Hörlurar	med	mikrofon	ger	ett	bättre	ljud	jämfört	med	om	man	har	en	inbyggd	högtalare	i	sin	teknik	
och	det	är	ett	mer	säkert	sätt	om	man	sitter	hemma	då	ingen	utanför		kan	höra	det	som	sägs	i	mötet	
eftersom	ljudet	isoleras	till	hörlurarna.	
	
Jag	föreslår	att	
Kommunens	förtroendevalda	får	ett	personligt	headset	som	är	kompatibelt	med	iPad/dator	som	
tillhandahålls	under	uppdragstiden.	
	
Therése	Mancini	(S)	
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KS § 84 Dnr 2020/000875 

Motion - Politisk frågestund 

Sammanfattning 

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

Beskrivning av ärendet 

Enligt Kommunallagen är det inte tillåtet att låta utomstående personer att yttra sig på fullmäktiges 
sammanträden. Kommunallagen är styrande för hur fullmäktiges sammanträden ska genomföras. 
De personer som genom allmänna val är utsedda till förtroendevalda i fullmäktige under 
mandatperioden är endast de som får yttra sig vid Kommunfullmäktiges sammanträde. Därutöver 
får kommundirektör, ordförande i nämnder och revisionen yttra sig.  
 
Däremot så är det möjligt att lägga till en punkt ”politisk frågestund” före kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
Efter årsskiftet hålls fullmäktige på dagtid och börjar sina möten kl 09.30. Denna tid gör det svårare 
för de som är i arbetsför ålder att lyssna till fullmäktiges möten i realtid. Däremot är 
webbsändningen tillgänglig under dygnets alla timmar på kommunens hemsida. 
 
Det kan vara svårt för den som arbetar att i realtid följa en politisk debatt kl 09.30 som första punkt 
på dagordningen. Den skulle dock gå att följa i efterhand.  
 
Motionärerna föreslår att debatten ska ledas av en extern neutral moderator.  
Det är möjligt att hyra in tjänsten via olika förmedlare, då det kan vara svårt att hitta en neutral 
person som inte är politiskt aktiv i närområdet.  
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Forts. KS § 84 

Konsekvensbeskrivning 

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

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

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-04-16 
Motion 2020-09-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 92 

Yrkande 

Jeanette Loy (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jeanette Loy (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar 
detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 92 Dnr 2020/000875 

Motion - Politisk frågestund 

Sammanfattning 

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

Beskrivning av ärendet 

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

Konsekvensbeskrivning 

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

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

Beslutsunderlag 

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

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår avslag till motionen. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
   

Skickas till 

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

Motion - Politisk frågestund 

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

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

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

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

Regelverk  

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

Organisation och personal  

- 

Barnperspektiv 

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

Medborgarperspektiv 

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

Jämställdhetsperspektiv 

Frågan berör både kvinnor och män lika. 
 

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



Medborgarförslag angående åtgärder för bostadsförsörjning och 
detaljplanering 
Vi har förmånen att leva i ett av värdens vackraste naturområden.  Det unika granitlandskapet med 
dess klippformationer och öar i havsbandet ger oss invånare stor livskvalité och attraherar besökare 
från när och fjärran. CNN rankade Bohuslän som en av världens vackraste vildmarksplatser 2013.  

Det är därför med sorg i hjärtat som vi nu upplever hur kustremsan exploateras med objekt som ger 
kortsiktiga vinster och i liten mån bidrar till att fortsätta förvalta detta fantastiska landskap. Delar av 
de småskaliga fiskelägena omvandlas i rask takt till bostadsområden likt en storstads bebyggelse. Fina 
bergskullar plansprängs för att ge plats åt mesta möjliga byggnation och tillgängligheten längs 
vattenlinjen blir alltmer privatiserad. Detta är en utveckling som inte kommer att gynna en strategisk 
och hållbar framtid i vårt vackra Bohuslän.  

För att vända denna negativa trend startades Kustzoneprojektet för ca 15 år sedan. Det var ett 
samarbete mellan kustkommunerna i norra Bohuslän som tillsammans med länsstyrelsen arbetade 
fram en strukturbild. I bilden enades man om vilka värden som dessa kommuners attraktivitet vilade 
på:   

• Naturen och landskapsbilden 
• God tillgänglighet till natur och hav 
• Kulturhistoriska vården och Levande kustsamhällen 

Dessa värden sågs som fundament för tillväxt och utveckling. För att säkerställa dessa värden över tid 
gjordes en gemensam överenskommelse som antogs av respektive kommunfullmäktige i 
kustkommunerna i Norra Bohuslän 2009. Styrdokument skulle ligga till grund för en varsam och 
hållbar utveckling.  

Allt fler förfäras nu över områden som överexploateras och ifrågasätter hur kustkommunerna lever 
upp till den av kommunfullmäktige beslutade överenskommelsen. Frågan är om dagens politiker har 
kunskap om detta dokument? 

För Sotenäs del är resultatet av de senaste 10 årens planering och byggnationer högst 
anmärkningsvärt.  Bostadsbyggandet föregås inte av några analyser som grundar sig på behov och 
efterfrågan utan tvärtom så säger i princip den styrande församlingen ja till alla exploatörer som vill 
starta detaljplaner. Dessa planer är i stor utsträckning lokaliserade till havsnära och/eller   
utsiktsområden. Områden som på grund av fastigheternas prisnivå, till allra största del blir 
fritidsbostäder redan från början. Som exempel kan nämnas Kleven, Korpåsberget, Stärkesten, 
området norr om Hovenäset som skulle bli ungdomsbostäder, Lindalsskogen och Östra Skalberget.  
Cirka 500 boendeenheter som till minst 70% har blivit fritidsboenden. Är det så vi utvecklar ett 
levande och hållbart samhälle? Så klart inte och det allvarligaste är att våra markresurser är 
begränsade och de ska räcka för alla kommande generationer som vill bo i vår vackra kommun. Alla 
är välkomna, men det är den rörliga turismen och det rörliga friluftslivet som måste prioriteras. En 
annan konsekvens är att delar av infrastrukturen såsom VA och vägar är nu så belastade att det krävs 
flera 100-tals miljoner för att komma ikapp och ge utrymme för ytterligare utveckling. I praktiken 
innebär det att det läggs en död hand över all bostadsförsörjning under flera år framöver. Redan i 
nuläget nekas åretruntbostäder att kopplas in på det kommunala VA-nätet.  

Sotenäs attraktionskraft bygger på vårt vackra landskap och levande pittoreska småsamhällen. Det är 
därför människor vill leva och bo här samt besöka oss. All bebyggelse bör därför ske med varsamhet 
och förhindra förvanskningar så att attraktionen bibehålls. Turister lockas inte till överexploaterade 



områden vilket historien vittnar om. Då vi är beroende av besöksnäringen så måste vi säkerställa att 
kommunens grundläggande värden, med dess unika kulturmiljöer, bibehålls.  

 

Vi föreslå ratt följande åtgärder behandlas inom ramen för ett nytt bostadsförsörjningsprogram 
samt i allt detaljplanearbete 

1. Den stora risk som föreligger för överexploatering måste föregås av serösa 
konsekvensanalyser som beaktar lokala behov, natur, miljö, kulturvärden, infrastruktur mm. 

2. Bostäder ska i första hand planeras för att attrahera åretruntboenden. Det handlar om bra 
och hållbar boendemiljö till priser som en medelinkomstfamilj har råd att betala.  

3. Detaljplanerade områden bör tas i bruk innan nya stora områden tas i anspråk. Som exempel 
kan nämnas Sotenäs norra kommundel där det redan finns planer för hundratals nya 
bostäder. 

4.  För att garantera en god VA försörjning krävs en VA plan samt en prioritering av vilka 
bostäder som kan tillgodoses innan kapaciteten är utbyggd. 

5. Bevarandeplaner ska arbetas fram som ska säkerställa att attraktionskraften bibehålls i alla 
våra samhällen samt på landsbygden. 

6. Proportionerna mellan fritidsboende och åretruntboende måste regleras då mark-
kapaciteten är begränsad med tanke på kommande generationer. Den rörliga turismen och 
det rörliga friluftslivet måste prioriteras, inte dyra individuella sommarbostäder. 

7. Det behövs en plan som säkerställer kommunens kompetens avseende bostadsförsörjning 

 

2021-05-04 

Britt Wall, Smögen 

Kjell Andersson, Hunnebostrand 

Olle Törnqvist, Kungshamn 
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Fullmäktiges ärendekalendarium 2021   2021-02-10 

KL 5 kap; Fullmäktiges uppgifter   

1 §   Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller regionen, främst  
   1. mål och riktlinjer för verksamheten,  
   2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,  
   3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,  
   4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,  
   5. val av revisorer,  
   6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,  
   7. årsredovisning och ansvarsfrihet,  
   8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och  
   9. extra val till fullmäktige.  
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.  

Ex på övriga ärenden; 
• Reglementen och policys 
• Taxor 
• Detaljplaner, exploateringsavtal, Översiktsplan 
• Borgensåtagande 
• Ägarstyrning ex ägardirektiv och bolagsordning, ombudsinstruktion  
• Motioner och medborgarförslag 
• Övriga ärenden av principiell beskaffenhet eller andra av större vikt  

 
Planerade ärenden till KF från: 
Kommunstyrelsen 
 

Uppdrag att ta fram VA-plan;  mars 
Tillgänglighetspolicy;  september  
Kostpolicy; november 
Sjöbodspolicy; november  
Hamnar inkl gästham, kajer; december 
 

 

Omsorgsnämnden  
 

 

Utbildningsnämnden  
 

  
 

Byggnadsnämnden via KS 
 

Detaljplan Gamla Hunnebo febr 2021  
Gamla Smögen april 2021  
Hogenäs norra 2021 
Kleven 2:16 mfl 2022 
Långevik 1:12 mfl 2022 
ÖP 2022 

 

Miljönämnden  
 

  

RAMBO AB 
 

  
 

Sotenäs Rehabcenter AB, 
Tumlaren 

  

Sotenäsbostäder AB 
 

Inga ärenden   

Sotenäs Vatten AB 
 

VA- försörjning – hösten 2021 
Taxor 

 



9 dec; Investeringar 
per projekt 
Taxor 
 

Investeringsbudget, om större än 
bolagets egna kapital. 

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Januari 

Februari 

Mars 

Maj 

April 

Juni Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

17 juni: Mål- och resursplan 2022–
2024 budget 2022, budgetramar för 
nämnder, flerårsplan, 
investeringsbudget och kortsiktiga 
finansiella mål samt skattesats. 
Delårsbokslut april 

11 nov; 
Planeringsförut-
sättningar för arbete 
med budget 2023. 
Delårsrapport per aug, 
inkl. prognos för årets 
måluppfyllelse 
Revisionens rapport 
över delårsrapporten 
Taxor  
Arvode, bilaga 1 
 
 
 

29 april;  
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Ansvarsprövning 
Ombudsinstruktion 

23 sept; Bolags-
information 
 

18 mars; 
Bolagsinformation 

18 februari;  
Aktuell information 
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