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Sammanfattning  
Delårsrapporten per april är indelad i en förenklad förvaltningsberättelse samt en ekonomisk 

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

Viktiga händelser 

Rekordstarka ekonomiska resultatet i kommuner 

är nu till ända. Två år av pandemi, där ekonomin har 

tryggats i en osäker tid genom en rad statliga 

åtgärder, följs nu av konsekvenser av det pågående 

kriget i Ukraina som tex. senaste tidens uppgång av 

energi och råvarupriser. Rysslands invasion av 

Ukraina driver människor på flykt och ger ett 

säkerhetsmässigt och ekonomiskt instabilt läge 

världen över, framförallt i Europa. Inflationstakten 

har drivits upp till historiskt höga nivåer och 

stigande priser, ökande räntor och nedåtgående 

börsutveckling sätter spår i kommunernas ekonomi 

framöver. Även om skatteunderlaget fortsätter att 

öka kommer sektorns intäkter att urholkas av de 

ännu högre prisökningarna.  Utmaningarna gällande 

ansträngda rekryteringsläget och att matcha rätt 

kompetens med tillgänglig arbetskraft kvarstår. 

   Sotenäs kommun påverkas redan av kriget i 

Ukraina då redan effekterna av höga elkostnader och 

aviserade livsmedelskostnader är aviserade att 

överskrida budget. Omsorgsförvaltningen har 

svårighet att rekrytera personal i samtliga 

verksamheter. Under maj månad har avdelningen 

äldreomsorg gått upp i stabsläge i syfte att kunna 

hantera bemanningen under semesterperioden.   

   Arbete pågår med att ta fram mer permanenta 

boendeplatser för de flyktingar från Ukraina som 

kommer att anvisas till kommunen, utifrån en ny lag 

om mottagande för kommunen som träder i kraft 1 

juli 2022. 

Personalförhållanden 

Sjukfrånvaron uppgår under perioden januari – 

april 2022 till 11,5 procent vilket är en ökning 

jämfört med samma period föregående år, då 

sjukfrånvaron uppgick till 10,8 procent. Långtids-

sjukfrånvaron har minskat jämfört föregående år 

men utgör fortsatt drygt 40 procent av all 

sjukfrånvaro. Då sjukfrånvaron totalt ökat samtidigt 

som långtidsfrånvaron minskat har korttidsfrånvaron 

ökat än mer. Detta innebär att sjuklönekostnaderna 

under perioden (exklusive PO-pålägg) uppgår till 

3,5 mnkr jämfört med 2,7 mnkr för perioden 2021. 

En ökning med cirka 30 procent.   

God ekonomisk hushållning  

Prognosen visar att god ekonomisk hushållning 

nås under verksamhetsåret, då samtliga finansiella 

mål bedöms uppfyllas under året. Majoriteten av 

verksamhetsmålen bedöms också helt eller i hög 

grad uppfylldas under året. 

Ekonomisk ställning 

Flertalet av de finansiella nyckeltalen visar på en 

förbättrad finansiell ställning för 2022, därmed 

också bättre förutsättningar för kommande år. Det är 

av yttersta vikt att arbeta för att höja kommande års 

budgeterade resultatnivåer.  

Periodens resultat 

Resultatet för perioden uppgår till +14,5 mnkr och 

har jämfört med budget för perioden en positiv 

avvikelse med 13,1 mnkr. Det innebär vidare att 

resultat i förhållande till skatteintäkter och 

kommunal utjämning för perioden uppgår till 

7,4 procent.  

Investeringar 

Investeringarna uppgår för perioden till 4,9 mnkr, 

helårsprognosen ser ut att landa på 54,5 mnkr. Givet 

att prognosen håller kommer självfinansierings-

graden för investeringar vara högre än kommun-

fullmäktiges mål och beräknas uppgå till 90 procent. 

Ekonomisk helårsprognos 

Prognosen på helår beräknas uppgå till 19,5 mnkr. 

Det är en avsevärd förbättring jämfört med helårs-

budgeten som uppgår till 6,3 mnkr. Resultat i för-

hållande till skatteintäkter och kommunal utjämning 

beräknas således landa på 3,3 procent jämfört med 

budgeterade 1,1 procent. Det är framför allt bättre 

utfall avseende skatteintäkter och kommunal 

utjämning som utgör avvikelsen mellan årets 

prognostiserade och budgeterade resultat. 

.  
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Förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen ingår uppföljningen 

av viktiga förhållanden för kommunens resultat 

och ställning, kortfattad beskrivning av 

händelser av väsentlig betydelse, väsentliga 

personalförhållanden samt, uppföljning av god 

ekonomisk hushållning. 
 

Viktiga förhållande för resultat 
och ekonomisk ställning 

 
Samhällsekonomin 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skrev i 

senaste ekonomirapporten (maj 2022) att åter-

hämtningen efter pandemin fortsätter i år 2022 men 

BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av 

situationen i vår omvärld till 3,1 procent.  

 

Särskilt den europeiska ekonomin påverkas 

negativt av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget är 

starkt bidragande till att den senaste tidens uppgång 

av energi- och råvarupriserna förstärkts och höjer 

osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen 

framöver. Inte minst förvärras utbuds- och logistik-

problemen för den globala handeln, vilket spär på 

den redan höga inflationen. Den höga energipris-

inflationen har nu definitivt spridit sig brett till 

flertalet varu- och tjänstepriser också i Sverige och 

köpkraften urholkas för hushållen, företagen och 

offentlig sektor.  

 

De långa marknadsräntorna har dessutom ökat 

dramatiskt och en global penningpolitisk åt-

stramning väntar. Inflations- och ränteuppgången 

medför således en markant dämpning av konjunktur-

utsikterna för världsekonomin. I Sverige fortsätter 

ändå återhämtningen efter pandemin i år och nästa 

år, vilket leder till ett något förhöjt resursutnyttjande 

mot slutet av 2023.  

 

Att pandemirestriktionerna nu har tagits bort 

innebär dock betydande positiva effekter för 

samhällsekonomin. Särskilt delar av tjänstesektorn 

kommer att kunna stärkas rejält i år, vilket gynnar 

inhemsk efterfrågan och svensk arbetsmarknad. 

Antalet arbetade timmar ökar därför snabbt både i år 

och nästa år, vilket stärker lönesumman och det 

kommunala skatteunderlaget. Potentialen för ett 

större sysselsättningslyft begränsas dock av den 

växande gruppen arbetslösa med svag konkurrens-

förmåga på arbetsmarknaden. Ett ökat flykting-

mottagande och regeringens extra anslag till 

försvaret driver upp offentlig konsumtion i år och 

bidrar till tillväxten. Detta är en motverkande faktor 

av kriget i Ukraina för europeisk och svensk BNP. 

Det kommunala skatteunderlaget beräknas 

kommande år öka snabbare än i föregående 

prognoser, vilket främst beror på högre pris- och 

löneökningar. I reala termer är dock skatteunderlags-

tillväxten låg ur ett historiskt perspektiv. Detta gäller 

även i förhållande till den demografiska 

utvecklingen. Till följd av den snabba åter-

hämtningen av ekonomin förra året stärktes det 

finansiella sparandet i offentlig sektor markant. 

Därmed krympte det stora underskottet från 2020, 

till följd av pandemin och krisåtgärderna.  

 

Den offentliga sektorns konsoliderade brutto-

skuld (Maastrichtskulden) minskar till 32,5 procent 

av BNP i år och skuldkvoten faller under hela 

perioden 2022– 2025 med nästan 7 procentenheter 

och uppgår i våra beräkningar till 28,4 procent år 

2025. I förhållande till det finanspolitiska 

ramverkets skuldankare finns det således ett stort 

utrymme för stöd till välfärden och framtidsinriktade 

offentliga investeringar de kommande åren. 

 

Kommuner 

Efter ännu ett år med påverkan av pandemin 

redovisades återigen ett mycket starkt ekonomiskt 

resultat i kommunerna 2021. Resultatet uppgick till 

47 miljarder kronor, vilket motsvarade hela 7,4 

procent av skatter och generella statsbidrag. De 

starka resultaten förklaras av en betydligt snabbare 

ekonomisk återhämtning än väntat 2021 och därmed 

högre skatteintäkter än budgeterat. En mycket 

positiv börsutveckling ledde till ett högre värde på 

finansiella tillgångar, vilket gav högre finansiella 

intäkter. Investeringsnivån har varit hög under 

många år i kommunerna; inkluderas de 

kommunägda bolagen förstärks ökningstakten 

ytterligare. Mätt som andel av skatter och bidrag, 

som normalt växer snabbare än priser och löner, är 

andelen högre nu än 2015. Investeringstakten 

dämpades dock i kommunerna 2021.  

 

Ukrainakrisen 

Rysslands invasion av Ukraina är en annan viktig 

faktor just nu. Kriget är starkt bidragande till den 

senaste tidens energi- och råvaruprisinflation, och 
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höjer osäkerheten vad gäller den ekonomiska 

utvecklingen framöver. Och tillförsikten bland 

hushåll och företag i Sverige har försvagats sedan 

invasionen inleddes. Trots dessa globala motvindar 

pekar prognosen mot en fortsatt återhämtning av den 

svenska konjunkturen 2022 och 2023.  

 

Kriget i Ukraina bedöms inte ge några stora 

negativa effekter på den inhemska efterfrågan i 

Sverige. I frånvaro av kriget hade konjunkturen 

sannolikt varit starkare, men faktum är att ”åter-

öppnandet av samhällsekonomin” i år utgör en 

relativt starkare kraft. 

När vi nu förhoppningsvis lämnat det värsta av 

pandemin bakom oss har redan nästa kris tagit dess 

plats – kriget i Ukraina. Stora flyktingrörelser, ett 

osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på bland 

annat energi och livsmedel, höga pensionskostnader 

och en osäker samhällsekonomisk utveckling 

kommer att prägla budgetarbetet inför 2023. 

 

Ekonomirapport maj 2022 

 

Befolkning 
Befolkningen i åldrarna 80 och äldre ökar 

väsentligt snabbare än den arbetsföra befolkningen i 

åldrarna 20–66 år. I nästan 6 av 10 kommuner (171 

kommuner) minskar till och med den arbetsföra 

andelen av befolkningen samtidigt som antalet över 

80 år, och därmed behoven inom äldreomsorgen, 

kraftigt ökar. Det kommer att innebära att 

kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen blir en 

av de absolut största utmaningarna framöver. Med 

dagens personaltäthet blir det svårt, för att inte säga 

omöjligt att bemanna äldreomsorgen i många 

kommuner. Utöver bristen på arbetskraft blir det 

framöver ännu svårare att hitta personal med rätt 

utbildning och kompetens. Det blir allt tydligare att 

det krävs nya sätt för att lösa välfärdsåtagandet.  

För att säkra att alla invånare kan fortsätta ta del 

av god välfärd behöver flera saker göras och andra 

arbetssätt användas. Förutom att behålla, utveckla 

och rekrytera personal behöver kommuner bland 

annat skapa förutsättningar för att arbeta heltid och 

stärka arbetsmiljön. Andra åtgärder är förmånliga 

pensionsvillkor och att använda digital teknik där det 

frigör tid för medarbetarna samt nyttja digital 

infrastruktur, digital samverkan och digital mognad.

Sotenäs förutsättningar  

Skatteunderlagstillväxt 

 

För 2022 ses en klar förbättring av skatte-

underlagstillväxten, framförallt beroende på ökning 

av löner och kommunala skatteunderlaget. Då även 

löner och priser hos kommuner och regioner antas 

öka snabbare (än i tidigare bedömningar) innebär det 

(beräknat) högre skatteintäkterna inte någon reell 

resursförstärkning. 

 Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer 

kommande år att i hög grad präglas av just den 

urholkning av ”köpkraften” som snabbt stigande 

priser och löner leder till. Urholkningen kommer att 

slå olika för aktörer, men kvalitativt är det samma 

effekt som träffar hushåll, företag och offentlig 

sektor. 

För Sotenäs innebär den senaste skatteprognosen 

(april 2022). Framförallt i en markant förbättring av 

slutavräkningen för 2022. Jämfört med antagen 

budget. Sammantaget, jämfört med budget 2022, 

ökar skatteintäkter med 5,2 mnkr och kommunal 

utjämning inklusive fastighetsavgiften med 

7,3 mnkr.  

I jämförelse med bokslut 2021 ökar de 

prognostiserade skatteintäkterna och kommunala 

utjämningen med 13,4 mnkr eller 2,3 procent. 

Övriga ersättningar och riktade stadsbidrag 

För sjuklöner har erhållits cirka 2,9 mnkr under 

året och kompenserar därmed delvis sjuklönerna för 

perioden januari till mars. 

  
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Prognos 

2022 

Skatteintäkter 489 506 511 

Utjämning  45 28 33 

Fastighetsavgift 37 38 40 

Summa 571 572 584 
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Demografi 

 

2021 ökade befolkningen med 25 personer från 

9 100 till 9 125 personer. Detta berodde på hög 

inflyttning till kommunen vilket övervägde både 

utflyttning och det negativa födelsenettot. Antalet 

nyfödda barn under 2021, blev 60 personer något 

högre än föregående år (52). 

SCB har presenterat statistik och per april 2022 

visar att Sotenäs befolkningen ökar med 2 invånare 

jämfört med årsskiftet 2021 och uppgår i april till 9 

127. 

Befolkningen karaktäriseras av att andelen 

personer 65 år och äldre är mycket hög. Det framgår 

också genom måttet demografiska försörjnings-

kvoten. Vilket beräknas som summan av antal 

personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre 

dividerat med antal personer 20-64 år. Önskvärt är 

ett lågt värde. Sotenäs värde för 2021 uppgick till 

1,02 - för riket var motsvarande värde 0,77 och för 

Västra Götalands Regionen till 0,89.  

Källa: SCB. 

 

Finansiella risker 

Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och 

beskriva eventuella ränte- och valutarisker. 

Kommunen amorterade låneskulden under 2018 och 

därmed är kommunens ränterisk mycket låg för 

kommande år. Kommunen har inga utlandslån och 

löper därmed heller ingen valutarisk. 

 

Kommunala borgensåtaganden 

 

Borgensåtagande redovisas utanför 

balansräkningen. Kommunens borgensåtagande är 

en viktig del i bedömning ur ett riskperspektiv. 

Totalt har kommunfullmäktige beviljat 

borgensåtagande med 993,4 mnkr. Av dessa är (per 

2022-04-30) 831,2 mnkr ianspråktaget. Bostads-

bolaget står för störst andel av förpliktelsen med 

643,8 mnkr. Därutöver tillkommer borgen för 

Sotenäs Vatten AB på 280,0 mnkr. För Sotenäs 

RehabCenter AB finns åtagande om 27,0 mnkr samt 

för Rambo AB ett åtagande om 25,8 mnkr.  

Kommunen har också några mindre borgens-

åtagande i föreningar samt även solidarisk borgen 

för Kommuninvest samtliga förpliktelser. I nuläget 

överstiger Kommuninvest tillgångar dess skulder.  

Sammantaget bedöms risken som låg för dessa 

skulder. 

 

Pensionsåtagande 

Kommunen redovisar pensionerna enligt den så 

kallade blandmodellen. Blandmodellen innebär att 

den större delen av pensionsskulden redovisas utan-

för balansräkningen bland ansvarsförbindelser.  

Kommunens skuld per 2022-04-30 uppgick till 

221,0 mnkr inklusive särskild löneskatt för helår 

bedöms ansvarsförbindelsen uppgå till 211,4 mnkr 

(bokslut 2021 221,0 mnkr). 

Efter 1998 ändrades redovisningen och en 

löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs 

numera kontinuerligt. Kostnader för pensioner 

beräknas 2022 belasta årets resultat med 39,8 mnkr 

jämfört med 40,2 mnkr för år 2021. 

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande 

som påverkar och tränger undan verksamhets-

kostnader. Totalt sett innebär dessa åtaganden en 

hög risk. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 

 

Hållbarhetsarbete  

Kommunstyrelsen arbetar för ett hållbart 

samhälle ur miljömässigt perspektiv genom att 

genomföra klimatlöften, bereda åtgärder inom 

åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025. 

Medarbetare och politiker får under våren en digital 

miljö- och klimatutbildning som tagits fram i 

samarbete med kommuner i norra Bohuslän. 

Ärenden, såsom handlingsplan för ett Renare 

Sotenäs, utredning av miljözoner eller insamling av 

matavfall, bereds förvaltningsövergripande för att få 

ett holistiskt perspektiv på frågor som ska beslutas. 

Under våren har utfall för 2021 inom miljöområdet 

rapporterats till såväl Länsstyrelse, Sveriges eko-

kommuner som Aktuell Hållbarhets kommun-

ranking. Företagsfrukost har genomförts i samarbete 

med klimat-och energirådgivarna.  

 

Ålder 2019 2020 2021 2022-04 

0 – 19 1 500 1 459 1 424 1 381 

20 – 64 4 556 4 549 4 512 4 439 

65 – 79 2 306 2 391 2 457 2 494 

80 + 699 701 732 813 

Summa 9 061 9 100 9 125 9 127 

Bolag Beviljat Utnnytt. Kvar  

Sotenäsbostäder AB 643,8 552,8 91,0 

Sotenäs RehabCenter AB 27,0 25,0 2,0 

Sotenäs Vatten AB 280,0 243,0 37,0 

Rambo AB 25,8 0,0 25,8 

Föreningar 16,8 10,4 6,4 

Summa 993,4 831,2 162,2 
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Ukrainakrisen 

Kriget i Ukraina och massflyktingsdirektivet har 

gjort att arbetsmarknadsenheten pausade verksam-

heter en kortare period för att ställa iordning och 

strukturera upp evakueringsboenden i kommunen. 

Arbetet genomfördes i ett nära samarbete med övriga 

förvaltningar och civilsamhället. Har även inlett en 

dialog med civilsamhället kring möjliga framtida 

samverkansformer. Arbete pågår med att ta fram mer 

permanenta boendeplatser för de flyktingar från 

Ukraina som kommer att anvisas till kommunen, 

utifrån en ny lag om mottagande för kommunen som 

träder i kraft 1 juli 2022. Hittills har inte Sotenäs 

kommun tagit emot några flyktingar från Ukraina 

men två boende har förberetts för ett mottagande.  

 

Covid-19 

Årets två första månader har i stora delar av 

verksamheten påverkats av pandemin.  

 

Omsorgsverksamhet 
Under årets första månader påverkade pandemin 

verksamheten i hög grad. Dagverksamheten 

påverkades i sitt utförande under perioden. I alla 

verksamheter kan vi konstatera att vi hanterat 

smittspridningen bra och påverkan på brukarna har 

varit liten. Dock har det medfört höga sjuktal och 

kostnader för material och personal. 

Vaccination av våra sköra äldre har följt plan, den 

fjärde dosen har givits av kommunens sjuk-

sköterskor. 

  

Grundskola 
Under början av året var utbildnings-

förvaltningens verksamheter fortfarande påverkade 

av pandemin. Under januari och februari var 

förvaltningens sjukskrivningstal högre än förväntat. 

Först under mars kunde ett normalläge utläsas och 

sjukskrivningstalen låg på nivå med målvärdet. 

 

Förväntad utveckling 

 

Investeringar 

Inför kommande år står kommunkoncern inför 

stora investeringsutgifter. VA-bolaget, bostads-

bolaget och kommunen har omfattande investerings-

behov. Det är av största vikt att kunna självfinansiera 

investeringarna i så hög utsträckning som möjligt för 

att inte lämna över skulder till kommande 

generationer. För att göra det behövs högre resultat i 

kommunen.  

 

Översiktsplan 

Ett av kommunens viktigaste styrdokument, 

översiktsplan, är under översyn. Hur samhälls-

planeringen ska se kommer att få stor påverkan på 

både verksamheten som drivs i kommunen och för 

kommunens bolag. Arbetet beräknas vara klart under 

2022.   
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Väsentliga personalförhållanden i kommunen 

 

MEDARBETARE OCH SJUKFRÅNVARO 
Utfall 

2019-04 
Utfall 

2020-04 
Utfall 

2021-04 
Utfall 

2022-04 

Antal månadsavlönade (antal personer)   802 827 822 795 

Timanställda (antal personer) 279 271 235 262 

Antal månadsavlönade årsarbetare 745 779 787 776 

Månadslön (mnkr) 79,2 80,1 83,3 84,4 

Timlön (mnkr) 6,9 6,2 6,3 7,1 

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

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

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

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

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

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 

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

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

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

 

 

Anställda 

Antalet anställda har minskat över tid med cirka 

40 personer men de som arbetar har utifrån heltids-

införandet högre sysselsättningsgrad vilket gör att 

det totala antalet årsarbetare blir likvärdigt. Även 

antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökar vilket är 

en positiv utveckling då en trygg anställning ökar 

attraktiviteten i anställningen. Det är främst inom 

omsorgen som antalet visstidsanställda har minskat 

under perioden. 

 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna ökar mellan åren. Delvis 

beror det på ökade lönekostnader, att fler arbetar 

heltid, samt även en ökad kostnad för övertid och 

timlöner. Övertidsersättningen är fyra gånger så hög 

samma period 2022 som år 2020. Den ökade 

kostanden kan härledas till den extremt höga smitt-

spridningen under början av året som resulterade i 

hög frånvaro med övertid som följd. Däremot har 

sjuklön för långtidssjukskrivning minskat från 2021 

till år 2022. 

 

Sjukfrånvaro 

Nivån på sjukfrånvaron under januari och februari 

i år har aldrig varit så hög i kommunen. Den totala 

sjukfrånvaron i januari uppgick till 16 procent med 

enheter som hade 30 - 40 procents sjukfrånvaro. 

Under mars och april har sjukfrånvaron gått ner och 

ligger under nivån för samma period föregående år. 

Dock är den sammantagna sjukfrånvaron fortsatt på 

en hög nivå och åtgärder behöver vidtas på både 

individ, grupp och organisationsnivå. Sjukfrånvaron 

är jämnt fördelad mellan åldersgrupperna men 

betydligt högre bland kvinnor, 12,7 procent jämfört 

med 6,8 procent för män.  

Den långa sjukfrånvaron har minskat jämfört 

föregående år men utgör fortsatt drygt 40 procent av 

all sjukfrånvaro. Av samtliga anställda har 

17 procent sex frånvarotillfällen eller fler under den 

senaste 12-månadersperioden. Korttidsfrånvaron 

utgör ett stort problem i verksamheten då det skapar 

behov av vikarier, orsakar stort produktionsbortfall, 

och minskar kontinuitet och stabilitet. Alla 

medarbetare ska enligt rehabiliteringsrutinen ha ett 

tidigt samtal och en rehabiliteringsplan vid upprepad 

korttidsfrånvaro för att tidigt sätta in åtgärder för att 

undvika längre sjukfrånvaro. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

 

Bedömning av måluppfyllelsen 

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

god ekonomisk hushållning att: 

• Samtliga finansiella mål uppnås under räkenskapsåret 

• En övervägande del av verksamhetsmålen uppfylls under året, eller under den tid som anges i mål-

formuleringen 

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

underliggande måluppfyllelse i nämndernas styrande verksamhetsmål. Bedömningen av måluppfyllelsen efter 

april månad avser årets helårsprognos jämfört med målvärdet.  

Teckenförklaring 

Målet kommer i hög grad eller helt uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 100 procent eller mer. 

Målet kommer delvis uppfyllas. Indikatorn prognostiseras bli 51 – 99 procent uppfylld. 

Målet kommer inte uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 50 procent eller mindre. 

 

 

Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

1. Årets resultat   

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 

Resultatet för perioden jan-april uppgår till 14,5 mnkr och är därmed avsevärt bättre än budget för perioden 2,5 

mnkr. Det innebär ett resultat på 7,4 procent i förhållande till skatter och kommunal utjämning. Därmed är målet 

helt uppfyllt för perioden. Prognosen för helåret pekar på ett överskott om 19,5 mnkr, i jämförelse med budget, en 

positiv avvikelse med 13,2 mnkr. Utfallet innebär ett resultat på 3,3 procent i förhållande till skatter och kommunal 

utjämning. Målet är därmed uppfyllt för verksamhetsår 2022. 

Avstämning av det långsiktiga målet innebär att resultat i förhållande till skatteintäkter och kommunal 

utjämning uppgår för 2019 - 2022 till 2,6 procent eller 15,0 mnkr. (för år 2019 +6,4 mnkr, 2020 +18,1 mnkr, 2021 

+16,0 mnkr och prognos 2022 +19,5 mnkr). Målet beräknas därmed vara helt uppfyllt för den innevarande 

mandatperioden. 

 

2. Årets investeringar       

 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 

För perioden uppgår investeringar till 4,9 mnkr och prognosen för helåret beräknas uppgå till 54,5 mnkr. 

Självfinansieringsgraden för perioden är 482 procent och för helår beräknas den uppgå till 90 procent. 

Investeringsmålet bedöms därmed att kunna uppfyllas för verksamhetsåret. 

  

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
april 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Årets resultat, mnkr 16,0 14,5 19,5 6,3 
 

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag 

kommun 

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

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
april 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Årets självfinansieringsgrad för årets investeringar 169% 482% 89% 47% 
 

Koncernen: belåningen ska inte överstiga en nivå som 

motsvaras av belåningstaket hos Kommuninvest 

OK OK OK  
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3. Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid    

 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas under året. 

  

Målet innebär att verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. År 2022 har utbildningsnämndens 

budgetram minskats med 0,2 mnkr medan omsorgsnämndens budgetram ökat med 3,8 mnkr (exklusive löne- och 

övriga prisuppräkningar). Utbildningsnämndens och omsorgsnämndens helårsprognoser visar ett resultat i nivå 

med budget. I prognosen inkluderas prisuppräkning för köp av varor och tjänster med 1,8 procent jämför med 

föregående år. 2022 års löneökningar ingår dock inte i helårsprognosen.  

Nettokostnaderna för de fyra verksamhetsområdena förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg, 

exklusive central overhead, prognostiseras år 2022 totalt uppgå till 313,4 mnkr. Detta är en minskning med 

12,4 mnkr jämfört med år 2017 då nettokostnaden sammantaget uppgick till 325,8 mnkr. 

 

 

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

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

rekrytera, behålla och utveckla personal    

 

Målet prognostiseras delvis uppfyllas under året. 

 

Sjukfrånvaro 

Redan före pandemin år 2020 började sjukfrånvaron öka och har sedan fortsatt under pandemin. Sjukfrånvaron 

har planat ut på en högre nivå i år och det är främst inom omsorgen som sjukfrånvaron är fortsatt hög. Inom 

omsorgen pågår en rad insatser på både individ och organisations-nivå. Omsorgen ingår i ett projekt i samarbete 

med sunt arbetsliv avseende att stärka friskfaktorerna inom förvaltningen samt arbetsförutsättningar för chefer och 

medarbetare. Inom personalavdelningen har budget utökats för en ny tjänst som ska arbeta övergripande med 

arbetsmiljö och hälsa för att främja och förebygga inom arbetsmiljöområdet. Friskvårdssatsningen i samarbete 

med Tumlaren/ Sotenäs RehabCenter AB fortsätter med bra resultat. 

 

Andel medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs kommun som arbetsgivare 

För att som medarbetare rekommendera sin arbetsgivare måste en rad faktorer samverka. En trygg anställning, 

ett bra ledarskap, möjlighet till kompetensutveckling i arbetet, delaktighet, att det man gör är betydelsefullt och 

meningsfullt är några faktorer. Inom dessa områden pågår arbete både övergripande i kommunen men även riktat 

inom delar av förvaltningar och verksamheter. 

 

Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i anställningsbeviset 

I december 2021 beslutades om heltid som norm vid tillsvidareanställning. Trots det är det en del medarbetare 

som väljer att arbeta deltid. En undersökning ska genomföras under hösten 2022 av dem för att se vad som är 

orsaken till önskan om deltid och på så vis möjliggöra för fler att arbeta heltid. 

 

Indikator Helår 
2017 

Utfall 
april 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Nettokostnad förskola, mnkr -36,6 -13,8 -42,9 Minska 
 

Nettokostnad grundskola (inkl. förskoleklass), mnkr -82,3 -27,2 -78,3 Minska 
 

Nettokostnad gymnasieskola, mnkr -34,6 -10,7 -33,2 Minska 
 

Nettokostnad äldreomsorg, mnkr -172,3 -52,4 -159,0 Minska 
 

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Sjukfrånvaro totalt 9,9% 11,5% 10,2% 7,0% 
 

 Andel medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs 

kommun som arbetsgivare 

- -  70% 70% 
 

Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i 

anställningsbeviset 

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

 

Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas under året.  

 

Förskola 

Vårdnadshavarna i förskolan är mycket nöjda med den verksamhet som bedrivs i verksamheterna och 

99 procent av vårdnadshavarna uttrycker att de känner sig trygga med att lämna sitt barn till förskolan. 

 

Grundskola 

Även vårdnadshavarna i grundskolans årkurs 2, 6 och 8 uttrycker att de upplever att deras barn är trygga i 

skolan. Det som går att se är att trygghetskänslan hos eleverna minskar något med stigande ålder. Av eleverna i 

årkurs 2 svara nästan alla att de känner sig trygga i skolan medan 87 procent av eleverna i årkurs 6 och 8 svarat att 

det stämmer väl eller helt och hållet. Några av de äldre eleverna uttrycker brister vad gäller studiero och stress med 

mycket läxor och prov. Tråkiga skolgårdar nämns också av elever i åk 6 och 8. 

Skolfrånvaron mäts från och med år 2022 i ett nytt nyckeltal där 90 procent av eleverna förväntas ha 90 procents 

närvaro. Det är ett målvärde som är realistiskt att nå de år då det inte varit någon pandemi. Under första kvartalet 

2022 var skolfrånvaron mycket hög beroende på att elever och vårdnadshavare följde de rekommendationer som 

gällde för pandemin. Därför är prognosen för 2022 lägre än målvärdet. 

De mätpunkter som Skolverket har genom läsa-skriva-räknagarantin för årskurs 1 samt nationella prov för 

årkurs 3 har delvis varit pausade under pandemin - därför saknas värden för 2021. Utfallen för nationella prov och 

meritvärden för årkurs 6 och 9 kommer i samband med läsårsavslutningen i juni. 

 

Gymnasieskolan 

Andelen gymnasieelever som genomför gymnasiet på tre förväntas öka under 2022. Det bland annat som ett 

resultat av förändrad studie- och yrkesvägledning på grundskolan, vilket bland annat medförde färre byten mellan 

olika program. 

 

  

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Andel barn inom förskoleverksamhet 91% - 95% 95% 
 

 Andel vårdnadshavare som upplever trivsel och 

trygghet i verksamheten 

 

96% 97% 97% 95% 
 

Andel elever som känner sig trygga i skolan 95% 89% 89% 95% 
 

Andel elever med minst 90 % närvaro - 47% 75% 90% 
 

Andel elever i åk 1 som uppfyller läsa-räkna-skriva-

garantin 

- 90% 90% 90% 
 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 

delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, 

lägeskommun, kommunal skola 

- - 90% 90% 
 

Genomsnittliga meritvärde för elever i åk 6 233 - 235 235 
 

Genomsnittligt meritvärde för elever i åk 9 240 - 220 235 
 

Andel elever som genomför gymnasiet på tre år 69% - 75% 75% 
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6. KF:  Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för att 

säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov    

 

Målet prognostiseras delvis uppfyllas under året. 

 

Företagsklimat - Nöjd-Kund-Index 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Nöjd Kund Index av Företagsklimat i kommunen totalt: Kommunrankning, 

enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen. Sotenäs 

kommun har en aktiv näringslivsstrategi som erbjuder olika möten och nätverk med information, en väg in och 

stöd av näringslivsstrategen i processer med kommunen. 

 

Hållbart medarbetarengagemang 

HME - hållbart medarbetarindex är ett nyckeltal framtaget av SKR och RKA som består av nio frågor som 

mäter medarbetarnas syn på ledarskap, styrning och motivation inom arbetet. Mätmetoden använts av flertalet 

kommuner i Sverige vilket möjliggöra analyser av den egna organisationens arbetsgivar-politik utifrån aspekten 

medarbetarengagemang i jämförelse med andra kommuner och regioner. Mätningen görs i samband med 

medarbetarundersökningen vilken genomfördes år 2020 och nästa mätning görs hösten 2022. För att nå ett bättre 

resultat genomför kommunen en ledarskapsutbildning, implementerar tillitsbaserat ledarskap, tydligare koppling 

mellan mål och medarbetarsamtal, samt delaktighet i arbetsförutsättningar och arbetsmetoder. 

 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Antal inskrivna personer på arbetsmarknadsenheten som gått vidare i studier eller arbete uppgår till 29 procent 

vilket är mycket nära målvärde på 30 procent. Utifrån det mycket stora kompetensbehovet inom kommunal 

verksamhet och näringslivet är det ytterst viktigt att alla samhällsinvånares arbetsförmåga tas tillvara utifrån behov 

och förmåga. 

 
7. KF: Sotenäs kommun präglas av ett positivt företagsklimat för företagande och företagsamhet 
med goda förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera, anställa, investera och expandera i 

kommunen    

 

Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas under året.  

 

Företagarfrukost och lotsmöten 

Kommunen har under våren genomfört den första företagarfrukosten sedan coronapandemins början, samt 

planerat för ytterligare ett tillfälle. Syftet med företagarfrukostarna är att få företag att nätverka samt få 

intressant/matnyttig information. Den första frukosten hade temat "Solceller" och genomfördes i samarbete med 

energirådgivarna. Kommunen medverkar även på Företagarnas evenemang så som luncher med mera. Under våren 

har flertalet lotsmöten genomförts med gott utfall där bra rådgivning har kunnat ges direkt till företagare. 

 

Företagsärenden 

Ärenden kan hanteras alltmer effektivt i en tillitsbaserad organisation. Detta eftersom medarbetarna har både 

formell behörighet och förtroende från både chefer och politiker i sina prioriteringar och sitt beslutsfattande. När 

det gäller företagsärenden i markförvaltningen bedöms ett fåtal ärenden vara ofördelade vid årets slut. Mängden 

pågående företagsärenden bedöms vidare ligga kring 80 stycken och därmed kan balans i hanteringen anses vara 

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, 70 

(år 2020) 

- 75 75 
 

Hållbart medarbetarengagemang - HME kommunalt 

anställda 

- -   80% 83% 
 

Andel inskrivna personer på Arbetsmarknadsenheten 

som gått vidare till studier eller arbete, i %. 

22% 29% 30% 30% 
 

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking  245 - 200 160 
 

Tillgänglig detaljplanerad och beredd mark för 

företagsetablering, i m2 

0 0 35 000 35 000 
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uppnådd vid årets slut. Som framgått under mål 4 bedöms också arbetsbelastningen då ha nått en rimlig nivå (180 

pågående ärenden). Därmed kommer det att finnas utrymme att handlägga totalt 100 andra ärenden såsom 

revidering av policys, motioner, medborgarförslag, särskilda uppdrag, taxor, ärenden från privatpersoner och 

ideella föreningar osv. 

 

Industriområden 

För industriområdena Hogenäs Hamn i Kungshamn och Bratteby i Hunnebostrand har projekteringen inletts 

med framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenaderna. Förvaltningen tror sig ha kommit 

långt med detta arbete när året är slut, men med reservation för upphandlingsprocess, möjlighet för entreprenörer 

att genomföra uppdragen, samt ökande entreprenad-priser. Ett antal av markförvaltningens pågående företags-

ärenden gäller förfrågningar inom dessa industriområden. 

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

besöka kommunen    

 

Målet prognostiseras delvis uppfyllas under året.  

 

Gästhamnar 

Det finns service i gästhamnarna från maj till oktober, om än i varierande grad i de olika hamnarna. I april 

skrevs också avtal om nytt verksamhetsstöd för hamnverksamheterna med förenklad bokning, incheckning och 

betalning för kommunens gästhamnsgäster. 

 

Ställplats för husbilar 

Kommunstyrelsen har ansökt om bygglov för två ställplatser för husbilar 2022 (i Väjern och Kungshamn). 

Byggnadsnämnden har emellertid inte medgivit bygglov. Ansökan om bygglov görs på delegation i 

kommunstyrelseförvaltningen efter samråd med plan- och byggenheten. Efter sommaren kommer emellertid 

förslag till beslut om att ansöka om bygglov underställas kommunstyrelsen. Målet om ytterligare en ställplats 

bedöms alltså inte att kunna uppfyllas år 2022. 

 

InfoPoints 

En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med InfoPoint-märket. Det kan till exempel röra sig om 

en näringsidkare eller en kommunal anläggning som kan ge lokal turistisk information på plats. Året-runt-öppna 

Info Points finns i flertalet av kommunens samhällen: Nordens Ark och Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand, 

Tumlaren i Väjern, kommunhuset och Pressbyrån i Kungshamn, samt Coop på Malmön. Detta bidrar till att 

besökare har möjlighet att få information om platsen vid sitt besök, även utanför högsäsong. 

 

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

 

Målet prognostiseras uppfyllas under året.  

 

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

aktiviteter för barn och unga. Genom detta samarbete erbjuds ungdomarna olika aktiviteter både på lov och under 

pågående skoltermin. Utbudet består av både kultur- och idrottsaktiviteter som bouldering, fisketurer, filmkvällar, 

robotprogrammering med mera. Sotenäs kostnadsfria lovaktiviteter har blivit en etablerad del av kommunens 

ordinarie ungdomsverksamhet och engagerar många barn i kommunen. Målet att skapa jämställda, geografiskt 

utspridda, åldersmässigt breda och överlag tillgängliga aktiviteter gäller även år 2022. 

 

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Antal gästnätter i kommunens gästhamnar 17 097 20 15 309 15 309 
 

Antal nya områden för husbilsparkeringar   1 0 0 1 
 

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Antal olika typer av föreningsaktiviteter för ungdomar - 14 16 16 
 

Antal mötesplatser för ungdomar   6 - 8 8 
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10. KF: Sotenäs kommun arbetar strategiskt och målmedvetet för en mer balanserad demografisk 
befolkningsutveckling där det finns en stark framtidstro, att fler unga väljer att bo kvar och fler 

yrkesverksamma bosätter sig i kommunen    

 

Målet prognostiseras delvis uppfyllas under året. 

 

Antal invånare 

Invånarantalet har sakta ökat sedan år 2018, samtidigt som den demografiska försörjningskvoten ökat då det är 

invånare 65 år och äldre som utgjort den största befolkningsökningen i Sotenäs under de senaste åren. 

 

Demografisk försörjningskvot 

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år 

och äldre, dividerat med antal personer 20-64 år. Ett värde över 1,00 innebär att gruppen äldre och yngre är större 

än den i arbetsför ålder. Den demografiska försörjningskvoten uppgick vid årsskiftet till 1,02 och har sedan dess 

ökat. Snittet för kommunerna i Västra Götaland uppgick vid årsskiftet till 0,89 och snittet i riket till 0,77. En låg 

försörjningskvot skapar bra förutsättningar för personalförsörjning inom kommunen och minskar sårbarheten vid 

förändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. 

I det pågående arbetet med översiktsplan tas bostadsområden och verksamhetsområden fram för att attrahera 

en allt större andel folkbokförda invånare i arbetsför ålder. Parallellt tas ett bostadsförsörjningsprogram fram för 

att säkerställa att bostadsplaneringen utgår ifrån det verkliga behovet men också utifrån den önskade demografiska 

utvecklingen. 

 
11. KF: I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika bostadsalternativ där 

alla finner ett boende    

 

Målet prognostiseras uppfyllas under året. 

 

Bostadsförsörjningsprogram 

I bostadsförsörjningsprogrammet analyseras det framtida behovet av bostäder för att säkerställa bredd, variation 

och tillräcklig tillgång till bostäder. Detaljplanering pågår för ett stort antal bostäder, inte minst norr om Väjern.  

 

Sotenäsbostäder AB  

Bostadsbolaget genomför byggnation av hyresrätter på Ekelidberget i Bovallstrand. De nya bostäderna utgörs 

av 24 lägenheter, varav 12 ettor på 35 kvm och 12 tvåor på 45 kvm. Dessa planeras vara inflyttningsklara den 

1 november 2022. 

 

Särskilda boenden 

Under året har fattats 19 beslut om särskilt boende vilka blivit verkställda. Den som fått vänta längst väntade 

79 dagar, medelvärdet ligger på 15 dagar. Detta låga medelvärde indikerar snabba processer och tillräckligt utbud 

av platser på särskilt boende. Förvaltningen arbetar vidare för att utveckla flödesschemat och samtidigt fokusera 

på rättssäker handläggning. 

 
  

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Invånare totalt, antal 9 125 9 131 9 143 9 133 
 

Demografisk försörjningskvot 1,02 1,05 1,05 0,99 
 

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Antal nyproducerade hyresrätter via Sotenäsbostäder 0 0 24 20 
 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 

erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 

27 - - 40  
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12. KF: Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet som är 
tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i alla kommunens 

samhällen    

 

Målet prognostiseras uppfyllas under året.  

 

Strategiska dokument 

Även för detta mål är pågående strategiskt arbete väsentligt. Detta gäller framförallt VA-planen och 

mobilitetsutredningen. Mobilitetsutredningen innehåller förslag till hur trafikvolymerna kan hanteras sommartid, 

inte minst ifråga om parkeringsplatser. En strategi för väg- och cykelnätet tas också fram liksom förslag till 

reviderad sjöbodspolicy och inventering av möjliga platser för nya sjöbodstomter. Tillsammans med kollegorna 

anställda i Västvatten AB pågår också arbete med att identifiera områden med översvämningsproblematik och 

tekniska lösningar samt ekonomiska kalkyler. 

 

Digital infrastruktur 

SML-fiberprojektet fortlöper enligt plan och kommer att bidra till bättre redundans samt täckning av vita 

fläckar. Den digitala infrastrukturen i kommunen kommer i och med projektet att bli mer robust och tillgänglig 

både för invånare och kommunala fastigheter. Digital infrastruktur är en förutsättning för att kunna bedriva 

verksamheter på ett effektivt och konkurrensmässigt sätt. Beträffande de kommunala fastigheter som kommer få 

tillgång till ett stabilt och framtids-säkrat förvaltningsnät är även detta en förutsättning för bland annat 

digitaliseringen av kommunens verksamheter. 

 

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

 

Målet prognostiseras uppfyllas under året.  

 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Framtagande av en intern samverkansmodell inom kommunen för att minska utanförskapet, stötta personer som 

står utanför arbetsmarknaden att närma sin egenförsörjning, pågår. Medel har tillförts budget för en 

ungdomsjobbsatsning som kommer att startas upp under hösten 2022. Ett samarbete mellan AME och samordnaren 

för förebyggande insatser inom kommunen har inletts i syfte att förebygga ohälsa och höja livskvalitén hos 

människor som behöver ett utökat socialt nätverk. 

 

Köpta vårddygn 

Förvaltningen arbetar med hemmaplanslösningar för att minska antal köpta vårddygn för barn, unga och vuxna. 

Resurser/personal i den egna kommunen används i första hand och köpta platser i sista hand. Samarbete med andra 

myndigheter samt arbete med förebyggande insatser prioriteras. Antal vuxenplaceringar ökar ändå jämfört med 

tidigare år till följd av en alltmer komplex problematik som är svårt att hantera inom kommunens verksamheter. 

 

 

 

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Antal meter nya cykelleder 0 0 500 500 
 

Indikator Helår 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2022 

Mål 
2022 

 

Antal arbetsträningar, arbetsmarknadsinsatser och 

praktikplatser via Sotenäs RehabCenter 

5 4 6 6 
 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 

 

26% 27% 30% 25% 
 

Energiförbrukning i kommunala byggnader, i kWh/kvm 127 32 123 123 
 

Antal ton insamlat marint avfall 208 50 200 200 
 

Insamlat mat- och restavfall, kg/person, Rambo AB  

 

330  

(år 2020) 

- - 330  

Andel debiterad mängd vatten av producerad mängd, 

Sotenäs Vatten AB  

81% - - 80%  
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Klimatlöften 

Sotenäs kommun arbetar för ett hållbart samhälle ur miljömässigt perspektiv bland annat genom klimatlöften. 

Klimatlöftena innefattar cirkulära möbler och kläder, användning av el-drivna poolbilar, kravställning vid 

upphandling ifråga om livsmedel och transporter, upplåtelse av kommunala parkeringar för laddning av el-bilar, 

framtagande av ladd-plan, minskade inköp av fossilbaserade engångsprodukter och energieffektiviseringar. 

Kommunstyrelsen har därtill avsatt medel under år 2022 för att genomföra en förstudie om energieffektivisering i 

fastighetsbeståndet. 

 

Miljö- och klimatutbildning 

Medarbetare och förtroendevalda får under våren en digital miljö- och klimatutbildning som tagits fram i 

samarbete med kommunerna i norra Bohuslän. 

 

Digitalisering 

E-tjänster är en mycket viktig del i en digitaliserad ärendehanteringsprocess vilket på sikt även möjliggör 

automation i flödena. En förstudierapport har påbörjats för integrationsprojektet mellan E-tjänsteplattformen och 

verksamhetssystemet Vision. 

Förvaltningarna gör aktiva val ifråga om digitala möten och fysiska möten. Fysiska möten behövs i många fall 

för kreativitet och kommunikation, medan digitala möten i andra fall är effektivare och miljövänligare. 

 

Sammantagen bedömning av måluppfyllelsen 

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning nås 

under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål bedöms uppfyllas under året. Majoriteten av verksamhetsmålen 

mål bedöms också var helt eller i hög grad vara uppfyllda under året. Till grund för bedömningen ligger dels 

redovisade indikatorer, dels de styrande verksamhetsmålen kopplade till respektive mål. 

 

  

mailto:info@sotenas.se


  
  

Datum: 2022-05-18 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 17 av 30 

Analys av ekonomiska nyckeltal utifrån RK-modellen 

Analysen av ekonomiska nyckeltal utgår ifrån den så kallade RK-modellen vilken innefattar de fyra finansiella 

perspektiv – resultat, kapacitet, risk och kontroll. En enklare uppföljning av kommunen görs i delårsrapporten. 

 

Resultat och kapacitet

Resultat 

Årets  
resultat 

Bokslut 
2021 

2022 
-04 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Årets resultat 

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

Årets resultat/ 

skatteintäkter 

och 

kommunal 

utjämning (%) 2,8 7,4 3,3 1,1 

 

Årets 

balanskravs-

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

 
Periodens resultat uppgår till 14,5 mnkr vilket är 

avsevärt bättre än budget för perioden som uppgår 

till 2,5 mnkr. 

 I helårsprognosen beräknas resultatet landa på ett 

överskott om 19,5 mnkr och därmed en positiv 

budgetavvikelse med 13,1 mnkr. Resultat i 

förhållande till skatteintäkter och bidrag ökar 

jämfört med budgeterade 1,1 procent till 3,3 procent. 

Årets prognostiserade balanskravsresultat uppgår 

till 17,1 mnkr. Kommunfullmäktiges mål för god 

ekonomisk hushållning prognostiseras att uppfyllas 

under året. 

Detta skapar bättre förutsättningar för att nå 

kommunfullmäktiges långsiktiga mål för god 

ekonomisk hushållning på 2 procent. För mandat-

perioden 2019–2022 beräknas det genomsnittliga 

resultatet i förhållande till skatteintäkter och 

utjämning uppgå till 2,7 procent, och därmed ett 

genomsnitt på 15,0 mnkr i snitt per år och därmed 

uppfylls det långsiktiga finansiella målet. 

För att uppnå och bibehålla god ekonomisk 

hushållning är det väsentligt att balansen mellan 

löpande intäkter och kostnader är god. Det är av 

största vikt att resultatnivåerna fortsätter att öka upp 

till minst 2 procent i förhållande till skatteintäkter 

och kommunal utjämning. Detta för att kunna 

finansiera investeringar men också för att stå bättre 

rustade vid eventuella icke förutsägbara kostnader.  

Vid en hög expansionstakt är det nödvändigt med 

ännu högre resultatnivåer. Årets resultat stärker 

kommunens finansiella handlingsberedskap både på 

kort och lång sikt. 

 

Övergripande intäkts- och 
kostnadsanalys för nämnderna 

 

2021 uppgick ökningstakten för verksamhetens 

nettokostnader till 5,6 procent. Prognosen för 2022 

pekar åt en minskning till 1,8 procent. Förändringen 

mellan åren påverkas av att man under 2021 gjort en 

betydande registervård där samtliga poster i 

anläggningsregistret avseende översiktsplaner 

kostnadsförts i enighet med LKBR.  

Skatteintäkter och kommunal utjämning ökar i 

årets prognos med 2,3 procent.  

Med årets prognos skulle nettokostnadsandelen 

det vill säga hur stor del den löpande verksamheten 

tar i anspråk av skatteintäkter och kommunal 

utjämning uppgå till 97,0 procent. 

 

Investeringar 

Investeringar 2021 
2022-

04 
Prognos 

2022 
Budget 

2022 

Årets själv-

finansieringsgrad 

för investeringar 

(%) 165 482 89 47 

 
Nyckeltalet årets självfinansieringsgrad av 

investeringar mäter detta. Ett värde på 100 procent 

eller mer visar att kommunen helt finansierat årets 

investeringar genom årets resultat och årets 

avskrivningar. Utfallet efter fyra månader uppgår till 

482 procent. Prognosen för helår pekar på 89 procent 

och överstiger därmed kommunfullmäktiges mål på 

47 procent. Med nuvarande prognos innebär det att 

målet för verksamhetsår 2022 är uppfyllt.  

 

 
2020 2021 

Prognos 
2022 

Förändring av verk-

samheternas netto-

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

Förändring av skatte-

intäkter och kommunal 

utjämning 4,0 5,1 2,3 

Verksamheternas 

nettokostnader/skatte-

intäkter och kommunal 

utjämning 97,1 97,6 97,0 
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 Risk och kontroll 

Kassalikviditet 

 

 Kassalikviditet är ett mått på kommunens 

betalningsförmåga på kort sikt. En oförändrad eller 

ökande kassalikviditet i kombination med förbättrad 

soliditet visar på om kommunens totala finansiella 

utrymme stärkts. Likviditeten är fortsatt stark. Årets 

positiva resultat kommer att ytterligare förstärka 

kassalikviditeten och därmed bibehålla en god 

handlingsberedskap på kort sikt. För perioden 

uppgår likvida medel till 135,3 mnkr och kassa-

likviditeten till 177 procent. 

 Kommunens checkräkningskredit uppgår till 

20,0 mnkr. Krediten har inte nyttjats under året. 

 

Soliditet 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

finansiella handlingsutrymme ju högre soliditet 

desto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet 

soliditet visar hur stor del av kommunens tillgångar 

som har finansierats med eget kapital respektive 

skulder. Ju högre soliditet, desto mindre skuld-

sättning har kommunen. I denna tabell visas både 

nyckeltal exklusive och inklusive samtliga pensions-

förpliktelser.  

Sotenäs har över tid haft en god soliditet och står 

sig väl i jämförelse med liknande kommuner och 

riket. Detta gäller även när samtliga pensionsför-

pliktelser och löneskatt räknas in.  

För perioden ökar soliditeten tack vare positivt 

resultat. Givet prognosen håller kommer soliditeten 

att förstärkas jämfört med 2021 vilket medför bättre 

finansiellt handlingsutrymme på lång sikt.  

 

Budgetföljsamhet 

 

Nämnderna visar efter fyra månader på en positiv 

budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Framför allt inom 

kommunstyrelsen och valnämnd. Prognosen på helår 

indikerar ökade kostnader under hösten. Avvikelsen 

på helår beräknas uppgå till ett mindre underskott på 

-1,3 mnkr. Viktigt är att uppsatt plan hålls enligt 

antagen budget för perioden 2019 – 2022. 

 
Verksamhetens nettokostnader 

 

Verksamheternas kostnader ska minska över tid, 

enligt fullmäktiges mål för god ekonomisk hus-

hållning. Ett omstruktureringsarbete för att minska 

kostnaderna har pågått under mandatperioden. 

 

Utveckling nettokostnadsavvikelse 

 

Nettokostnadsavvikelse indikerar vid positiva 

värden högre kostnadsläge än förväntat och negativa 

värden ett lägre kostnadsläge än förväntat.  

För Sotenäs del indikerar nettokostnadsavvikel-

sen år 2020 28 mnkr högre kostnader än förväntat. 

Utfallet för 2021 publiceras preliminärt i juni.   

Källa: Kolada, Sveriges kommuner och regioner 

Likviditet 2020 2021 
2022-

04 

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

Kassalikviditet (%) 139 161 177 

Soliditet i % 

 2020 2021 2022-04 

    
Soliditet enligt 

balansräkning 70 73 74 

Soliditet inklusive 

pensionsåtaganden 39 42 44 

Utfall i förhållande till 
budget, mnkr 2021 

Utfall 
2022-04 

Progno
s 2022 

Budgetavvikelse 

nämnder helår 5,3 0,3 -1,3 

 
2020-

04 
2021-

04 
2022-

04 
% 

förändr 

Förskola -13,3 -14,3 -13,8 -3,6% 

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

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

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

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

Individ- och 

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

Äldreomsorg -52,8 -50,6 -52,4 3,5% 

Nettokostnadsavvikelse  2019 2020 

Förskola, %  17 15 

Förskola, mnkr  7 6 

Fritidshem, %  1 -11 

Fritidshem, mnkr  0 -1 

Grundskola F-9, %  13 13 

Grundskola F-9, mnkr  9 10 

Gymnasieskola, %  24 6 

Gymnasieskola, mnkr  8 2 

Individ- och familjeomsorg, %  20 14 

Individ- och familjeomsorg, 

mnkr  5 4 

Äldreomsorg, %  4 4 

Äldreomsorg, mnkr  7 7 

Mnkr totalt, exkl LSS  35 28 
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Ekonomisk redovisning 
 

I avsnittet ingår uppföljning av resultaträkning, 

investeringsredovisning samt driftredovisning per 

verksamhetsområde och nämnd.  

Samma redovisningsprinciper och beräknings-

metoder har använts i delårsrapporten som i den 

senaste årsredovisningen.  

Definitionen av en investering år 2022, är precis 

som föregående år, att: den ekonomiska livslängden 

beräknas till minst tre år, tillgången är avsedd för 

stadigvarande bruk, och beloppet uppgår till minst 

ett halvt prisbasbelopp.  

Pensionsredovisning sker fortsatt genom den så 

kallade blandmodellen. 

Sotenäs kommun har stora säsongsvariationer då 

antalet boende och besökande under sommar-

månaderna ökar kraftigt. Detta får stora effekt i 

verksamheten, bland annat syns att intäkter i form av 

båtplatsavgifter, hamnavgifter och parkeringsavgif-

ter. På kostnadssidan syns stora effekter istället inom 

äldreomsorgens verksamhetsområde.

 

 

Resultaträkning - externredovisning 

 

       

Belopp i mnkr 
Bokslut  

2021-04 
Bokslut  

2022-04 
Budget jan-

april 2022 
Prognos 

helår 2022  
Budget 

 helår 2022 
Avvikelse  

 helår 2022 

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

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

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

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

       

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

Kommunal utjämning & 

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

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

       

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

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

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

       

Extraordinära poster -      

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

 

* Prognos och helårsbudget avser nettokostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@sotenas.se


  
  

Datum: 2022-05-18 

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

Analys av resultaträkningen 

Här är fokus på periodens resultat jämfört med 

föregående år. 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter som består av avgifter 

och ersättningar, hyror, arrenden, försäljning av 

varor och tjänster, specialdestinerade statsbidrag och 

andra bidrag, uppgår för perioden till 54,5 mnkr 

(föregående år 56,7 mnkr) vilket är en minskning 

med 2,2 (-3,9 procent), jämfört med samma period 

föregående år. 

Statsbidrag från Skolverket minskar med -

2,9 mnkr, Migrationsverket minskar med -0,8 mnkr. 

Bidrag för sjuklöneersättning har ökat med +0,5 

mnkr, bidrag för EU-projekt har minskat med -

2,5 mnkr och övriga riktade projekt-/driftbidrag har 

ökat med +2,0 mnkr jämfört med samma period 

föregående år.  

Periodens budgetavvikelse påverkas främst av 

lägre bidrag från Skolverket -2,9 och lägre EU-

bidrag -2,5  

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår för perioden till 

227,9 mnkr (föregående år 221,3) vilket är en ökning 

med 6,6 mnkr (3,0 procent), jämfört med samma 

period föregående år. Personalkostnaderna har ökat 

med 3,5 mnkr, (2,6 procent). Kostnaderna för 

pensioner har ökat med 1,3 mnkr mellan åren. Årets 

el-kostnader är 2,5 mnkr högre än föregående år, 

livsmedelskostnader har ökat med 0,5 mnkr och 

skolskjutsar ökar med 0,5 mnkr medan konsult-

tjänster minskar med 2,5 mnkr. 

Periodens personalkostnader inklusive pensioner 

är 5,3 mnkr bättre än budgeterat under perioden, 

medan övriga kostnader överskrider budget med 

5,9 mnkr.  

Avskrivningar 

Årets avskrivningar är 0,2 mnkr lägre än samma 

period föregående år vilket påverkas av att vi skrev 

ned detalj- och översiktsplaner under 2021. 

Årets avskrivningar under perioden är något lägre 

än budget för perioden då inga investeringar hittills 

aktiverats under 2022. 

 Verksamhetens nettokostnader 

Verksamhetens nettokostnader, inklusive vinster 

vid försäljning av fastigheter och exploaterings-

verksamhet, har ökat med 4,9 procent (8,6 mnkr) 

jämfört med 2021. Nettokostnadernas andel av 

skatteintäkter och generella statsbidrag per april 

2022 uppgår till 93,2 procent. I april 2021 uppgick 

nettokostnadsandelen till 91,1 procent. 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och 
fastighetsavgift 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastig-

hetsskatten uppgår under årets fyra första månader 

till 195,9 mnkr (188,3 mnkr), en ökning med 

7,6 mnkr (4,1 procent) jämfört med föregående år.  

Perioden utfall är 5,3 mnkr bättre än budget och 

avser skatteavräkning år 2021 (1,2 mnkr), skatte-

avräkning januari-april 2022 (1,7 mnkr), inkomst-

utjämningsbidrag januari till april 2022 (1,1 mnkr), 

regleringsbidrag 2022 (0,8 mnkr) och 

fastighetsavgift (0,7). 

Finansnetto 

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella in-

täkter och kostnader, uppgår under perioden till 1,1 

mnkr vilket är något bättre än samma period före-

gående år (0,6 mnkr).  

Periodens resultat 

Periodens resultat uppgår till +14,5 mnkr jämfört 

med +14,9 mnkr samma period föregående år. I 

jämförelse med budget för perioden som är 2,5 

mnkr, avviker resultatet positivt med +12,0 mnkr.  
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Balansräkning 
 

 KOMMUNEN 

Belopp i mnkr 2021-04 2022-04 

   

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 1,8 1,4 

Materiella anläggningstillgångar   

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

   Pågående ny- och ombyggnad 12,9 29,6 

   Maskiner och inventarier 24,4 23,8 

Finansiella anläggningstillgångar 29,0 29,0 

Summa anläggningstillgångar 502,7 479,9 

   
Bidrag till infrastruktur - 7,3 

   
Omsättningstillgångar   

Förråd, lager 11,7 11,4 

Fordringar 71,5 93,6 

Kortfristiga placeringar - - 

Kassa och bank 116,1 135,3 

Summa omsättningstillgångar 199,3 240,3 

   
SUMMA TILLGÅNGAR 702,0 727,5 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital   

Ingående eget kapital  507,9 523,9 

Justering av eget kapital 0,0 0,0 

Periodens resultat 3,7 14,5 

Summa eget kapital 511,6 538,4 

-varar Resultatutjämningsreserv  20,0 20,0 

-varav Övrigt eget kapital 491,6 518,4 

   
Avsättningar   

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

Uppskjuten skatteskuld - - 

Andra avsättningar - - 

Summa avsättningar 13,3 14,8 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 57,5 44,8 

Kortfristiga skulder 119,6 129,5 

Summa skulder 177,1 174,3 

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

   

Panter och ansvarsförbindelser 
  

Panter och därmed jämförliga säkerheter - - 

Ansvarsförbindelser   

   varav pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 

   skulder eller avsättningar 223,7 221,0 

   varav övriga ansvarsförbindelser 786,5 831,2 

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

     

Belopp i mnkr 

Utfall 

2022-04 

Prognos 

2022 

Total budget 

2022 

Avvikelse 

2022 

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

Kommunstyrelsens tekniska verksamhet     

Fastighetsköp och exploateringsprojekt     

Fastighetsköp -0,0 -0,0 - 0,0 

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

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

     

Gata, park och bad     

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

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

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

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

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

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

Lotsboden Smögen - -0,0 -0,5 0,5 

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

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

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

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

Åtgärder murar -0,0 -0,5 -0,5 0,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

Utfall 

2022-04 

Prognos 

2022 

Total budget 

2022 

 

Avvikelse 

2022 

Hamnar     

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

Brygga Väjern -0,0 -1,5 -3,0 1,5 

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

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

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

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

     

Fastighet     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

Inventarier måltidsverksamhet och lokalvård     

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

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

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

     

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

     

Utbildningsnämnden     

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

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

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

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

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

     

Omsorgsnämnden     

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

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

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

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

     

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

Investeringsbudget för 2022 uppgår till 76,8 

mnkr. Till det kommer 37,5 mnkr i resultatöverförda 

medel från tidigare år. Det innebär att årets beslutade 

budget uppgår till 114,3 mnkr. 

Investeringsutgifterna för januari-april uppgår till 

4,9 mnkr vilket motsvarar 4 procent av den totala 

investeringsvolymen. Prognosen för helåret pekar på 

ett utfall om 54,5 mnkr, vilket innebär att 48 procent 

av årets totala investeringsvolym nyttjas. 

Allmän verksamhet 

Utfallet avser implementering av nytt ekonomi-

system och utrustning för räddningstjänsten. Av 

budgeterade medel på 11,6 mnkr förväntas 5,3 mnkr 

nyttjas under 2022. Resterande medel avser fordon 

inom räddningstjänsten som kommer att behöva 

flyttas över till 2023. 

Exploateringsprojekt och fastighetsköp 

Av budgeterade medel om 9,2 mnkr förväntas 5,0 

mnkr nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 

januari – april uppgår till 0,05 mnkr. Projektering 

och upphandling av entreprenad pågår för utbyggnad 

av industriområdena Bratteby och Hogenäs hamn, 

och bedöms kunna slutföras under första halvåret 

2023. 

Gata, park och bad 

Av budgeterade medel om 18,9 mnkr förväntas 

16,5 nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 

januari – april uppgår till 1,5 mnkr.  

Torg Bovallstrand och Väjern är planerat till efter 

sommaren, konsult är upphandlad.  

Bygglov för två nya ställplatser enligt näringslivs-

strategin söktes under januari - april men beviljades 

inte, dessa överklagas. Konsult för strategiarbete och 

handlingsplan för Gång- och cykelvägar är 

upphandlad. 

På grund av resursbrist i verksamheten kommer 

inte Lotsboden eller Strandpromenad inte genom-

föras under 2022 utan under 2023. 

Hamnar 

Av budgeterade medel om 16,1 mnkr förväntas 

8,8 mnkr nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 

januari – april uppgår till 1,1 mnkr. 

Arbetet med tillståndshantering rörande Skredrisk 

Hunnebostrand pågår. Åtgärder för skredrisken 

kommer inte ske under 2022 på grund av att 

Länsstyrelsen avslog kommunens ansökan om 

anmälningspliktig verksamhet och istället krävde 

miljödom. 

Upphandling av konsult för att projektera 

renovering av betongpiren i Bovallstrand har 

genomförts men inga anbud inkom. Ny upphandling 

är påbörjad. 

Konsultupphandling för brygga Väjern är 

genomförd och projektering kommer att genomföras 

med byggstart tidigast i november. 

Fastighet 

Av budgeterade medel om 53,2 mnkr förväntas 

14,9 nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 

januari – april uppgår till 1,1 mnkr.  

Arbetet med att ta fram arkitektritningar för 

Hunnebohemmet pågår samtidigt som samråd med 

verksamheterna sker. Bygglov planeras att lämnas in 

den 15 september. Byggstart preliminärt juli 2023.  

Under perioden har hygienvårdsanläggningen på 

Kleven slutförts. 

Ett koncept för skolfastigheter har presenterats för 

Utbildningsnämnden för beslut om åtgärder och 

prioriteringar. 

Underhållet av fastigheterna pågår löpande och i 

detta sker utbyte av värmepumpar, pelletspannor 

samt ventilationsanläggning att ske vilket kommer 

att ge en energibesparing. 

Inventarier måltidsverksamhet och lokalvård 

Utbyte pågår av lokalvårdsenhetens maskinpark. 

Måltidsenheten har köpt nya värmevagnar för 

transport till mottagningskök. Enheten har även köpt 

in matberedare till köken. 

Utbildningsnämnden 

Av budgeterade medel om 1,5 mnkr förväntas 

hela beloppet nyttjas under 2022.  

Inom utbildningsförvaltningen har arbetet med 

översyn av klassrumsmiljöer påbörjats. Det har 

under en lång tid tillbaka saknats plan för hur klass-

rumsuppsättningar ska förnyas. 0,3 mnkr har hittills 

använts av budgeterade 0,5 mnkr.  

Omsorgsnämnden 

Av budgeterade medel om 2,6 mnkr förväntas 1,1 

mnkr nyttjas under 2022. Utfallet under perioden 

januari – april uppgår till 0,0 mnkr. 

Förvaltningen ser över behovet av nya inventarier 

och hjälpmedel. Bland annat planeras inköp av nya 

läkemedelsskåp. 

Införande av Medborgarportalen har påbörjats 

som är en plattform för att underlätta för medborgare 

att kommunicera med förvaltningen, exempelvis 

ansökan om försörjningsstöd, bistånd och avgifts-

handläggning.   
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Driftredovisning - internredovisning

  

HELÅRSÖVERSIKT MED PROGNOS Netto Prognos Budget Avvikelse 

Belopp i mnkr 2021 2022 2022 2022 

Driftredovisning per nämnd     

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

Kommunstyrelsen     

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

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

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

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

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

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

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

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

     

Finansförvaltning / Övrig gemensam verksamhet     

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

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

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

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

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

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

     

Nedskrivningar -15,3  - - 

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

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

     

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

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

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

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

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

 
Helårsprognosen efter fyra månader pekar på ett 

positivt resultat om 19,5 mnkr. Det innebär en kraftig 

förbättring jämfört med budget på 13,1 mnkr.  

Verksamhetens nettokostnader, inklusive reavins-

ter vid försäljning av fastigheter och exploaterings-

verksamhet men exklusive årets avskrivningar 

väntas per helåret öka med 6,0 procent (30,6 mnkr) 

jämfört med 2021. Skatteintäkter och utjämnings-

bidrag ökar i helårsprognosen med 3,3 procent 

(19,5 mnkr) jämfört med utfall 2021. 

Nämndsverksamhet 

För nämndverksamheten prognostiseras ett 

underskott om -1,3 mnkr, och avser kommun-

styrelsens tekniska verksamhet. Prognosen bygger 

på att kommunstyrelsen inte beslutar om ytterligare 

tilldelningar under året från KS ofördelade medel. 

Övriga nämnder prognostiserar ett resultat i nivå 

med budget. Läs mer om nämnderna i kommande 

avsnitt Ekonomisk uppföljning per nämnd.  

Nämnderna får under perioden januari till mars 

2022 delvis ersättning för sjuklöner från staten på 

grund av rådande corona-pandemi.  

Finansförvaltning / Övrig gemensam verksamhet 

Kostnader för löneökningar, pensioner och 

sociala avgifter förväntas bli 5,0 mnkr lägre än 

budgeterat under året vilket främst beror på lägre 

sociala avgifter än budgeterat.  

 

Övrigt förvaltningsgemensamt innefattar bland 

annat kostnader för fastighetsskatt, försäkringar, 

driftbidrag. Prognosen innebär totalt sett ett resultat 

i nivå med budget för dessa delar.  

 Exploateringsintäkterna och vinst vid försäljning 

av anläggningstillgångar prognostiseras enligt 

försiktighetsprincipen. Flertalet av årets budgeterade 

intäkter från fastighetsförsäljningar är mycket osäkra 

då dessa idag finns för behandling hos överprövande 

myndighet. I prognosen är därför inga ytterligare 

försäljningar under året medräknade. Under året har 

två bostadstomter sålts, varav den ena via Sotenäs-

bostäder, samt en industritomt. Det innebär att årets 

prognos för fastighetsförsäljningar är försiktigt lagd 

och uppgår till -3,0 mnkr jämfört med budget. 

 

Intäkter från fastigheten som testamenterats 

kommunen är inte med i prognosen då dessa 

villkorats och osäkerheter finns avseende när i tid 

dessa villkor kan uppfyllas. 

 

Årets avskrivningar beräknas uppgå till 

budgeterade 28,8 mnkr.  

 

Skatteintäkter inklusive slutavräkning beräknas 

ge ett överskott mot budget med +5,2 mnkr, varav 

slutavräkning för 2021 uppgår till +1,8 mnkr och 

slutavräkning för 2022 uppgår till +3,4 mnkr. 

 

 Kommunal utjämning och generella bidrag 

inklusive fastighetsavgift beräknas ge ett överskott 

om +7,3 mnkr, varav +3,2 mnkr avser inkomst-

utjämning, +2,4 mkr avser regleringsposten, och 2,0 

mnkr avser fastighetsavgiften.  

 

Kommunen har inga lån hos kreditinstitut. 

Finansiella intäkter avser främst borgensavgifter 

och utdelningar från kommunala bolag. 
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Ekonomisk uppföljning per nämnd  

Kommunfullmäktige m.fl. 

Resultaträkning  

(mnkr) 

Bokslut 

2021-04 

Bokslut 

2022-04 

Prognos 

2022 

Kommunfullmäktige -0,3 -0,3 -1,0 

Revision -0,2 -0,2 -0,7 

Valnämnd  -0,0 0,3 -0,8 

Överförmyndare -0,3 -0,3 -1,0 

Nettokostnad -0,8 -0,5 -3,5 

Kommunbidrag 0,9 1,2 3,5 

Periodens resultat 0,0 0,7 0,0 
 

För helåret beräknas ett resultat i nivå med 

budget. Valnämnden har ett överskott nu men det 

kommer justeras allt eftersom valet fortgår.  

 

Kommunstyrelsen 

Allmän verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-04 

Bokslut 

2022-04 

Prognos 

2022 

Intäkter 12,7 13,2 31,6 

Kostnader -32,4 -34,4 -100,2 

Nettokostnad -19,7 -21,1 -68,6 

Kommunbidrag 22,2 23,0 70,3 

Periodens resultat 2,5 1,9 1,7 
 

Periodens utfall uppgår till -21,1 mnkr, vilket är 

1,9 mnkr bättre än budgeterat, varav ofördelade 

medel påverkar periodens resultat med + 0,4 mnkr. 

Periodens intäkter är +3,0 mnkr bättre än 

budgeterat, på grund av försäljning av projektledart-

jänster inom både ekonomi och personal-

avdelningen, försäljning av fordon och inventarier 

inom arbetsmarknadsenheten (dessa intäkter är av 

engångskaraktär) samt att projektbeslut för 2022 har 

tillkommit efter budgetprocessen inom Näringsliv- 

och utvecklingsenheten. Sjuklöneersättningar 

uppgår för perioden till +0,2 mnkr.  

Periodens kostnader är -1,0 mnkr högre än budget 

främst till följd av ökade konsultkostnader inom 

kommunledningen, även vissa projektkostnader 

inom symbiosverksamheten har varit högre än 

budgeterat under perioden.  

Personalkostnaderna är +0,7 mnkr lägre än 

budgeterat under perioden, främst till följd av vakant 

tjänst inom kommunledningen som planeras bli 

tillsatt till hösten.  

För helåret beräknas ett positivt resultat om +1,7 

mnkr mot budget, varav ofördelade m del +1,3 mnkr. 

Resterande överskott avser främst vakant tjänst inom 

kommunstyrelsen som verksamhetsutvecklare, 

vilken beräknas vara tillsatt först till hösten. 

Teknisk verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-04 

Bokslut 

2022-04 

Prognos 

2022 

Intäkter 39,0 40,8 134,5 

Kostnader -44,9 -49,6 -153,5 

Nettokostnad -6,0 -8,8 -19,0 

Kommunbidrag 5,9 7,6 16,0 

Periodens resultat -0,1 -1,2 -3,0 
 

Periodens utfall uppgår till -8,8 mnkr, vilket är 

1,2 mnkr sämre än budgeterat.  

Periodens avvikelse mot budget beror främst på 

höjda el-priser och därmed kraftigt ökade 

elkostnader. Dessa kompenseras något under 

perioden genom ett överskott på medel för förstudier 

till investeringar, som ännu inte börjat tas i bruk fullt 

ut. Framåt finns också aviserat prishöjningar på 

livsmedel, som därför väntas överskrida budget 

under resten av året. 

För helåret beräknas ett negativt resultat om -3,0 

mnkr mot budget.  

Personalkostnaderna är 0,5 mnkr högre än 

budgeterat vilket främst avser pensionsavgång än 

budgeterat. 

I helårsprognosen bedöms kostnaden överstiga 

budget med 2,4 mnkr och ökade kostnader för 

livsmedel med 0,6 mnkr. 

Kommunstyrelsen väljer att inte vidaredebitera de 

höjda kostnaderna på fastighet och måltid till 

verksamheterna, utan hanterar underskotten i egen 

budget.  

 

Byggnadsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-04 

Bokslut 

2022-04 

Prognos 

2022 

Intäkter 6,8 1,6 6,3 

Kostnader -9,0 -5,4 -17,0 

Nettokostnad -2,2 -3,8 -10,6 

Kommunbidrag 3,2 3,6 10,6 

Periodens resultat 1,0 -0,2 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -3,8 mnkr, vilket är 0,2 

mnkr sämre än budgeterat. Avvikelsen beror främst 

på ökade kostnader för bostadsanpassning. 

Inom planverksamheten är personalkostnaderna 

lägre än budgeterat på grund av vakanser. 

Nyrekrytering har skett men personalstyrkan är inte 

fulltalig. Detta påverkar också möjligheten att 

fakturera ärenden, och därmed intäkterna, negativt. 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag upp-

går till 1,4 mnkr vilket är 0,6 mnkr sämre än 

budgeterat. Eftersom beviljade bidragsbelopp har en 

mycket stor variation kan utfallet vara högst till-

fälligt och innebär ingen justering av nämndens 

helårsprognos. 

Helårsprognosen bedöms ligga i nivå med budget. 
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Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Resultaträkning  

(mnkr) 
Bokslut 

2021-04 

Bokslut 

2022-04 

Prognos 

2022 

Intäkter 3,7 3,2 11,3 

Kostnader -3,8 -4,0 -13,2 

Nettokostnad -0,2 -0,8 -1,9 

Kommunbidrag 0,5 0,6 1,9 

Periodens resultat 0,3 -0,2 0,0 

Varav Sotenäs 

andel 0,0 0,0 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -0,8 mnkr, vilket är 0,2 

mnkr sämre än budgeterat. 

Intäkterna för perioden är 0,6 mnkr lägre än 

budgeterat samt 0,5 mnkr lägre än motsvarande 

period föregående år. Periodens avvikelse beror 

främst på minskade intäkter på grund av 

eftersläpande fakturering på grund av byte av 

ekonomisystem. Verksamheten i huvudsak har 

kunnat drivas som planerat under första delen av 

året. 

Periodens kostnader har ökat med 0,2 mnkr 

jämfört med samma period föregående år. Periodens 

kostnader är 0,4 mnkr lägre än budget. Vilket främst 

avser minskade personalkostnader om 0,7 mnkr på 

grund av tjänstledigheter som inte kunnat 

bemannats. Viss del har täckts upp av en konsult 

vilket lett till ökade konsultkostnader om 0.3 mkr. 

Helårs prognosen är att budgeterat resultat 

kommer att uppnås utan avvikelse  

 

Utbildningsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-04 

Bokslut 

2022-04 

Prognos 

2022 

Intäkter 10,4 9,0 26,5 

Kostnader -75,5 -75,6 -226,9 

Nettokostnad -65,1 -66,5 -200,4 

Kommunbidrag 65,6 -66,8 200,4 

Periodens resultat 0,5 0,3 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -66,5 mnkr, vilket är 

0,3 mnkr bättre än budgeterat.  

Intäkterna under perioden är -0,2 mnkr lägre än 

budgeterat avser minskade intäkter för utbildningar 

som saknar deltagare samt lägre bidrag från 

migrationsverket än vad som budgeterats.  

+1,1 mnkr har kompenserats i ersättning för 

sjuklönekostnader. Under året har Skolverket 

beslutat om den så kallade ”skolmiljarden”, som 

syftar till att öka förutsättningen för alla barn och 

elever att få den utbildning de har rätt till trots 

pandemin, varav Sotenäs kommun tilldelas 0,8 

mnkr.  

Personalkostnaderna är -0,6 mnkr lägre än 

budgeterat under perioden och beror främst på 

vakanta tjänster som kommer att tillsättas under 

hösten, vi har även haft ökade vikarie och 

sjuklönekostnader under årets första kvartal till följd 

av Pandemin med hög sjukfrånvaro då verksam-

heterna följt de rådande restriktionerna. 

För helåret beräknas ett resultat i nivå med 

budget.  

Förskola 

Intäkterna under perioden är högre än budgeterat, 

detta beroende på ersättning för sjuklönekostnader, 

statsbidrag, samt högre intäkter i ordinarie taxa på 

grund av ökat barnantal i verksamheterna.  

Personalkostnaderna är -0,8 mnkr högre än 

budgeterat och kan förklaras med ökade kostnader 

för sjuklön, högre kostnader för timanställda på 

grund av covid-19. 

Övriga kostnader ligger även de över budget med 

-0,3 mnkr, och avser kostnader för skyddskläder 

samt ökade kostnader i samband med organisations-

förändringar. 

Periodens överskott mot budget uppgår totalt till 

+0,4 mnkr, årets helårsprognos för förskole-

verksamheten förväntas landa på -0,1 mnkr. 

Grundskola och grundsärskola 

Grundskolan redovisar ett underskott på -0,7 

mnkr, detta främst till följd av minskade bidrag från 

migrationsverket, ökade personalkostnader samt 

ökade interna måltidskostnader mot vad som 

budgeterats.  

Periodens personalkostnader är -0,1 mnkr högre 

än budget och förväntas öka till hösten då högstadiet 

behöver utöka en parallellklass. Prognosen för 

grundskolan beräknas hamna på ett underskott på -

0,7 mnkr.  

Särskolans utfall för perioden +0,3 mnkr bättre än 

budget. Överskottet beror på låga personalkostnader 

under vårterminen då personal kommer att tillsättas 

till höstterminen, prognosen förväntas landa på ett 

överskott på +0,2 mnkr vid årets slut för särskolan.  

Helårsprognosen innebär ett förväntat underskott 

på -0,5 mnkr mot budget. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

Intäkterna under perioden är -2,2 mnkr lägre än 

budgeterat, detta främst beroende på minskade 

intäkter för dem utbildningar som tvingats ställas in, 

vi ser även en minskning av kostnader till följd av 

detta.  

Personalkostnaderna har ett överskott på 

+0,9 mnkr som förväntas landa på +2,0 mnkr vid 

årets slut då 1,75 tjänster varslas under våren. 
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Helårsprognosen förväntas landa på en budget i 

balans. 

Kultur och fritid 

Intäkterna under perioden är +0,7 mnkr högre än 

budgeterat vilket främst beror på ersättning för 

sjuklönekostnader samt en ökning av projekt jämfört 

med vad som budgeterats. 

Personalkostnaderna ligger med ett överskott på 

+0,1 mnkr, dessa förväntas jämnas ut under året till 

ett underskott som hör ihop med dem ökade 

intäkterna.  

Helårsprognosen är att budget förväntas hållas. 

 

 

Omsorgsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-04 

Bokslut 

2022-04 

Prognos 

2022 

Intäkter 23,5 24,4 74,5 

Kostnader -100,6 -104,6 -315,8 

Nettokostnad -77,0 -80,3 -240,3 

Kommunbidrag 76,1 78,9 240,3 

Periodens resultat -0,9 -1,3 0,0 
  

Periodens utfall uppgår till -80,3 mnkr, vilket är  

-1,3 mnkr sämre än budgeterat. Periodens avvikelse 

mot budget beror främst på höga personalkostnader 

under årets första månader inom äldreomsorgen 

samt placeringskostnader inom socialpsykiatrins 

verksamhetsområde. 

För helåret 2022 prognostiseras ett resultat i nivå 

med budget. Helårsprognosen påverkas av att 

förvaltningen arbetar aktivt med strategisk planering 

av mottagna statsbidrag som finansierar många 

utvecklingsinsatser inom verksamheterna. 

Förvaltningen ser en betydande svårighet att 

rekrytera personal i samtliga verksamheter vilket lett 

till höga personalkostnader i form av övertid. Under 

maj månad har avdelningen äldreomsorg gått upp i 

stabsläge i syfte att kunna hantera bemanningen 

under semesterperioden. 

Äldreomsorg  

Inom äldreomsorgen finns ett underskott per siste 

april kopplat till personalkostnader och övertids-

ersättning som ökat i jämförelse med samma period 

föregående år till följd av hög sjukfrånvaro och svårt 

att rekrytera personal. Ett indikerat arbete för att 

kunna få en robust ökad grundbemanning pågår i alla 

verksamheter. 

Individ-och familjeomsorg 

Inom individ- och familjeomsorgen har netto-

kostnaden ökat, främst kopplat till kostnader för vård 

av vuxna med missbruksproblem. Kostnaderna för 

placerade vuxna med missbruk kan förklaras av att 

det finns ett fåtal individer som har svår psykisk 

ohälsa i kombination med ett destruktivt missbruk 

och då är i behov av slutenvård. Samtidigt finns ett 

överskott i verksamheten kopplat till barn- och 

ungdomsvård. Nettokostnad för ekonomiskt bistånd 

har minskat jämfört med samma period 2021, men 

ligger trots det högt i förhållande till budget. 

Verksamheten räknar även i helårsprognos 2022 

med ett underskott kopplat till ekonomiskt bistånd. 

LSS-verksamhet och Socialpsykiatri 

Inom LSS-verksamheten och socialpsykiatrin har 

kostnaderna ökat jämfört med samma period 2021 

och beror främst på ökat antal assistanstimmar samt 

höga kostnader för köpta platser inom social-

psykiatrin. Även ökade kostnader inom grupp-

bostäderna vilket främst beror på ökade personal-

kostnader till följd av utökat behov hos brukare. De 

höga kostnader för köpta platser inom social-

psykiatrin under våren är kopplade till placerade 

vuxna med psykisk ohälsa, missbruksproblem och 

komplexa behov som kommunen i dagsläget inte har 

möjlighet att bemöta i kommunal regi. Kontinuerliga 

uppföljningar sker kring köpta platser i syfte att följa 

utvecklingen hos den enskilde för att på sikt kunna 

hitta hemmaplanslösningar med reducerade 

omvårdnadsbehov som är hållbara över tid för den 

enskilde. 

 

 

mailto:info@sotenas.se

