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Sammanfattning 
 

Årets fyra första månader har präglats av corona-pandemin men också av den pågående satsning på landbaserad 

fiskodling. Hur dessa två stora händelser kommer att påverka kommunen på kort och lång sikt är svåra att 

överblicka.  

 

Tertialuppföljningen efter april med helårsprognos 2020 visar på ett positivt resultat om 8,1 mnkr, vilket är 7,1 

mnkr bättre än budgeterat. I prognosen har det medräknats intäkter för exploaterings-verksamhet och 

fastighetsförsäljning med 6,3 mnkr. 

 

Den egentliga nämndsverksamheten visar en positiv avvikelse från budget med 1,5 mnkr. Detta är en förbättring 

jämfört med tidigare prognoser under året. I prognoserna har nu räknats in att staten ersätter för merkostnader 

hänförliga covid-19 samt att staten övertar sjuklönekostnader för dag 2 - 14, för perioden april-juli. Sammantaget 

innebär det en förstärkning för nämnderna med 3,4 mnkr. Då främst omsorgsnämnden.  

 

Den senaste skatteprognosen visar på en avsevärd försämring av skatteintäkter framförallt avseende slutavräkning 

2020. Staten har genom ett antal riktade insatser kompenserat kommunerna för dessa lägre intäkter. Sammantaget 

minskar skatteintäkter med 13,8 mnkr jämfört med budget och generella bidrag inklusive fastighetsavgift ökar 

med 17,5 mnkr.  

 

Ohälsotalet fortsätter att försämras för perioden uppgår det till 9,8 procent jämfört med 7,7 procent föregående år 

samma mätperiod. 

 

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning inte 

nås under verksamhetsåret, då endast två av tre finansiella mål är uppfyllda. Samtliga verksamhetsmål pekar på en 

delvis måluppfyllelse. 

 

 

…
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Förvaltningsberättelse 

Viktiga förhållanden för resultat och ställning 

Samhällsekonomin 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver i 

senaste ekonomirapporten att kommuner och 

regioner var inför 2020 inställda på ett år med 

ansträngd ekonomi till följd av försvagad konjunktur 

i kombination med högt demografiskt tryck. Ingen 

kunde förutspå den nu pågående coronapandemin.  

I världsekonomi sker nu en extremt snabb 

nedgång i produktion och sysselsättning till följd av 

covid-19. Den svenska ekonomin försvagades redan 

under 2019 drabbas nu av både sjunkande inhemsk 

efterfrågan och fallande export.  

Den initiala pandemifasen har gett en kraftig 

chock för hela världsekonomin. Den stora frågan är 

i vilken grad som företag och hushåll kommer att 

slås ut såväl i Sverige som globalt. För att vågen av 

uppsägningar och konkurser ska stoppas måste 

samhällen/ekonomier börja fungera mer som vanligt 

igen: hushållens inkomster och konsumtionsefter-

frågan behöver återställas, företagens förlorade 

försäljningar behöver återvända. Då allt hänger ihop 

detta gäller både i Sverige och globalt. Branscher för 

insats- och investeringsvaror behöver en återställd 

efterfrågan i konsumtionsvaruledet. Gränser 

behöver öppnas, för att det globala handelsutbytet 

ska återhämtas. Inte minst är detta viktigt för Sverige 

för att exportindustrin inte ska få stora permanenta 

skador.   

SKR väljer att istället för att göra prognoser ta 

fram kalkyler. Beräkningen av skatteintäkter utgår 

ifrån ett relativt positivt scenario. Som innebär att 

smittspridningen i landet antas kulminera i mitten av 

sommaren för att sedan mattas av mot slutet av 

sommaren. Kalkylen bygger vidare på att ytterligare 

restriktioner inte genomförs. Utan de som införts 

ligger kvar och avvecklas mot slutet av sommaren. 

Inga nya vågor av smittspridning antas ske. SKR 

sammanfattar att deras scenario och antaganden ses 

som ett bästa tänkbara utfall 

Källa: Ekonomirapporten maj 2020 Sveriges kommuner och regioner 

Kommunsektorn 
De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset 

kommer att få stora effekter för kommunerna både 

avseende kostnader och intäkter. Det är fortfarande 

oklart om staten kommer att täcka kommunala 

merkostnader eller minskade verksamhetsintäkter, 

förutom det som utlovats för vård och omsorg. 

Sotenäs 
Under mandatperioden har budgeterats med 1,0 

procent i resultat i förhållande till skatteintäkter och 

kommunal utjämning. För 2019 budgeterades med 

underskott och att balanskravsresultatet skulle 

uppnås med hjälp av resultatutjämningsreserven. 

Utfallet för 2019 blev mycket bättre, vilket 

underlättar för kommande år. I planen ingick en 

ökning av resultatnivåerna under resterande del av 

mandatperioden för att uppnå kommunfullmäktiges 

resultatmål för god ekonomisk hushållning.  

Innan coronapandemin var ett faktum visade de 

första skatteprognoserna på ett sämre utfall jämfört 

med budget. Detta främst beroende på ökad avgift 

till kostnadsutjämningssystemet. De kalkyler som 

SKR nu tagit fram, med hänsyn till coronapandemin, 

visar en markant försämring på arbetade timmar och 

förväntad ökad arbetslöshet. Detta genererar vidare 

avsevärt mycket lägre skatteintäkter och en negativ 

slutavräkning för 2020. Kostnadsutjämningsavgiften 

samt inkomstutjämningsavgiften har förbättrats. 

För att kompensera kommunerna för de lägre 

skatteintäkterna har staten gett besked om ett antal 

åtgärder.  

De åtgärder som staten hittills satt in är: ersättning 

för merkostnader inom omsorg, staten tar ansvar för 

samtliga sjuklönekostnader för dag 2 – 14 för period-

en april tom juli 2020, kompensation för period-

iseringsfonder, generella bidrag har ökats med 17,5 

miljarder. 

För Sotenäs innebär det att resultatnivån för 2020 

därmed blir mer positiv än budget. Däremot ser det 

sämre ut för kommande år.  

Fram till april har merkostnader avseende covid-

19 bokförts med 1,0 mnkr. Där merparten återfinns 

inom omsorgsnämnden och avser i huvudsak mer-

kostnader för personal men också till viss del 

skyddsutrustning. Prognosen på helår pekar på 

merkostnader upp till ca 3,0 mnkr. 

Det är ännu oklart om kommunerna kommer att 

ges kompensation för merkostnader inom övriga 

verksamhetsområden. Effekter på lägre intäkter och 

högre kostnader kan komma att uppstå. Detta beror 

på kommande restriktioner och smittspridning. 

Effekten skulle vara mycket kännbar framförallt 

inom den tekniska verksamheten och dess 

intäktssida.    
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De totala sjuklönekostnaderna för dag 2 - 14 för 

april uppgår till drygt 1,0 mnkr.  

De generella bidragen ökar för kommunens del 

med 17,5 mnkr jämfört med antagen budget. 

Ökningen fördelar sig på 9,2 mnkr (från de 15 

miljarderna), 3,1 mnkr (från de 5 miljarderna) och 

1,5 mnkr (från de 2,5 miljarderna). 

Den negativa slutavräkningen, för 2019 och 2020, 

ökar markant och uppgår till -16,4 mnkr. Detta beror 

dels på lägre skatteintäkter generellt men också på 

den satsning staten gjort avseende periodiserings-

fonder. Genom att enskilda näringsidkare och ägare 

i handelsbolag har getts möjlighet att undanta hela 

deras vinst (maximalt 1,0 mnkr) i deklarationerna för 

2019. Avsättning görs i periodiseringsfond. Detta 

förväntas påverka skatteintäkterna för kommunerna 

med 1 procentenhet. Periodiseringsfonden ska 

upplösas under de kommande sex åren. För Sotenäs 

utgår kompensation för periodiseringsfonder med 

4,6 mnkr.  

Befolkningen har sedan årsskiftet ökat till 9 089 

invånare.  
 
Händelser av väsentlig betydelse 
Årets fyra första månader har präglats av corona-

pandemin men också av den pågående satsning på 

landbaserad fiskodling. Hur dessa två stora 

händelser kommer att påverka kommunen på kort 

och lång sikt är svåra att överblicka.  

Effekter av corona-pandemin syns framförallt 

inom omsorgsnämndens verksamhetsområde med 

ökade personalkostnader, ökad sjukskrivning samt 

högre kostnader för skyddsmaterial. Och ett ökat 

tryck att på kort sikt ställa om sina verksamheter för 

att kunna hantera den pågående pandemin. 

I spåren av pandemin, ses i riket i övrigt, en ökad 

arbetslöshet. Detta kan komma att påverka även 

Sotenäs och för kommunens arbetsmarknadsenhet 

och för omsorgsnämndens verksamhet framöver. 

För omsorgsnämnden kan befaras en ökning av 

ekonomiskt bistånd.   

Det finns risker även för ökad ohälsa hos 

befolkningen, effekterna av detta är något som är 

svåra att överblicka idag. Men som också kan 

komma att påverka framförallt omsorgsnämndens 

verksamhetsområde. 

Kommunen har sedan ett antal månader en 

pandemigrupp som aktivt arbetar med att ställa om 

och anpassa sig efter rådande omständigheter. En del 

i detta arbete är att hantera även de skrivelser som 

inkommer från näringslivet. Med krav/önskemål om 

lättnader till det lokala näringslivet från kommunens 

sida. Kommunen har tagit fram ett antal åtgärder för 

att underlätta för det lokala näringslivet. 

Den pågående etableringen innebär ett nytt 75 

hektar stort industriområde, där Europas största 

landbaserade fiskodling kommer att byggas upp. Det 

är en etablering som är värd 17–20 miljarder kronor. 

Över de kommande decennierna förväntas att 

sjömatsindustrin växa betydligt. Jordens befolkning 

växer och det finns en allt större efterfrågan på 

sjömat producerad på ett hållbart sätt. 

Förhoppning är att påbörja markarbeten under 

2021 och produktion 2023. Anläggningen kommer 

att vara fullt utbyggd och producera 100 000 ton 

inom fem år från byggstart.  Satsningen kommer att 

påverka kommunen i mycket positiv riktning. 

I övrigt fortsätter arbetet med att genomföra de 

åtgärdsplaner som kommunfullmäktige beslutat.    

Förvaltningen har haft som uppdrag att arbeta 

med digitalisering. Ett antal e-tjänster har fram-

gångsrikt sjösatts inom skolbarnomsorgens verk-

samheter. 
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Kommunfullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning 

1.KF:  Årets resultat - Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal 

utjämning ska under kommande mandatperioden uppgå till 1,2 procent.  

Budgeterat resultat uppgår till 1,0 mnkr dvs 0,2 procent i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning. 

Utfallet efter fyra månader uppgår till +1,4 mnkr. Prognosen på helår +8,1 mnkr vilket innebär 1,5 procent i 

förhållande till skatteintäkter och utjämning. Det finansiella målet är helt uppfyllt för året.  

Indikator Utfall Prognos Mål   

Årets resultat 1,4 mnkr 8,1 mnkr 1,0 mnkr 
  

2. KF: Investeringsmål – Nettoinvesteringar ska över en mandatperiod inte 
överstiga summan av årens avskrivningar och årens resultat, därtill kan 
investeringar för särskilda satsningar ingå förutsatt att de finansieras med egna 

medel  

Årets nettoinvesteringar ska högst uppgå till 46,5 mnkr samt självfinansieringsgraden ska minst vara 80 procent. 

Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 41,5 mnkr och självfinansieringsgraden till 96 procent. Det innebär att 

målet är helt uppfyllt för verksamhetsår 2020 med nuvarande prognos.  

Långsiktigt bedöms målet vara uppfyllt då investeringsutgifterna för perioden 2019 – 2020 samt de budgeterade 

investeringarna har och beräknas självfinansieras med resultat/avskrivningar samt med egna medel.  

Indikator Utfall Prognos Mål   

Självfinansieringsgrad ska minst vara 216 % 96 % 59 % 
  

3. KF: Finansiellt krav på förvaltningar - Verksamhetens nettokostnader ska 

minska över tid.  
Verksamheterna förskola/grundskola samt äldreomsorg ska minska, jämfört med utgångsvärdet 2017) och närma 

sig referenskostnaden. För 2021 har ramen för dessa områden minskats med 5,5 mnkr respektive 2,6 mnkr. Utfallet 

för perioden uppgår till 32,1 % av budget inom UN respektive 32,4 % av budget inom ON, vilket innebär att båda 

nämnderna ligger under normen om 33 % per april. Prognosen per helår pekar på en budgetavvikelse om +2,0 

mnkr inom UN respektive -0,5 mnkr inom ON för helåret 2020. 

Målet är delvis uppfyllt för verksamhetsår 2020.  

Indikator Utfall Prognos Mål   

Nettokostnad förskola inkl. öppen förskola och 

grundskola F-9 kr/inv ska sjunka och närma sig 

referenskostnaden 

32,1 % av 

budget 

Överskott 

+2,0 mnkr 

Minskning 

av ram 

med 5,5 

mnkr i UN 

  

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv ska närma sig 

referenskostnaden 

32,4 % av 

budget 

Underskott 

-0,5 mnkr 

Minskning 

av ram 

med 2,6 

mnkr i ON 
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4. KF: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun.  

 

Näringslivet, liksom resten av samhället, påverkas stort av den pågående Corona pandemin. Kommunen har 

genomfört riktade åtgärder för att stödja näringslivet så som anstånd på betalningstider för tillsynsavgifter, lokala 

leverantörer kan fakturera på 15 dagar netto och kommunen informerar om vikten av och uppmuntrar sina anställda 

att fortsätta konsumera och handla av de lokala företagen. Lokala företag ges möjlighet att tidigarelägga öppnandet 

av sina uteserveringar och att flytta ut sin verksamhet på stadens gator och torg samt utöka verksamhetsyta.  

 

När kommunen gör inköp inom ramen för LOU, försöker Sotenäs kommun att dela upp upphandlingarna i lämpliga 

delar så att småföretag ges bättre möjligheter att lämna anbud. Kommunens chefer uppmanas att handla lokalt i 

de fall kommunen saknar ramavtal. En ny yta på kommunens hemsida dedikerad till frågor kopplade till Corona 

ur ett näringslivsperspektiv har skapats. 

Näringslivsrankingen genomförs under året. Resultat redovisas under hösten. 

 

Ett utkast till strategisk plan för det kommunala vägnätet och för gång- och cykelvägar har presenterats för 

kommunledningen och KSTU och arbete bearbetning av återkopplingen pågår. Om den nya företagsetableringen 

i Norra Hogenäs genomförs kommer planen att behöva revideras ytterligare. 

 

Indikator Utfall Prognos Mål   

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 

 

(Näringslivs-rankingen genomförs under året. 

Resultat redovisas under hösten) 

-  169   

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

 

(Öppna jämförelser genomförs vart annat år. Nästa 

undersökning 2021.) 

 

-     

Antal inneliggande ärenden initierade av företagare Iu  55   

Andel planenliga lovansökningar från företagare som 

avgjorts inom sex veckor, i %. 

iu 100 % 85%   

5. KF: Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt.  

 

Det finns goda förutsättningar för ökat bostadsbyggande i kommunen. Givet att finansieringsfrågan kan lösas finns 

goda möjligheter att Sotenäsbostäder, genom sina byggklara tomter och pågående detaljplanering, kan nå 

kommunens mål att bygga 150 bostäder inom fem år. Däremot bedöms inga nya bostäder byggas under 2020. 

 

Sotenäsbostäders byggklara tomter: 

- Ekelidberget i Bovallstrand finns möjlighet att bygga ett flerbostadshus med 24 lägenheter. Utöver det finns det 

2 (av totalt 4) småhustomter för försäljning via den kommunala tomtkön. 

- Bankeberg i Hunnebostrand finns en färdig detaljplan som möjliggör ombyggnad av ett tidigare äldreboende till 

lägenheter. Totalt kan ca 25–30 lägenheter byggas här. 

- Förålarna i Väjern finns möjlighet att producera ca 15 småhustomter för försäljning via den kommunala tomtkön. 

I samma område finns byggrätt för att bygga två punkthus på fem våningar vardera med totalt ca 40–60 lägenheter 

beroende på storlek och utformning. 

Sotenäsbostäder pågående planarbeten: 

-Rågården i Bovallstrand pågår ett arbete med en detaljplan som möjliggör 6–7 småhustomter. Samrådet är färdigt 

och handlingar planeras vara färdiga för beslut om granskning i september. 
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- Tryggöskär i Väjern har plantillstånd beviljats för en detaljplan som möjliggör 16 lägenheter och 3–4 tomter för 

försäljning via den kommunala tomtkön. 

- Kvarnberget i Kungshamn pågår ett arbete med en detaljplan som möjliggör ca 30 lägenheter. Samrådet är klart 

och arbete med att ta fram granskningshandlingar pågår. 

 

Räknas även ickekommunal detaljplanering in kan 1 250 – 1 300 bostäder produceras fram till 2028. Vid eventuell 

etablering av fiskindustri kan tidplanen behöva kortas ner. 

 

För samordning av ytterligare bostadsbyggande är arbetet med översiktsplaneringen angelägen. Detta är inlett men 

något försenat pga. svårigheten att hålla möten under pågående utbrott av Covid-19. Samråd beräknas ändå kunna 

hållas under tredje tertialet 2020. 

 

Digitaliseringen är en viktig parameter för att förenkla bostadsbyggandet. En e-tjänst för ansökningar om bygglov, 

marklov och rivningslov håller på att tas fram och bedöms kunna driftsättas under första halvåret. Arbetet med att 

digitalisera lagakraftvunna detaljplaner som finns tillgängliga i dwg-format är påbörjat. Nyckeltalet gäller 

detaljplaner som vinner laga kraft under 2020. Medel för digitalisering av tidigare antagna detaljplaner har äskats 

inför 2021.. 

 

Indikator Utfall Prognos  Mål    

Antal nyproducerade bostäder. 0 0 Målet är 

150 

bostäder 

inom fem 

år 

  

Andel nyproducerade bostäder som upplåts med 

hyresrätt, i %. 

0% 0 25%   

Antal disponibla småhustomter att erbjuda köpare i 

den kommunala tomtkön. 

2 8 10 
  

Andel detaljplaner för nya bostäder som utformats 

med flexibla planbestämmelser, i %. 

33% 100% 100% 
  

Antal nyproducerade byggrätter, på egen ägd mark, 

som möjliggör bostäder som villatomter, radhus, 

parhus och flerbostadshus. 

0 30 25 
  

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

miljömässigt perspektiv.  

 

Inom Kommunstyrelsen fortskrider arbetet för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Målet är kopplat 

till budget eftersom det är en högre kostnad för inköp och utbyte till elfordon. Att använda fordon som drivs av 

biogas är i dagsläget inte ett alternativ eftersom det saknas möjligheter att tanka biogas i kommunen. 

 

Två kommunalt skötta gräsytor som omvandlats från klippt gräs till ängsmiljö. Dels vid idrottshallen Kungshamn 

där kommunen planterat en blandning av ängsfrön och vetekli dels vid Hälsans hus där kommunen planterat en 

blandning av ängsfrön och vetekli som kompletterats med pluggplantor av ängsblomster. 

 

Energiförbrukningen i byggnader och gatubelysning kommer enligt prognosen som den ser ut idag att minska med 

5,5% jämfört med 2017 år energiförbrukning. Det pågår diskussioner gällande Kvarnberget med Sotenäs Bostäder. 

I den byggnaden finns två ventilationsaggregat med undermålig värmeåtervinning samt två ventilationsaggregat 

utan någon värmeåtervinning alls. Planen är att i första hand åtgärda aggregaten med undermålig värmeåtervinning 

men även med en förhoppning om att kunna åtgärda resterande senare i år. 
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För närvarande erbjuder kommunen möjlighet till sugtömning av latrin för fritidsbåtar på 4 platser inom 

kommunen. Det är i Bovallstrand, Hunnebostrand, Kungshamn samt Bohus-Malmön. En femte är planerad till 

lokaliseras i den nya Ringen-hamnen men det projektet har inget startdatum. 

 

Matsvinnet har minskat jämfört med samma period föregående år. Däremot är det svårt att ange prognos på grund 

av läget gällande covid-19. Matsituationen har påverkats på olika sätt och möjligheten att mäta matsvinn påverkas. 

Andel ekologiska livsmedel är oförändrat även under covid-19. Kommunen har bra rutiner för inköp av ekologiska 

och närproducerade livsmedel. 

 

Byggnadsnämnden kan i vissa fall kan genomföra tekniska samråd via Skype. Efterfrågan på tekniska samråd 

via Skype är för närvarande mycket begränsad. Det beror oftast på att de kontrollansvariga har konsultbolag i 

kommunen eller i närområdet samt PBL kräver inte byggherrens närvaro på det tekniska samrådet.  
 

Indikator Utfall Prognos  Mål    

Andel kommuninvånare som känner sig trygg och 

säker 

Mätning 

sker senare 

under året. 

 60%   

Kostnad per hushåll med försörjningsstöd. iu  31 700   

Antal personer med försörjningsstöd pga. 

arbetslöshet. 

iu  83   

Antal externa e-tjänster publicerade via sotenas.se 4 e-tjänster 

inom 

skolbarn-

omsorg 

 5   

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 

andel (%) 

25 %  23%   

Energiförbrukning i byggnader och gatubelysning   9 480   

Energiförbrukning i byggnader och gatubelysning, % 

jämfört med perioden 2017 

Minskning 

ska vara 8 

procent, 

hittills i år 

har 

minskning 

skett med 

5,5 procent 

 92,0%   

Andelen personbilar som drivs med hjälp av fossilfria 

bränslen, i % 

iu  30%   

Antal ton insamlat marint avfall 34 ton  26   
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7. KF: 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  

 
Utbildningsförvaltningens bedömning första tertialen är att studieresultaten förbättras och att gymnasie-

behörigheten ökar jämfört med tidigare år. Tidiga insatser och större fokus på att öka pojkars resultat har varit 

positiva. Resultaten visar också att flera av våra aktiviteter och insatser har haft positiv effekt på trygghet och 

trivsel. Effekten syns tydligast på färre anmälda kränkningar, men även på studieresultat. 

 

Indikator 
Utfall Prognos  Mål    

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 

helhetssyn, andel (%) 

73 för 

2019 

 25%   

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  

helhetssyn, andel (%) 

91 % för 

2019 

 25%   

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  

helhetssyn, andel (%) 

92 % *  25%   

*för 2019 (vilket innebär att Sotenäs är bland de fyra procent bästa bland de deltagande kommunerna 

Andel elever i åk 9 med måluppfyllelse i samtliga 

ämnen, i % 

79%  

 

80% 100%   

2019 uppnådde 79% av eleverna kunskapskraven i samtliga 17 ämnen. I december 2019 hade 91% av 

eleverna i årskurs 9 gymnasiebehörighet (godkända betyg i sv, ma, en samt ytterligare 5 ämnen). 

Andel elever som känner sig trygga i skolan, i % 90% * 93% 100%   

*Kommunens f-6 skolor har alla höga resultat i enkätundersökningen om trygghet och trivsel. Utfallet av 

enkäterna visar på att mellan 93% och 96% (variationer mellan enskilda skolenheter) av eleverna upplever 

trygghet. Av Sotenässkolans elever upplever 87% trygghet. Vid förra mätningen 2019 uttryckte 91% av 

eleverna att de upplevde trygghet. Notera att senaste mätningen av trygghet genomfördes under COVID-19 på 

Sotenässkolan, vilket kan ha påverka resultatet negativt. 

Andel vårdnadshavare som upplever trivsel och 

trygghet i verksamheten, i % 

* 85% 100%   

*Vid tidigare mätningar (2019) har 5 av 6 vårdnadshavare upplevt trygghet och trivsel i förskolans 

verksamheter. Ny mätning kommer att genomföras under maj 2020. Bedömningen är att förskolans 

verksamheter kommer att ha minst lika goda mätresultat som 2019. 

Svårt att göra några djupare analyser i dagsläget. Återkommer med djupare analys vid andra tertialet. 

Antal gemensamma arbetsutskottsmöten mellan 

UNAU och ONAU. 

0 * 1 2   

*Under våren har inga gemensamma möten mellan arbetsutskotten i UN och ON genomförts. Under våren har 

förvaltningarna gemensamt tagit fram en struktur för ett gemensamt arbete för att främja god psykisk hälsa. Det 

finns en styrgrupp som består av förvaltningschefer samt en arbetsarbetsgrupp som består av professioner inom 

elevhälsa och individ och familjeomsorg. 
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8 KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda 

förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal.   

 

Indikator Utfall Prognos  Mål    

Andel medarbetare som skulle rekommendera 

Sotenäs kommun som arbetsgivare, i % 

Undersökn

ingen 

genomförs 

i oktober 

2020 

66% 66%   

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 9,7% 10,0% 5,5%   

Ovan redovisas jan-mars. Under årets första månader har en stor ökning avseende sjukfrånvaron, främst 

korttidsfrånvaron skett. Jämfört samma period förra året är ökningen från 7,7% till 9,7%. Främst är det 

korttidsfrånvaron som ökar och mest inom omsorgen och samhällsbyggnadsförvaltningen. högst frånvaro har 

åldersgruppen >29 år med ca 20% frånvaro. Största orsaken till ökningen är riktlinjer kring att man ska stanna 

hemma vid sjukdomssymtom gällande Covid -19 samt 2 dagar efter symtomfri. 

 

Det är viktigt att cheferna fortsatt följer upp sjukfrånvaron och orsaken till den så att andra orsaker än covid-19 

inte missas. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, i % 95% 95% 95%   

Den totala sysselsättningsgraden i kommunen är 95,5%. För kvinnor är genomsnittlig sysselsättningsgrad 95 % 

och för män 97,6%. 

 

Inom omsorgsförvaltningen är den totala sysselsättningsgraden 94,1 % och genomsnittlig sysselsättningsgrad 

för kvinnor 93,9% och för män 96,3%. Högst sysselsättningsgrad har man inom samhällsbyggnads-

förvaltningen med et snitt på 97,7%. 

 

Målet för 2020 är att samtliga förvaltningar ska ha en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 95%. Detta kommer 

nås genom att samtliga medarbetare inom omsorgsförvaltningen erbjuds heltid under året. 

Sammantagen bedömning av måluppfyllelsen 

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning inte 

nås under verksamhetsåret. Då endast två av tre finansiella mål är helt uppfyllda. Samtliga verksamhetsmål pekar 

på en delvis måluppfyllelse. 
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Väsentliga personalförhållanden 
 

MEDARBETARE OCH OHÄLSOTAL  
  

 

Utfall 

2018-04 

Utfall 

2019-04 

Utfall 

2020-04 

    
Antal månadsavlönade (antal personer)   847 804 828 

Antal årsarbetare 784,8 745,7 780,6 

Månadslön (mnkr) -79,4 -79,2 -80,1 

Timlön (mnkr) -6,4 -6,9 6,2 

Lön totalt inkl. sociala avgifter & pensioner (mnkr) -143,8 -144,6 146,0 

Ohälsotal (%) (2020 avser jan-mars) 8,0 7,7 9,8 

Sjuklön dag 2-14 (mnkr) -1,9 -2,3 -3,1 

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

Mer- och övertid (mnkr) -1,2 -1,1 -0,9 

Analys av väsentliga personalförhållanden

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda 

med månadslön uppgick den 30/4 till 828 vilket är 

en ökning med 24 personer jämfört med den 30/4 

2019. Ökningen har skett inom tidsbegränsade 

anställningar främst inom omsorgen och utbild-

ningsförvaltningen. Däremot minskar antalet tim-

anställda personer jämfört med april 2019. Antalet 

anställda medarbetare har totalt ökat med personer i 

kommunen jämfört med föregående år samma 

period. Ökningen beror bland annat på tillsatta 

vakanser inom miljöenheten samt ökning inom 

omsorgen. Under april har omsorgsförvaltningen 

infört rätten till heltid för samtliga medarbetare 

vilket gör att antalet årsarbetare ökar då flera valt att 

gå upp till 100 procent. Arbetet med att anpassa 

bemanningen utifrån det pågår och kommer att 

jämnas ut under året. Omsorgsförvaltningen har 

också gjort stora personalförstärkningar på grund av 

covid-19 som troligen kommer att behövas en tid 

framöver. 

Kostnaden för timlön uppgår till 6,2 mnkr vilket 

är en minskning med 9,2 procent jämfört med 

samma period föregående år. Kostnad för 

mertid/övertid minskar något och uppgår till 0,9 

mnkr (1,1 mnkr).  

Total sjukfrånvaro för årets tre första månader ut-

gjorde 9,8 procent, en ökning jämfört med 

föregående år som då uppgick till 7,7 procent. 

Främst är det korttidsfrånvaron som ökat jämfört 

med föregående år och den största anledningen till 

det är Covid-19 pandemin och de rekommendationer 

som finns kring att vara hemma vid symptom samt 2 

dagar efter symptomfri. Högst sjukfrånvaro finns 

inom omsorgsförvaltningen samt inom åldern >29 

år.  

Under 2020 avser den största pensionsavgången 

inom utbildningsförvaltningen. För att möta de kom-

mande pensionsavgångarna krävs en väl utarbetad 

personalförsörjningsplan som visar på kommande 

verksamhetsbehov och vilka kompetenser som 

behövs för att möta kraven samt ett aktivt arbete med 

digitalisering och automatisering av arbetet.  

 
Förväntade 

pensionsavgångar 2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

Kvinnor 22 16 17 17 

Män 2 3 6 4 

Samtliga 24 19 23 21 

 

Sysselsättningsgraden bland kvinnliga med-

arbetare har ökat under de senaste åren på grund av 

ett aktivt arbete med rätten till heltid för alla. 2018 

var sysselsättningsgraden för kvinnor 91,6 procent 

och hittills i år är sysselsättningsgraden 93,7 procent. 

För män är sysselsättningsgraden 95,5 procent och 

den totala sysselsättningsgraden i kommunen är 94 

procent. Sysselsättningsgraden förväntas öka de 

närmaste åren som en följd av heltidsarbetet. 

  



 
 
 

10 
 

Ekonomisk uppföljning 

I den ekonomiska uppföljningen ingår upp-

följning av resultaträkningen, investeringsverksam-

heten, driftredovisning samt en ekonomisk upp-

följning per nämnd. Samma redovisningsprinciper 

och beräkningsmetoder har använts i delårsrapport-

en per april 2020 som i årsredovisningen för år 

2020. I tertialrapporten återfinns ingen balans-

räkning eller kassaflödesanalys.

 
Resultaträkning 

 

RESULTATRÄKNING 
  

 

Belopp i mnkr 

Utfall 

2019-04 

Utfall 

2020-04 

Budget  

2020 

Prognos 

2020 

     
Verksamhetens intäkter   48,7 53,1 148,4 Nettokostn. 

Verksamhetens kostnader -218,5 -211,9 653,4 Nettokostn. 

Avskrivningar -9,8 -10,3 -29,4 -31,9 

     

Verksamhetens nettokostnader -179,7 -169,1 -534,4 -531,0 

     
Skatteintäkter 158,6 152,6 480,5 466,7 

Generella statsbidrag och utjämning 15,3 17,4 52,4 69,9 

Finansiella intäkter 2,1 0,7 2,8 3,0 

Finansiella kostnader -0,2 -0,1 -0,3 -0,5 

     

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto -3,9 1,4 1,0 8,1 

Extraordinära poster - - - - 

     

Periodens resultat -3,9 1,4 1,0 8,1 

 
Analys av periodens resultat 2020

 

Periodens resultat uppgår till 1,4 mnkr jämfört 

med -3,9 mnkr samma period föregående år.  

Verksamhetens intäkter som består av avgifter 

och ersättningar, hyror, arrenden, försäljning av 

varor och tjänster, specialdestinerade statsbidrag och 

andra bidrag, uppgår för perioden till 53,1 mnkr 

(48,7 mnkr) vilket är en ökning med 4,4 mnkr 

jämfört med föregående år. Att intäkterna ökar beror 

på ökade taxeintäkter en viss ökning av bidrag, bland 

annat från EU.  

Verksamhetens kostnader minskar med 6,7 mnkr 

jämfört med samma period 2019. Personal-

kostnaderna har ökat 0,1 mnkr och kostnaderna för 

pensioner ökade med 1,6 mnkr jämfört med 2019. 

Personalkostnaderna är högre inom omsorgen pga 

heltidsinförandet samt merkostnader för Covid-19. 

Dessa vägs upp av utbildningsförvaltningens lägre 

personalkostnader. Årets avskrivningar är 0,5 mnkr 

högre än samma period 2019, vilket bl a beror på att 

vissa investeringar som gjordes 2019 har kort 

avskrivningstid, däribland anläggningsbidragen. 

Nettokostnaderna har minskat med 10,6 mnkr, 

eller 5,9 procent (ökning 4,2 procent). Minskningen 

beror både på ökade intäkter och minskade 

kostnader. För perioden är nettokostnadernas andel 

av skatteintäkter och generella statsbidrag 99,4 

procent (103,3 procent). I bokslut 2019 uppgick 

nettokostnadsandelen till 99,4 procent, samma som 

inledningen av 2020.  

Skatteintäkter och utjämningsbidrag för årets 

första fyra månader utgör 170,0 mnkr (173,9 mnkr), 

en minskning med 3,9 mnkr eller 2,2 procent jämfört 

med föregående år. 

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella in-

täkter och kostnader, uppgår under perioden till 

0,6 mnkr vilket är 1,3 mnkr sämre jämfört med 

samma period föregående år. Skillnaden består till 

största delen av en utdelning från Kommuninvest 

AB.   
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Investeringsredovisning 
  

INVESTERINGSVERKSAMHET      

Belopp i Mnkr Budget 2020 

Resultat-

överfört 

Total 

budget 

2020 

Utfall 

2020-04 

Prognos 

2020 

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet      

0002 - Ks ofördelat   -0,5 -0,5 - -0,5 

0005 – Beslutsstödssys.  Hypergene   -0,6 -0,6 - -0,6 

0008 - Inventarier Kommunkontor -0,1   -0,1 0,0 -0,1 

0042 - E-Arkiv   -0,1 -0,1  - -0,1 

0098 - Digitalisering   -0,3 -0,3  - -0,3 

1205 - Räddn.tj Inventarier -1,1 1,6 0,5 -0,3 0,5 

1206 – Räddn tj .Utrustning/Maskiner -1,1 -1,6 -2,6  - -2,6 

1207 – Brandsk.åtg.värmekameror -0,4   -0,4  - -0,4 

Summa kommunstyrelsens allmänna verksamhet -2,6 -1,5 -4,1 -0,3 -4,1 

      

Kommunstyrelsens tekniska verksamhet      

Markförvaltning      

0031 - Strategiska dokument, öp -1,0 -0,5 -1,5 -0,1 -1,5 

0032 - Detaljplaner -1,0 -1,9 -2,9 0,0 -2,9 

0126 - Ögården 1:9 Etapp 2   0,9 0,9  - 0,9 

0128 - Ögården 1:9 Etapp 3       -0,6 0,0 

0217 - Hällebo, Etapp 2   0,9 0,9 -0,1 0,9 

0233 - Skomakarudden   0,2 0,2 -  0,2 

0250 - Detaljplan Gamla Smögen   2,4 2,4 -0,1 2,4 

0251 - Detaljplan Gamla Hunnebo   1,2 1,2 0,0 1,2 

Summa Markförvaltning -2,0 3,3 1,3 -0,9 1,3 

      

Gata, park och bad      

0401 - Asfaltering beläggning gator -3,9 0,0 -3,9 0,1 -3,9 

0402 – Laddstolpar   -1,0 -1,0 0,0 -1,0 

0403 - Upprustn torgen i Bovall och Väjern   -0,3 -0,3 -  -0,3 

0408 - Gatuarbeten efter VA-saneringar -0,8 -0,8 -1,5 -  -1,5 

0411 - Ställplatser enl näringsl.strat. genomfö   -0,1 -0,1 -  -0,1 

0419 - Förbättring/planerat underh. parker -0,5   -0,5 -  -0,5 

0420 - Offentlig renhållning -0,3 -0,1 -0,4 -  -0,4 

0421 - Nyanläggning park Ulebergshamn   -0,2 -0,2 -  -0,2 

0422 - Saltbingar -0,3 -0,2 -0,4 -  -0,4 

0466 - Fordon tekniska -0,7 -1,6 -2,3 -0,5 -2,3 

0471 - Gång- och cykelvägar -2,5 -1,7 -4,2 -0,7 -4,2 

0473 - Utbyte gatubelysning -0,5 -0,4 -0,9 -0,6 -0,9 

0476 - Enkelt avhjälpta hinder (gata) -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -0,3 

0481 - Åtgärder murar -0,5 -0,2 -0,7 -  -0,7 

0490 - Rivning av arrende       -  0,0 

0502 – Förbättring planerat u-håll badplatser -0,6 -0,5 -1,1 0,0 -1,1 

0509 - Förbättr/planerat underhåll lekplatser -0,5 -1,1 -1,6 -0,1 -1,6 

0528 - Belysning motionsspår Kungshamn   -0,4 -0,4 -  -0,4 

Summa Gata, park och bad -11,1 -8,6 -19,7 -2,0 -19,7 
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INVESTERINGSVERKSAMHET, forts      

Belopp i Mnkr Budget 2020 

Resultat-

överfört 

Total 

budget 

2020 

Utfall 

2020-04 

Prognos 

2020 

Hamnar      

0019 - Förbättring småbåtshamnar/bryggor -1,2 -0,6 -1,8 -0,7 -1,8 

0023 - Grusplan för båtuppställning Malmön   -0,1 -0,1 -  -0,1 

0029 - Åtgärder betong / stenkajer -0,9 0,7 -0,2 0,0 -0,2 

0127 - Springethamnen   0,1 0,1 -  0,1 

0220 - Geoteknik Gamla Hunnebo -0,5 0,1 -0,4 0,0 -0,4 

Summa Hamnar -2,6 0,1 -2,5 -0,8 -2,5 

      

Fastighet      

0302 - Externhyresfinans. investeringar -0,2 -0,4 -0,6 -  -0,6 

0303 - Åtg e myndighetstillsyn enl lagkrav -0,7 -1,1 -1,7 -0,1 -1,7 

0307 - Fiberanslutningar fastigheter   -0,2 -0,2 -  -0,2 

0315 - Lekplatser på skolor och förskolor -0,5 0,0 -0,5 -  -0,5 

0325 - Hunnebohemmet, byte kallelselarm   -1,0 -1,0 -  -1,0 

0329 - Hunnebohemmet projektering -5,0  -1,9 -6,9 -0,4 -1,9 

0331 - Åtgärd plan energieffektivisering   -1,9 -1,9 -0,1 -1,9 

0339 - Hygienvårdsanläggning Kleven -2,0 -0,1 -2,1 0,0 -2,1 

0341 - Ombyggnad Kompetenscentrum       0,0 0,0 

0349 - Tillbyggn. brandstation Bohus-Malmön -0,5 -0,3 -0,8 0,0 -0,8 

0360 - Projektering ombyggnad lokaler       0,0 0,0 

0361 - Takomläggning matsal Hbo skola   -0,5 -0,5 -  -0,5 

0362 - Utbyggnad skalskydd -0,5 -0,6 -1,1 -0,1 -1,1 

0369 - Storköksutrustning   -0,5 -0,5 -  -0,5 

0399 - Planerat underhåll -3,5 -3,1 -6,6 -0,5 -6,6 

Summa Fastighet -12,8 -11,5 -24,3 -1,2 -19,3 

      

Övrigt      

0035 - Inventarier måltidsenheten -0,3 -0,3 -0,6 -  -0,6 

0048 - Digitalisering samhällsbyggnadsförv   -0,3 -0,3 -  -0,3 

0045 - Inventarier lokalvård -0,4   -0,4 -  -0,4 

Summa Övrigt -0,7 -0,6 -1,3 0,0 -1,3 

      

Försäljningar      

0004 - Fastighetsförsäljning   5,0 5,0 -  5,0 

0006 - Markreserv / reglering         0,0 

0100 - Industriområden   7,6 7,6 -  7,6 

0200 - Exploateringsområden -0,6 0,0 -0,6 -  -0,6 

Summa Försäljningar -0,6 12,6 12,0 0,0 12,0 

Summa Kommunstyrelsens tekniska verksamhet -29,7 -4,7 -34,4 -4,9 -29,4 
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INVESTERINGSVERKSAMHET, forts      

Belopp i Mnkr Budget 2020 

Resultat-

överfört 

Total 

budget 

2020 

Utfall 

2020-04 

Prognos 

2020 

Utbildningsnämnden      

0009 - Inköp konst i offentlig miljö -0,3 -0,2 -0,5 0,0 -0,5 

0576 - Kungshamnsvallen 2.0 -1,0 1,0 0,0 -  0,0 

0599 - Anläggningsstöd kultur o fritid -2,9 -2,9 -2,9 -0,3 -2,9 

1011 - Utrustning digitalisering un -0,1   -0,1 -  -0,1 

1015 - Skolgårdar/utemiljöer -4,0   -4,0 -  -4,0 

1025 - Nya Möbler lärosalar -0,2 0,0 -0,2 -  -0,2 

Summa Utbildningsnämnden -8,5 -2,1 -7,7 -0,3 -7,7 

      

Omsorgsnämnden       

1102 - Inventarier omsorgsförvaltn 0,0 -0,4 -0,4 0,0 -0,4 

Summa Omsorgsnämnden   -0,4 -0,4 0,0  -0,4 

      

Summa Investeringar -40,8 -8,6 -46,5 -5,4 -41,5 

Analys av investeringsverksamheten 
 

Investeringsbudget för 2020 uppgår till 40,8 mnkr 

inklusive särskild satsning för Hunnebohemmet. Till 

det kommer 8,6 mnkr i resultatöverförda medel från 

tidigare år. Det innebär att årets beslutade budget 

uppgår till 46,5 mnkr. 

Investeringsutgifterna för första tertialet uppgår 

till 5,4 mnkr vilket motsvarar 13% av den totala 

investeringsvolymen. Prognosen för helåret pekar på 

41,5 mnkr.   

Några av de större insatserna under året är bland 

annat renovering av ponton i Springethamnen och ny 

belysning på Smögenbryggan. Dessutom är två nya 

åkgräsklippare till drift- & projektenheten inköpta.  

Det är ännu tidigt på verksamhetsåret och flera 

projekt befinner sig i uppstartsfasen med 

projektering och upphandling. 
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Driftredovisning 
 

DRIFTREDOVISNING KOMMUNEN 

HELÅRSÖVERSIKT MED PROGNOS 
Bokslut Budget Prognos Avvikelse 

Belopp i mnkr 2019 2020 2020 2020 

Nämnd / Verksamhet      

Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,5 -2,4 -2,4 0,0 

Kommunstyrelsen, totalt -70,7 -75,3 -75,6 -0,2 

   Allmän verksamhet inkl. KS ofördelat -57,2 -61,5     -61,3                    0,2 

   Teknisk verksamhet -13,6 -13,8 -14,2 -0,4 

Omsorgsnämnden -228,8 -228,1 -228,6 -0,5 

Utbildningsnämnden inkl. gymnasie- och vuxenutbildning -199,3 -201,2 -199,2 2,0 

Byggnadsnämnden -6,2 -9,8 -9,5 0,3 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,7 -1,7 -1,7 0,0 

Summa nämndverksamhet -509,2 -518,3 -516,8 1,5 
      

Exploateringsverksamhet 1,6 7,9 1,3 -6,6 

Vinst vid försäljning av befintliga fastigheter 2,5 0,0 5,0 5,0 

Gemensamma kostnader och intäkter inkl. lönepott -19,8 -31,3 -25,4 5,9 

Avgår interna kostnader 36,1 36,7 36,7 0,0 

Avskrivningar -31,1 -29,4 -31,9 -2,5 

Verksamhetens nettokostnader -520,0 -534,4 531,0 5,9 
     

Skatteintäkter 477,4 480,5 466,7 -13,8 

Utjämningsbidrag och fastighetsavgift 45,7 52,4 69,9 17,5 

Finansiella intäkter 3,8 2,8 3,0 0,2 

Finansiella kostnader -0,5 -0,3 -0,5 -0,2 

Årets resultat 6,4 1,0 8,1 7,1 

 

Prognos 2020 
 

Totalt för kommunen pekar prognosen på ett 

plusresultat om 8,1 mnkr vilket är 7,1 mnkr bättre än 

budget. Budget för 2020 uppgår till 1,0 mnkr vilket 

motsvarar 0,2 procent i förhållande till skatteintäkter 

och kommunal utjämning.  

För den egentliga nämndverksamheten prognosti-

seras ett överskott på 1,5 mnkr. För samtliga 

nämnder ingår att staten ersätter sjuklönekostnader 

för dag 2 - 14 under april. Detta motsvarar 1,1 mnkr. 

Till det ingår att staten ersätter samtliga 

merkostnader i samband med covid – 19. Mer-

kostnaderna avser i första hand omsorgsnämnden. 

Sammantaget förbättrar dessa intäkter nämndernas 

prognoser med 2,4 mnkr. Omsorgsnämndens 

tidigare underskott förbättras därmed väsentligt. 

Utan dessa extra medel hade den egentliga 

nämndsverksamheten uppvisat underskott på ca -2,0 

mnkr. Kommunstyrelsen har under året en kostnad 

avseende juristtjänst som inte avser ordinarie 

verksamhet. 

Inom den gemensamma verksamheten bedöms 

kommunens kostnader för pensioner uppgå till 1,7 

mnkr över budget. Detta kompenseras av lägre 

arbetsgivaravgifter samt att utrymmet i den centrala 

lönepotten inte används fullt ut. För 2020 budgeteras 

med 7,9 mnkr avseende vinst vid försäljning av 

exploateringsverksamhet. För året beräknas denna 

försäljning generera underskott motsvarande 6,6 

mnkr vilket kompenseras något av försäljning av 

befintliga fastigheter. Sammantaget uppgår 

underskottet till -1,6 mnkr.  

 Verksamheternas nettokostnader i förhållande 

till budget förväntas ge ett överskott om 5,9 mnkr. 

Prognosen förutsätter att vinst vid försäljning av 

fastigheter genomförs enligt ovan.  

Skatteintäkterna uppvisar ett underskott mot 

budget med -13,8 mnkr. Generella bidrag och 
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kommunal utjämning beräknas att ge ett överskott på 

17,5 mnkr och den kommunala fastighetsavgiften 

beräknas ge ett överskott på 0,2 mnkr. Beräk-

ningarna bygger på Sveriges Kommuner och 

Landstings april-prognos. 

Kommunen har inga lån hos kreditinstitut, 

finansiella intäkter avser främst borgensavgift från 

Sotenäsbostäder AB.  

Verksamhetens nettokostnader, exkl. reavinster 

vid försäljning av fastigheter och exploaterings-

verksamhet samt justerat för jämförelsestörande 

poster, ökar med 2,5 procent jämfört med 2019 

medan skatteintäkter och utjämningsbidrag, ökar 

med 2,6 procent.
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Ekonomisk uppföljning per nämnd 
 

Kommunstyrelsen 

Allmän verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Utfall 

1904 

Utfall 

2004 

Prognos 

2020 

Intäkter 12,1 12,4 30,2 

Kostnader -30,6 -30,8 -91,5 

Nettokostnad -18,5 -18,4 -61,3 

Kommunbidrag 19,6 20,6 61,5 

Periodens resultat 1,0 2,1 0,2 
 

Kommunstyrelsens allmänna verksamheter har 

efter april ett överskott på 2,1 mnkr främst pga ökade 

intäkter inom näringsliv och utveckling. 

Kostnaderna för Covid-19 på projektkod 7901 har 

hittills varit 10 tkr för material och skyddsutrustning 

inom räddningstjänsten. För räddningstjänsten är 

rapporten olik de föregående åren på grund av 

Covid-19 då det ej bedrivs övnings-

/tillsynsverksamhet som planerat. Detta innebär att 

vårens låga kostnader kommer att jämnas ut under 

året om verksamheten återgår till normal nivå. 

För näringsliv och utveckling är resultatet 

negativt med -1,0 mnkr. Kostnaden är relaterad till 

advokatkostnader i samband med nyetablering. 

Ansökningar om externa medel görs för att täcka 

hela/delar av kostnaderna. För Arbetsmarknads-

enheten är butiken Återbruket och bilvården för 

privata kunder stängda sedan mitten av mars på 

grund av Covid-19. Det innebär minskade intäkter. 

Migrationsverket gör i nuläget inga anvisningar till 

kommunen när det gäller nyanlända på grund av 

Covid-19, vilket också kan resultera i lägre intäkter. 

Sjuklönekostnaderna för perioden har ökat med 

0,1 mnkr i jämförelse med samma period föregående 

år, vilket kan härledas till Covid-19. 

Personalkostnaderna för verksamheterna totalt 

ligger lägre är budgeterat.  

 

Teknisk verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Utfall 

1904 

Utfall 

2004 

Prognos 

2020 

Intäkter 37,8 37,5 123,3 

Kostnader -43,5 -41,9 -137,5 

Nettokostnad -5,7 -3,4 -14,2 

Kommunbidrag 5,5 5,8 13,8 

Periodens resultat -0,2 +2,4 -0,4 
 

Resultatet för verksamheten ligger efter första 

tertialet +2,4 mnkr, vilket främst beror på att 

kostnaderna ligger lägre än budgeterat. Till stor del 

är det minskade energi- och underhållskostnader, 

samt interna faktureringar som minskat, samtliga 

främst pga milt vinterväder. Personalkostnader lig-

ger över budget för markförvaltning och anläg-

gningsverksamheten, men vägs upp av att resterande 

verksamheter ligger något under. 

 För helåret prognostiseras att budget kommer att 

kunna hållas. I den bedömningen ligger att ett för-

väntat underskott inom hamnverksamheten på -0,4 

mnkr kommer att täckas av förvaltningens ofördel-

ade medel. 

En del av överskottet reserveras också för att 

täcka eventuella minskade intäkter med anledning av 

Covid-19. En hypotetisk bedömning av effekter till 

följd av pandemin är minskade intäkter för 

parkeringsavgifter, gästhamns- och markför-

valtningsintäkter samt lokalhyror om 25%. Detta 

skulle innebära en budgetavvikelse på ca -3 mnkr. 

. 

Markförvaltning och fastighetsenhet 

Efter april är nettoresultatet +1,6 mnkr till följd av 

såväl ökade intäkter som lägre kostnader. Intäkterna 

överstiger budget främst pga ökad uthyrning av 

kommersiella fastigheter. På kostnadssidan är både 

energikostnader och kostnader för akuta reparationer 

låga. Båda delvis till följd av gynnsamt vinterväder. 

En hyresfaktura som avser 2020 på 0,5 mnkr har 

bokförts på 2020. Prognosen för helår är ett noll-

resultat, till följd av kommande ökade kostnader, 

framförallt på fastighetssidan.  

Effekter av Covid-19 som skulle kunna påverka 

verksamheten, är främst om beviljade anstånd för 

hyror och upplåtelse av offentlig plats, inte kan 

fullföljas till betalning. En hypotetisk minskning av 

intäkterna med 25% för givna anstånd skulle 

innebära ett underskott på ca -0,8 mnkr på årsbasis. 

 

Hamnverksamhet 

Efter första tertialet ligger hamnverksamheten 

över budget med 0,9 mnkr. Detta är främst hänförligt 

till intäkter på småbåtshamnsverksamheten och 

avser taxor för helår som har gagnat perioden men 

som i slutet på året kommer ligga i linje med budget. 

För gästhamnar förväntas ett underskott pga en ej 

antagen taxa, men har också givits ett sparbeting på 

0,2mnkr. Prognosen för helår blir därför ett 

underskott på -0,4 mnkr för hamnverksamheten. 

Ett hypotetiskt intäktsbortfall om 25 % pga. 

minskad beläggning till följd av Covid-19 skulle 

motsvara ett underskott om -1,5 mnkr efter avdrag 

för minskade kostnader. 
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Övrig teknisk verksamhet 

Övriga tekniska verksamheter ligger i nivå med 

budget efter april. För måltidsenheten kompenseras 

lägre intäkter, till följd av minskad efterfrågan pga 

Covid-19, av lägre kostnader. Verksamhetens 

resultat ligger i linje med budget efter första tertialet 

och förväntas även göra så på helåret. Minskade 

interna faktureringar, till följd av det milda 

vintervädret kompenseras av motsvarande minskade 

kostnader för personal och material för anläggnings-

verksamheten. På helår är prognosen ett nollresultat. 

Verksamheterna kan se något ökade kostnader till 

följd av Covid-19. Framförallt på grund av ökad 

användning hygien- och städartiklar samt åtgärder 

för att minska risken för spridning av smitta. 

 

Omsorgsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Utfall 

1904 

Utfall 

2004 

Prognos 

2020 

Intäkter 25,7 24,5 73,6 

Kostnader -100,0 -98,3 -302,2 

Nettokostnad -74,3 -73,8 -228,6 

Kommunbidrag 76,3 74,8 228,1 

Periodens resultat 2,0 1,0 -0,5 

 

Prognosen för året visar på ett underskott på -0,5 

mnkr. Förvaltningen räknar med att få ersättning för 

merkostnader i samband med Covid-19 med 3,5 

mnkr, vilket är medräknat i prognosen. Covid-19 är 

en ny situation i samhället som har påverkat 

förvaltningen mycket i fråga om krisledning och 

genomgripande åtgärder. Sjukfrånvaron har ökat 

med 66 % januari till april 2020 och andra viktiga 

processer förvaltningen normalt skulle ha arbetat 

med har tvingats avstanna eller hålla lägre tempo 

under perioden.  

 
Individ-och familjeomsorg 

Under januari till april 2020 har förvaltningen en 

vuxenplacering, ett barn HVB/SIS och två 

konsulentstödda barnplaceringar i familjehem. I 

april tillkom ytterligare en vuxenplacering. Utifrån 

prognosen i april ser det ut att finnas goda 

förutsättningar för att uppnå omsorgsnämndens mål 

med minskat antal vårddygn, förutsatt inga nya 

ärenden inkommer med behov av insatsen.  

Ekonomiskt bistånd ligger på samma nivå som 

2019, men prognosen utgår från att ekonomiskt 

bistånd ökar till hösten på grund av rådande situation 

med Covid-19 som kan leda till ökad arbetslöshet.  

 

Äldreomsorg  

Heltidsresan infördes vecka 15 och med rådande 

direktiv om att begränsa medarbetares rörlighet mel-

lan enheter på grund av Covid-19, medför detta en 

stor utmaning i att hantera all överskjutande tid. 

Åtgärdsplan för budget i balans är i rådande situation 

svår att genomföra. 

Antalet biståndsbedömda timmar som kom-

munens hemtjänst i egen regi utför har minskat med 

4,8 % jämfört med sammaperiod 2019. Detta i sam-

band med heltidsresan har inneburit svårigheter för 

verksamheten att anpassa sig.  

 

Funktionshinderomsorg  

Dagligverksamhet på Bryggan är stängd från 17:e 

mars till och med vecka 33 på grund av Covid-19. 

Verksamheten erbjuder anpassade aktiviteter och 

beslutet följs upp löpande.  

LSS-verksamheten har ett överskott inom 

verksamheten för personlig assistans och översyn av 

verksamheten görs inför budget 2021. 

 

Utbildningsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Utfall 

1904 

Utfall 

2004 

Prognos 

2020 

Intäkter 10,8 12,0 26,3 

Kostnader -84,0 -76,6 -225,4 

Nettokostnad -73,2 -64,6 -199,1 

Kommunbidrag 66,3 67,0 201,1 

Periodens resultat -7,0 2,4 2,0 
 

Jämfört med 2019 så har utbildningsförvaltningen 

2020 en minskning av rambudgeten på motsvarande 

5.5 mnkr. Det är särskilt viktigt att utfallet för 

personalkostnaderna följer budgeten. Detta för att 

hålla tidplanen för förvaltningens strukturella 

förändringar (minskning av antalet tjänster och 

lokaler). Intäkterna under första tertialen ligger 

något högre än vad som är budgeterat. 

Covid-19 har haft viss påverkan på verksam-

heterna: 

• Sjukskrivningstalen är något högre jämfört med 

januari till april 2019. 

• Nya mötesformer, så som möten via Teams. 

• Flytt av lärare mellan verksamheter. 

• Stängning av gymnasiet och vuxenutbildning. 

Vanliga lektioner har ersatts med distans-

undervisning. 

• Stängning av idrottshall, gymnastiksalar och 

fritidsgårdar. 

Avslutningsvis så har verksamheternas rektorer 

och chefer varit föredömliga i hanteringen av 

rekommendationer och riktlinjer från myndigheter, 
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samt förebildliga i bemötande av personal och 

vårdnadshavare. Under perioden januari till april har 

sans och balans varit rådande. 

Trots rådande omständigheter så är ekonomin i 

balans med budgeten, samtidigt som verksamheterna 

upprätthåller sina kvalitetsarbeten. Antalet 

timanställda och visstidsanställa minskar under 

våren. Sammantaget så är bedömningen att 

verksamheterna tillsammans redovisar ett överskott 

på + 2,0 mnkr per december 2020. 

 

Förskola 

Trycket på förskoleplatser är och kommer att vara 

hårt de närmaste åren framåt. Det är en ovanligt liten 

årgång som lämnar och många små som står i kö. Det 

kommer bland annat att innebära att barn från 

Kungshamn kommer att erbjudas plats på andra 

förskolor i kommunen. 

Smögens förskola kommer att flyttas samman 

med Smögens förskola under 2021. 

Lägre maxtaxa är det som är i budgeten visar ett 

intäktsbortfall. Personalkostnadernas utfall kan 

förklaras med på hög sjuklön och högre kostnader 

för timanställda (covid-19). Tjänster kommer att 

avslutas under vårterminen och ett nollresultat per 

december 2020 kommer att redovisas. 

Den ökade nettokostnaden för förskolan 2018, 

berodde på högre lokalkostnader för Solhagens nya 

förskola, hyra för två avdelningar på Valberget samt 

hög personaltäthet. För att anpassa förskolan till 

minskad budgetram 2019, så avvecklades verksam-

heten på Väjerns förskola och Bovallstrands förskola 

flyttade ur modulen och in i Bovallstrands skola 

under våren. Förskolan ökade antalet barn per års-

arbetare genom att placera fler barn inom befintlig 

organisation och därmed sänktes nettokostnaden per 

inskrivet barn jämfört med 2018. 

 

Grundskola och grundsärskola 

För grundskolan väntas intäkter (medel från 

Migrationsverket, statsbidrag och lärarlönelyftet) att 

inkomma under vårterminen 2020. Omorganisation 

och omstruktureringar pågår och utfallet av 

kostnader för personal förväntas ligga i nivå med 

budgeten. Det har avslutats några 

visstidsanställningar vilket kommer att ge ett lägre 

utfall på personalkostnader totalt under året. 

Grundskolan fick lokalhyror nerjusterade under 

2019 jämfört med tidigare år samt en anpassning av 

lärartätheten. Detta innebar minskad nettokostnad 

per elev i jämförelse med 2018. Jämförelsen mellan 

åren 2017, 2018 och 2019 visar därför att 

nettokostnaden för förskolan och grundskolan har 

minskat. Värt att notera är också att meritvärdet för 

årskurs 9 ökade mellan åren 2017, 2018 och 2019. 

Nettokostnaden per barn/elev för förskolan och 

grundskolan följs upp en gång per år. Uppföljningen 

tar dels hänsyn till antalet barn och antalet 

årsarbetare inom förskolan samt antalet elever och 

lärartätheten, dels till verksamhetens nettokostnad. 

Sedan 2018 bedriver förvaltningen grundsärskola 

i egen regi i större utsträckning än tidigare. Trots att 

nettokostnaden per elev sjönk mellan 2018 och 

2019, så är det svårt i nuläget att dra några större 

slutsatser om vilken effekt det har haft att bedriva 

grundsärskola i egen regi i jämförelse med att köpa 

verksamheten av annan kommun. En viktig 

påminnelse är att elever som är mottagna i 

grundsärskolan har en stor variation av stödinsatser, 

vilket påverkar utfallet. Det är därför osäkert att 

jämföra nettokostnader per elev mellan olika år. 

Från och med augusti 2020 kommer grundsär-

skolan att öka antalet mottagna elever. Ökningen är 

en fördubbling det vill säga går från 5 elever till 10-

12 mottagna elever. 

 

Gymnasieskola/ vuxenutbildning 

Nettokostnaden per gymnasieelev ökade kraftigt 

sedan 2017. Ökningen kan härledas till förhöjda 

grundbelopp (terminsavgift; kr/elev) för Sotenäs-

elever som studerar i en specifik kommun. Antalet 

gymnasieelever minskade och nettokostnaden per 

elev ökade under perioden 2016 till 2019. Sotenäs 

kommun sade upp samverkansavtalet för gymnasie-

skolan i Fyrbodal i december 2019 och påbörjade ett 

arbete med att ta fram ett nytt förmånligare sam-

verkansavtal med en enskild kommun. Idag finns ett 

samverkansavtal som Sotenäs kommun har tecknat 

med Uddevalla kommun. Samverkansavtalet inne-

bär en minskning av nettokostnaden för gymnasie-

skolan på sikt. 

Personalkostnaden för vuxenutbildningen ligger 

något över budget och för gymnasieverksamheten 

under budget. Orsaken är omfördelning av 

personalkostnader mellan olika verksamhetskoder. 

Personalkostnaden kommer att minska till hösten till 

följd av att antalet tim- och visstidsanställda 

minskas. Köp av verksamhet ligger enligt prognos 

med lägre kostnader 1 mnkr till följd av sänkt 

ersättning för interkommunala ersättningar. Övriga 

verksamhetskostnader ligger över budget och beror 

på en periodisering och omföring av lokalkostnader, 

ej budgeterade kostnader för IT som ska konterat 

centralt. 
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Kultur och fritid 

Kultur och fritid redovisar ett underskott mot-

svarande -1,2 mnkr per sista april. Underskottet kan 

förklaras med att intäkter för projekt inkommer 

senare under våren. Intäkter ska balanseras mot 

kostnader och justeringen kommer att märkas i andra 

och tredje tertialredovisningen. 

Kulturskolan står inför en förändring vad avser 

både organisation och lokaler. 

• Kulturskolan i Sotenäs har haft en bred verk-

samhet i förhållande till sin storlek. 

• God vilja att lösa situationer samt samverkan med 

andra aktörer är bidragande orsaker till detta. 

• Konstkurserna kommer att genomförs av 

Gerlesborgsskolan. 

• Teaterkurserna har bedrivits genom statsbidrag 

som löper ut vid årsskiftet 19/20. För närvarande 

finns ingen teaterpedagog varför verksamheten 

för tillfället ligger nere. 

 

Byggnadsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Utfall 

1904 

Utfall 

2004 

Prognos 

2020 

Intäkter 1,5 1,6 6,0 

Kostnader -3,8 -4,6 -15,5 

Nettokostnad -2,4 -3,0 9,5 

Kommunbidrag 2,4 3,4 9,8 

Periodens resultat 0,0 0,4 0,3 
 

Resultatet för första kvartalet är ett överskott på 

0,4 mnkr, hänförliga till minskade personalkostnader 

på planenheten under början av året. Prognosen för 

helåret är ett överskott på 0,3 mnkr. Tillsyns-

inspektör är utlånad på 50% till Räddningstjänsten 

under pandemin, ett överskott för den tjänsten ska 

väga upp motsvarande underskott i KS. 

Ännu syns inte någon påverkan i ärendein-

strömningen med anledning av pandemin. En 

beräkning av minskade bygglovsansökningar och 

därmed lägre intäkter om hypotetiska 25 % skulle 

kunna innebära ett budgetunderskott om -0,4 mnkr i 

slutet av året. Intäkterna skulle hypotetiskt också 

kunna minska pga. sjukfrånvaro eller för att personal 

behövs i andra av kommunens verksamheter. Någon 

sådan effekt har ännu inte uppstått. Möjligheten att 

tillsätta vikarier är begränsad varför kostnaderna för 

sjukfrånvaro inte bedöms öka i en sådan situation.  

 

Bygg- och GIS-enhet 
Intäkterna ligger hittills i år något under budget. 

Under året har antalet ärenden varit normalt, men 

med en lägre andel komplexa ärenden med hög 

avgiftsnivå. Sett över en längre tidsperiod är det 

dock ingen trendförändring. Intäkter från MBK 

verksamheten ligger också något under budget pga 

nyrekrytering, men förväntas öka under året. 

 
Planenhet 

På plansidan innebär låg bemanning fortsatt något 

lägre intäkter än budgeterat. Dock kompenseras 

situationen i stor utsträckning av konsulter varför 

intäkterna endast ligger 0,1 mnkr under budgeterad 

nivå. En av två vakanser är dessutom tillsatt och 

tillträder under andra tertialet. 

Kostnader totalt sett ligger under budgeterad nivå. 

Detta förklaras av låga personalkostnader vilka inte 

helt kan tas igen av de högre konsultkostnaderna. 

 

Miljönämnden i mellersta 

Bohuslän 

Resultaträkning  

(mnkr) 
Utfall 

1904 

Utfall 

2004 

Prognos 

2020 

Intäkter 2,9 3,4 10,3 

Kostnader -3,5 -3,9 -12 

Nettokostnad -0,6 -0,6 -1,7 

Kommunbidrag 0,5 0,6 1,7 

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

Varav Sotenäs andel -0,1 0,0 0,0 
 

Periodens resultat ligger i nivå med budget och 

prognosen för helåret är att budget kommer att 

hållas.  

Intäkterna är något lägre än budgeterat vilket 

beror på att delar av miljöskyddstillsynen inte kunnat 

utföras enligt plan. Till följd av Covid-19 har andra 

typer av tillsyn, som inte genererat intäkter istället 

genomförts. 

Kostnadssidan är lägre än budgeterat pga 

tjänstledigheter och vakanser. Rekrytering har 

genomförts och ytterligare pågår. Under andra 

halvan av året planeras för full bemanning. 

 

Övriga nämnder 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Utfall 

1904 

Utfall 

2004 

Prognos 

2020 

    

Kommunfullmäktige -0,1 -0,2 -0,8 

Revision -0,1 -0,2 -0,7 

Valnämnd  -0,0 -0,0 -0,0 

Överförmyndare -0,3 -0,2 -0,9 

Nettokostnad -0,6 -0,7 -2,4 

Kommunbidrag 0,8 0,8 2,4 

Periodens resultat 0,3 0,1 0,0 
 

För övriga nämnder beräknas ett resultat i nivå 

med budg
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