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Förord
Intresset för benchmarking inom offentlig sektor har ökat 
de senaste åren. I Kommunforskning i Västsveriges (KFI) 
ROS-rapport som presenterar trender och tendenser inom 
områdena redovisning, styrning och organisation anges det 
att benchmarking under senare år vuxit fram som ett av 
de vanligaste och viktigaste verktygen för verksamhetsut-
veckling. Benchmarking är en process som ofta startar med 
nyckeltalsjämförelser. Nyckeltalsjämförelser ger i första hand 
information om hur kommunen ligger till i förhållande till 
andra. Ambitionen är att nyckeltalsjämförelserna sedan skall 
stimulera till lärande och verksamhetsutvecklande.
De fem kommunerna i norra Bohuslän har sedan år 2000 
systematiskt jobbat med och använt benchmarking för jäm-
förelser och verksamhetsutveckling. Samarbetet i norra 
Bohuslän är på så sätt unikt i landet genom att det pågått 
under så många år, omfattar i stort sett hela den kommunala 
verksamheten och involverar både ekonomifunktionerna och 
verksamhetsföreträdare. 
För tolfte året i rad publiceras en rapport där det gångna årets 
benchmarkingsarbete sammanfattas. Rapporten presenteras 
vid en benchmarkingsdag i juni och behandlas och blir däref-
ter ett viktigt verktyg i de olika kommunernas planerings- och 
uppföljningsarbete. 
Under åren 2008-2010 deltog de nordbohusländska kom-
munerna tillsammans med Dals-Ed, Färgelanda, Orust och 
Tjörns kommun i det nationella jämförelseprojektet. Med sitt 
fokus på medborgarnytta och verksamhetskvalitet innebar 
jämförelseprojektet en utveckling av benchmarkingarbetet. 
Tillsammans med forskare från KFI har kommunerna i norra 
Bohuslän och Marks kommun tagit fram en rapport där jäm-
förelse görs av ekonomifunktionerna i de olika kommunerna. 
I rapporten jämförs både kostnader och kvalitet. Denna typ 
av mätning där kostnader och kvalitet för en stabsfunktion 
inom kommuner jämförs är den första i sitt slag i landet. 
KFI har också gjort en särskild jämförelse av kommunernas 
årsredovisningar. Flera av kommunerna i norra Bohuslän 
har genom åren uppmärksammats i KFI:s tävling om bästa 
årsredovisning.
För att utveckla jämförelsearbetet ytterligare deltar kommu-
nerna i norra Bohuslän i flera olika nationella nätverk, exem-
pelvis Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nätverk för 
kvalitetsutveckling (Kvalitet i Korthet). 

Flera av kommunerna i norra Bohuslän har också deltagit i 
de nationella kommunforskningsprogrammen. 
Benchmarkingarbetet har en stor potential att vara ett viktigt 
verktyg för verksamhetsutveckling. En viktig förutsättning är 
ett fortsatt stort engagemang från både ekonomer och verk-
samhetsföreträdare. 
Till sist ett stort tack till alla som på olika sätt medverkat 
i olika projekt och arbetsgrupper och bidragit till att göra 
benchmarkingarbetet i norra Bohuslän till något unikt. Tack 
också till er andra som varit med och tagit fram denna och 
andra rapporter.
Maj 2017
Ekonomicheferna i Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Strömstad 
och Tanums kommuner

Inledning
På senare år har allt fler av de svenska kommunerna arbetat 
med jämförelser med andra kommuner för att utveckla sin 
verksamhet. Utgångspunkt är att det finns kommuner som 
fungerar bättre än andra och att deras sätt att bedriva verk-
samheten på, bör spridas till övriga kommuner. Arbetssättet 
att utveckla sin verksamhet genom att jämföra och lära av 
andra brukar benämnas benchmarking. 
Kommunforskning i Väst (KFI) gör varje år en studie av vilka 
styrmodeller som är mest populära i kommunerna. Studien 
visar att benchmarking är en av de mest populära styrmodel-
lerna och att dess popularitet är växande. 
Det finns flera tänkbara syften med benchmarking: att få 
information om hur kommunen ligger till i jämförelse med 
andra, att finna besparingspotential, att finna möjligheter 
till effektiviseringar och att redovisa för medborgarna hur 
verksamheten fungerar, vilket skulle kunna stärka demokra-
tin. Studier har visat att en hög andel av Sveriges kommuner 
arbetar med benchmarking, men att de förhoppningar som 
kommunerna har med tekniken inte har realiserats fullt ut. 
Då främst på grund av hinder i form av tidsbrist och oro för 
att nyckeltalen ska användas på felaktigt sätt. 

Benchmarking i norra Bohuslän
Arbetet med att systematiskt göra jämförelser mellan kommu-
nerna i norra Bohuslän – där kommunerna Munkedal, Sotenäs, 
Tanum, Strömstad och Lysekil ingår, påbörjades år 2000 efter 
beslut i alla deltagande kommuners kommunstyrelser. Syftet 
med benchmarkingarbetet är:
• att arbeta fram kvalitetssäkrade jämförelsetal inom olika 

verksamheter.
• att ge uppslag till kvalitetsförbättringar och förnyelse av 

kommunernas verksamhet.
• att finna förklaringsfaktorer till varför spännvidden är så 

stor mellan kommunerna avseende: skatteuttag, ekonomisk 
ställning samt kostnader för olika verksamheter.

• att implementera en arbetsmetodik inom benchmarking-
området

• att ”lära” av varandra.
• att finna ingångar till ytterligare samarbete inom olika 

verksamheter.

Organisation
Benchmarkingarbetet 2016 omfattar följande områden:
• Finansiella jämförelser
• Personal
• Skola och barnomsorg
• Omsorgsverksamhet
• VA-verksamhet
• Fastigheter
• IT-verksamhet
• Upphandling och e-handel
• Forskning och projekt
En styrgrupp har inrättats där ekonomicheferna från respektive 
kommun ingår. Styrgruppens uppgift är att samordna projektet 
och arbetsgruppernas arbete. Styrgruppen rapporterar till kom-
munstyrelsen. För varje delområde finns verksamhetsgrupper 
som arbetar med jämförelser inom sina respektive områden. 
Dessa grupper kan bestå av förvaltningschefer, ekonomer, 
personalhandläggare och andra verksamhetsföreträdare.
I årets benchmarkingrapport har det gjorts en fördjupande 
analys inom individ- och familjeomsorgen då kostnaderna 
skiljer sig mycket mellan våra kommuner. Analysmaterialet 
inriktas på att ge förklaringar till skillnader mellan kommu-
nerna med koppling till kvalitetsaspekter.

Kommunbeskrivningar
Kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs Strömstad och 
Tanum i norra Bohuslän är en naturlig region för olika typer 
av samarbete. Kommunerna är ganska lika både i struktur 
och i invånarantal. Trots den geografiska närheten, den lik-
artade strukturen och invånarantalen så är den ekonomiska 
situationen mycket olika i kommunerna. Spännvidden mel-
lan högsta och lägsta skatteuttag är stor och skillnaderna i 
verksamheternas kostnader är omfattande.

Lysekil
Lysekils kommun bildades 1971 genom en sammanslagning 
av kommunerna Stångenäs, Skaftö och Lysekil. Kommunen 
täcker en yta på 210 km2. Brofjorden och Gullmarsfjorden ger 
kommunen ett för Sverige unikt fjordlandskap. Naturreservaten 
Näverkärr och Stångehuvud bjuder på fantastiska naturupple-
velser och det finns ett stort friluftsområde med vandringsleder, 
elljusspår, grillplatser och vindskydd. Men den vackra naturen 
är inte allt, Lysekils stad har en levande stadskärna med gott 
om restauranger och affärer, konstgalleri och biograf. I kom-
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munen finns simhall, ishall, ridsportanläggningar, sporthallar, 
fotbollsplaner samt ett rikt föreningsliv. 
Vid årsskiftet 2016/2017 hade Lysekil 14 570 invånare. Lysekil 
är kommunens centralort med ungefär 7 300 invånare. Näst 
störst är Brastad med cirka 3 100 invånare. Övriga distrikt är 
Lyse med 1 600 invånare, Skaftö med 1 500 invånare samt Bro 
med cirka 1 000 invånare. Under sommaren ökar kommunens 
befolkning väsentligt då kommunen är ett semesterparadis för 
bland andra fritidsboende, semestrande familjer, båtägare och 
campinggäster. 
Det var tillgången på sill och sten som en gång formade Lysekil. 
Idag består näringslivet till stor del av tillverkningsindustri där 
Preemraff Lysekil är det dominerande företaget med cirka 600 
anställda. Forskning med marin anknytning och satsning på 
förnyelsebar energi är också viktiga verksamhetsområden. Ly-
sekil styrs sedan valet 2014 av en minoritet bestående av Social-
demokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna.

Munkedal
Munkedals kommun bildades 1974 genom en sammanslagning 
av de tidigare kommunerna Munkedal, Svarteborg och Sörbyg-
den. Munkedals landareal är 635 km2, vilket är tredje största i 
landskapet efter Tanum och Uddevalla. Bebyggelsen är ganska 
jämt fördelad mellan tätorter och landsbygd. Merparten av kom-
munens invånare bor i någon av tätorterna Munkedal, Dingle, 
Hällevadsholm och Hedekas. Centralort är Munkedal. I Mun-
kedal finns cirka 900 företag, varav de flesta är enmansföretag 
eller småföretag med en till fem anställda. Det största företaget 
i kommunen är pappersbruket Arctic Paper AB.
Munkedal styrs sedan valet 2014 genom ett samarbete mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Sotenäs
Sotenäs är den till ytan minsta av kommunerna i norra Bohuslän. 
Kungshamn är centralort i kommunen. Andra orter i kommunen 
är Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand Väjern, Hovenäset och 
Malmön. Samtliga orter är välkända för ett stort antal besökare i 
kommunen. Handel och turism är en växande näring men i övrigt 
återfinns de flesta av kommunens cirka 1 200 arbetstillfällen inom 
tillverkningsindustrin. Livsmedelsindustrin, framväxt ur en tidi-
gare stark fiskerinäring, har en dominerande ställning i Sotenäs. 
Orkla Seafood är det enskilt största företaget. Arbetsmarknaden 
i Sotenäs kommun har haft en stabil karaktär över tiden. Andelen 
arbetslösa har den senaste femårsperioden genomsnittligt legat 

lägre än för både länet och riket. Kommunens invånarantal har 
haft en uppåtgående trend de senaste åren och ökade även under 
2016 och uppgick till 9 065 personer vid årsskiftet. Kommunen 
har kontinuerligt ett födelseunderskott och är därför helt beroende 
av inflyttning för att befolkningen inte ska minska. Inflyttning 
sker framför allt i åldersgruppen 45 år och uppåt och befolkningen 
karaktäriseras av att andelen personer 55 år och äldre är bland 
de högsta i riket. Däremot är åldersgrupperna 20-44 år kraftigt 
underrepresenterade vid en jämförelse med genomsnittet i riket.

Strömstad
Strömstads kommun bildades år 1967 efter sammanslagning 
av Strömstads stad, Vette kommun och Tjärnö kommun. 
Kommunen domineras av centralorten Strömstad som fick 
stadsrättigheter redan på 1670-talet. Befolkningen har ökat 
med 1 977 personer sedan år 2000 och uppgick vid årsskiftet 
2016/2017 till 13 079 personer. Drygt hälften av invånarna bor 
i centralorten. Övriga orter är relativt små, från ett femtiotal 
invånare till närmare 800 i Skee tätort.
Landarealen uppgår till 472 km2. Kommunen har en varie-
rad och intressant natur, som sträcker sig från skärgården i 
väster, vars kuststräckor och marina miljöer tillhör de mest 
skyddsvärda och unika i landet, till skogsklädda marker med 
bördiga lerslätter i inlandet, där det förr vanliga småskaliga 
lantbruket har skapat ett varierat landskap och därmed va-
rierad flora och fauna.
Näringslivet domineras av små och medelstora företag, 
främst inom handel och besöksnäring. Närheten till Norge 
är en viktig anledning till kommunens expansion de senaste 
åren. Bland de större privata arbetsgivarna kan nämnas KGH 
Customs Services AB, Eurocash, Gottebiten Strömstad AB 
samt Quality Spa. Strömstad styrs sedan valet 2014 av en 
borgerlig koalition tillsammans med Miljöpartiet.

Tanum
Tanums kommun bildades 1971 genom en sammanslagning 
av Tanums, Kville och Bullarens kommuner. Kommunen har  
12 606 invånare och spänner över en yta på 909 km2.. Den 
största orten är Grebbestad med cirka 2 000 invånare. Cen-
tralorten Tanumshede har cirka 1 800 invånare. Andra större 
orter är Fjällbacka och Hamburgsund. Befolkningen har de 
senaste åren ökat i kustsamhällena medan den minskat i in-
landet. Kommunen sträcker sig från Munkedals kommun i 
söder till Strömstads kommun i norr, utmed havet i väster och 

jordbruksbygd och ”fjäll” i öster. Jord- och skogsbruk samt 
fiske har historiskt varit viktiga näringsgrenar men dessa har 
minskat i betydelse de senaste åren. Dagens näringsliv utmärks 
av ett stort antal småföretag. Handel och turism har expanderat 
kraftigt de senaste åren. Stora arbetsgivare är Nordan, Tanum 
Strand och Tetra Pac. Tanums kommun har sedan samman-
slagningen 1971 styrts av en borgerlig majoritet.

Befolkning
Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär lika stora och där-
med i många avseende lätta att jämföra med varandra. Lysekil 
är störst av kommunerna med 14 570 invånare medan Sote-
näs är minst med 9 065 invånare. Strömstad och i viss mån 
Tanum har haft den mest positiva befolkningsutvecklingen 
den senaste tioårsperioden. Övriga kommuner har ökat i be-
folkning framförallt de två senaste åren vilket i huvudsak 
förklaras av ett positivt inflyttningsnetto. Samtliga kommuner 
har en befolkningsstruktur med relativt hög andel äldre och 
låga födelsetal. Alla kommuner i norra Bohuslän ökade sitt 
invånarantal under 2016.

Befolkningsutveckling Lysekil
Invånarantalet i Lysekils kommun minskade sex år i följd 
mellan 2009 och 2014 men trenden bröts 2015 då kurvan åter 
vände uppåt. År 2016 ökade befolkningen i Lysekils kommun 
med 106 personer. Vid årets slut uppgick invånarantalet till 
14 570 vilket är det högsta sedan 2008.
Jämfört med regionen och riket har Lysekils kommun en 
större andel äldre invånare. Andelen personer över 65 år i 
kommunen har ökat från 22,0 procent år 2005 till 28,2 pro-
cent år 2016. I regionen är andelen 19,3 procent och i riket är 
andelen 19,8 procent. Medelåldern i Lysekils kommun, liksom 
i grannkommunerna utmed kusten, ökar långsamt och är nu 
knappt 47 år. Medelåldern i Sverige som helhet är 41,2 år.
Födelsetalen ligger kvar på en låg nivå vilket hänger samman 
med den höga medelåldern. Under 2016 föddes 128 barn, 
vilket ändå är en något högre siffra än året innan (108).
Under 2016 avled 228 personer. Lysekils kommun hade där-
med ett negativt födelsenetto (-100) under året, vilket har varit 
fallet ända sedan mitten på 1990-talet. 
Flyttningen har ökat under en lång följd av år, även om det 
finns variationer mellan åren. 2016 var utflyttningen något 
högre än åren innan, men flyttnettot var ändå tydligt positivt. 
Det var alltså fler som flyttade in, 941 personer, än som flyt-
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Kommunen har haft inflyttningsöverskott varje år de senaste 
tio åren. Födelsenettot har däremot varit negativt varje år se-
dan 1993. Födelsetalen fortsätter att ligga kvar på en låg nivå. 
Kommunen har en relativt hög in- och utflyttning i relation 
till befolkningsmängden.

Finansiell jämförande analys 
KFI (Kommunforskning i Västsverige) gör varje år en finan-
siell analys över hur de 49 kommunerna i Västra Götaland 
befinner sig finansiellt och har utvecklats i förhållande till 
varandra under en treårsperiod. Analysen är ett komplement 
till den traditionella finansiella analysen som återfinns i 
årsredovisningen. Analysens olika jämförelser görs dels på 
traditionellt vis, dels i form av en så kallad finansiell profil, 
vars uppgift är att jämföra finansiella nyckeltal och samman-
fattande finansiella perspektiv mellan kommunerna i länet 
och riket. Profilen är konstruerad som ett polärdiagram. Den 
innehåller dels fyra perspektiv, dels åtta finansiella nyckel-
tal, som är viktiga ur en kommuns finansiella horisont. De 
fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsik-
tig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över 
den finansiella utvecklingen. De finansiella nyckeltalen är 
sådana nyckeltal som är vanligt förekommande inom kom-
munsektorn. 
Analysrapporten med de 49 kommunernas finansiella profiler 
utkommer under hösten. Som en försmak görs under våren 
en mindre jämförelse, enbart mellan kommunerna i norra 
Bohuslän. Det är i huvudsak den jämförelsen som ligger till 
grund för de kommunvisa analyserna nedan. 

Resultat
En grundläggande förutsättning för en god ekonomi på lång 
sikt är att de löpande intäkterna överstiger de löpande kostna-
derna. Detta mäts bäst med måttet ”resultat före extraordinära 
poster”. Samtliga kommuner i norra Bohuslän redovisade po-
sitiva resultat under 2016. Det är bara Lysekil som försämrar 
sitt resultat 2016 jämfört med året innan. Sotenäs, Ström-
stad och Tanum mer än fördubblar sina respektive resultat 
jämfört med 2015 och Munkedal förbättrar sitt resultat med 
nästan 40 miljoner kronor. När det gäller nyckeltalet resultat 
före extraordinära kostnader i förhållande till verksamhetens 
kostnader redovisar Munkedal det starkaste resultatet med 
5,4 procent, följt av Sotenäs och Strömstad med 4,4 procent 
respektive 4,1 procent. Lysekil och Tanum uppvisar båda 

något svagare tal med 1,7 procent respektive 1,4 procent.
Vid analys av genomsnittligt resultat tre år bakåt i tiden redo-
visar Strömstad bäst resultat med 2,4 procent tätt följt av 
Lysekil på 2,3 procent. De övriga tre kommunerna redovisar 
genomsnittliga resultat svagare än de 2 procent som man ofta 
räknar med som måttstock för att uppfylla villkoren för god 
ekonomisk hushållning.

Finansiell ställning
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
ställning. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre soliditet, 
desto mindre skuldsättning. Här används soliditet inklusive 
samtliga pensionsförpliktelser. 2016 förbättrades soliditeten 
för samtliga de nordbohuslänska kommunerna. Soliditeten i 
dessa kommuner ligger generellt något lägre än genomsnit-
tet för länet. Soliditeten varierar dock kraftigt mellan kom-
munerna både inom Västra Götaland och norra Bohuslän. 
Strömstad, Sotenäs och Tanum samt från och med 2016 även 
Munkedal har positiv soliditet medan Lysekil fortfarande 
visar negativ soliditet.

Finansiella profiler 2013-2016
Resultatet av de finansiella profilerna 2016 visar att Lysekil 
och Munkedal är fortsatt finansiellt svaga även om båda kom-
munerna har förbättrat sina profiler. Munkedal har förbättrat 
sin profil rejält, faktiskt på alla punkter förutom skattesats, 
soliditet och finansiella nettotillgångar. Strömstad har den 
starkaste profilen i norra Bohuslän med högre värden än medel 
i samtliga kategorier undantaget skattefinansieringsgrad av 
investeringar och resultat före extraordinära poster. Sotenäs 
profil har försämrats genom sämre kassalikviditet men för-
bättrats avseende soliditeten. Tanums profil har försämrats 
något på grund sämre budgetföljsamhet och sämre resultat 
relativt sett. Tanum har dock stärkt sin kassalikviditet.

tade ut, 739 personer. Ungefär hälften, 473 personer, av de 
941 personer som flyttade till Lysekils kommun under 2016 
kom från andra kommuner i Västra Götalands län. Många har 
också en koppling till kommunen sedan tidigare. 213 personer 
kom från övriga Sverige och 255 personer kom från utlandet. 
Bland invandrarna var Syrien det största födelselandet med 
125 invandrare och 38 var svenskar som återinvandrade.

Befolkningsutveckling Munkedal
Invånarna i Munkedal uppgår till 10 361 invånare (31 decem-
ber 2016). En markant ökning jämfört med föregående år med 
156 invånare (10 205). Ökning beror i huvudsak på ett positivt 
inflyttningsnetto. Flyttningsnettot uppgick till historiska tal 
+180 (-17). Födelsenettot fortsätter att vara negativt – 26 (-21). 
Den största ökningen sker i åldersgruppen 19-65 som ökar 
med 105 personer. Åldrarna 0-18 år ökar med 45 personer. 
Detta innebär att tidigare trend, med färre unga och fler äldre 
över 65 år, minskar. Vilket bådar gott inför framtiden.

Befolkningsutveckling Sotenäs
Sotenäs som är den minsta av de fem kommunerna i norra 
Bohuslän har 9 065 invånare. Även om det har skett ett li-
tet trendbrott mellan 2014-2016 har Sotenäs haft den lägsta 
befolkningsutvecklingen den senaste tioårsperioden i norra 
Bohuslän. Kommunens befolkning har sedan 2006 minskats 
med 218 personer. Minskningen beror främst på att kom-
munen har en befolkningsstruktur med en stor andel äldre 
och ett negativt födelsenetto. Sotenäs har i likhet med de 
andra kustkommunerna förhållandevis hög inflyttning, vilket 
medförde att befolkningen i Sotenäs ökade något under 2016 
trots födelseunderskott med 74 personer.

Befolkningsutveckling Strömstad
Strömstad som har haft den mest positiva befolkningsutveck-
lingen av kommunerna i norra Bohuslän, och hade vid senaste 
årsskiftet 13 079 invånare, en ökning med 225 personer sedan 
2015. Sedan 2006 har kommunens befolkning ökat med cirka 
12 procent eller 1 510 personer. Ökningen beror framförallt på 
en stor inflyttning under den senaste tioårsperioden.

Befolkningsutveckling Tanum
Tanums befolkning ökade med 150 personer under 2016 och 
uppgick den 31 december 2016 till 12 606 personer. Tanums 
invånarantal har ökat med 360 personer den senaste tioårs-
perioden. 

8500

9000

9500

10000

10500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Befolkningsutveckling Munkedal

Befolkningsutveckling Sotenäs

7000

7500

8000

8500

9000

9500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7000

8200

9400

10600

11800

13000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10500

11000

11500

12000

12500

13000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Befolkningsutveckling Strömstad

Befolkningsutveckling Tanum

76



8 9

Lysekil
Lysekils finansiella profil 2016 liknar i mångt och mycket den 
för 2015. De resultatanknutna nyckeltalen har dock försämrats 
något men det beror mest på det ovanligt starka resultatet 
kommunen redovisade i sitt bokslut 2015.
Lysekils svagaste punkter är dels den dåliga soliditeten och 
dels den höga skattesatsen. Lysekil tillhör de kommuner 
som har lägst soliditet samt bland de högsta skattesatserna 
i västra Götaland. Kommunalskatten uppgår sedan 2014 till 
22,46  kronor. Kommunen skulle behöva goda ekonomiska 
resultat under många år för att bygga upp en långsiktig eko-
nomisk styrka. Den låga soliditeten och höga skattesatsen gör 
Lysekil ekonomiskt sårbart.
Budgetföljsamheten tillhör också de svaga punkterna. I 
nämndverksamheten hade under 2016 socialnämnden en stor 
negativ budgetavvikelse, medan utbildningsnämnden hade en 
stor positiv budgetavvikelse. 
Relativt låg investeringsvolym gör att Lysekil klarar sin inves-
teringsverksamhet med egen finansiering. Kassalikviditeten 
har försämrats något, till viss del beroende på amortering av 
långfristiga lån.
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Munkedal
Munkedals finansiella profil har förbättrats avsevärt jämfört 
med 2015. Kommunens resultat för 2016 landade på +39,6 mkr 
vilket är mycket glädjande. Tillsammans med ett antal faktorer 
innebär det att kommunens finansiella profil har förstärkts för 
2016. Finansiella analysen visar att kommunens svaga eko-
nomi har stärkts och förändringen innebär också att Munke-
dal inte längre har den svagaste ekonomiska ställningen i 
kommungruppen i norra Bohuslän. 
Den finansiella profilen har tidigare de två senaste åren präg-
lats av en allt svagare finansiell ställning med låga värden 
inom samtliga områden. Långsiktig kapacitet och risksidan 
är fortsatt svag bland annat beroende på hög skattesats och 
låg soliditet. Spindeldiagrammet för 2015 visar tydligt att de 
senaste årens svaga ställning nu förbättras avseende kontroll-
sidan och kortsiktig beredskap. Resultat och budgetföljsam-
heten har förbättrats väsentligt under året. Detta tillsammans 
med skattefinansieringen av investeringar är mycket god har 
gjort att kommunen stärker upp sin finansiella ställning. 
Det är väsentligt att kommunen vidmakthåller denna utveck-
ling samt fortsätter att förbättra den långsiktiga kapaciteten. 
För att förbättra kommunens beredskap och möjlighet att 
hantera risk krävs att skattesatsen sänks och att soliditeten 
fortsätter att stärkas. För att åstadkomma detta krävs stabilt 
goda resultat och budgetföljsamhet under flera år samt amor-
tering av långfristiga skulder.
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Sotenäs
Sotenäs kommun har under ett antal år visat en trend av obalans 
mellan intäkter och kostnader i den löpande verksamheten. Re-
sultaten har visserligen varit positiva under en följd av år men 
nettokostnaderna har i hög utsträckning påverkats positivt av 
intäkter från fastighetsförsäljning, exploateringsverksamhet och 
affärsdrivande verksamhet. Under 2015 ändrades bilden till det 
bättre framför allt tack vare en skattehöjning. Resultatet i den 
löpande verksamheten uppgick då till 3,1 mkr. Under 2016 förbätt-
rades resultatet i den löpande verksamheten ytterligare, mycket 
tack vare generella bidrag från staten, och uppgick till 17,8 mkr. 
De två senaste årens investeringar har finansierats med egna 
medel fullt ut. Självfinansieringsgraden uppgår 2016 till 117 pro-
cent. Likviditeten har medvetet försämrats under 2016 genom att 
kommunen löst in en del av låneskulden. Betalningsberedskapen 
på kort sikt har i och med detta försämrats men bedöms ändå 
ligga på en godtagbar nivå. Kommunens långsiktiga kapacitet 
har fram till 2015 stadigt försämrats. Under 2016 har soliditeten 
förstärkts avsevärt vilket beror på en minskad balansomslutning 
och ett starkt resultat. I jämförelse med landets övriga kommu-
ner uppvisar Sotenäs en bra soliditet Kommunen har en måttlig 
skuldsättning och har därför inte varit exponerad för någon större 
ränterisk. Borgensåtagandet för det egna bostadsbolaget är relativt 
stort men bedöms inte innebära någon förlustrisk. Den egentliga 
nämndeverksamheten har visat en god budgetföljsamhet den 
senaste treårsperioden. Det är viktigt att hålla fast vid denna för-
ändring så att negativa budgetavvikelser inte blir regel.

Strömstad
Kommunen har en fortsatt god ekonomi som till stor del 
grundar sig på den positiva befolkningsutvecklingen samt 
gränshandeln som bidrar till fortsatt god tillströmning av 
turister och expansion av besöksnäringen.
Strömstad har en oförändrad skattesats som även ligger i nivå 
med övriga kommuner i området. Nivån på framtida skat-
ter kan komma att påverkas av kommande utmaningar inom 
integrationsverksamheten och den nya bosättningslagen som 
utökat kommunernas ansvar för att tillhandahålla bostäder 
åt kommunplacerade flyktingar. Även behovet av att utöka 
den kommunala verksamheten inom barnomsorg och skola, 
som fortgår i takt med den växande befolkningen, har en stor 
påverkan på ekonomin kommande år.
Soliditeten har stärkts och är fortsatt god liksom de finan-
siella nettotillgångarna vilket gör att Strömstad har en god 
förmåga till egenfinansiering. Kommunen har fortfarande 
inga lån men har dock höga borgensåtagande till våra bolag. 
Soliditeten kan komma att påverkas negativt av kommande 
stora investeringsbehov inom bland annat VA-verksamheten.
Budgetföljsamheten är bra och de flesta nämnder håller sina 
ramar. Årets resultat är högre i jämförelse mot tidigare år. 
Resultatet är påverkat av engångsposter såsom riktade stats-
bidrag och realisationsvinster. Ett fortsatt fokus på ekonomi-
styrning krävs för att Strömstad ska kunna ha den fortsatt 
starka finansiella profil som kommunen har idag.
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Tanum
Tanums kommuns ekonomiska profil har försvagats de senaste 
åren och är nu förhållandevis svag jämfört med övriga kom-
muner i norra Bohuslän. Svagare profil 2016 beror främst på att 
resultatet för 2016 och det genomsnittliga resultatet de senaste 
åren är svagare än för kommungruppen, trots att årets resultat 
uppgår till 12,7 mkr. De jämförelsevis låga resultaten och en hög 
investeringsvolym har medfört att skattefinansieringsgraden av 
investeringar är sämre än för övriga kommuner i kommungrup-
pen. Även om resultaten varit positiva de senaste åren har det 
ändå inte räckt för att internfinansiera investeringsverksamheten 
vilket har resulterat i en ökning av låneskulden. Tanum är den 
kommun i norra Bohuslän som hade den lägsta självfinansie-
ringsgraden. Tanum har de senaste åren haft den klart högsta 
investeringsvolymen i kommungruppen. Tanums har med sina 
21,56 kronor lägst skattesats i kommungruppen och har hållit 
skattesatsen oförändrad sedan 2004 medan övriga kommuner 
har ökat skatten en eller flera gånger den senaste tioårsperioden. 
Tanum har för kommungruppen en genomsnittlig soliditet medan 
kassalikviditeten och de finansiella nettotillgångarna är sämre än 
genomsnittet för kommunerna i norra Bohuslän. Tanum har de 
senaste tre åren haft en god budgetföljsamheten. 2016 redovisade 
kommunen en positiv budgetavvikelse på 1,4 procent.
För att inte den långsiktiga kapaciteten ska försämras, och inves-
terings-verksamheten internfinansieras i tillräcklig grad, krävs 
att resultaten kommande år hålls på en hög nivå. Den kortsiktiga 
kapaciteten och utsattheten för risk är idag sämre än genomsnittet 
för kommungruppen.

Ekonomisk analys 

Utdebitering
Alla kommunerna i norra Bohuslän har en hög utdebitering 
om man jämför med genomsnittet i länet och riket. Tanum har 
lägst utdebitering av kommunerna i norra Bohuslän. Munkedal 
höjde sin utdebitering med 95 öre och tillhör nu de kommu-
ner i riket som har högst utdebitering. Alla kommuner utom 
Tanum har höjt sin utdebitering den senaste femårsperioden. 
Sotenäs höjde utdebiteringen med 68 öre 2015.

Resultat
Samtliga kommuner redovisar överskott i bokslut 2016. Alla 
kommuner utom Lysekil redovisar bättre resultat 2016 än man 
gjorde 2015. Munkedal har efter två år med svaga resultat 
kraftigt förbättrat sitt resultat 2016. Tanum har tillsammans 
med Strömstad och Lysekil haft de starkaste genomsnittliga 
resultaten under den senaste femårsperioden, 2012-2016, och 
har haft en resultatutveckling som är starkare än genomsnittet 
för kommunerna i Västra Götaland. Alla kommunerna i norra 
Bohuslän har haft tillräckliga resultat den senaste femårspe-
rioden för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Kostnadsutveckling
För att långsiktigt nå och behålla en ekonomisk balans krävs 
att man har kontroll över kostnadsutvecklingen och att kost-
naderna inte ökar snabbare än intäkterna. 2016 års bokslut 
innehåller intäkter av engångskaraktär. Exklusive dessa har 
flera av kommunerna en kostnadsutveckling som är högre 
än ökningen av skatteintäkterna, vilket inte är långsiktigt 
hållbart. Tabellen nedan redovisar nettokostnadens andel av 
skatteintäkter och statsbidrag.

Soliditet
Kommunernas långsiktiga finansiella styrka, soliditeten, skil-
jer sig väsentligt åt mellan kommunerna. Lysekil har negativ 
soliditet, och därmed ett negativt eget kapital, medan Ström-
stad och Sotenäs tillhör de kommuner i Västra Götaland som 
har högst soliditet. Starka resultat de senaste åren har medfört 
att soliditeten förbättrats i alla kommunerna.

Utdebitering, kr

År Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2016 22,46 23,63 21,99 21,91 21,56

2015 22,46 22,68 21,99 21,91 21,56

2014 22,46 22,83 21,31 21,91 21,56
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Personal
Kommunernas verksamhet är i stora delar personalintensiv 
och personalkostnaden svarar för en stor del av den totala 
kostnaden i kommunerna. Uppföljning och analys inom detta 
område är därför av betydelse för kommunernas möjlighet 
att nå målet om god ekonomisk hushållning.

Antal anställda
Samtliga kommuner ökar antalet anställda jämfört med 2015. 
Orsaken förklaras delvis av den stora flyktingmottagningen 
som ställer krav på utökning av den kommunala verksamheten. 
Utöver flyktingmottagningen så finns det ett demografiskt tryck 
att utöka verksamheten på grund av en ökad andel äldre i befolk-
ningen som kommer kräva insatser från kommunen framöver.
Ett annat område som varit i fokus under 2016 är kompetens-
försörjning. Svårigheten att kunna rekrytera medarbetare med 
rätt kompetens kommer vara en utmaning för kommunerna 
framöver.
Andelen tillsvidareanställda
Andelens tillsvidareanställda ligger kring 88 procent av kom-
munens anställda. Trenden pekar mot att andelen minskar 
något jämfört med tidigare år.

Sjukfrånvaro
Jämfört med föregående har Lysekil och Tanum lyckats 
minska den totala sjukfrånvaron. Övriga kommuner fortsät-
ter trenden med en ökad sjukfrånvaro. Kommunerna försöker 
motverka ohälsan genom satsningar på arbetsmiljöutbildning-
ar, bidrag till friskvård och rehabiliteringsinsatser. I Lysekil, 
som lyckats minska sjukfrånvaron jämfört med 2015, har en 
satsning på utbildning i rehabilitering genomförts till samtliga 
chefer. Detta har medfört att det systematiska arbetet med 
rehabilitering är än mer kvalitetssäkrat samt att långtidssjuka 
åter kommit i tjänst. 
Trots allt som görs inom detta område kan det konstateras att 
sjukfrånvaron på sikt ökat under jämförelseperioden i alla 
kommuner. 2010 låg sjukfrånvaron i kommunerna på drygt 
4 procent och 2016 ligger sjukfrånvaron på 6 till 8  procent. 
Det är framförallt de längre sjukskrivningarna över 60 dagar 
som är den bidragande orsaken till ökningen av den totala 
sjukfrånvaron

Åldersstruktur
Lysekil och Munkedal skiljer ut sig med större andel anställda 
som är 29 år eller yngre. Sotenäs, Strömstad och Tanum har 
störst andel äldre med 19 procent över 60 år. Ökade pen-
sionsavgångar kommande år kommer leda till en förändrad 
struktur med en ökad andel yngre. Det kommer även ställa 
krav på kommunernas arbete avseende kompetensförsörjning.

Sysselsättningsgrad
Att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad är en angelägen 
jämställdhetsfråga eftersom det främst är inom kvinnodomi-
nerade yrkesområden som ofrivilligt deltidsarbete förekom-
mer. Kommunerna arbetar för att öka sysselsättningsgraden 
hos främst kvinnor med olika insatser och projekt. Resultatet 
är magert och det kan konstateras att det inte finns några 
enkla lösningar för att öka sysselsättningsgraden för kvinnor..
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Skola och barnomsorg
Barn- och utbildningsgruppen har utökat sitt arbete genom 
ett fastare samarbete mellan kommunerna. Utöver de fem ur-
sprungskommunerna har även Dals-Ed, Färgelanda och Orust 
anslutits till gruppen. Samarbetet utgår ifrån benchmarking-
arbetet och har vidgats till att även omfatta kvalitetsfrågor 
och nätverksträffar. Samtidigt deltar kommunerna i projekt 
och samverkansgrupperingar i andra konstellationer. Detta 
sker till exempel genom: 
• Kommunförbundet Fyrbodal
• Gymnasieförbundet Fyrbodal 
• Skolverkets nätverk
• Förvaltningschefsnätverk
• Benchmarkingarbete inom ekonomi
• Olika projekt, t ex genväg och Entreprenörskap i skolan
• Oktoberdagar (kompetensutvecklingsdagar där alla åtta 

kommuner deltar)

Intentionen med samverkan är att ge ökad kunskap och driva 
utveckling inom framför allt följande områden:
• Kvalitetsutvecklingsfrågor – kollegial utvärdering, kvali-

tetsredovisning
• Kompetensutveckling
• Betyg och bedömning – kvalitetssäkring
• Benchmarking – nyckeltal, enkäter, analys 
• Nätverk – på lednings- och verksamhetsnivå

En förutsättning för denna samverkan är att vissa moment 
i de åtta kommunernas årskalendrar synkroniseras. Detta 
gäller till exempel tid för gemensam kompetensutveckling 
och nätverksarbete, där måndag i vecka 44 ska avsättas, samt 
tidpunkter för inmatning av data i benchmarkingarbetet. Ok-
toberdagarna är ett nav i samverkan, med utvärdering, plane-
ring och kompetensutveckling.
Sedan mitten av 90-talet har ekonomerna sammanträtt för att 
diskutera gemensamma frågor samt för att skapa ett nätverk 
för gemensamt informations- och kunskapsutbyte. 
Dagordningen för ett sådant möte är att i första hand att ta 
fram de gemensamma nyckeltalen för att sedan diskutera ett 
eller flera aktuella ämnen inom skolan. Vi passar också på att 
”dela med oss” när det gäller arbetsinsatser som vi för närva-
rande arbetar med eller nyss har slutfört. Exempel kan vara:
• Intern kontroll av administrativa rutiner
• Redovisningssystem
• Resursfördelningssystem
• Ekonomirapporter

Nätverket har fungerat mycket väl och bland annat varit ett 
stöd för nya medarbetare när de har börjat sina arbeten.

Organisation 
Fyra operativa individuella arbetsgrupper arbetar nu inom 
barn- och utbildning:
• Förvaltningschefsgrupp
• Ekonomgrupp
• Analysgrupp
• Kvalitetsutvärderingsgrupp KU8

Förvaltningschefsgruppen består av förvaltningschefer för 
barn- och utbildningsförvaltningarna. Förvaltningscheferna 
har det övergripande ansvaret för projektet och arbetar med 
frågorna: mål, resultat och uppnående.
Ekonomgruppen har fått i uppdrag att ta fram mätbara nyckel-
tal inom områden ekonomi och kvalitet. Nyckeltalen ska speg-
la hur en skola har använt de ekonomiska resurserna kopplat 
till de behov som föreligger för att nå en god måluppfyllelse 
och skapa en grund för analys - dels av den egna skolan, dels 
övergripande på förvaltningsnivå avseende uppnådda resultat. 
Analysgruppen ska om möjligt ta fram nyckeltal över mjuka 
värden, dvs. hur skolan/förvaltningen ska fånga upp hur elev-
erna upplever eller bedömer undervisningen. Underlaget ska 
ligga till grund för en analys om huruvida elever som är nöjda 
med undervisningen och/eller sin situation i skolan, når målen 
i högre grad.
Genom kvalitetsutvärderingsgruppen (KU 8) sker samverkan 
mellan kommunerna för ökad kvalitetsutveckling i verksam-

heten. Ett av målen är att genom kollegial utvärdering eller 
lärande besök skapa ett tydligt och konkret verktyg för för-
bättringsarbete för förskolan, skolan, arbetslaget och läraren.

Väsentliga händelser under 2016
Förutom de egna framtagna nyckeltalen har kommungruppen 
deltagit inom SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) pro-
jekt KKiK - Kommunens Kvalitet i Korthet. KKiK består av 
ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som 
beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Ett av dessa 
nyckeltal är antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan.

Nyckeltal 2016
Gruppen har försökt begränsa antalet ekonomiska nyckeltal 
till ett fåtal per verksamhetsområde. Kvalitetssäkring av nyck-
eltalen har varit en viktig uppgift och mycket tid har därför 
lagts på detta under åren för att ge en korrekt jämförelse 
mellan kommunerna. 
Nyckeltalen gäller för verksamheterna barnomsorg och grund-
skola och har tagits fram genom: 
• Personaltäthet samt kostnad för personaltäthet
• Kostnad per vistelsetid och genomsnittlig placeringstid
• Kostnad per elev för pedagogisk personal (avser endast 

grundskolan) 
• KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet)

Foto: charloisporto/Pixabay.com
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Barnomsorg
För verksamheterna förskola och skolbarnsomsorg:
• Helårsarbetare per 100 barn
All personal beräknas ingå, förutom personal för lokalvård, 
skolmåltider, ledning, administration, elevassistenter och 
vaktmästare.
Den planerade personaltätheten avviker mycket mellan de olika 
kommunerna. Inom förskolan redovisar Munkedal 16,0  tjäns-
ter per 100 barn medan Strömstad redovisar 19,8  tjänster. En 
av förklaringarna till skillnaden är att kommunerna redovisar 
olika genomsnittliga placeringstimmar. En annan förklaring är 
också hur man redovisar måltidspersonalen. Några kommuner 
inkluderar dessa tjänster i den tjänst som pedagogerna har 
och några har särskilda tjänster för detta ändamål. För 2016 
har regeringen satsat ett särskilt stats-bidrag för att minska 
barngruppernas storlek inom förskolan. Detta gör att antalet 
barn i grupperna minskar vilket påverkar årets siffror positivt. 
Endast Strömstads kommun redovisar en ökning av barngrup-
pernas storlek genom en minskning av personal per 100 barn. 
Tanums kommun redovisar den största ökningen i jämförelsen.
För fritidshemmen finns också stora skillnader i resurstill-
delning och även här är en av orsakerna den genomsnittlig 
placeringstid som skiljer sig mellan kommunerna. Några kom-
muner såsom Lysekil, Strömstad och Tanum har infört tid för 
samlad skoldag, det vill säga att kommunen endast erbjuder 
en hemresa per dag. Dessa kommuner redovisar överlag högre 

nyckeltal då antalet tjänster ökar med den samlade skoldagen. 
Kommunens Kvalitet i Korthet
För 2016 har skolverket ingen mätning vad gäller faktisk 
närvarotid för barn och personal i förskolan. Nyckeltalet tas 
därför fram genom att mäta inskrivna barn per årsarbetare. 
Som våra egna framtagna nyckeltal säger konstateras att 
Munkedals kommun sticker ut med högst antal inskrivna 
barn per årsarbetare. En notering är att Lysekils nyckeltal, 
vilket redovisas till skolverket, avviker något från de egna 
framtagna nyckeltalen och i tabellen redovisas 5,6 barn per 
årsarbetare. För Sotenäs redovisas 4,8 barn per årsarbetare. 
I de nyckeltal som tidigare har presenterats redovisas Lysekil 
och Sotenäs med samma täthet.
Grundskola inklusive förskoleklass
• All personal i undervisning per 100 elever 
• Pedagogisk personal per 100 elever
Här redovisas endast schemalagd personal med pedagogisk 
uppgift det vill säga lärare och förskollärare.
• Personal med annat uppdrag per 100 elever
Här redovisas all annan personal som har ett pedagogiskt 
uppdrag i grundskolan men inte är undervisningspersonal. 
Detta kan vara talpedagog, speciallärare med mera. Tjänster 
såsom socialpedagog, skolvärd eller personal inom elevhälsan 
räknas inte in.
• Elevassistenter per 100 elever
Här redovisas elevassistenter för elever med särskilt stöd.

Regeringens beslut om särskilda satsningar inom grundskolan 
tillsammans med ett kraftigt ökat antal asylbarn påverkar 
antalet tjänster och kostnaderna inom grundskolan. Lysekil, 
Sotenäs och Tanum redovisar därför en ökning av personal-
tätheten mellan 2015 och 2016. Lysekil är den kommun som 
redovisar den största ökningen med 1,6 tjänster per 100 elever. 
Strömstad redovisar en minskning och Munkedal densamma 
tätheten som 2015. 
Kostnaderna ökar för samtliga kommuner, men här är det 
Sotenäs som redovisar den största ökningen.

Samarbete inom V8
Samarbetet mellan de åtta kommunerna har det senaste året 
ändrat karaktär. Det har varit svårare att driva nätverken och ar-
betet i KU 8 (Kollegial utveckling i åtta kommuner) har i princip 
avstannat. Det senare beror på att det råder olika uppfattningar 
i kommunerna om värdet av KU 8 och, kanske framför allt, på 
svårigheten att frigöra tid för observationer. De två samord-
nartjänsterna som funnits sedan start har dragits in och tanken 
är att utvecklingsledarnätverket ska vara den grupp som driver 
och följer upp arbetet inom nätverken och även inom KU 8.
Den gemensamma kompetensutvecklingen för politiker och 
chefstjänstemän, Oktoberdagarna, har fortsatt och är ett väl-
besökt och uppskattat inslag i samarbetet.
Under de senaste två åren har samverkan inom Fyrbodal funnit 
sina former och utvecklats på ett positivt sätt. Inom kommu-

nalförbundet finns – än så länge – större resurser för att driva 
frågor som är för stora för V8, till exempel samverkan med 
universitet och högskolor kring bland annat utlokaliserade 
utbildningar. Man kan fundera över om det på sikt blir möjligt 
att upprätthålla två samverkansnätverk i våra kommuner.
Enkät årskurs 7-9
Under vecka 40 2016 genomfördes åter enkäten i årskurs 9 
inom ramen för benchmarkingsamarbetet. Det är sjunde året 
som enkäten används och fjärde året den utökade versionen 
används. Enkäten är utformad utifrån påståenden som eleven 
kunnat ta ställning till från ”Instämmer inte alls” (1) till ”In-
stämmer helt” (10). 1 är således lägsta möjliga medelvärde 
medan 10 är det högsta. Sedan 2013 har arbetssättet vad 
gäller besvarande av frågorna förändrats. Tidigare har detta 
hanterats genom en pappersenkät men sedan 2014 har detta 
skett genom webbenkät. Svarsfrekvensen avviker därför mot 
tidigare år och arbete måste göras för att öka denna.
Eftersom enkäten genomförs i årskurs 9 är det inte samma 
elevgrupp som följs. Det är därför vanskligt att jämföra resul-
taten. Gruppen som helhet redovisar goda resultat i enkäten. 
Munkedal och Sotenäs visar höga värden på frågorna: ”Om 
du tänker på din skola i sin helhet – hur nöjd är du då med 
den?” och ”Jag upplever arbetsro på lektionerna och eleverna 
känner sig trygga skolan”.
Samtliga elevenkätsvar redovisas i bilaga. Lärarna i årskurs 
7 – 9 genomförde samtidigt med elevenkäten sin enkät. 

Barnomsorg

Personaltäthet per 100 barn Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Förskola 19,4 16,0 19,4 19,8 18,8

Skolbarnomsorg 5,8 4,7 4,7 5,8 6,3

KKiK - Inskrivna barn per årsarbetare 2016 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Förskola 5,6 6,1 4,8 4,9 5,0

Grundskola inklusive förskoleklass

Personaltäthet per 100 elever Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

All personal 11,5 10,5 10,4 9,7 9,5

Pedagogisk personal 7,9 7,6 9,2 7,6 8,5

Personal med annat uppdrag 1,7 0,5 0,4 1,4 0,3

Elevassistent 1,9 2,4 0,8 0,7 0,7

Grundskola inklusive förskoleklass

Personalkostnad per elev och år (kronor) Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

All personal 56 380 52 354 61 875 54 953 51 710

Pedagogisk personal 41 403 46 319 56 572 43 558 47 227

Personal med annat uppdrag 7 930 2 694 2 428 8 367 1 610

Elevassistent 7 047 3 341 2 875 3 028 2 873

Grundskola

Enkätsvar elever i årskurs nio Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Jag känner mig trygg i skolan 7,90 8,05 7,77 8,01 7,00

Jag upplever att mina lektioner är meningsfulla 7,44 6,46 6,43 6,24 5,53

Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den? 5,75 5,85 4,86 5,97 5,23

Elevenkäten är utformad utifrån påståenden som eleven kunnat ta ställning till från ”Instämmer inte alls” (1) till ”Instämmer helt” (10). 1 är 
således lägsta möjliga medelvärde medan 10 är det högsta.
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Omsorgsverksamhet
Fem kommuner i norra Bohuslän – Lysekil, Munkedal, So-
tenäs, Strömstad och Tanum – har sedan flera år tillbaka år-
ligen gjort jämförelser av nyckeltal. Jämförelser syftar till 
att stimulera till utveckling och förbättring. Genom att jäm-
föra kommuner med varandra kan man upptäcka möjligheter 
att använda resurser på ett mer effektivt sätt. Det ger ökade 
kunskaper om samband och kostnadsstrukturer. Dessutom 
ger samarbetet ett lärande av varandra. Tanken är att genom 
jämförelser lära oss att analysera de faktorer som kan orsaka 
skillnader. Det har visat sig att ingen enskild faktor förklarar 
kostnadsnivån.
Målsättningen är att forma ett verktyg som kan användas 
för att göra jämförelser och analyser. Metoden ska inte vara 
alltför komplicerad. Jämförelser bör ske både över tid i den 
egna kommunen och mellan kommuner. 
Tanken är att jämförelser ska integreras som ett utvecklings-
verktyg för verksamheten. Det är när man upprepar en upp-
följning som frågor dyker upp och en process startar. Det är 
viktigt att man använder sig av enhetliga definitioner. 
Det är först när studien genomförs under ett antal år som man 
får ett bra underlag för att diskutera den framtida inriktningen 
av verksamheten. Genom upprepning av jämförelsen är det 
möjligt att utvärdera hur vidtagna förändringar av verksam-
heten slår igenom. 
I denna sammanställning finns främst siffermaterial som 

arbetats fram av ekonomer i respektive kommun. Det fort-
satta arbetet inriktas på att kombinera detta material med 
ett analysmaterial från omsorgsförvaltningarnas olika verk-
samheter. Nytt för 2016 är att Individ- och familjeomsorgen 
fått ett större utrymme då det skiljer sig mycket mellan våra 
kommuner. Analysmaterialet inriktas på att ge förklaringar 
till skillnader mellan kommunerna med koppling till kvali-
tetsaspekter.

Arbetet under 2016
Arbetet under 2016 har ägnats åt att öka jämförbarheten i det 
ekonomiska siffermaterial som tas fram till räkenskapssam-
mandraget. Resultatet från socialstyrelsens Öppna jämförelser 
har under år 2016 legat till grund för analys och verksam-
hetsutveckling.

Framtiden
Gruppen fortsätter arbetet med att öka jämförbarheten med 
siffermaterialet till räkenskapssammandraget, samt se över 
de viktigaste och mest jämförbara nyckeltalen för alla fem 
kommuner.

Äldreomsorg
Nettokostnad äldreomsorg per invånare 80-W år
Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för äldreomsorg. 
Här ingår bokförda kostnader för äldreomsorg; SoL och HSL. 
Kostnaden divideras med antal invånare 80 år eller äldre. 

Invånarjämförelse, invånare 1 dec 2016

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

0-w år 14 570 10 360 9 088 13 079 12 574

0-20 år 3 002 2 400 1 509 3 041 2 588

21-w år 11 568 7 960 7 549 10 038 9 986

0-64 år 10 454 7 819 5 803 10 194 9 065

65-w år 4 116 2 541 2 903 2 885 3 509

80-w år 1 065 725 775 706 862

85-w år 557 357 456 377 466

80-w % av inv 7,3 % 7,0 % 8,5 % 5,4 % 6,9 %

85-w % av inv 3,8 % 3,4 % 5,0 % 2,9 % 3,7 %

Andelen av befolkningen i åldersgrupperna 80-w och 85-w mellan 
kommunerna ser ungefär likadan ut som den gjort under flera år. 
Strömstad har fortfarande lägst andel 80 år och äldre medan Sotenäs 
fortsätter att vara den kommun som har högst andel äldre befolkning. 
I de flesta av nyckeltalen används invånarantalet för att kunna göra 
en jämförelse av de olika nyckeltalen mellan kommunerna.

Gemensam kommentar:
I Sotenäs är den största orsaken de ökade volymerna inom 
hemtjänstens verksamhet. De övriga kommunernas ökning 
av den totala kostnaden för äldreomsorgen beror främst på 
ökade personalkostnader. Samtliga kommuner har ökat sina 
nettokostnader mellan åren 2015-2016. De kommuner som 
ökat mest är Munkedal och Sotenäs.
Lysekils kommentar:
Andelen invånare i åldersgruppen 80 år och äldre har blivit 
färre. Minskat antal invånare genererar en högre nettokost-
nad per invånare vilket gör att den totala nettokostnaden för 
äldreomsorg per invånare 80 år och äldre har ökat mellan 
2015 och 2016. De ökande nettokostnader gäller främst per-
sonalkostnader. Förvaltningen har också haft höga kostna-
der för verksamhetssystemet Magna Cura samt kostnader 
av engångskaraktär som bidragit till den totala ökningen av 
kostnader 2016.
Munkedals kommentar:
I Munkedal har det skett en kostnadsökning trots oförändrat 
antal personer som är 80 år och äldre. Det är framförallt sär-
skilda boendet, korttidsboendet och övriga insatser i ordinärt 
boende där personalkostnaderna har ökat.
Sotenäs kommentar:
Andelen invånare i åldersgruppen 80 år och äldre har blivit 
färre jämfört med 2015. Kostnadsökningen beror främst på 
fortsatt stort behov av hemtjänst med många fall av dubbelas-
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sistans och flera besök av kommunens nattpatrull. Kostnader 
för utökad grundbemanning på kommuns särskilda boenden 
har ersatts med riktade statsbidrag från socialstyrelsen.
Strömstads kommentar:
Kostnadsökningen består av personalkostnader. Ett arbete 
har pågått under året med att förändra och anpassa det lokala 
kollektivavtalet till en modell med fokus på ”Rätt till heltid” 
som i sin tur medför förändringar på bemanningsenheten, 
och kommer att fortgå under 2017. Ett omfattande arbete av-
seende styrning och ledning med fokus på arbetsmiljö och 
kvalitetsfrågor har startat under hösten. Uddens korttidsenhet 
startade i maj 2016. Aktivitetsombud har under året anställts 
i varje verksamhet. Dessa har till uppgift att erbjuda aktivi-
teter och sätta guldkant på tillvaron för brukaren. Satsningen 
finansieras av socialstyrelsen.
Tanums kommentar:
Under 2016 har personalkostnaderna ökat vilket till stor del 
beror på den statliga satsningen som har genomförts med 
avsikt att förbättra kvalitén. Dessutom har det även skett per-
sonalförstärkning inom de olika boendeformerna på grund av 
utökat omvårdnadsbehov, behov av skydd och av arbetsmil-
jöskäl. På äldreomsorgens korttidsboende har antalet platser 
utökats något. 2016 har Tanums kommun haft 130 dagar med 
betalningsansvar när kommunen inte har kunnat ta emot per-
soner som är utskrivningsklara från sjukhus, vilket är en ök-
ning med 75 dygn i jämförelse med 2015. Delar av kostnader 

Omsorgsförvaltningens totala kostnad per invånare 2014-2016 (tkr) Nettokostnad äldreomsorg per invånare 80-w år, 2014-2016 (tkr)
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inom bemanningsenheten tillhörande äldreomsorg saknas i 
nyckeltalet föregående år och kommunen har högre kostnader 
för färdtjänstresor 2016 jämfört med 2015.
Strukturkostnadsindex äldreomsorg
Strukturkostnadsindex är en indikator på om kommunen har 
högre eller lägre kostnader än det som motiveras av den egna 
strukturen enligt det statliga utjämningssystemet. Kommu-
nens kostnader per invånare varierar bland annat på struk-
turella skillnader som gör att behovet av kommunala verk-
samheter, eller kostnaderna för dessa, är högre eller lägre än 
riksgenomsnittet. Strukturella skillnader utgörs av faktorer 
som kommunerna själva inte i nämnvärd grad kan påverka, 
till exempel:
• Åldersstruktur
• Invånarnas sociala bakgrund
• Den geografiska strukturen

Avvikelse mot riksgenomsnittet kan förklaras av ambitions-
nivå eller andra strukturella faktorer som inte beaktas i ut-
jämningen.
Nöjd-Kund-Index äldreomsorg
Nyckeltalen är hämtade från socialstyrelsens mätningar.
Gemensam kommentar:
Samtliga kommuner har fått goda omdömen av brukarna och 
håller en hög nivå inom hemtjänsten under 2016 där Munkedal 
utmärker sig lite extra. Tanums kommun har minskat ner till 
2013 års nivå men ökat gällande särskilda boende, jämfört 
med föregående år. 
Inom särskilda boenden är det fortfarande Strömstad som 
utmärker sig tätt följt av Tanum.
Lysekils kommentar:
För att öka trygghetskänslan för brukaren har digitala larm 
införts i hemtjänsten och kvalitetsökning av verksamheten 
ses i resultatet av de undersökningar som gjorts.
Alla brukare har aktuella individuellt utformade genomföran-
deplaner och insatserna utförs på ett professionellt sätt. Detta 
har bidragit till att nöjdheten med vård- och omsorgsinsatserna 
ökat under 2016.
På de särskilda boendena höjdes personaltätheten i samband 
med de statliga stimulansbidrag som lämnades till kommunen 
med start hösten 2015. Detta har medverkat till en upplevelse 
av en ökad trygghet och en högre nöjdhet hos de boende.

Nöjd-Kund-Index för särskilda boenden

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2010 66 77 77 75 78

2011 65 76 80 73 78

2012 82 82 92 82 87

2013 76 * * 92 87

2014 87 78 83 86 86

2015 82 * 82 91 88

2016 83 * 84 91 89

*) P.g.a. otillräckligt antal svar finns inga uppgifter att tillgå.

Nöjd-Kund-Index för hemtjänst

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2010 78 76 77 82 79

2011 70 80 77 77 73

2012 89 96 90 92 93

2013 94 94 87 90 91

2014 91 97 91 92 95

2015 90 97 93 93 96

2016 92 96 90 93 91

Munkedals kommentar:
Nöjd kundindex (NKI) har från och med 2013 ersatts av bru-
karundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. 
Munkedal har sedan 2012 fått mycket goda omdömen av bru-
karna, särskilt inom hemtjänsten och 2016 är inget undantag.
Inom särskilda boende har det inte varit tillräcklig hög svars-
sekvens därför inget utfall.
Sotenäs kommentar:
Inom särskilda boende har brukarnöjdheten ökat under året 
vilket kan ha sin orsak i ökad bemanning. Högre personal-
täthet inger trygghet för de boende och detta kan påverka 
svaren i enkäten. 
Inom hemtjänsten gäller det motsatta, här har nöjdheten sänkts 
jämfört med tidigare år. Anledning tros vara att antal vårdare 
som besöker en person med hemtjänst under en 14-dagars 
period är hög, i genomsnitt 23 olika personer.
Strömstads kommentar:
Oförändrade siffror gentemot föregående år. Uppsatta mål för 
nöjd kund index var under år 2016 satta till 90 procent, både 
gällande hemtjänst och särskilda boenden. Dessa uppnåddes 
med en anings marginal. Inom ramen för kvalitetslednings-
systemet pågår fortlöpande arbete med processer, riktlinjer 
och rutiner.
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete innebär 
att arbeta utifrån ett systemperspektiv där fokus läggs på att 
skapa en struktur för verksamhetens ledning och styrning, 
samt ett kontinuerligt förbättringsarbete av dessa strukturer. 
Ur ett medborgarperspektiv ges möjlighet till uppföljning av 
att vård och omsorg bedrivs kostnadseffektivt och i enlighet 
med gjorda prioriteringar och mål.
Tanums kommentar:
Brukarnöjdindex inom hemtjänst för 2016 uppgår till 91 pro-
cent, vilket är en minskning i förhållande till 2014 och 2015. 
Resultatet bedöms bero på att arbetet med att sätta den nya 
organisationen och det nya arbetssättet i hemtjänsten inte 
är helt klart. Brukarnöjdindex inom särskilda boenden med 
resultatet 89 procent är en förbättring i jämförelse med de 
senaste åren.

Strukturkostnadsindex äldreomsorg, i %

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2013 11,1 21,1 2,1 10,8 7,7

2014 12,0 21,7 0,8 19,1 10,5

2015 12,2 24,0 4,6 18,2 7,2
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Väntetid för plats på äldreboende
Gemensam kommentar:
Här är det Tanum, Strömstad och Sotenäs som minskat sin 
väntetid för plats på äldreboende. Framförallt är det Sotenäs 
har gått ifrån 66 dagar år 2015 till 19 dagar 2016. Lysekil och 
Munkedal är de kommuner som gått från att ha lägst antal 
väntetidsdagar till att landa i samma paritet som Tanum. 
Lysekils kommentar:
I Lysekils kommun har väntetiden för plats på äldreboende 
i antal dagar fördubblats mellan 2015 och 2016, från 19 till 
38. En bidragande orsak är att flera vårdtagare med beslut om 
särskilt boende, och med särskilda behov av demensavdelning, 
fick vänta längre. Vårdtagarna fick istället behovet av omvård-
nad tillgodosett genom korttidsvård. Lysekils kommun har 
även haft flera personer som har tackat nej vid flera tillfällen. 
De får enligt kommunens rutiner tacka nej tre gånger innan 
beslutet tas upp för omprövning.
Munkedals kommentar:
I Munkedal har väntetiden från ansökan till erbjudande om 
särskilt boende generellt varit kort. 24 dagar är i jämförelse 
en mycket kort tid och 44 dagar är också en relativt kort tid. 
Kommunen måste anmäla till socialstyrelsen om beslut inte 
kan verkställas inom tre månader, vilket sällan händer.
Att Munkedal kunnat erbjuda plats så snabbt beror på att det 
funnits väl tillgodosett med platser. Att väntetiden ökat 2016 
kan bero på att vi under hösten succesivt minskade antalet 

platser, men det har sällan varit fler än fyra till fem personer 
i kö till särskilt boende under 2016.
Sotenäs kommentar:
Väntetiden har kunnat minskas under året beroende på full 
bemanning på biståndsenheten. Under 2015 var tjänster va-
kanta vilket i sin tur ledde till långa handläggningstider. Inför 
2016 var enheten fulltalig och väntetiden minskade radikalt 
för sökande till kommunens särskilda boenden.
Strömstads kommentar:
Siffran har sjunkit jämfört med i fjol. Siffran påverkas av att 
personer som står i kö och som tackar nej till erbjuden plats 
ligger kvar i systemet som väntande. Detta förekommer när 
en person har önskemål om att komma till ett specifikt särskilt 
boende. Arbetet med att uppnå så kort väntetid som möjligt 
pågår fortlöpande.
Tanums kommentar:
Under året har 16 personer inte kunnat erbjudas plats inom 90 
dagar. Det innebär att besluten inte verkställts korrekt inom 
den tidsgräns som socialstyrelsen har för vite, men kommunen 
har inte fått något vitesföreläggande. Nyttjandegraden för de 
156 särskilda boendeplatserna har under året i genomsnitt 
varit 97 procent. Under 2015 var nyttjandegraden 98 pro-
cent. På grund av den ökade efterfrågan av boendeplatser 
under 2015 fattades under 2016 ett beslut om att öppna åtta 
nya boendeplatser under kommande år på ett av kommunens 
befintliga äldreboenden.
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Väntetid för plats på äldreboende, antal dagar
Nyckeltalet visar antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet in-
flyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

Omsorg för funktionsnedsatta
Nettokostnad LSS, LASS, psykiatri per invånare
Gemensam kommentar:
För 2016 ökade tre kommuner sina nettokostnader varav Ly-
sekil står för den högsta ökningen jämfört mot tidigare år. 
Strömstad ligger fortfarande lägst trots en marginell ökning 
2015.
Lysekils kommentar:
För avdelningen inom LSS/LASS/Psykiatri är den ökade 
nettokostnaden 2016 beroende på den ökade andelen köpta 
externa platser inom främst elevhem och gruppboende i an-
nan kommun där kostnaden nästintill har fördubblats sedan 
föregående år. Delar av dessa kostnader har ett samband med 
kommunens nya gruppboende som blev inflyttningsbart i no-
vember. Innan färdigställandet av boendet har avdelningen fått 
använda sig av dyrare lösningar i form av externt köpta platser.
Personlig assistans är ytterligare en verksamhet som inneburit 
ökade nettokostnader eftersom många av de redan befintliga 
ärendena fått beslut på ökade antal timmar. 
Munkedals kommentar:
Kostnaderna har minskat 2016 jämfört med 2015. Det beror 
främst på hemtagning av brukare och att det utökade bruka-
rantalet lösts inom befintliga resurser. 
Sotenäs kommentar:
En extern placeringskostnad har dubblerats jämfört med 2015 
och är orsak till ökningen mellan åren.

Nettokostnad LSS, LASS och psykiatri per invånare 0-64 år, kr
Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för LSS, LASS och psykia-
tri. Kostnaden divideras med antal invånare 0-64 år. 

Strömstads kommentar:
Arbetet har fortsatt med att förtydliga rutiner och strukturer 
inom stöd och service efter omorganisationen 2014. Minskade 
kostnader kan till viss del härledas till detta pågående arbete, 
trots att kostnaderna för personlig assistans ökat.
Tanums kommentar:

Anledningen till den stora kostnadsökningen beror främst på 
ökat behov avseende köp av plats inom LSS. Inom funktions-
hinderverksamheten har korttidsboendet och korttidstillsyn 
högre personalkostnader än i jämförelse med 2015 då behov 
av boende för barn för närvarande tillgodoses genom utökat 
korttidsboende, i väntan på nytt LSS-boende för barn. 
Två av gruppboendena inom funktionshinderverksamheten 
har haft ökade personalkostnader till följd av ökad vårdtyngd, 
ökat brukarbehov samt fler boende som är hemma heltid.

Individ- och familjeomsorg
Nettokostnad individ- och familjeomsorg 
Gemensam kommentar:
Här har fyra av de fem kommunerna ökat, men de kommuner 
som utmärker sig är Lysekil och framförallt Munkedal. En 
kommun har sänkt sina kostnader och det är Sotenäs som nu 
ligger i nästan samma paritet som de gjorde år 2013. Sotenäs 
har för övrigt även år 2016 lägst kostnader per invånare.
Lysekils kommentar:
Det är främst inom verksamheten för barn och unga som 
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individ- och familjeomsorgen har kraftigt ökade kostnader. 
Kostnaderna för placeringar, i såväl Hem för vård och bo-
ende, HVB, som i familjehemsvård dominerar. Många barn 
har pågående placeringar och dygnskostnaderna är avsevärt 
högre än tidigare, då efterfrågan ökat markant i samband 
med högre efterfrågan på boende för ensamkommande flyk-
tingbarn, EKB. Under året har flera barn flyttats från HVB 
till familjehem, vilket är en något billigare form av insats, 
även om kostnaderna även här stigit under 2016. 
En genomlysning och utvecklingsarbete av hela barn- och 
ungdomsverksamheten startar i februari 2017. Fortsatt sats-
ning på förebyggande arbete är nödvändigt för att över tid 
kunna möta barn och familjers behov i ett tidigt skede.
Munkedals kommentar:
Nettokostnaden för individ- och familjeomsorgen har ökat 
2016. Det beror bland annat på ökat köp av familjehem för 
placering av barn och unga. Institutionsvården för barn och 
unga, som länge varit hög, har nu börjat minska men för öp-
penvården har det skett en markant ökning.
Sotenäs kommentar:
En marginell minskning av nettokostnaden för IFO per invå-
nare under 2016, vilket beror på att invånarantalet har ökat 
mellan åren med 82 personer.
Strömstads kommentar:
I stort sett oförändrade kostnader gentemot föregående år. 
2016 har präglats av personalbrist och personalomsättning 

inom enheten. Störst är bristen inom barn och unga. Detta 
har till stor del påverkat verksamheten som i stället för att 
arbeta med verksamhetsutveckling nästan uteslutande har 
behövt lägga fokus på att klara grunduppdragen, som till en 
stor del lösts med stöd av konsulter.
När det gäller färdtjänsten så har kostnaderna för den minskat 
liksom kostnaden för utskrivningsklara tack vare ändrade och 
tydligare riktlinjer och rutiner. 
Arbetet med ensamkommande barn, kommunanvisade flyk-
tingar och verksamheter knutna till de målgrupperna har varit 
i fokus under året. Det har inneburit hög arbetsbelastning och 
många nya lagar och direktiv som gjort det nödvändigt att 
strukturera upp arbetet och ställa om verksamheter.
Tanums kommentar:
Nettokostnaden för individ- och familjeomsorgen har ökat 
något i förhållande till föregående år. Den största anledning 
är ökade kostnader avseende familjehem, institutionsvård 
och kontaktpersoner för barn och unga. Detta beror bland 
annat på att barns behov av skydd har ökat och att många 
ärenden upplevs som mer komplexa än tidigare. Kostnaderna 
för ekonomiskt bistånd har ökat något medan kostnaden för 
vuxenplaceringar har minskat, vilket beror på färre institu-
tionsplaceringar. Familjehemsvård, socialt boende och övrig 
vuxenvård såsom boende vid våld i nära relation har ökat, 
men innebär ofta en lägre kostnad.

Nettokostnad individ- och familjeomsorg 
per invånare 0-w år, kr
Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för individ- och famil-
jeomsorg. Kostnaden divideras med antal invånare 0-w år.

Strukturkostnadsindex individ- och familjeomsorg
Strukturkostnadsindex är en indikator på om kommunen har 
högre eller lägre kostnader. 
Kommunens kostnader per invånare varierar bland annat på 
strukturella skillnader som gör att behovet av kommunala 
verksamheter, eller kostnaderna för dessa, är högre eller lägre 
än riksgenomsnittet.
Strukturella skillnader utgörs av faktorer som kommunerna 
själva inte i nämnvärd grad kan påverka, till exempel
• Åldersstruktur
• Invånarnas sociala bakgrund
• Den geografiska strukturen
Avvikelse mot riksgenomsnittet kan förklaras av ambitionsnivå 
eller andra strukturella faktorer som inte beaktas i utjämningen.
Antal dygn för barn och unga i HVB
Gemensam kommentar:
Familjer med social utsatthet är färre i Sotenäs och Strömstad 
än i övriga kommuner vilket kan speglas i diagrammet nedan.
Lysekils kommentar:
Under några års tid har vi haft ovanligt många barn och unga 
med familj på utredningshem. Dessutom ovanligt många lång-
variga LVU och SoL-placeringar på HVB. Vi har haft ambi-
tionen att starta utredningsteam i en lägenhet i Lysekil, för 
att undvika placeringar på utredningshem. Vi har dock inte 
lyckats med detta än. Under de sista månaderna 2016 avslu-

Strukturkostnadsindex IFO, i %

2013 2014 2015

Lysekil 19,2 18,7 38,4

Munkedal 29 63,5 88,3

Sotenäs 14,7 28,1 17

Strömstad -1,6 -14,3 -6,1

Tanum 9,4 20 10,8
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tades flera institutionsplaceringar enligt LVU. Istället ökade 
familjehemsplaceringarna, varav många konsulentstödda.
Munkedals kommentar:
Munkedals kommun har ett högt antal placerade barn. Antal 
dygn på HVB minskade dock från 2015 till 2016 då det var ett 
flertal mindre barn placerade på HVB under början av 2016 
vilket var på grund av att det inte fanns familjehem att tillgå 
under sista halvåret 2015 när det var flera sammanbrott i famil-
jehem. Ett intensivt arbete gjordes under början av 2016 då en 
del barn flyttades hem och en del till familjehem. För övrigt var 
det några ungdomar som har haft långvarigt behov av stöd på 
HVB. En förklaring till högt antal placerade barn i Munkedal är 
att det finns en inflyttning till kommunen av familjer med social 
utsatthet från närliggande städer eller andra orter. Munkedal 
ligger geografiskt bra till längs E6 med bra förbindelser med 
både tåg och buss. Det är lantligt men ändå nära till städer. Det 
har varit enkelt att få en bostad i Munkedals kommun då det 
funnits lägenheter eller hus att hyra i vissa områden.
Sotenäs kommentar:
Avseende ungdomsplaceringar har vårddygnen ökat i Sotenäs 
under 2016. En av förklaringarna är ett idogt samarbete med 
skola och fritidsverksamheten, avseende ett 15-tal ungdomar 
som använde droger vilket resulterade i att två ungdomar pla-
cerades. I sammanhanget ett litet antal. En ytterligare ungdom 
har varit placerad på årsbasis och varit så vårdkrävande att 
dubbel vårdkostnad fakturerats.

Nyckeltalet visar antal dygn barn och unga 0-21 år är placerade i hem 
för vård och boende, HVB.
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Strömstads kommentar:
Strömstad har relativt få placeringar fram till och med år 
2016, avseende HVB-placerade barn och unga, köpta familje-
hemsplatser samt egna familjehem. Förklaringen till detta är 
inte självklar då Strömstads socialtjänst har väldigt få egna 
insatser. Kommunen har dock ett väl utbyggt barn- och ung-
domsteam inom skolan, där tanken är att familjer får hjälp 
i ett tidigare skede. Det kan vara en av förklaringarna. De 
insatser som finns är en tjänst riktad till ungdomar samt en 
tjänst stationerad på familjecentralens öppna förskola. Väst-
busarbetet är väl utvecklat i Strömstad och det finns också en 
SSPF-grupp (skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet), 
som varit igång i drygt ett år där riktade insatser mot ung-
domar och deras familjer sker i samverkan. Det finns dock 
behov av mer riktade insatser gentemot familjer och vi ser 
just nu en trend som går mot fler placeringar.
Tanums kommentar:
Att Tanum inte har flera HVB-placeringar beror på det egna 
resurs- och behandlingsteamet som dels kan förhindra och 
dels korta ner HVB-placeringar genom att erbjuda behandling 
eller stöd hemma. Vid HVB-placering handlar behovet om 
skydd som inte kan tillgodoses i ett familjehem utan kräver 
mer kvalificerad personal.

Antal dygn för barn och unga i familjehem
Gemensam kommentar:
Det fanns 2016 förebyggande verksamheter riktat mot barn 
och unga i större utsträckning i Strömstad och Tanum till 
skillnad mot övriga kommuner. Detta kan vara en förklaring 
till att trots det förhållandevis höga antalet anmälningar och 
ansökningar inte genererar till placeringar. Stödet kan till-
handahållas på hemmaplan.
Lysekils kommentar:
Under de sista månaderna 2016 avslutades flera institutions-
placeringar enligt LVU. Istället ökade familjehemsplacering-
arna, varav många konsulentstödda. Andelen yngre placerade 
barn (låg- och mellanstadiet) har ökat.
Munkedals kommentar:
En förklaring till högt antal placerade barn i Munkedal är att 
det finns en inflyttning till kommunen av familjer med social 
utsatthet från närliggande städer eller andra orter. Det har tidi-
gare varit svårt att rekrytera egna familjehem då det inte fun-
nits resurser till det vilket resulterat i fler placeringar i köpt 
familjehem och de köpta familjehemmen finns kvar så länge 
placeringen finns.
Sotenäs kommentar:
Avseende familjehemsplaceringar så har IFO ett tiotal barn 
placerade, varav hälften är uppväxtplaceringar, och av dem 
är 75 procent nätverksplacerade. 
I Sotenäs försöker vi så långt det går använda egna familjehem 
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och inte konsulentstödda, men har tvingats anlita den formen 
för två placeringar, då bristen på familjehem är stor.
Strömstads kommentar:
Kommunen har relativt sett ett lågt antal placeringsdygn bero-
ende på ett väl utbyggt barn- och ungdomsteam inom skolan, 
där tanken är att familjer får hjälp i ett tidigare skede. De 
insatser som finns är en tjänst riktad till ungdomar samt en 
tjänst stationerad på familjecentralens öppna förskola. Väst-
busarbetet är väl utvecklat i Strömstad och det finns också en 
SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid – grupp) som varit 
igång i drygt ett år där riktade insatser mot ungdomar och 
deras familjer sker i samverkan. Det finns dock behov av mer 
riktade insatser gentemot familjer och vi ser just nu en trend 
som går mot fler placeringar.

Tanums kommentar:
Vid placering i familjehem inventeras barnets eget nätverk, 
antingen via handläggarna eller familjen själva. Vid akuta 
placeringar och då behovet visar på familjehem brukar vi 
inledningsvis se om det finns lösningar i det egna nätverket 
där barnet kan bo i avvaktan på att de blir utredda eller att 
vi hittar ett familjehem. Sista lösningen är att använda sig 
av konsulentledda familjehem. Vid denna typ av placering 
kan bedömningen även vara att barnet inte ska bo kvar i den 
egna kommunen utan är i behov av något skydd vilket kan 
uppfyllas via en placering i annan kommun.
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Antal anmälningar, utredningar och ansökningar
Gemensam kommentar:
Tillgängligheten på bostäder har bidragit till en inflyttning 
av familjer med social utsatthet i Munkedal och även i Lyse-
kil vilket vi inte ser i de andra kommunerna. Förebyggande 
verksamheter ger resultat i fler anmälningar då oro upptäcks 
mer samt fler ansökningar på grund av att familjer själva 
söker hjälp med stöd av till exempel SSPF eller barn och 
ungdomsteam i skolan eller stöd och resursteam vilket speglas 
i tabellen nedan.
Lysekils kommentar:
Antalet anmälningar avseende barn och unga har ökat, till 
följd av att skolorna satt in mer resurser i form av social-
pedagoger med flera. Därmed upptäcks också problemen i 
större utsträckning.
Munkedals kommentar:
Antalet anmälningar har under 2016 blivit något färre för första 
gången på många år. Det är svårt att hitta skäl till detta men en 
förklaring kan vara att vi haft tillräckligt med resurser med rätt 
kompetens inom barn och unga med en rimlig arbetsbelastning 
där utredningar tagits om hand så att inte ett ärende genererar 
i flera anmälningar. En annan förklaring kan vara att IFO tidi-
gare år informerat på skolorna om anmälningsskyldighet, vilket 
inte gjorts på ett par år. Det har inletts färre utredningar under 
2016, vilket kan förklaras med att kompetent personal har haft 
möjlighet att jobba med att se över socialtjänstens ansvar så att 

inte utredning inleds när det är andra aktörer som frågan tillhör. 
Nära arbetsledning har funnits under 2016 vilket också är en 
bidragande faktor.
Sotenäs kommentar:
Av anmälningarna kring barn och unga har utredning inletts 
i cirka hälften av anmälningarna. Sotenäs har under året haft 
en erfaren socialsekreterare, som handlagt samtliga förhands-
bedömningar.
Tanums kommentar:
Anmälningarna har sedan 2014 fördubblats från 104 till idag 
2016, 206 stycken. Detta i sig kan vara en del i anledningen 
varför antalet inledda utredningar har halverats från år 2014 
då 84 procent utreddes, jämfört med 2016 då 42 procent ut-
reddes. Halveringen förklaras med ökad ärendemängd och 
periodvis brist på personal då personal även har stöttat upp 
och handlagt de ensamkommande barnen utöver vilket bi-
dragit till mycket ansträngd handläggning. En ansträngd 
arbetssituation kräver en ökad medvetenhet om vad som är 
socialtjänstens uppdrag att utreda och inte. Vidare har även 
bedömningar kring risk och skydd utvecklats, vilket är ett 
stöd i bedömningen att utreda eller inte. Tanum har möjlig-
het att hänvisa många familjer att inleda en kontakt i råd och 
stöd på vårt resurs- och behandlingsteam. Det förekommer 
ofta att behandlarna vänder sig till socialsekreterarna inom 
individ- och familje-omsorgen med dessa familjer för att det 
framkommer mer eller större behov än vad råd och stöd kan 
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tillgodose. Resurs- och behandlingsteamet består av stabil och 
erfaren personal vilket påverkar kvalitén i det förebyggande 
arbetet samt i råd- och stödsamtalen.
Antal dygn vuxna i HVB
Gemensam kommentar
När det gäller HVB för vuxna utmärker sig Munkedal från de 
övriga kommunerna vilket hänger ihop med tillgängligheten 
på bostäder samt antal placeringar enligt lagen om vård av 
missbrukare, LVM.
Lysekils kommentar:
Det var tre placeringar enligt LVM förra året vilket är ovanligt 
mycket. Motsvarande siffra har varit en till två placeringar 
enligt LVM per år. Det har varit fler vuxna med så allvarlig 
problematik att vi inte klarat det på hemmaplan, som också 
sökt HVB. Det verkar som om fler är bostadslösa nu. Även 
om det inte ensamt gör att man får HVB-vård så är det svårare 
att behandla hemlösa på hemmaplan. En dåligt fungerande 
öppenvårdspsykiatri, som genomgått två huvudmannabyten, 
har under 2016 också försämrat möjligheterna att i samverkan 
ge ett gott stöd på hemmaplan.
Munkedals kommentar:
Munkedal har ett högt antal dygn inom HVB för vuxna och en 
förklaring till det är ett par placeringar enligt LVM som sträckt 
sig över tid. Det finns inte någon väl utbyggd öppenvård på 
hemmaplan utan all vård måste köpas och mestadels blir det i 
form av dygnsvård. Under 2016 har det varit i stort sett ett obe-

fintligt samarbete med öppenpsykiatrin i Munkedal på grund 
av byte av huvudman två gånger under 2016 där mottagningen 
inte fungerat.
Sotenäs kommentar:
Under sex månader av året hade kommunen inga vuxen-
placeringar. Därefter gjordes en placering enligt LVM och 
ytterligare en placering i slutet av året. Att det varit så lågt 
är att se som en tillfällighet, då vi 2015 hade fem placeringar.  
Ingen förändring har gjorts i sättet att arbeta eller i antalet 
anställda avseende missbruk.
Strömstads kommentar:
Antal dygn inom HVB för vuxna beror på att vi har haft LVM-
placeringar under 2016. I övrigt har Strömstad få placeringar 
på institution avseende missbruk. Förklaringen till det är att 
det finns en väl utbyggd vård på hemmaplan där handläggare 
arbetar i nära samverkan med ett resursteam bestående av 
sjuksköterska, alkohol- och drogterapeut och behandlings-
assistent, samt ett väl utvecklat samarbete med primärvård, 
vuxenpsykiatri, kriminalvård och andra samverkansparter. 
Av 93 personer som varit aktuella som ärenden under 2016 
har fem varit placerade någon gång under året.
Tanums kommentar:
Tanums kommun har en kraftig minskning av antalet vård-
dygn på HVB under 2016 i förhållande till 2015. Skälen till 
detta är främst att fler vuxna vårdats i familjehem eller i olika 
typer av stödboenden, där antalet vårddygn ökat i förhål-
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lande till 2015. Kommunens egen öppenvårdsverksamhet 
används så långt det är möjligt för att tillgodose vårdbehov 
på hemma-plan. Antalet vårddygn enligt LVM var förhållan-
devis få under 2016, med endast en placering som inleddes 
sent under året.
Kostnad per invånare för ekonomiskt bistånd
Gemensam kommentar
Strömstad och Sotenäs har fortsatt låga kostnader för ekono-
miskt bistånd i förhållande i kommungruppen. Lysekils och 
Munkedals kostnader har minskat under 2016, dock ligger 
Lysekil kommun på den högsta kostnaden av de fem kom-
munerna.
Lysekils kommentar:
Ekonomiskt biståndet har minskat jämfört med föregående 
år. Genomströmningen av ärenden har varit större, detta till 
stor del beroende på en förbättrad arbetsmarknad samt ett 
fördjupat samarbete med arbetsmarknadsenheten, AME.
Munkedals kommentar:
Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har för andra året 
i rad minskat vilket är en positiv utveckling. Det är främst de 
som haft bistånd en längre tid som blivit färre. Under 2016 har 
kommunen arbetat i ett projekt för att minska denna kategori 
vilket fått ett positivt utslag.

Sotenäs kommentar:
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat under 2016 be-
roende på att antalet hushåll i behov av stöd har ökat. Jämfört 
med övriga kommuner är nettokostnaden per invånare låg i 
kommunen. För att motverka en ökning av ekonomiskt stöd 
krävs ett samarbete med andra verksamheter och myndigheter 
då det gäller att arbeta för att individen ska klara sin egen 
försörjning.
Strömstads kommentar:
Arbetsmarknaden är fortsatt bra i Strömstad men kostnaden 
för ekonomiskt biståndet har ökat under 2016. Det beror både 
på fler ansökningar om bistånd samt att hushållen är större.
Tanums kommentar:
Under 2016 har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat, 
både på grund av fler antal hushåll med bidrag och fler antal 
bidragsmånader i jämförelse med 2015. Det har skett en ök-
ning av antalet hushåll där huvudpersonen är i åldern 18 till 
25 år. Den största gruppen av sökande uppger arbetslöshet 
och/eller ingen inkomst som skäl. Relativt få av de nyanlända 
som gått ur etableringen under 2016 söker ekonomiskt bistånd. 
Förklaringen till detta är att många nyanlända som kom 2014 
hade en god utbildning.
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VA-verksamhet
Arbetet med att jämföra VA-verksamheter påbörjades 2002. 
En arbetsgrupp, bestående av en ekonom från varje kom-
mun, samlar in och ställer samman uppgifter. Arbetsgruppen 
samarbetar med en referensgrupp bestående av kommunernas 
VA-chefer.
Syftet med jämförelserna är i första hand att se om kommu-
nerna kan lära av varandra men även att kunna finna förkla-
ringsfaktorer till de stora skillnader som finns i avgiftsuttag 
med mera. 
Gemensamt för samtliga kommuner i benchmarkinggruppen 
är att VA-taxan ligger över genomsnittet i landet. Orsaker till 
detta är bland annat olika geografiska och geologiska förut-
sättningar samt ojämn belastning över året.
Lagen om allmänna vattentjänster ställer bland annat krav på 
att VA-verksamheten särredovisas från annan verksamhet. 
Huvudsyftet är att säkerställa att avgiftsuttaget inte blir för 
högt över tiden. 
En ny modell togs fram 2008 med delvis nya nyckeltal. Årets 
arbete har bestått i att uppdatera nyckeltalen med aktuella 
värden

Nyckeltal
Nyckeltalen är delvis valda med tanke på att kunna göra jäm-
förelser även på riksnivå. Jämförelsetal på riksnivå bygger 
på statistik från Svenskt Vatten och avser kommuner med 
ett invånarantal mellan 10 000 och 25 000. Tanken är att 
nyckeltalen ska belysa verksamheten ur olika perspektiv, som 
produktion, miljö, ekonomi samt kvalitet och störning.

Produktion
Med tillskottsvatten avses hur mycket den renade volymen 
överstiger den sålda volymen. Denna mängd har sedan ställts i 
relation till antalet km avloppsledning. Ett lågt värde indikerar 
ett bra avloppsledningsnät men värdena påverkas mycket av 
nederbördsmängden under året. En annan faktor som bidrar 
till ett högre värde är om ledningsnätet består av kombinerade 
spillvatten- och dagvattenledningar.
Med utläckage dricksvatten avses hur mycket den producerade 
volymen överstiger den sålda volymen. Denna mängd har 
sedan ställts i relation till antalet km dricksvattenledning Ett 
lågt värde indikerar ett bra ledningsnät för dricksvatten med 
lite utläckage. Tanums värde är betydligt bättre än genom-
snittet för riket. 

Tillskottsvatten, m3/km avloppsledning och dygn

2014 2015 2016

Lysekil 44,66 41,76 -

Munkedal 24,74 29,42 -

Sotenäs 19,01 20,23 14,04

Strömstad 14,31 13,19 7,22

Tanum 15,70 16,41 8,35

Riket 23,10 - -

Utläckage dricksvatten, m3/ km vattenledning och dygn

2014 2015 2016

Lysekil 8,75 6,90 -

Munkedal - 4,11 -

Sotenäs 6,73 8,58 7,35

Strömstad 5,35 4,30 5,27

Tanum 1,60 1,50 1,37

Riket - - -
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Miljö
Elförbrukning kWh/m3 dricksvatten
Nyckeltalet visar elförbrukningen för vattenverk och tryck-
stegring i förhållande till volym. Kommunens topografi på-
verkar nyckeltalet. Långa ledningar och stora höjdskillnader 
mellan vattentäkt och verk samt mellan verk och abonnent 
ger högre elförbrukning.
Elförbrukning kWh/m3 avloppsvatten
Nyckeltalet visar elförbrukningen för avloppsreningsverk i 
förhållande till renad volym. Ett större antal små reningsverk 
påverkar nyckeltalet för Tanum och Munkedal negativt.
Kemikaliekostnad kr/m3 avloppsvatten
Nyckeltalet visar kostnaden för tillsatser av kemikalier vid 
rening i förhållande till volym. Anledning till att mäta kostnad 
i stället för faktisk mängd beror på att kemikalierna levereras 
i olika form vilket försvårar jämförelser baserad på förbrukad 
kvantitet.

Ekonomi
Driftskostnader, exkl. kapitalkostnader kr/m3 såld 
volym
Nyckeltalet visar totala driftskostnader exklusive kapitalkost-
nader i förhållande till såld volym. Höga kostnader kan bero 
på små anläggningar, förhållandevis låg volym och få abon-
nenter, höga kostnader för ledningsdragning etc. I Sotenäs 
beror den relativt låga kostnaden för såld volym delvis på 
stordriftsfördelar. Kommunen har en jämförelsevis stor vat-
tenproduktion tack vare storförbrukare som fiskberednings-
industrin och på grund av att de flesta hushållen är anslutna 
till kommunalt vatten.

Elförbrukning kWh/m3 producerad volym dricksvatten

2014 2015 2016

Lysekil 0,92 1,00 -

Munkedal - 0,41 -

Sotenäs 0,66 0,76 0,79

Strömstad 0,71 0,87 0,67

Tanum 0,77 1,06 1,07

Riket - - -

Elförbrukning kWh/m3 renad volym avloppsvatten

2014 2015 2016

Lysekil 0,57 0,56 -

Munkedal 0,98 0,87 -

Sotenäs 0,58 0,56 0,71

Strömstad 0,77 0,76 0,91

Tanum 1,01 0,96 1,47

Riket - - -

Kemikaliekostnad kr/m3 renad volym avloppsvatten

2014 2015 2016

Lysekil 0,38 0,69 -

Munkedal - 0,21 -

Sotenäs 0,62 0,82 1,25

Strömstad 0,31 0,30 1,02

Tanum 0,54 0,54 0,75

Riket - - -

Driftskostnader, exkl. kapitalkostnader kr/m3 såld volym

2014 2015 2016

Lysekil 26,90 33,63 -

Munkedal - 37,15 -

Sotenäs 24,79 28,70 33,79

Strömstad 35,96 36,65 41,03

Tanum 44,00 40,86 37,84

Riket - - -

Foto: roegger/Pixabay.com

Årsavgift normalvilla, kr/år
Årsavgifter för en villa med 150 m3 årsförbrukning av vatten. 
Tanums kommun hade landets tredje högsta VA-taxa 2016 och 
samtliga kommuner i norra Bohuslän ligger betydligt över 
riksgenomsnittet och befinner sig bland de 70 kommuner i 
landet som har högst VA-taxa. 

Kvalitet och störning
Antal läckor per km dricksvattenledning 
Antal stopp per km avloppsledning 
Samtliga kommuner hävdar sig relativt väl i jämförelse med 
riket vilket tyder på en jämförelsevis bra standard på led-
ningsnätet.

Sammanfattning
Standarden på ledningsnäten tycks stå sig bra i jämförelse 
med kommuner av jämförbar storlek. För de flesta ekonomiska 
nyckeltalen saknas jämförelsetal med riket men en tillbaka-
blick på de senaste åren och de höga taxenivåerna tyder på 
en hög kostnadsnivå relativt övriga kommuner.

Framtid
En ökad dialog mellan referensgrupp och arbetsgrupp hade 
varit önskvärd. Tänkbara områden inom ett utökat samarbete 
kan vara framtagande av kvalitetsnyckeltal ur ett brukar-
perspektiv och förbättrad information till abonnenter och 
allmänhet. 

Årsavgift normalvilla, kr/år

2014 2015 2016

Lysekil 7 500 7 874 8 268

Munkedal 8 065 8 305 8 870

Sotenäs 7 569 8 173 8 385

Strömstad 8 162 8 655 9 433

Tanum 10 315 10 945 11 610

Riket 6 824 7 027 7 264

Antal läckor per km dricksvattenledning

2014 2015 2016

Lysekil 0,05 0,09 -

Munkedal 0,08 0,05 -

Sotenäs 0,01 0,08 0,07

Strömstad 0,03 0,01 0,02

Tanum 0,05 0,03 0,02

Riket 0,07 0,06 -

Antal stopp per km avloppsledning

2014 2015 2016

Lysekil 0,02 0,03 -

Munkedal 0,08 0,12 -

Sotenäs 0,01 0,03 0,14

Strömstad 0,02 0,01 0,02

Tanum - 0,03 0,09

Riket 0,08 0,08 -

Foto: Meditations/Pixabay.com
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Fastigheter
Fastighetsområdet är intressant ur ett jämförelseperspektiv 
eftersom det inrymmer stora kostnader både när det gäller 
investeringar som genererar kapitalkostnader och löpande 
drift. Genom att få fram jämförbara nyckeltal kan kommu-
nerna jämföra sig själv mot de andra deltagande kommunerna 
både i nuläge och över tid samt genom att diskutera med och 
lära av andra utveckla sin egen verksamhet. 
Fastighetsgruppen har träffats vid ett antal tillfällen under året 
för att bestämma vilka nyckeltal som ska ingå i rapporten och 
hur dessa ska beräknas. Därefter har jämförelse och analys ge-
nomförts av de framräknade nyckeltalen. Träffarna ger också 
möjlighet till andra diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Nyckeltal
I jämförelse med föregående år har fastighetsgruppen enats 
om vissa förändringar när det gäller de nyckeltal som be-
räknats i benchrapporten för år 2016. Ett nyckeltal för den 
totala lokalarean uppdelad på egna respektive inhyrda ytor 
har tillkommit. Föregående års nyckeltal över kostnader för 
energiförbrukning, värme, ventilation, varmvatten per upp-
värmd lokalyta har ersatts av ett mer renodlat nyckeltal som 
mäter total energiförbrukning per m2. Energiförbrukning är 
ett område som är i fokus och genom att endast mäta förbruk-
ningen påverkas inte jämförelsen av prisskillnader mellan 
kommunerna och åren. Föregående års nyckeltal benämnt 
kapitaltjänst, bokförda restvärde per lokalyta gav upphov till 

olika tolkningar och beräkningar. I år heter nyckeltalet bara 
bokförda restvärde per lokalyta. 
Lokalyta per barn i förskolan
Normvärdet anses vara 10 m2 per barn. Sotenäs ligger över 
normvärdet delvis till följd av provisoriska lokaler i väntan 
på färdigställandet av den nya förskolan. Även Lysekil och 
Munkedal ligger över normvärdet vilket beror på äldre lokaler. 
Tanum ligger under normvärdet vilket beror på trångboddhet. 
Projektering av nya förskolor pågår.
Lokalyta per elev i grundskolan
I nyckeltalet ingår kök och gymnastiksalar i anslutning till 
skolor. Idrottshallar räknas inte med även om idrottslektioner 
förlagts dit. Normvärdet anses var 10 m2 per elev. Samtliga 
kommuner ligger över normvärdet vilket beror på äldre skol-
byggnader där lokalytorna inte utnyttjas lika effektivt som 
i en modern skolbyggnad. Lysekils värde har minskat från 
föregående år eftersom en fritidsgård på Gullmarsskolan samt 
biblioteket i Brastad har lyfts ut vid årets beräkning.
Lokalyta per kommuninvånare
Förhyrda ytor inräknas i nyckeltalet.
Lokalarea uppdelad på egna respektive inhyrda 
fastigheter
Andelen egna lokaler sträcker sig från cirka 65 procent för 
Lysekil till cirka 92 procent för Tanum.

 Fastigheter

Lokalyta per barn/elev/kommuninvånare, m2 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Lokalyta per barn i förskolan inkl kök (normvärde 10) 12,8 11,8 14,9 - 8,5

Lokalyta per elev i grundskolan inkl gymnastiksalar & kök (normvärde 10) 16,6 18,2 21,0 - 15,3

Lokalyta per kommuninvånare inkl förhyrd yta 7,6 6,5 7,4 - 7,0

Lokalarea uppdelad på egna respektive inhyra fastigheter:

- Egna 71 958 54 586 56 004 - 81 297

- Inhyrda 38 456 12 566 11 342 - 7 346

Fastigheter 

Förbrukning, kostnader och utgifter, kr/m2 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Total energiförbrukning per m² (KWh) 167,7 169,0 125,2 - 141,0

Bokförda restvärde per lokalyta 2 728,0 3 763,0 3 185,5 - 3 046,0

Utgift för planerat underhåll per lokalyta :

- Planerat underhåll (Norm 125 kr/m²) 120,5 - - - 54,0

- Akut underhåll (Norm 25 kr/m²) 18,2 - - - 68,0

Total energiförbrukning per m2
Energiförbrukning är ett aktuellt ämne och flera kommuner 
arbetar aktivt med att minska energiförbrukningen. Ishallar 
finns i både Lysekil och Munkedal. Simhall finns i Lysekil.
Bokförda restvärde per lokalyta
Variationer kan delvis förmodas bero på ålder på fastig-
hetsbeståndet. 
Utgifter för underhåll
Normvärdet för underhåll anses vara 150 kr per m2 fördelat på 
125 kr för planerat underhåll och 25 kr för akut. Variationer i 
fördelningen mellan planerat och akut underhåll kan bero på 
olika synsätt på vad som är planerat respektive akut. Vi kom-
mer att försöka att arbeta oss fram till en större samsyn mellan 
kommunerna. Av de redovisade beräkningarna kan antas att 
samtliga kommuner totalt sett ligger under 150 kr per m2 i 
underhållsutgifter. I Lysekils nyckeltal för akut underhåll har 
inte utgifter i samband med evakueringen av fiskhamnskajen 
räknats med då detta betraktas som en extra-ordinär händelse.

Foto: Jenny Borg
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Upphandling och elektronisk handel

Upphandling
Kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och 
Tanum har ett mångårigt samarbete inom upphandlings- och 
inköpsfrågor vilket inleddes redan i mitten av 1990-talet. I 
varje kommun finns idag en eller flera upphandlare som för-
utom att ha hand om upphandlingar inom sin kommun deltar 
i det gemensamma upphandlingsarbetet.
Avsikten med samarbetet är bland annat att etablera forum 
och former för att säkerställa att kommunernas upphandlingar 
sker med hög kvalitet och är affärsmässiga. Kommunerna blir 
tillsammans en större och mer intressant part på marknaden 
vilket ökar möjligheten att få ekonomiskt fördelaktiga anbud. 
Samarbetet bidrar även till en administrativ nytta och ef-
fektivisering i form av:
• Erfarenhetsutbyte vid regelbundna träffar vilket kan leda 

till att etablera en gemensam ”best practise”
• Samordning av utbildningar inom offentlig upphandling
• Samarbete vad gäller framtagande av upphandlingsdoku-

mentation såsom förfrågningsunderlag 
• Samarbete vad gäller uppföljning av ingångna avtal.

Upphandlargruppen träffades under 2016 vid ett tiotal tillfäl-
len för erfarenhets- och informationsutbyte vad gäller aktuella 
upphandlingsområden.

Elektronisk handel
Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum etablerade år 2008 
driften av upphandlat e-handelssystem medan Lysekil kom 
igång år 2010. Strömstad avbröt samarbetet med övriga kom-
muner avseende införande av gemensamt e-handelssystem och 
träffade istället avtal med sin leverantör av ekonomisystem.
Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun har sedan 
2008 ett etablerat samarbete kring e-handelsfrågor, eHav. 
eHavs uppdrag innefattar att arbeta aktivt med att få leveran-
törer att skicka e-faktura samt att arbeta för att fler ramavtal 
ska vara beställningsbara i e-handelssystemet. 
I dagsläget finns ett aktivt samarbete kring e-handel mellan 
eHavs-kommunerna. Målet för eHavs-gruppen är att ha mer 
regelbundna träffar för att jobba mer tillsammans för en ökad 
e-handel. Önskemål finns även om ett tätare samarbete med upp-
handlarna för samsyn vad gäller e-handelskrav i upphandlingar.
Under året har kommunerna inom eHav arbetat med införan-
det av nytt, uppdaterat, e-handelssystem, vilket inbär att alla 
eHavs-kommunerna lyfts över till en ny e-handelsplattform. 
eHav har under 2016 har arbetat med implementering av den 
nya plattformen. eHavs-gruppen har även träffats under året för 
utbildningar i det nya systemet, leveransgodkännanden och ut-
värderingsmöten. I september 2016 leveransgodkändes systemet 
och har därefter varit i skarp drift. Efter leveransgodkännandet 
har fortsatta möten med leverantören hållits för att säkerställa 
funktionaliteten i systemet. 

Upphandling

Antal upphandlingar kommunen deltagit i under året Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Kända formaliserade direktupphandlingar 12 8 10 8 6

Förenklade upphandlingar, ej entreprenad 7 5 9 9 7

Förenklade entreprenadupphandlingar 1 2 6 7 15

Öppna upphandlingar, ej entreprenader 17 10 23 6 8

Öppna entreprenadupphandlingar 0 0 0 1 2

Förnyade konkurrensutsättningar 2 4 2 6 5

Konsessioner 0 0 1 0 2

Kommungemensamma upphandlingar som genomförts av kommunen 0 2 2 1 0

Upphandlingarna redovisade i tabellen har genomförts med olika stor inblandning av kommunens upphandlare. I vissa upphandlingar har upp-
handlaren endast administrerar deltagande, tilldelningsbeslut och kontraktstecknande medan det i andra fall är upphandlaren som genomfört 
större delen av upphandlingen.

IT-verksamhet

Sotenäs, Munkedal och Lysekil (SML) samarbetar sedan 
några år i en gemensam IT-organisation medan Tanum och 
Strömstad har egna IT-organisationer i respektive kommun. 
De nyckeltal som redovisar antal användare per IT-tekniker 
visar att samarbetet mellan SML-kommunerna givit stor-
driftsfördelar. SML-kommunerna har tillgång till betydligt 
fler användare än vad Tanum och Strömstad har. När det gäl-
ler kostnader för olika verksamhetssystem är det svårare att 
se ett tydligt mönster om samarbetet mellan Sotenäs, Mun-
kedal och Lysekil gett lägre kostnader.

Till kommande år ska nyckeltalen kompletteras med olika 
kvalitetsnyckeltal, exempelvis användarnas upplevda servi-
cenivå.

IT-verksamhet

Gemensam IT-organisation kontra egen IT-organisation S-M-L Strömstad Tanum

Antal användare 10 448 4 008 2 865

Antal IT-anställd personal, inklusive chef/chefer 23 9 9

Antal support-tekniker 9,0 4,8 4,8

Antal digitala verktyg 7 800 3 197 2 365

Antal användare per support-tekniker 1 161 835 597

Antal digitala verktyg per tekniker 867 666 493

Foto: Unsplash/Pixabay.com



Strömstads kommun har under 2016 slutat med scanning av 
fakturor via extern leverantör och istället övergått till att själva 
inom kommunen scanna och tolka de fakturor som kommer 
i pappersformat.

Nyckeltal 2016
Antal aktiva ramavtal
Antalet aktiva ramavtalsområden har de senaste åren sakta 
ökat och 2016 administrerar varje kommun ca 80-90 ramav-
tal inom olika kategorier. Ramavtalen upphandlas på olika 
sätt, bland annat via NoBo-samarbetet, Västupp, SKL Kom-
mentus, eller kommunspecifikt. Den relativt höga direktupp-
handlingsgränsen gör att kommunerna inom flera områden 
kan direktupphandla varor och tjänster och därmed ökar inte 
behovet av ramavtal.
Antal ramavtal med e-handel via kommunens 
system
Kommunerna inom e-havssamarbetet har lika många be-
ställningsbara ramavtal i sina e-handelssystem. Strömstads 
kommun har färre beställningsbara ramavtal trots att de flesta 
ramavtal som är beställningsbara inom eHav upphandlas ge-
mensamt även med Strömstad.
De ramavtal som lämpar sig för elektronisk handel är främst 
avtal för förbrukningsprodukter. Kommunerna har de senaste 
åren inte haft några nya anslutningar av ramavtal för sådana 
produkter men utvecklingsarbete pågår för att få in fler pro-
duktområden för elektronisk beställning.
Antal leverantörer som fakturerat för 100 000 - 
500 000 kronor under året
Antalet leverantörer som fakturerar belopp mellan 100 000 
och 500 000 kronor exklusive moms, är relativt litet i för-
hållande till hur många leverantörer som skickat fakturor 
till kommunerna. För Tanums kommun, som har högst antal 
leverantörer som fakturerar i ovan angivet spann, motsvarar 
detta cirka 12,6 procent av leverantörerna.
Antal leverantörer som fakturerat över 500 000 
kronor under året 
Antal leverantörer som totalt över året fakturerar över 
500 000 kronor exklusive moms, är lågt i förhållande till 
totalt antal leverantörer som fakturerar. De leverantörer som 
representeras i denna kategori återfinns ofta i ett ramavtal, 
hyreskontrakt eller entreprenadkontrakt. 

Antal aktiva ramavtal 31/12 2016

2014 2015 2016

Lysekil - 80 86

Munkedal 79 80 93

Sotenäs 76 83 97

Strömstad 71 76 80

Tanum 71 80 92

Antal ramavtal med e-handel via kommunens system

2014 2015 2016

Lysekil 12 11 11

Munkedal 12 11 11

Sotenäs 12 11 11

Strömstad 5 5 5

Tanum 12 11 11

Antal leverantörer som fakturerat under året

100 000 - 500 000 kr 2014 2015 2016

Lysekil 156 152 171

Munkedal 122 123 142

Sotenäs 174 186 178

Strömstad 173 196 214

Tanum 198 233 235

Antal leverantörer som fakturerat under året

Över 500 000 kr 2014 2015 2016

Lysekil 76 86 114

Munkedal 71 84 82

Sotenäs 85 83 111

Strömstad 91 100 97

Tanum 103 97 133

Antal leverantörer som skickat faktura under året

2014 2015 2016

Lysekil 1 427 1 427 2 147

Munkedal 1 132 1 092 1 276

Sotenäs 1 387 1 455 1 483

Strömstad 1 829 1 871 1 900

Tanum 1 728 1 820 1 868

Antal inkomna fakturor under året

2014 2015 2016

Lysekil 28 380 29 846 38 897

Munkedal 18 867 23 909 25 174

Sotenäs 24 436 25 693 30 579

Strömstad 29 528 31 932 32 204

Tanum 32 090 37 501 39 990

Andel inkomna elektroniska fakturor, i %

2014 2015 2016

Lysekil 20,0 25,8 46,8

Munkedal 56,8 38,3 63,1

Sotenäs 57,3 63,0 69,8

Strömstad 50,5 57,0 67,8

Tanum 46,7 52,7 56,0

Antal leverantörer som skickat e-faktura under året

2014 2015 2016

Lysekil 67 105 151

Munkedal 88 78 166

Sotenäs 215 267 327

Strömstad 203 329 426

Tanum 254 289 237

Antal leverantörer som skickat faktura under året
Samtliga kommuner har ökat antal leverantörer som skickar 
fakturor jämför med föregående år. Störst ökning har skett för 
Lysekils kommun som ökat antalet leverantörer som skickar 
fakturor med 50 procent.
Antalet leverantörer som skickar faktura är för samtliga kom-
muner högt i jämförelsen hur många av leverantörerna som 
fakturerar över hundra- respektive fem hundratusen kronor. 
Av det kan vi se att majoriteten av kommunens leverantörer 
totalt sett på ett år fakturerar för mindre än 100 000 kronor.
För samtliga kommuner är det över 80 procent av leveran-
törerna som fakturerar för mindre än 100 000 kronor totalt 
under året och nivån är jämn mot föregående år.
Antal leverantörer som skickar e-faktura
Kommunerna tar emot e-fakturor i flera olika format, bland 
annat EDI-fakturor och SVE-fakturor. Antalet leverantö-
rer som skickar e-faktura skiljer sig relativt mycket mellan 
kommunerna. Alla kommuner utom Tanums kommun har 
ökat antalet leverantörer som skickar e-faktura jämfört med 
föregående år. 
Kommunerna har många gemensamma leverantörer och det 
finns därför stor potential för kommunerna Lysekil, Munke-
dal och Tanum att öka antalet leverantörer genom att del av 
Sotenäs och Strömstads levererantörslistor och aktivt bearbeta 
dessa.
Antal inkomna fakturor under året
Samtliga kommuner har under 2016 fått fler fakturor än tidi-
gare år. Störst ökning av antalet fakturor från 2015 till 2016 
har Lysekil och Sotenäs haft. Detta beror till största del på att 
faktureringsintervallet på abonnemangsfakturor har ändrats 
under året.
Andel inkomna elektroniska fakturor
Samtliga kommuner har ökat sin andel av elektroniska fak-
turor jämfört med föregående år. Störst ökning har skett i 
Munkedal och Lysekil. Munkedal har återhämtat sin nedgång 
av e-fakturor från 2015 och även ökat andelen jämfört med 
2014. Lysekil har ökat andelen e-fakturor med 21 procent jäm-
fört med tidigare år, men ligger trots detta lägst i jämförelsen 
med övriga kommuner. 
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Forskning och projekt

Kommunforskning i Väst
Organisationskultur för framgångsrika kommuner
De kommuner som deltar i samarbetet ”Benchmarking i norra 
Bohuslän är samtliga medlemmar i Kommunforskning i Väst 
(KFI). KFI har genomfört ett antal studier av kommuner och 
landsting som bland annat syftat till att finna förklarings-
faktorer till de studerade kommunernas ekonomiska situation. 
KFI har under åren 2002-2004 genomfört en studie av kom-
munerna i norra Bohuslän. Studien har varit ett viktigt kom-
plement till det pågående benchmarkingprojektet och har 
gett ytterligare kunskap om förklaringsfaktorer till den eko-
nomiska situationen i de olika kommunerna och kan därmed 
ge underlag för lärande, kvalitetsförbättringar samt kostnads-
minskningar.
Studien har redovisats i en särskild rapport ”Organisations-
kultur för framgångsrika kommuner - en studie av Munkedal, 
Sotenäs, Strömstad och Tanum”.
Att arbeta med benchmarking. Erfarenheter från 
ett Benchmarkingnätverk i Norra Bohuslän
Kommunforskning i Västsverige har genomfört en forskarstu-
die där benchmarking i norra Bohuslän analyserats. Studien 
består av tre delstudier: enkätstudie, dokumentstudie och 
intervjustudie. Enkätundersökningen har genomförts vid två 
tillfällen, augusti 2005 och i maj 2007. 
Rapporten analyserar vilka önskade och oönskade effek-
ter ett benchmarkingnätverk skapar. En bedömning av ett 
benchmarkingarbete såsom det i norra Bohuslän måste baseras 
på en sammanvägning av fördelar och nackdelar.
Till fördelarna hör väntade och oväntade positiva effekter 
och till nackdelarna hör kostnaderna för arbetet och negativa 
sidoeffekter. En sådan sammanvägning kan givetvis aldrig bli 
exakt utan baseras just på bedömningar. Dessutom kan både 
fördelar och nackdelar variera beroende på vilket utgångsläge 
den enskilda kommunen har. 
Studierna av benchmarkingsamarbetet har redovisats i två 
KFI-rapporter.
Jämförelse av ekonomifunktioner
KFI har genomfört två forskningsstudier där jämförelse av 
ekonomifunktioner gjorts. Rapporterna från studierna visar på 
stora olikheter mellan ekonomifunktionerna i olika kommuner 
både när det gäller kostnader som resultat. Det är svårt att 

finna enskilda förklaringsfaktorer att vissa kommuner lyckas 
bättre än andra. Studierna visar att det inte tycks finnas något 
samband mellan insatta resurser (kostnader) och resultat.
Nationellt kommunforskningsprogram
Det är angeläget att studera hur olika kommuner agerar och 
kommer att agera för att anpassa verksamheten till de för-
ändrade villkor som kommer att gälla under de kommande 
decennierna. Det är betydande anpassningar som krävs.
Under åren 2009-2013 pågick den första delen av det kom-
munala kommunforskningsprogrammet. I forskningsprogram-
met deltog 47 kommuner och de fem universitetsanknutna 
kommunforskningsinstituten i landet. Inom ramen för pro-
grammet har fyra konferenser hållits där forskningsresulta-
ten återkopplats till deltagande kommuner, vidare har cirka 
25 rapporter skrivits.
Den andra delen av det nationella kommunforskningspro-
grammet påbörjades hösten 2013 och avslutades med slut-
rapport och slutkonferens hösten 2016. Den övergripande 
inriktningen för forskningsprogrammet har varit att studera 
resursanpassning och verksamhetsutveckling. Detta har kon-
kretisertas och brutits ner i olika forskningsprojekt. Återkopp-
ling av forskningsresultaten har skett genom rapporter samt 
presentationer vid konferenser för deltagande kommuner. 
Flera av kommunerna i norra Bohuslän har deltagit i de na-
tionella kommunforskningsprogrammen.

Jämförelseprojektet
Jämförelseprojektet var ett nationellt projekt som samordnats 
av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) på uppdrag av 
finansdepartementet som delfinansierat projektet.
Jämförelseprojekts primära syfte var att ta fram effektiva ar-
betsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska 
förbättringar i verksamheterna. Inriktningen var att försöka 
finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Det fanns också 
en uttalad ambition att skapa en arbetskultur där kontinuerliga 
jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med 
att förbättra sina verksamheter. 
Resultaten från arbetet skulle ur ett brukar- och medborgar-
perspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i 
de deltagande kommunernas verksamheter. I samband med 
detta ska man kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna 
kommunen i förhållande till insatta medel, och kunna jämföra 
vad som görs i andra kommuner. Goda exempel lyftes fram 

och blir en inspirationskälla för andra kommuner.
Nätverket Bohuslän var ett av tjugotvå nätverk som ingick i 
det treåriga nationella jämförelseprojektet. De kommuner som 
deltog i nätverket var Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn.
Projektet avslutades hösten 2010 när det sjätte deprojektet 
avrapporterades.

Kommunens Kvalitet i Korthet
Kommunerna i norra Bohuslän deltar tillsammans med cirka  
250 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kvalitet 
i korthet (KKiK). Projektet administreras och samordnas av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Inom ramen för 
projektet görs jämförelser mellan kommunerna inom fem 
perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delak-
tighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. 
Totalt redovisas cirka 40 olika nyckeltal. Projektet utgår från 
befintliga nationella nyckeltal som kompletteras med mät-
ningar som görs i den egna kommunen.
Tanums är den kommun i norra Bohuslän som sammantaget 
visar det bästa samlade resultat i mätningen. 
Information och delaktigt
När det gäller medborgarnas nöjdhet med information från 
kommunen samt möjlighet till delaktighet och påverkan får 
Tanum bäst betyg. Tanums hemsida, tanum.se, tillhör de bästa 
i landet när det gäller informationsinnehåll och tillgänglig-
het. Sotenäs och Strömstad får ett genomsnittligt betyg och 
Lysekil får ett lägre betyg än genomsnittet.
Kommunen som samhällsutvecklare
Inom området presenteras nyckeltal som både visar på förhål-
landen i de geografiska kommunerna och kommunerna som 
organisation. Företagandet och nyföretagande ligger högt i 
en jämförelse med övriga kommuner i landet. Strömstad och 
Sotenäs tillhör de kommuner som har högst nyföretagande 
i landet. Däremot visar flera undersökningar att företagarna 
inte är nöjda med företagsklimatet i norra Bohuslän. Tanums 
miljöarbete ligger väl framme, andelen ekologiska livsmedel 
i kommunens verksamhet ökar år från år tillhör de högsta i 
landet.
Trygghet
Enligt undersökningen upplever invånarna i Tanum stor 
trygghet i kommunen. Munkedal och Strömstad skiljer sig 
då de uppvisar en lägre upplevd trygghet bland invånarna än 

riksgenomsnittet.
I Lysekil och Sotenäs har det inte genomförts någon under-
sökning under 2016. Lysekil och Sotenäs har lägst antal barn 
per personal inom förskolan vilket också indikerar en hög 
trygghetsfaktor. En hemtjänsttagare i Tanum får under en 
fjortondagarsperiod besök av, i genomsnitt, elva olika vårdare 
vilket är bäst bland kommunerna i norra Bohuslän. Få vårdare 
är en indikator på att tryggheten inom hemtjänsten är god.
Tillgänglighet
Tanum får bäst betyg när det gäller tillgänglighet. När det 
gäller möjligheten för medborgarna att nå tjänstemän och 
politiker i kommunen via e-post tillhör Tanum de bästa kom-
munerna i landet Alla kommuner förutom Tanum i norra 
Bohuslän har förhållandevis svaga värden för tillgänglighet 
per telefon. När det gäller betyget för bemötande vid telefon-
kontakt får Munkedal och Tanum bäst betyg i norra Bohus-
län. Kortast väntetiden för en plats på ett äldreboende hade 
Sotenäs Väntetiden för en plats på förskola varierar kraftigt 
mellan kommunerna, kortast är väntetiden i Munkedal och 
Tanum. Strömstad tillhör de kommuner i landet där väntetiden 
på en förskoleplats är längst. 
Effektivitet
Inom perspektivet effektivitet ryms olika nyckel som visar 
bland annat brukarnöjdhet, kostnadsnivå, tjänsteutbud och 
verksamhetsresultat.
Generellt sett är kommunernas kostnadsnivå inom kärnverk-
samheterna hög, samtidigt som brukarnöjdheten inom äldre-
omsorgen är bra. Däremot får kommunerna i norra Bohuslän 
ett lägre betyg än genomsnittet avseende serviceutbudet inom 
äldreomsorgen. Serviceutbudet inom LSS varierar kraftigt 
där Lysekil och Strömstad får ett lägre betyg än genomsnit-
tet. Munkedal och Tanum får ett högt betyg i jämförelse med 
riksgenomsnittet.
Resultaten inom skola varierar mellan kommunerna. Sotenäs 
är den kommun som når de bästa skolresultaten. Andelen 
elever som är behöriga till gymnasiet ligger över riksgenom-
snittet i Sotenäs och Tanum. Andelen elever som fullföljer 
gymnasiet inom fyra år ligger över riksgenomsnittet för Mun-
kedal och Tanum. Sotenäs, Lysekil och Strömstad uppvisar 
en lägre andel än riksgenomsnittet.
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Information och delaktighet NoBo

Värde Riket Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Valdeltagande 2014, procent 83,2 83,1 81,3 85,1 73,7 82,5

Information på hemsida, procent av maxpoäng 76 62 72 84 76 89

Medborgarnas delaktighetsindex, procent av maxpoäng 56 50 65 67 56 81

Medborgarnas möjlighet till inflytande, index 40 - 28 - 43 42

Trygghet NoBo

Värde Riket Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Hur trygga känner sig medborgarna, procent 58 - 49 - 53 67

Antal olika vårdare besöker en person med hemtjänst på 14 dagar 15 14 15 23 15 11

Antal barn per personal inom förskolan, planerat 5,3 4,9 6,1 4,7 5,2 5,5

Samhällsutveckling NoBo

Värde Riket Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Förvärvsarbetande invånare (20-65 år), procent 78,9 78,1 79 81 70,4 79,9

Andel invånare som någon gång under året erhållit försörjningsstöd 4,3 5,3 3,7 2 1,7 3,5

Antal nystartade företag per 1 000 invånare, första halvåret 5,4 5 6,2 7,3 9,8 8

Sjukpenningtal bland kommunens invånare, dagar per år 11,7 13,5 12,2 12,5 11,7 10,8

Andelen återvunnit material, hushållsavfall, procent 39 48 40 39 25 40

Andelen kommunala miljöbilar i organisationen, procent 33,3 35,8 43,3 37,2 32,8 23,2

Andelen ekologiska livsmedel, procent 26 13 17 14 20 40

Nöjdkundindex, Kommunen som plats att bo i 60 - 44 - 61 60

Tillgänglighet NoBo

Värde Riket Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Tillgänglighet e-post 86 76 73 70 93 99

Tillgänglighet via telefon 52 41 56 52 54 88

Gott bemötande vid telefonkontakt 78 77 79 77 76 82

Utökat öppethållande huvudbiblioteket mm, antal timmar 53 41 11 92 41 13

Plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum 64 12 80 98 23 57

Väntetid inom förskoleverksamheten, antal dagar 28 57 31 49 37 24

Väntetid för plats på särskilt boende, antal dagar 58 38 44 19 69 46

Handläggningstid ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), antal dagar 17 - 8 4 19 8

Effektivitet NoBo

Värde Riket Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan, kr 136 712 128 645 117 663 154 129 144 196 146 840

Resultat nationella prov åk 3, procent 71 69 66 78 75 71

Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen, procent 77,9 68,4 66,4 87,5 81,4 77,8

Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, procent 86,4 90,6 78,9 92,3 76,3 93,8

Elevers syn på skolan och undervisningen åk 8 75 78 - 79 82 48

Kostnad per betygspoäng, åk 9, kr 382 349 371 404 416 380

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år, procent 71,4 65,2 74,1 65,7 65,6 72,8

Kostnad per elev i gymnasieskolan, kr 122 856 131 178 109 229 122 147 150 702 124 359

Serviceutbud särskilt boende, äldreomsorg, procent 67 67 - 63 73 55

Kostnad per plats i särskilt boende, äldreomsorg, kr 818 348 869 042 864 992 848 552 882 558 862 430

Nöjdbrukarindex, särskilt boende äldreomsorg, procent 83 83 - 84 91 89

Serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng, procent 65 61 58 67 73 64

Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten, kr 272 137 504 955 402 888 318 880 420 859 270 458

Nöjdbrukarindex, hemtjänsten 91 92 96 90 93 91

Serviceutbud grupp- och serviceboende, LSS, procent 80 66 84 80 68 92

Andelen ej återaktualiserade ungdomar, ett år efter insats (IFO) 78 45 98 67 95 67




