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KVALITETSREDOVISNING

2016 2015 2014 2013 2012 Betyg

Tillgänglighet e-post, kommunen, andel svar inom två dagar 99 97 93 85 92 ●
Tillgänglighet via telefon, andel kontakt med handläggare 88 69 47 44 44 ●
Gott bemötande vid telefonkontakt, procent* 82* 100 93 73 83 ●
Utökat öppethållande huvudbiblioteket ett mm, timmar 13 11 9 9 4 ●
Plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum, procent 57 100 60 67 55 ●
Väntetid inom förskoleverksamheten, antal dagar 24 0 11 16 29 ●
Väntetid för plats på äldreboende, antal dagar 46 69 21 24 21 ●
Handläggningstid ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), antal dagar 8 13 14 13 7 ●

KVALITETSRAPPORT
Tanum deltar tillsammans med mer än 200 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 kommu
nerna inom fem perspektiv; tillgänglighet, trygghet, information och 
delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. 
Totalt redovisas cirka 40 olika nyckeltal. Projektet utgår från befint
liga nationella nyckeltal som kompletteras med mätningar som görs i 
den egna kommunen.
 Tanums kommuns samlade resultat ligger över genomsnittet. Bra 
resultat får Tanum främst inom områdena trygghet samt informa
tion och delaktighet. Även inom de tre övriga områdena, tillgänglig
het, effektivitet och samhällsutveckling, får kommunen ett samlat 
betyg som är bättre än genomsnittet för de kommuner som deltar i 
projektet.

Läsanvisning
För varje nyckeltal redovisas Tanums värden för vart och ett av 
åren för perioden 20122016, vilket ger möjlighet att följa Tanums 
utveckling över tiden. Saknas ett värde något år har det inte gjorts 
någon mätning det året.
 Betyget är satt i en tiogradig skala där betyg 10 anger att Tanum 
tillhör den bästa percentilen (tiondelen) av kommunerna, betyget 
9 anger att Tanum tillhör den näst bästa percentilen och så vidare. 
Betyget 1 anger att Tanum tillhör den sämsta percentilen.
 Nyckeltal som är grönmarkerade är områden där Tanum får 
betyg åtta, nio eller tio och därmed tillhör den bästa tredjedelen av 
kommunerna i mätningen. Rödmarkerade nyckeltal är sådana där 
Tanums betyg är ett, två eller tre och därmed är väsentligt sämre än 
genomsnittet.
 Nyckeltal med ett genomsnittligt resultat (betyg fyra till sju) har 
en gul markering.

TILLGÄNGLIGHET
När det gäller möjligheten för medborgarna att nå tjänstemän och 
politiker i kommunen via e-post och telefon tillhör Tanum de bästa 
kommunerna i landet. Betyget för bemötande är fortsatt gott. Tanum 
tillhör de kommuner där bemötandet är särskilt bra. Av samtalen 
bedömdes 47 procent som mycket goda och 53 procent som goda. 
Det gav kommunen ett betyg på 82 procent av 100. Väntetiden för 
en plats på ett äldreboende var under 2016 i genomsnitt 46 dagar 

vilket är cirka 20 dagar kortare än under 2015. Väntetiden för en 
plats på förskola har blivit längre och är nu genomsnittlig för riket. 
I genomsnitt fick man vänta 24 dagar innan man får en plats på 
förskola. Väntetiden inom individ- och familjeomsorgen är bättre än 
genomsnittet och uppgick i genomsnitt till åtta dagar. Sammantaget 
får Tanum ett betyg som är betydligt bättre än genomsnittet inom 
området tillgänglighet.

2016 2015 2014 2013 2012 Betyg

Hur trygga känner sig medborgarna, procent 67 67 70 70 71 ●
Hur många olika vårdare besöker en person med hemtjänst på 14 dagar 11 14 14 13 11 ●
Barn per personal inom förskolan 5,3 5,6 4,8 5,1 4,7 ●

TRYGGHET
Enligt undersökningen är Tanum en av de kommuner i landet där 
medborgarna upplever störst trygghet. Undersökningens nyckeltal 
om medborgarnas upplevda trygghet är hämtade från SCB:s med-
borgarundersökning som genomfördes under våren 2015. Inom för-
skolan är antalet barn per personal jämförelsevis hög, vilket också 

indikerar en låg trygghetsfaktor. En hemtjänsttagare får under en 
14-dagarsperiod besök av i genomsnitt elva olika vårdare, vilket är 
betydligt bättre än genomsnittet och en indikator på att tryggheten 
inom hemtjänsten är god.

* nytt beräkningssätt 2016, ej jämförbart med tidigare års värden
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2016 2015 2014 2013 2012 Betyg

Kommunens sysselsättningsgrad, andel förvärvsarbetande 79,9 79,0 78,9 79,2 78,6 ●
Andel invånare som erhållit försörjningsstöd 3,5 3,2 2,1 2,8 - ●
Nystartade företag per 1 000 invånare 7,0 4,5 7,8 6,8 7,8 ●
Nöjdhet företagsklimat (Insikt) 72 64 58 - 59 ●
Ohälsotal kommuninnevånare 10,8 11 9,8 9,1 7,1 ●
Andelen återvunnit material 40 35 49 47 - ●
Andelen kommunala miljöbilar (ändrad definition) 23 30 33 - 40 ●
Andelen ekologiska livsmedel 40 40 38 36 33 ●
Kommunen som plats att bo i 60 60 60 61 61 ●

KOMMUNEN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE
Inom området presenteras nyckeltal som både visar på förhållanden 
i den geografiska kommunen och Tanums kommun som organi-
sation. Nyföretagandet i Tanum ligger långsiktigt på en hög nivå. 
Tanum tillhör de kommuner i landet där nyföretagandet är störst. 
I mätningen av företagsklimat i kommunerna får Tanums myndig-
hetsutövning ett förbättrat betyg och är nu genomsnittligt i riket. 

Tanums miljöarbete ligger väl framme. Andelen ekologiska livsmedel 
i kommunens verksamhet ligger på en hög nivå och Tanum tillhör 
nu de kommuner som köper störst andel ekologiska livsmedel. Det 
sammanfattande betyget för hur tanumsborna bedömer Tanum som 
en kommun att bo och leva i är 60, vilket är lika med genomsnittet 
för landets kommuner.

2016 2015 2014 2013 2012 Betyg

Valdeltagande, procent 82,5 ●
Information på hemsida, procent 89 89 87 88 83 ●
Medborgarnas delaktighet, procent 81 78 70 67 58 ●
Medborgarnas möjlighet till inflytande, procent 42 42 43 43 42 ●

INFORMATION OCH DELAKTIGHET
Tanums hemsida, www.tanum.se, tillhör de bästa i landet när det 
gäller informationsinnehåll och tillgänglighet. Även medborgarnas 
möjlighet till delaktighet och möjlighet att påverka kommunens 

beslut och verksamhet är bra. Valdeltagande i Tanum ökade från 
78,6 procent 2010 till 82,5 procent år 2014.



18 19TANUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2016 

KVALITETSREDOVISNING

2016 2015 2014 2013 2012 Betyg

Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan, kr 146 840 144 829 142 026 138 974 132 589 ●
Resultat nationella prov år 6, procent 78 95 96 95 92 ●
Resultat nationella prov år 3 , procent 71 77 82 69 74 ●
Behörighet till något program, procent 94 87 94 94 92 ●
Elevers syn på skolan och undervisningen år 8 48 72 80 69 68 ●
Kostnad per betygspoäng, år 9, kr 380 388 362 366 366 ●
Andel som fullföljer gymnasiet inom fyra år, procent 76 82 72 82 72 ●
Kostnad per elev gymnasieskolan, kr 124 359 - - - - ●
Serviceutbud inom särskilt boende, äldreomsorg (andel av utbud), procent 55 60 57 60 75 ●
Kostnad per plats i särskilt boende, äldreomsorg, kr 862 430 923 513 690 458 648 702 644 612 ●
Nöjdbrukarindex,särskilt boende äldreomsorg 89 88 86 87 87 ●
Serviceutbud hemtjänst, andel av tjänsteutbud 64 73 73 79 79 ●
Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten 270 458 269 505 286 398 252 054 155 274 ●
Nöjdbrukarindex, hemtjänsten 91 96 95 91 93 ●
Serviceutbud grupp- och serviceboende, LSS 92 82 88 84 98 ●
Andelen inte återaktualiserade ungdomar, ett år efter avslutad utredning (IFO) 67 67 81 86 75 ●

EFFEKTIVITET
Inom perspektivet effektivitet ryms olika nyckeltal som visar bland 
annat brukarnöjdhet, kostnadsnivå, tjänsteutbud och verksamhets-
resultat.
 Generellt sett är kommunens kostnadsnivå inom kärnverksam-
heterna hög, samtidigt som brukarnöjdheten och tjänsteutbudet 
inom äldreomsorgen och handikappomsorgen är bra. Nyckeltalen 
inom äldreomsorgen ligger kvar på en hög nivå och ligger också högt 
jämfört med övriga kommuner i mätningen.

Resultaten inom skola ligger på en genomsnittlig nivå jämfört med 
landets övriga kommuner. Resultaten vid nationella prov i årskurs 
3 och 6 är genomsnittliga i riket medan andelen elever som är 
behöriga till gymnasiet är bland de bättre i landet. Tanumseleverna 
i årskurs 8 är däremot mindre nöjda med skola och undervisning 
och ligger långt under genomsnittet för landet. Andelen elever som 
fullföljer gymnasiet inom fyra år har minskat och ligger nära genom-
snittet bland landets kommuner.

2015 2014 2013 2012 2011

Barnomsorg - 120 122 132 132

-Förskola 108 - - - -

-Fritidshem 131 - - - -

Grundskola 105 109 112 112 112

Gymnasieskola 96 104 103 109 110

Äldreomsorg 107 111 108 110 112

Individ- och familjeomsorg 111 120 109 133 127

Funktionshinder 110 108 106 104 -

Totalt 107 112 111 115 115

STRUKTURKOSTNADSINDEX 
Strukturkostnadsindex redovisas för verksamheterna barnomsorg, 
grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familje-
omsorg. Samtliga områden som omfattas av strukturkostnadsindex 
har en hög eller mycket hög kostnadsnivå jämfört med genomsnittet 
i riket. Dyrast jämfört med övriga kommuner är barnomsorg och 

individ- och familjeomsorg. Även för övriga områden grundskola, 
gymnasieskola och äldreomsorg har Tanum en verksamhet som är 
betydligt dyrare än den genomsnittliga kommunen. Värden över 100 
visar att verksamheten är dyrare än vad som är motiverat av Tanums 
struktur.
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RIKET TANUM

Att leva och bo 2015 2015 2013 2011 2009 

Nöjd regionindex 60 60 60 61 67 

Rekommendation 64 65 63 64 72 

Arbetsmöjligheter 49 46 42 39 37 

Utbildningsmöjligheter 59 44 44 42 42 

Miljö - - - - 77 

Bostäder 55 44 48 46 46 

Trygghet 60 67 70 71 61 

Kommunikationer 61 42 46 43 38 

Kommersiellt utbud 62 66 61 57 58 

Fritid 60 59 59 54 68 

Tillgänglighet (handikapp) - - - 51 50 

Betyg på olika RIKET TANUM

verksamhetsområden 2015 2015 2013 2011 2009 

Nöjd medborgarindex 54 53 51 54 53 

Bemötande-tillgänglighet 57 62 55 63 63 

Förskolan 63 68 66 65 69 

Grundskolan 56 59 59 59 64 

Gymnasieskolan 58 41 54 58 58 

Äldreomsorgen 51 60 54 59 55 

Stöd för utsatta personer 48 61 56 53 52 

Gator och vägar 54 47 43 45 50 

Gång och cykelvägar 54 46 38 47 39 

Fritid-idrott 60 56 53 52 58 

Fritid-kultur 62 58 57 61 57 

Miljöarbete 55 57 48 54 69 

Vatten och avlopp 78 67 71 65 68 

Renhållning 66 70 65 68 67 

Räddningstjänst 74 74 72 73 76 

Bygglovsverksamhet - 36 - 32 34 

Näringslivsklimat - 53 - 51 45 

Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun 
som en plats att leva och bo i
Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer 
Tanums kommun som en plats att bo och leva i blev 60 vilket 
är i nivå med förra mätningen och också lika med genomsnit-
tet för övriga kommuner.
 Tanumsborna är mest nöjda med fritidsmöjligheter, trygghet 
och kommersiellt utbud. Mindre nöjda är man med kommu-
nikationer, utbildningsmöjligheter, arbetsmöjligheter samt 
bostäder.

Medborgarnas betyg på Tanums kommuns  
olika verksamhetsområden
Det sammanfattande betyget för hur tanumsborna bedömer den 
kommunala verksamheten blev 53 vilket är något högre jämfört 
med förra mätningen och i nivå med genomsnittet för övriga kom-
muner.
 Jämfört med övriga kommuner är tanumsborna mest nöjda med 
förskola, grundskola, äldreomsorg samt stöd till utsatta personer 
samt renhållningsverksamheten. Räddningstjänst samt vatten och 
avlopp får också bra betyg av medborgarna även om betyget för 
vatten och avlopp är sämre än genomsnittet för övriga kommuner. 
Betyget för bemötande och tillgänglighet har förbättrats sedan den 
förra mätningen och är också högre än genomsnittet för övriga 
kommuner. Minst nöjda är tanumsborna med gymnasieskolan och 
bygglovsverksamheten. Betyget för gymnasieskolan har försämrats 
kraftigt sedan den föregående mätningen 2013. Den tekniska 
verksamheten i Tanum får generellt sett sämre betyg än i övriga 
kommuner.

MEDBORGARUNDERSÖKNING
Statistiska centralbyrån (SCB) har för Tanums kommuns räkning 
genomfört en undersökning om vad Tanums kommuns invånare 
tycker om Tanums kommun som boendeort och om den kommunala 
verksamheten. Undersökningen genomfördes under våren 2015 med 
urval på 500 personer i åldrarna 1884 år. Svarsfrekvensen var drygt 
50 procent. Det var fjärde gången undersökningen genomfördes.
 Resultaten i undersökningen redovisas som ett betygsindex från 0 
till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens med
borgare gett kommunen. Betygsindex under 40 kan betraktas som 
icke godkända. Som jämförelse till tanumsbornas betyg redovisas 
även betygen för övriga kommuner som genomfört undersökningen 
de senaste två åren.

Undersökningen omfattar tre delar:
 ∎ Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats 

att leva och bo i. 

 ∎ Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika 
verksamhetsområden. 

 ∎ Medborgarnas uppfattning om kommunens information och 
sin möjlighet till inflytande.

Information och RIKET TANUM

inflytande 2015 2015 2013 2011 2009 

Nöjd inflytandeindex 31 42 43 42 41 

Tillgänglighet (kontakt) 50 55 55 60 52 

Information-öppenhet 55 58 57 58 57 

Webbplats (tanum.se) - 67 - 63 62 

Påverkan 40 42 40 39 40 

Förtroende 46 49 49 51 46 

Medborgarnas uppfattning om kommunens infor-
mation och sin möjlighet till inflytande
Tanumsborna är mer nöjda med kommunens information 
och sin möjlighet till inflytande på samtliga mätindikatorer än 
vad genomsnittet för invånarna i övriga kommuner var. Mest 
nöjda var medborgarna med kommunens informationsarbete, 
tillgänglighet och kommunens webbplats www.tanum.se.




