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Förord 

På senare år har systematiska jämförelser genom 
benchmarking  fått  ett  mycket  stort  genomslag 
inom offentlig  sektor,  inte minst  i Sveriges kom‐
muner,  enligt  Kommunforskning  i  Västsverige 
(KFi) 1. Kfi bedriver forskning och utveckling inom 
området  ekonomi  och  organisation  i  kommuner 
och landsting.  

Syftet med  benchmarking  är  effektivisering,  att 
genom  jämförelser med  andra  lära  sig  och  för‐
bättras. Utgångspunkten är att det finns kommu‐
ner  som  fungerar bättre än andra och att deras 
sätt  att  bedriva  verksamheten  på  bör  spridas. 
Benchmarking  startar  ofta  med  resultatbench‐
marking, nyckeltalsjämförelser. Dessa ger  främst 
information om hur kommunen ligger till i förhål‐
lande till andra. Ambitionen är att nyckeltalsjäm‐
förelserna  sedan  ska  stimulera  till  lärande  och 
verksamhetsutveckling.  

De fem kommunerna  i norra Bohuslän har sedan 
år  2000  systematiskt  jobbat  med  och  använt 
benchmarking  för  jämförelser  och  verksamhets‐
utveckling. För sjätte året i rad publiceras en rap‐
port  där  det  gångna  årets  benchmarkingarbete 
sammanfattas.  Rapporten  presenteras  vid  en 
benchmarkingdag i juni och blir därefter ett verk‐
tyg  i de olika kommunernas planerings och upp‐
följningsarbete.  

Samarbetet i norra Bohuslän är på ett sätt unikt i 
landet genom att det pågått under så många år, 
omfattar  i  stort  sett  hela  den  kommunala  verk‐
samheten  och  involverar  både  ekonomifunktio‐
nerna och verksamhetsföreträdare. De två senas‐
te åren har det framkommit ett behov av översyn 
och  eventuell  nystart  vad  gäller  formerna  för 
samarbetet,  dock med  bibehållet  syfte,  lärande 
för  verksamhetsutveckling.  Framför  allt  diskute‐
ras möjligheten att i högre grad än hittills integre‐
ra  underlag  och  erfarenheter  från  nationella 
sammanhang  i  Sveriges  Kommuner  och  Lands‐
tings  (SKL)  regi,  såsom  Jämförelseprojektet,  som 
pågick under åren 2008‐2010, samt Kommunens 

 
1 Källa: www.kfi.se, KFI-rapport nr 110, 2010 

Kvalitet  i Korthet, ett nätverk för kvalitetsutveck‐
ling.  Potentialen  som  ligger  i  detta  är  dels  att 
minska  tiden  för  sammanställning  av  underlag 
och öka  tiden  för analys och utveckling, dels att 
bredda antalet kontakter och därmed referenser 
och  influenser. Målsättningen är att driva på ut‐
vecklingen mot  så  kallad  processbenchmarking, 
som  innebär  en  djupare  analys  av  skillnader  i 
verksamhetens  arbetsprocesser.  Syftet  är  att 
benchmarkingarbetet  ytterligare  ska  stärka  sin 
ställning som ett viktigt verktyg för verksamhets‐
utveckling.  En  viktig  förutsättning  är  ett  fortsatt 
stort engagemang från både ekonomer och verk‐
samhetsföreträdare  samt att  resultaten efterfrå‐
gas och används av politiker och  förvaltningsled‐
ningar.  

Till sist ett stort tack alla som på olika sätt med‐
verkat  i  olika  projekt  och  arbetsgrupper  och  bi‐
dragit  till  att  göra  benchmarkingarbetet  i  norra 
Bohuslän  till  något  unikt.  Tack  också  till  er  som 
varit med om  att  ta  fram denna och  andra  rap‐
porter. 

 

Juni 2012 

 

Ekonomicheferna i Lysekils, Munkedals, Sotenäs,  

Strömstads och Tanums kommuner 
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Inledning 

Kommunforskning i Väst (KFI) gör varje år en stu‐
die av vilka styrmodeller som är mest populära  i 
kommunerna. Studien visar att benchmarking är 
av de mest populära styrmodellerna och att dess 
popularitet är växande. 

Det  finns  flera syften med benchmarking, såsom 
att  få  information om hur kommunen  ligger  till  i 
jämförelse med andra, att finna besparingspoten‐
tial,  att  finna  möjligheter  till  effektiviseringar 
samt att redovisa för medborgarna hur verksam‐
heten  fungerar, vilket skulle kunna stärka demo‐
kratin.  

Studier  har  visat  att  en  hög  andel  av  Sveriges 
kommuner  arbetar med  benchmarking, men  att 
de  förhoppningar  som  kommunerna  har  med 
tekniken  inte har realiseras 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  kommunerna  i  norra  Bohuslän  –  där 
kommunerna Munkedal, Sotenäs, Tanum, Ström‐
stad  och  Lysekil  ingår,  påbörjades  år  2000  efter 
beslut  i alla deltagande kommuners kommunsty‐
relser. 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  spänn‐
vidden är så stor mellan kommunerna avseen‐
de:  skatteuttag,  ekonomisk  ställning  samt 
kostnader för olika verksamheter. 

 Att  implementera  en  arbetsmetodik  inom 
benchmarkingområdet 

 Att ”lära” av varandra. 

 Att  finna  ingångar  till  ytterligare  samarbete 
inom olika verksamheter. 

Organisation 

Benchmarkingarbetet 2011 har omfattat följande 
områden: 

 Finansiella jämförelser 

 Barnomsorg och grundskola 

 Äldreomsorg, individ‐ och familjeomsorg, han‐
dikappomsorg 

 VA‐verksamhet 

 IT‐verksamhet 

 Personal 

 Upphandling och inköp 

En  styrgrupp  har  inrättats  där  ekonomicheferna 
från  respektive  kommun  ingår.  Styrgruppens 
uppgift  är  att  samordna  projektet  och  arbets‐
gruppernas  arbete.  Styrgruppen  rapporterar  till 
kommunstyrelsen.  

För  varje  delområde  finns  verksamhetsgrupper 
som arbetar med jämförelser  inom sina respekti‐
ve områden. Dessa grupper kan bestå av förvalt‐
ningschefer, ekonomer, personalhandläggare och 
andra verksamhetsföreträdare. 

Kommunbeskrivningar 
Kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Ström‐
stad och Tanum  i Norra Bohuslän  är en naturlig 
region  för olika  typer av samarbete. Kommuner‐
na är ganska  lika både  i struktur och  i  invånaran‐
tal. Trots den geografiska närheten, den likartade 
strukturen och  invånarantalen  så  är  den  ekono‐
miska  situationen  mycket  olika  i  kommunerna. 
Spännvidden mellan  högsta  och  lägsta  skatteut‐
tag  är  stor  och  skillnaderna  i  verksamheternas 
kostnader är omfattande. 

Lysekil 

Lysekils  kommun  bildades  1971  genom  en  sam‐
manslagning  av  kommunerna  Stångenäs,  Skaftö 
och Lysekil. Kommunen har 14 398  invånare och 
täcker  en  yta  på  210  km2.  Brofjorden  och Gull‐
marsfjorden ger kommunen ett  för Sverige unikt 
fjordlandskap.  En  tredjedel  av  de  sysselsatta  i 
kommunen  är  sysselsatta  i  industriföretag.  Pre‐
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emraff är det dominerande  företaget. Den tradi‐
tionellt starka fiskenäringen är på tillbakagång på 
samma sätt som  i  flera andra av de bohuslänska 
kommunerna. 

Kommunen har under senare år, i syfte att uppnå 
en  effektivare  styrning  och  ledning  samt  bespa‐
ringar  genom  synergieffekter, bolagiserat en del 
av sina verksamheter. 

Lysekil styrs sedan valet 2006 av en borgerlig ma‐
joritet ledda av folkpartiet. 

Munkedal 

Munkedals  kommun  bildades  1974  genom  en 
sammanslagning  av  de  tidigare  kommunerna 
Munkedal, Svarteborg och Sörbygden. Munkedals 
landareal  är  635  km2,  vilket  är  tredje  största  i 
landskapet efter Tanum och Uddevalla. Bebyggel‐
sen är ganska  jämt  fördelad mellan  tätorter och 
landsbygd. Av kommunens cirka 10 200  invånare 
bor  cirka  5 900  personer  i  någon  av  tätorterna 
Munkedal,  Dingle,  Hällevadsholm  och  Hedekas. 
Centralort  är Munkedal.  I Munkedal  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 2010 genom ett sam‐
arbete  mellan  Socialdemokraterna  och  Center‐
partiet. 

Sotenäs 

Sotenäs är den till ytan minsta av kommunerna  i 
norra Bohuslän. Kungshamn är centralort  i kom‐
munen.  Andra  orter  i  kommunen  är  Smögen, 
Hunnebostrand,  Bovallstrand  Väjern,  Hovenäset 
och  Bohus‐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.  Livs‐
medelsindustrin,  framväxt  ur  en  tidigare  stark 
fiskerinäring, har en dominerande  ställning  i  So‐
tenäs. Abba Seafood är det enskilt största företa‐
get.  Arbetsmarknaden  i  Sotenäs  kommun  har 
haft en stabil karaktär över tiden. Andelen arbets‐
lösa har den senaste femårsperioden genomsnitt‐

ligt  legat  lägre än  för både  länet och riket. Kom‐
munens invånarantal har minskat något under de 
senaste  åren  och  uppgår  nu  till  9007  invånare. 
Kommunen  har  kontinuerligt  ett  födelseun‐
derskott  och  är  därför  helt  beroende  av  inflytt‐
ning för att befolkningen  inte ska minska. Inflytt‐
ning  sker  framför  allt  i  åldersgruppen 45  år och 
uppåt och befolkningen karaktäriseras av att an‐
delen personer 55 år och äldre är bland de högsta 
i riket. Däremot är åldersgrupperna 20‐44 år kraf‐
tigt underrepresenterade vid en  jämförelse med 
genomsnittet i riket.  

Sotenäs  styrs  sedan  valet  2010  av  en  borgerlig 
majoritet, där moderaterna är det största partiet. 

Strömstad 

Strömstads  kommun  bildades  år  1967  efter 
sammanslagning av Strömstads stad, Vette kom‐
mun och Tjärnö kommun. Kommunen domineras 
av centralorten Strömstad som fick stadsrättighe‐
ter  redan  på  1670‐talet.  Befolkningen  har  ökat 
med drygt 900 personer sedan år 2000 och upp‐
gick vid årsskiftet till 12 010 personer. Drygt hälf‐
ten av  invånarna bor  i centralorten. Övriga orter 
är  relativt  små,  från  ett  femtiotal  invånare  till 
närmare 600 i Skee tätort.  

Landarealen  uppgår  till  472  kvadratkilometer. 
Kommunen har en varierad 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 varierad  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,  Maximat  Nordby  AB  och 
Grensemat AB.  

Strömstad styrs sedan valet 2010 av en koalition 
bestående  av  Socialdemokraterna, Moderaterna 
och det lokala Strömstadspartiet. 
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Tanum 

Tanums  kommun bildades 1971 genom en  sam‐
manslagning  av  Tanums,  Kville  och  Bullarens 
kommuner. Kommunen har 12 320  invånare och 
spänner  över  en  yta  på  909  kvadratkilometer. 
Den största orten är Grebbestad med 1 800 invå‐
nare.  Centralorten  Tanumshede  har  cirka  1  740 
invånare.  Andra  större  orter  är  Fjällbacka  och 
Hamburgsund. Kommunen sträcker sig från Mun‐
kedals 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 Tanums Föns‐
ter och Tetra Pac Inventing. 

Tanums  kommun  har  sedan  sammanslagningen 
1971 styrts av en borgerlig majoritet. 

Befolkning 

Kommunerna  i  norra  Bohuslän  är  ungefär  lika 
stora och därmed i många avseende lätta att jäm‐
föra med  varandra.  Lysekil  är  störst  av  kommu‐
nerna med sina 14 398  invånare medan Sotenäs 
är minst med  drygt  9  000  invånare.  Strömstad 
och  i viss mån Tanum har haft en positiv befolk‐
ningsutveckling  den  senaste  tioårsperioden me‐
dan  övriga  kommuner  har  haft  en  vikande  be‐
folkningsutveckling.  Samtliga  kommuner  har  en 
befolkningsstruktur med  relativt hög andel äldre 
och  ett  negativt  födelsenetto.  Strömstad  och 
Munkedal  ökade  sitt  invånarantal  under  2011 
medan  befolkningen  i  kommunerna  i  övriga 
kommuner minskade.  Regionen  norra  Bohuslän 
har tappat cirka 100 invånare den senaste tioårs‐
perioden. 

 

Befolkningsutveckling Lysekil 
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Lysekil som är den största kommunen i norra Bo‐
huslän har 14 398 invånare. Lysekil befolkning har 
minskat med cirka 400 personer den senaste tio‐
årsperioden. Under 2011 minskade  invånaranta‐
let med 123 personer. Beroende på befolknings‐
strukturen har kommunen haft ett negativt födel‐
senetto  under  2000‐talet.  Flyttnettot  som  varit 
tidigare varit positivt har minskat de senaste åren 
och var negativt, ‐34 personer under 2011. 

 

Befolkningsutveckling Munkedal 

1
0
 4
0
5

1
0
 3
1
8

1
0
 2
9
3

1
0
 2
4
8

1
0
 2
5
6

1
0
 2
5
4

1
0
 2
4
6

1
0
 1
8
1

1
0
 2
2
3

1
0
 4
3
4

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Munkedal  har  tappat  drygt  200  invånare  sedan 
2002 och hade vid det senaste årsskiftet 10 223 
invånare. Munkedal  som  i  början  på  2000‐talet 
en förhållandevis stor befolkningsminskning varje 
år har nu stabiliserat sitt  invånarantal och ökade 
med 42 personer under 2011. Befolkningsökning‐
en under 2011 berodde på ett flyttnetto. Munke‐
dals  födelsetal  är  tillsammans  med  Strömstads 
födelsetal de högsta i regionen. 
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Befolkningsutveckling Sotenäs 
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Sotenäs  som  är  den minsta  av  de  fem  kommu‐
nerna  i norra Bohuslän har 9 007  invånare. Sote‐
näs  har  den  sämsta  befolkningsutvecklingen  i 
norra  Bohuslän.  Kommunens  befolkning  har  se‐
dan 2002 minskat med 460 personer. Minskning‐
en  beror  främst  på  att  kommunen med  en  be‐
folkningsstruktur med en stor andel äldre har ett 
negativt  födelsenetto.  Däremot  har  Sotenäs  i 
likhet  med  de  andra  kustkommunerna  i  norra 
Bohuslän en förhållandevis hög inflyttning. 

 

Befolkningsutveckling Strömstad 
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Strömstad  som  har  haft  den  mest  positiva  be‐
folkningsutvecklingen  av  kommunerna  i  norra 
Bohuslän hade vid senaste årsskiftet 12 010 invå‐
nare,  en  ökning med  200  personer  sedan  2010. 
Sedan 2002 har kommunens befolkning ökat med 
nästan 800 personer. Ökningen beror framförallt 
på en stor inflyttning under den senaste tioårspe‐
rioden. Strömstad har också de senaste åren haft 
något  högre  födelsetal  än  övriga  kommuner  i 
norra Bohuslän. 

  

Befolkningsutveckling Tanum 
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Tanums  befolkning  minskade  med  50  personer 
under 2011 och uppgick den 31 december 2011 
till  12  320  personer.  Tanums  invånarantal  har  i 
stort  varit  oförändrat  den  senaste  20‐
årsperioden.  

Kommunen har haft inflyttningsöverskott varje år 
de  senaste  tio  åren.  Födelsenettot  har  däremot 
varit  negativt  varje  år  sedan  1993.  Födelsetalen 
fortsätter  att  ligga  kvar på en  låg nivå. Kommu‐
nen har en relativt hög  in‐ och utflyttning  i  rela‐
tion till befolkningsmängden 
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Finansiell jämförande analys 

KFI (Kommunforskning  i Västsverige) gör varje år 
en finansiell 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 traditio‐
nellt vis, dels i form av en så kallad finansiell pro‐
fil, vars uppgift är att jämföra finansiella nyckeltal 
och  sammanfattande  finansiella  perspektiv mel‐
lan  kommunerna  i  länet  och  riket.  Profilen  är 
konstruerad  som ett polärdiagram. Den  innehål‐
ler dels fyra perspektiv, dels åtta finansiella nyck‐
eltal,  som  är  viktiga  ur  en  kommuns  finansiella 
horisont. De fyra perspektiven är långsiktig hand‐
lingsberedskap,  kortsiktig  handlingsberedskap, 
riskförhållande samt kontroll över den finansiella 
utvecklingen. De finansiella nyckeltalen är sådana 
nyckeltal  som  är  vanligt  förekommande  inom 
kommunsektorn. 

Analysrapporten med de 49 kommunernas finan‐
siella  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  eko‐
nomi  på  lång  sikt  är  att  de  löpande  intäkterna 
överstiger  de  löpande  kostnaderna.  Detta mäts 
bäst med måttet ”resultat före extraordinära pos‐
ter”.  

Många kommuner  i Västra Götaland  försämrade 
sina resultat 2011 jämfört med 2010, bland annat 
till  följd av räntesänkning av diskonteringsräntan 
för  beräkning  av  pensionsskuld.  Munkedal,  Ta‐
num  och  Strömstad  försämrade  resultaten, me‐
dan Lysekil och Sotenäs höjde sina resultat. Sote‐
näs  hade  starkast  resultat  i  norra Bohuslän.  En‐
dast 19 av 49 kommuner i länet nådde upp till en 
resultatnivå  som  enligt  gängse  praxis  är  att  be‐
trakta som god ekonomisk hushållning.  

Vid analys av genomsnittligt resultat tre år bakåt 
redovisar något fler, 24 kommuner, motsvarande 
resultatnivå.  Sett  över  den  senaste  treårsperio‐
den har  Tanum haft de bästa  resultaten  i norra 
Bohuslän.  

Finansiell ställning 

Soliditet  är  ett mått  på  kommunens  långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme. Det  visar hur  stor 
del av kommunens tillgångar som har finansierats 
med  skatteintäkter.  Ju  högre  soliditet,  desto 
mindre skuldsättning. Här används soliditet inklu‐
sive  samtliga  pensionsförpliktelser. Många  kom‐
muner  i Västra Götaland försämrade sin soliditet 
under perioden 2004  till 2009  trots starka  resul‐
tat och förhållandevis måttliga  investeringar. Un‐
der 2010 förstärkte många kommuner soliditeten 
tack vare  förbättrad  resultatnivå bland annat  till 
följd av att pensionsförpliktelserna minskade.  

Under 2011 sjönk återigen soliditeten för flertalet 
kommuner.  Det  gäller  även  de  fem  nordbohus‐
ländska kommunerna, vars genomsnittliga solidi‐
tet  ligger något  lägre än genomsnittet  för  länet. 
Soliditeten varierar dock kraftigt mellan kommu‐
nerna både  inom Västra Götaland och norra Bo‐
huslän.  Sotenäs  och  Strömstad  har  en  betydligt 
starkare  finansiell  ställning  än  länsgenomsnittet. 
Munkedal  och  Lysekil  har  en  avsevärt  svagare 
finansiell  ställning  jämfört med  länet medan Ta‐
num ligger genomsnittligt.  

Finansiella profiler 2008‐2011 

Det har skett en rejäl omsvängning i den inbördes 
ordningen  i  norra  Bohuslän  från  2010  till  2011. 
Strömstad och Tanum  som  tidigare år har  tävlat 
om förstaplatsen, har fått ge plats åt nya krafter. 
Sotenäs  har  klättrat  upp  från  en  genomsnittlig 
placering till topposition, tätt följt av Lysekil som 
skjutit upp som en raket från sin fleråriga jumbo‐
plats.  Tanums  profil  har  drabbats  av  något  som 
liknar en kollaps och kommunen rasar  längst ner 
på skalan, medan Strömstad  får nöja sig med en 
medelmåttig  tredjeplats.  Munkedal  har  tappat 
något  i poäng och placering, men är annars den 
av kommunerna som  förändrats minst sedan  fö‐
regående år. 
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Lysekil 

Lysekil  redovisar en  kraftig  förbättring 2011 och 
klättrar i rankingen.  

Genomförda  kostnadsbesparingar  och minskade 
investeringsutgifter bidrog  till  att  resultatet blev 
högre  än  budgeterat  och  att  kassan  förstärktes 
till årets slut.    

Lysekil har kraftigt negativ  soliditet och behöver 
goda ekonomiska resultat under många år för att 
bygga upp en  långsiktig ekonomisk styrka. Utfal‐
let för ett enskilt år som 2011 visar hur bilden av 
kommunen kan förändras men speglar inte förut‐
sättningarana för framtiden.  

Fortsatt återhållsamhet med planerade  invester‐
ingar  är nödvändigt men det  gäller också  att  se 
möjligheter och skapa utrymme för värdeskapan‐
de  insatser. Detta  kräver  noggrant  prioriterings‐
arbete och mesta möjliga helhetsyn. Självfinansi‐
eringsgraden bör vara extremt hög.  

Jämförelsen  visar  också  på  att  styrning,  uppfölj‐
ning och kontroll av ekonomin är väl så bra som i 
grannkommunerna i norra Bohuslän.  

Kommunen har ambitionen att förbättra styrning 
och kontroll genom utvecklad målstyrning  i kom‐
bination med en planering som snabbt kan möta 
ändrade  förutsättningar  i  verksamheten.  Även 
beslutsprocesserna ses över  för att ge  full hand‐
lingskraft. 
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Munkedal 

Munkedal  försämrar  vissa delar  i den  finansiella 
profilen  för  2011.  Lägre  resultat  än övriga  kom‐
muner och  lånefinansierade  investeringar ger en 
försämrad  profil  på  kontrollsidan  (den  vänstra) 
jämfört med tidigare år. Denna försämring gör att 
kommunens ekonomiska  ställning är  fortsatt nå‐
got  svag  relativt  de  övriga  kommunerna  i  norra 
Bohuslän.  Det  är  bara  på  profilens  värden  för 
budgetföljsamhet och  skattefinansiering av  inve‐
steringar  som  kommunen  är  bättre  än medel  i 
jämförelse med  de  övriga  kommunerna  i  Norra 
Bohuslän.   

Kommunen har behov av att  förbättra den  lång‐
siktiga kapaciteten och minska den risk som profi‐
lens  högra  sida  visar.  Får  att  uppnå  detta  krävs 
ett  antal  års  positiva  resultat  för  Munkedals 
kommun. Resultatet  för de  tre senaste åren och 
årets  resultat  har  tidigare  varit  starka  områden 
för Munkedals kommun.  

Den  finansiella  profilen  för Munkedals  kommun 
visar alltjämt att kommunens finansiella styrka är 
undermålig. Detta är framförallt beroende på att 
kommunen  har  en  hög  skattesats  och  en  svag 
soliditet.   För en kommun med en svag ekonomi 
är det viktigt att budgetföljsamheten är god och 
relativt  stora positiva  resultat kan  redovisas. För 
2011  försämrades  flera  av  värdena  och  profilen 
krympte något jämfört med föregående år. 
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Sotenäs 

Sotenäs har en ekonomisk  situation  som  i  grun‐
den  skiljer  sig  åt  från  övriga  kommuner  i  norra 
Bohuslän genom att ha kommungruppens  lägsta 
skattesats  och  starkaste  soliditet  vilket  innebär 
god långsiktig ekonomisk beredskap. På grund av 
relativt  svaga  resultat  försämrades  kommunens 
position  i  förhållande  till de övriga kommunerna 
under  perioden  2008‐2010.  Sotenäs  uppvisar 
2011  det  starkaste  resultatet  före  extraordinära 
poster  vilket  innebar  en  förbättrad  position  ut‐
ifrån perspektiven kontroll och risk.   Ökad upplå‐
ning 2011  innebar ett  trendbrott  för kommunen 
vilket medfört att de finansiella nettotillgångarna 
minskat och soliditeten  försämrats. Tack vare en 
hög  ingående  soliditet har kommunen ändå den 
starkaste  soliditeten  i  jämförelsen. Upplåningen, 
som  är  föranledd  av  en  hög  investeringsvolym, 
innebär  att  kassalikviditeten  tillfälligt  förstärkts 
som medför att den kortsiktiga betalningsbered‐
skapen  påverkats  positivt.  Stora  investeringarna 
påverkar även den långsiktiga kapaciteten genom 
att nyckeltalet skattefinansiering av investeringar 
blir  lågt.  Den  egentliga  nämndsverksamheten 
visar  2011  en  negativ  budgetavvikelse  vilket  till 
största delen är hänförligt  till omsorgsnämndens 
verksamheter. Tack vare överskott  inom gemen‐
sam  verksamhet  (pensions‐  och  personalom‐
kostnader),  fastighetsförsäljning och  skatteintäk‐
ter uppnås en positiv budgetavvikelse. Skall Sote‐
näs  ytterligare  förbättra  sin  position  i  kommun‐
jämförelsen krävs att resultatet före extraordinä‐
ra poster ligger kvar på en stark nivå och att inve‐
steringarna egenfinansieras i högre grad.  
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Strömstad 

Strömstad  har  en  god  ekonomi  och  bra  ekono‐
miska  förutsättningar.  Färjetrafiken  ger  intäkter 
motsvarande  en  skattekrona, men  turismen  in‐
nebär  också  merkostnader,  särskilt  inom  infra‐
struktur.  Två  år  i  rad  har  obudgeterade  beslut 
tagits  om  större  infrastruktursatsningar,  vilket 
har  försämrat  både  nyckeltal  och  perspektiv. 
Följden har blivit en snabbt krympande profil, till 
medelmåttig,  jämfört med att Strömstad tidigare 
haft den starkaste eller näst starkaste profilen.  

Samtliga perspektiv har  försämrats, vilket  främst 
påverkar  kontrollsidan,  som  nu  är  sämre  än  ge‐
nomsnittet.  Risksidan  kvarstår  starkare  än  ge‐
nomsnittet.  Endast  finansiella  nettotillgångar,  är 
nu klart bättre än  i övriga kommuner,  främst  till 
följd av att kommunen har avsatt medel för fram‐
tida pensioner, vilket inte övriga har. Kassalikvidi‐
tet  ligger  fortsatt  relativt  högt  bland  annat  till 
följd av  fördröjningar  inom  investeringsverksam‐
heten. Kommunen har  inga  lån, vilket är främsta 
orsaken till den goda soliditeten. Ett annat skäl är 
att  fastigheterna  ägs  och  har  finansierats  av  ett 
kommunalt bolag. Det påverkar  inte den relativa 
placeringen och även  justerat för detta har kom‐
munen en  soliditet  som är bättre än genomsnit‐
tet. Långsiktig kapacitet har  försämrats på grund 
av lägre genomsnittsresultat.  

Beslutet  att  sänka  resultatet  två  år  i  rad,  hade 
inte varit möjligt utan en i grunden god ekonomi, 
men det går inte att göra så varje år. Trots bilden 
av  försvagad  kontroll,  så  är  kontrollen  tillfreds‐
ställande god, både på kort och lång sikt. 
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Tanum 

Tanums  kommun  har  jämfört med  övriga  kom‐
muner  i norra Bohuslän  försämrat sin ekonomis‐
ka  ställning  under  2011.  Främsta  orsaken  är 
kommunens höga investeringsvolym vilket påver‐
kar  flera  av  nyckeltalen.  Resultatet  är  fortsatt 
starkt men  har  försämrats  jämfört med  tidigare 
år och räcker inte för att i tillräcklig grad finansie‐
ra  investeringsverksamheten vilket har resulterat 
i en ökning av låneskulden. Tanum har en genom‐
snittlig  långsiktigt  kapacitet  och  kontroll.  Den 
kortsiktiga kapaciteten och utsattheten för risk är 
sämre än genomsnittet för kommungruppen.  

Resultatförsämringen  beror  på  ökade  verksam‐
hetskostnader och måttlig ökning av skatteintäk‐
ter.  De  ökade  verksamhetskostnaderna  beror 
delvis på att nämnderna använt tidigare års över‐
skott under 2011 vilket också påverkat nyckelta‐
let för budgetföljsamhet.  

För att  förstärka den  långsiktiga kapaciteten och 
minska kommunens risk krävs många år med bra 
resultat och egenfinansiering av  investeringarna. 
Sedan 2008 ligger kommunens investeringsvolym 
återigen på en hög nivå vilket det även kommer 
att  göra  de  kommande  åren.  Tanum  har  för 
kommungruppen  en  genomsnittlig  soliditet  och 
de  finansiella  nettotillgångar  och  kassalikviditet 
är lägst bland kommunerna. 

Tanum  har  en  svagare  ekonomisk  situation  än 
kommungruppen, hög  investeringsvolym har på‐
verkat nyckeltalen och försvagat den ekonomiska 
ställningen både på kort och på lång sikt. 
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Ekonomisk analys 

Utöver den  jämförande profilanalysen ovan görs 
jämförelser av ett antal viktiga  finansiella  indika‐
torer. 

Utdebitering 

Samtliga kommuner  i Norra Bohuslän har en hög 
utdebitering  jämfört  med  genomsnittet  i  länet 
och riket. Denna har inte förändrats mellan 2010 
och 2011 i någon av kommunerna. 

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Utdebitering, kr 22,49 22,76 21,74 22,34 21,99  

Resultat 

Alla  fem  kommunerna har  redovisat positiva  re‐
sultat de senaste åren förutom Lysekil som 2010 
redovisade ett negativt resultat om ‐0,6 mkr. Sett 
över den  senaste  treårsperioden har Tanum det 
genomsnittligt bästa resultatet medan Lysekil har 
det genomsnittligt lägsta resultatet.  
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Kostnadsutveckling 

För att långsiktigt nå och bibehålla en ekonomisk 
balans krävs att ha kontroll över kostnadsutveck‐
lingen  så att  inte kostnaderna ökar  snabbare än 
intäkterna. Lysekil och Sotenäs har en kostnads‐
utveckling  som  är  lägre  än  skatteintäkterna.  I 
övriga kommuner ökar kostnaderna mer än skat‐
teintäkterna  vilket  inte  är  långsiktigt  hållbart. 
Diagrammet  visar  respektive  kommuns  netto‐
kostnader  i  förhållande  till  skatteintäkter  och 
statsbidrag. 
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Soliditet 

Kommunernas  långsiktiga  finansiella  styrka,  soli‐
diteten,  skiljer  sig  väsentligt  åt mellan  kommu‐
nerna. Munkedal och Lysekil har inklusive samtli‐
ga  pensionsåtaganden,  en  negativ  soliditet  och 
därmed ett negativt eget kapital. Strömstad och 
Sotenäs är de kommuner som har högst soliditet. 
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Skola och barnomsorg 

Inledning 

Barn‐ och utbildningsgruppen har utökat  sitt  ar‐
bete  genom  ett  fastare  samarbete mellan  kom‐
munerna. Utöver de  fem ursprungskommunerna 
har även Dals‐Ed, Färgelanda och Orust anslutits 
till  gruppen.  Samarbete  utgår  ifrån  benchmar‐
kingarbetet och har vidgats  till att även omfatta 
kvalitetsfrågor och nätverksträffar. Samtidigt del‐
tar  kommunerna  i  projekt  och  samverkansgrup‐
peringar  i  andra  konstellationer.  Detta  sker  till 
exempel genom: 

 Kommunförbundet Fyrbodal 

 Gymnasieförbundet Fyrbodal  

 Skolverkets nätverk 

 Förvaltningschefsnätverk 

 Benchmarkingarbete inom ekonomi 

 Olika  projekt,  t  ex Genväg  och  Entreprenörs‐
kap i skolan 

 Oktoberdagar  (Kompetensutvecklingsdagar 
där alla 8 kommuner deltar) 

Intentionen med  samverkan är att ge ökad kun‐
skap  och  driva  utveckling  inom  framför  allt  föl‐
jande områden: 

 Kvalitetsutvecklingsfrågor  –  kollegial  utvärde‐
ring, kvalitetsredovisning 

 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 nätverksar‐
bete, där måndag  i vecka 44 skall avsättas, samt 
tidpunkter för inmatning av data i benchmarking‐
arbetet. Oktoberdagarna är ett nav  i samverkan, 
med  utvärdering,  planering  och  kompetensut‐
veckling.  

Utifrån målsättningen  i  de  övergripande  statliga 
måldokument som gäller, kopplat till de redovis‐
ningar som kommunerna skall  lämna  in till bland 
annat  Skolverket,  det  vill  säga  betygsstatistik, 
nationella  prov  med  mera  menar  förvaltnings‐
chefsgruppen att det fortsatta arbetet skall kom‐
pletteras med följande inriktning: 

 Ekonomgruppen ska ta fram förslag på nyckel‐
tal som kan mäta måluppfyllelse avseende be‐
tyg och resultat på nationella prov  i förhållan‐
de  till  använda  resurser.  Resurser  kan  som 
nämnts  ovan  bestå  av  lokaler,  personal,  ar‐
betstid/arbetstidens förläggning och pengar. 

 Nyckeltalen ska spegla hur en skola har använt 
dessa resurser kopplat till de behov som  före‐
ligger för att nå en god måluppfyllelse och ska‐
pa  en  grund  för  en  analys  dels  för  den  egna 
skolan,  dels  för  en  övergripande  analys  av 
uppnådda resultat på förvaltningsnivån. 

 Ekonomgruppen ska ta fram mätdatum för det 
underlag som ligger till grund för nyckeltalen. 

 Perioden  som  avses  och  som  skall  ligga  till 
grund för nyckeltalen är budgetår. 

 Analysgruppen ska om möjligt  ta  fram nyckel‐
tal  på  de  mjuka  värdena,  dvs.  hur  sko‐
lan/förvaltningen fångar upp hur eleverna upp‐
lever/bedömer undervisningen med mera. Un‐
derlaget skall  ligga  till grund  för en analys om 
huruvida  elever  som  är  nöjda med  undervis‐
ningen och/eller sin situation  i skolan, når må‐
len i högre grad. Elevernas frånvaro bör mätas. 

Inför  verksamhetsåret  2012  har  förvaltningsche‐
ferna  initierat en översyn av  framtagna nyckeltal 
och  förändring kommer att ske där nyckeltalen  i 
fortsättningen  ska  bygga  på  de  nyckeltal  som 
användes  i  Jämförelseprojektet  för  förskola  och 
grundskola.  Under  våren  2012  kommer  därför 
förvaltningscheferna  och  ekonomerna  att  till‐
sammans diskutera vilka nyckeltal som skall  ligga 
till grund för det fortsatta jämförelsearbetet. 

Nedan har vissa nyckeltal tagits bort jämfört med 
tidigare  år  och  dessa  är  avseende  produktivitet 
inom  grundskolans  högstadieskolor  samt  den 
egna  beräkningen  av  bruttokostnaderna  för 
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grundskolan.  Årets  redovisning  är  därför  något 
avgränsad jämfört med tidigare år. 

Kvalitetsutvärderingsgruppen KU 8 har under året 
fokuserat  sin  verksamhet  på  ett  mindre  antal 
områden varför rapporten för året är mindre om‐
fattande än tidigare år. 
 

Presentation av arbetsgrupperna 
Fyra operativa individuella arbetsgrupper arbetar 
nu inom barn‐ och utbildning: 

 Förvaltningschefsgrupp 

 Ekonomigrupp 

 Analysgrupp 

 Kvalitetsutvärderingsgrupp KU8 
 

 
 

Förvaltningschefsgruppen består  av  förvaltnings‐
chefer  för  barn‐  och  utbildningsförvaltningarna. 
Förvaltningscheferna  har  det  övergripande  an‐
svaret  för projektet; mål,  resultat och uppnåen‐
de. 

Ekonomgruppen  har  fått  i  uppdrag  att  ta  fram 
mätbara  nyckeltal  inom  områden  ekonomi  och 
kvalitet. Nyckeltalen skall spegla hur en skola har 
använt de ekonomiska  resurserna kopplat  till de 
behov som föreligger för att nå en god måluppfyl‐
lelse  och  skapa  en  grund  för  en  analys  dels  för 
den egna skolan, dels för en övergripande analys 
för  förvaltningsnivån  avseende  uppnådda  resul‐
tat.  

Analysgruppen skall om möjligt ta fram nyckeltal 
på  de  mjuka  värdena,  dvs  hur  skall  sko‐
lan/förvaltningen  fånga upp hur eleverna upple‐
ver/bedömer  undervisningen.  Underlaget  skall 
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  sker  sam‐
verkan mellan kommunerna för ökad kvalitetsut‐
veckling  i verksamheten. Ett av målen är att ge‐
nom  kollegial  utvärdering/lärande  besök  skapa 
ett tydligt och konkret verktyg för förbättringsar‐
bete för förskolan/skolan/arbetslaget/läraren. 

Förvaltningschefsgruppen 

Denna grupp  träffas ungefär en gång  i månaden 
för att diskutera gemensamma utvecklingsområ‐
den  inom framförallt kvalitetsarbete och kompe‐
tensutveckling.  Viktiga  utgångspunkter  i  detta 
samarbete är de nyckeltal  som  tas  fram av eko‐
nomigruppen  samt  analyser  och  enkäter  som 
görs  av  analysgruppen.  Under  andra  halvan  av 
2011 har en stor del av arbetet handlat om pro‐
jektet  LiA,  Lärande  i  Arbetslivet.  Detta  projekt 
som ägs av Ljungskile folkhögskola kommer för V 
8‐kommunernas del  att möjliggöra en  fördjupad 
satsning på det arbete som  inleddes 2010  i varje 
kommun med  att  skapa  en  utvecklingsorganisa‐
tion.  Framförallt  innehåller  projektet  en  större 
satsning på att genom olika insatser stödja rekto‐
rerna och  förskolecheferna  i att  leda  lärande or‐
ganisationer.  Även  arbetet  i  KU  8  kommer  att 
förstärkas av projektet, då utbildning av observa‐
törer kommer att äga rum inom projektets ramar.   

Ett  annat  viktigt  område  som  gruppen  arbetat 
med är planering av oktoberdagarna, en gemen‐
sam träffpunkt kring utvecklingsfrågor för samtli‐
ga  skolledare  i V8‐kommunerna  samt ekonomer 
och politiker. Vidare har den gemensamma kom‐
petensutvecklingsdagen  i  vecka  44  planerats  av 
förvaltningscheferna. 
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Ekonomigruppen 

Sedan mitten  av  90‐talet  har  ekonomerna  sam‐
manträtt  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 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 när‐
varande  arbetar med  eller  nyss  har  slutfört.  Ex‐
empel kan vara: 

 Intern kontroll av administrativa rutiner 

 Redovisningssystem 

 Resursfördelningssystem 

 Ekonomirapporter 

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

När  kommunstyrelsen  i  respektive  kommun  fat‐
tade  beslutet  att  vi  skulle  arbeta med  projektet 
”Benchmarking  i  norra  Bohuslän”  blev  detta  en 
naturlig  fortsättning  på  det  arbete  som  sedan 
tidigare hade påbörjats.  

Beskrivning av nyckeltalen 

I  samverkan med  analysgrupp  tar  ekonomigrup‐
pen fram nyckeltal inom följande områden 

 Kostnader 

 Kvalitet 

Nyckeltalen  redovisas  inom  barnomsorg  och 
grundskola. Avgränsningar sker mellan olika verk‐
samheter avseende antalet nyckeltal  inom ovan‐
stående kategori. 

Kostnader  

Gruppen har  försökt begränsa antalet ekonomis‐
ka nyckeltal till ett fåtal per verksamhetsområde. 
Kvalitetssäkring av nyckeltalen har varit en viktig 
uppgift och mycket  tid har därför  lagts på detta 
för att ge en korrekt  jämförelse mellan kommu‐
nerna  

Nyckeltalen  gäller  för  verksamheterna  barnom‐
sorg och grundskola och har tagits fram genom 

 Personaltäthet  samt  kostnad  för  personaltät‐
het 

 Kostnad per vistelsetid och genomsnittlig pla‐
ceringstid 

 Bruttokostnad  (avser  endast  grundskolan)  to‐
talt  för verksamheten varav  lokal‐ och under‐
visning har särredovisats 

 
Kvalitet 

Skolverket presenterar varje år resultatmått  i sin 
databas  för  nyckeltal.  Arbetsgruppen  har  därför 
bestämt  att  utnyttja  denna  databas  och  valt  ut 
följande nyckeltal: 

 Elever, andel som efter  första året på gymna‐
siet bytt studieväg. 

 Elever, andel som ej uppnått målen i ett, flera 
eller alla ämnen. 

 Elever, andel som ej uppnått målen i ett ämne. 

 Elever, andel elever  som har betyg  i  samtliga 
ämnen 

 Antal elever  som  fullföljde utbildningen  inom 
4 år, nybörjare totalt. 

 Lärare  (heltidstjänst), andel med tillsvidarean‐
ställning 

 Lärare,  (heltidstjänst.), andel med pedagogisk 
utbildning 

 Invånare, andel lågutbildade2 

Nyckeltalen sammanställs och presenteras  i ana‐
lysgruppen  som  redogör  för  relationen  mellan 
insatta medel och redovisat resultat. Nyckeltalen 
tas  fram  under  hösten  och  kommer  därför  inte 
att presenteras i redovisningen nedan.  

                                                 
2 Andel av kommunens invånare i åldern 20‐64 år (31 dec) 
med folkskola eller grundskola som högsta utbildning. 
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Nyckeltalsdefinition 
Kostnader 

Nedan  presenteras  vilka  kostnadsnyckeltal  som 
arbetsgruppen har tagit fram. 

För  verksamheterna  förskola,  skolbarnsomsorg 
och pedagogisk omsorg: 

 Helårsarbetare  per  100  heltidsbarn  och  hel‐
årsarbetare per 100 barn. All personal beräk‐
nas  ingå,  förutom  personal  för  lokalvård, 
skolmåltider, ledning, administration, elevassi‐
stenter  och  vaktmästare.  Ett  heltidsbarn  be‐
räknas ha en vistelsetid på 30 timmar i försko‐
lan och 15 timmar inom skolbarnsomsorgen 

 Kostnad per placeringstimme 

 Genomsnittlig placeringstid per barn 

Grundskola inklusive förskoleklass: 

 Pedagogisk personal/100 elever. Här redovisas 
endast  schemalagd  personal med  pedagogisk 
uppgift d.v.s.  lärare,  speciallärare,  förskollära‐
re,  fritidspedagoger och personal  för  flykting‐
undervisning. 

 Pedagogisk  personal  inkl  elevassistenter/100 
elever. Pedagogisk personal se definition ovan 
samt elevassistenter.  

 Kostnader per elev  inom grundskolan. Arbets‐
gruppen har valt att presentera bruttokostna‐
den per elev för grundskolan. Nyckeltalen sär‐
redovisar  lokalkostnaderna  och  kostnaderna 
för  den  pedagogiska  personalen  (undervis‐
ning). 

Framtagna nyckeltal för 2011 

I presentationen nedan redovisas nyckeltalen för 
verksamhetsåret 2011 och  avser  alla  kommuner 
inom V8 gruppen. Presentationsmaterial kommer 
att  presenteras  på  Tanum  kommuns  hemsida 
samt  på  www.fronter.com/tanum.  (inloggnings‐
uppgifter är tanum och 1435). 

Barnomsorg 
 
Personaltäthet 

Täthet per 100 heltidsbarn: 

Kommun Förskola Fritidshem Familjedaghem

Lysekil 17,0 6,2 25,6

Munkedal

Sotenäs 18,7 5,2 21,1

Strömstad 18,1 6,5 20,2

Tanum 18,1 6,7 21,8

Dals‐Ed 22,6 4,5 22,7

Färgelanda 17,0 5,3 16,7

Orust 16,9 18,3  

Täthet per 100 barn: 

Kommun Förskola Fritidshem Familjedaghem

Lysekil 16,8 5,3 26,1

Munkedal 16,8 4,8 24,3

Sotenäs 17,3 5,6 19,9

Strömstad 18,8 6,1 20,5

Tanum 18,0 7,0 16,0

Dals‐Ed 19,2 4,3 16,8

Färgelanda 17,4 5,4 20,0

Orust 17,9 3,7 16,7  

Kostnad/placeringstimme 

Kommun Förskola Fritidshem Familjedaghem

Lysekil 196,8 143,6 246,3

Munkedal

Sotenäs 230,4 132,9 234,9

Strömstad 210,9 152,4 214,4

Tanum 219,7 161,5 212,8

Dals‐Ed 227,3 113,1 276,5

Färgelanda 194,2 151,2 189,8

Orust 210,2 145,8  

Produktivitet, barnomsorg 

Genomsnittlig placeringstid: 

Kommun Förskola Fritidshem Familjedaghem

Lysekil 29,7 12,8 30,7

Munkedal

Sotenäs 27,7 16,0 28,2

Strömstad 31,1 14,2 30,5

Tanum 29,9 15,5 22,0

Dals‐Ed 25,4 14,1 22,1

Färgelanda 30,8 15,2 36,0

Orust 31,8 27,3  
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Grundskola och förskoleklass 
Personaltäthet pedagogisk personal/ 
100 elever  
Kommun exkl assistenter inkl assistenter

Lysekil 7,8 9,1

Munkedal 8,1 9,3

Sotenäs 8,8 9,1

Strömstad 8,8 9,6

Tanum 8,7 9,6

Dals‐Ed 8,4 9,4

Färgelanda 7,8 8,8

Orust 8,9 9,4  
 
Kostnad per elev/kr 

Kommun undervisn. lokaler övrigt

Lysekil 82 012 37 846 16 000 28 166

Munkedal 85 720 40 360 14 515 30 845

Sotenäs 91 691 38 781 19 135 33 775

Strömstad 92 371 40 749 25 886 25 736

Tanum 91 652 41 723 17 408 32 521

Dals‐Ed 90 958 39 193 20 357 31 408

Färgelanda 86 063 35 196 14 597 36 270

Orust 85 501 37 781 15 010 32 710

Bruttokostnad/e

lev

varav

 
 
 

Analysgruppen 
Enkät år 7‐9 

Under  arbetets  gång  inom  benchmarkingsamar‐
betet  har  det  framkommit  ett  behov  av  att 
komplettera de ekonomiska siffrorna och betygs‐
statistiken med  andra  ”mjukare”  värden  för  att 
fördjupa  jämförelsen av våra verksamheter. Där‐
för  beslutades  att  hösten  2006  genomföra  en 
”mjuk enkät” med frågeställningar kring trygghet, 
trivsel, arbetsro, arbetsmiljö och  liknande områ‐
den. 

Under v 40, 2011, genomfördes därför åter enkä‐
ten  i årskurs 9  inom  ramen  för benchmarkingsa‐
marbetet.  Det  är  sjätte  året  som  enkäten  an‐
vänds och tredje året den utökade versionen an‐
vänds.  Enkäten  är  utformad  utifrån  påståenden 
som eleven  kunnat  ta  ställning  till  från  ”Instäm‐
mer  inte alls”  (1)  till ”Instämmer helt”  (10). 1 är 
således  lägsta möjliga medelvärde medan  10  är 
det  högsta.  För  årets  enkät  förändrades 
arbetssättet  vad  gäller  besvarande  av  frågorna. 
Tidigare  har  detta  hanterats  genom  en 
pappersenkät  men  i  år  genom  Webb. 
Svarsfrekvensen  för  detta  år  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  resultaten.  Gruppen  som 
helhet  redovisar  goda  resultat  i  enkäten.  Färge‐
landa och  Sotenäs  visar mycket höga  värden på 
alla  tre  frågorna  som  redovisas  här medan  Ta‐
nums kommun tillsammans med Dals‐Ed har det 
lägsta värdet på frågorna: 

”Eleverna  vet  i  stor  utsträckning  vad  som  krävs 
för ett visst betyg, jag upplever att jag blir rättvist 
behandlad  i  skolan och eleverna upplever att de 
trivs på skolan”. 

Kommun Jag  trivs i skolan

Jag vet vad som krävs 

för att få ett visst 

betyg

Jag upplever att jag blir 

rättvist behandlad i 

skolan

Lysekil 7,45 7,23 7,37

Munkedal 7,00 8,15 7,07

Sotenäs 7,91 7,80 7,88

Strömstad 6,63 7,32 6,78

Tanum 6,59 6,73 6,72

Dals‐Ed 5,84 6,89 5,89

Färgelanda 8,15 8,92 8,31

Orust 7,90 7,46 7,27  

 

Kollegial utvärdering, KU8 

Kollegial utvärdering, KU8, innebär att pedagoger 
från  en  kommun  besöker  kollegor  i  en  grann‐
kommun  för  att  spegla, uppmuntra och utmana 
pedagogerna  i  deras  utvecklingsarbete.  KU8  har 
ett  verksamhetsperspektiv och utgår  ifrån peda‐
gogernas egna  frågeställningar och behov. Arbe‐
tet leds av två samordnare som utbildar och stöd‐
jer observatörerna att planera och genomföra de 
lärande besöken och återkoppling. 

En grundläggande utbildning erbjuds de  rekryte‐
rade observatörerna t ex i lärande samtal, obser‐
vationsmetoder  och  lösningsfokuserat  förhåll‐
ningssätt. Målsättningen är att ha åtta observatö‐
rer per  kommun. Uppdraget  som observatör  in‐
nebär att på ett positivt och framsynt sätt obser‐
vera,  stödja och uppmuntra, men också utmana 
berörda kollegor utifrån det uppdrag som arbets‐
laget  lämnat.  Det  finns  även  ett  övergripande 
uppdrag  som  innebär  att  alltid  belysa  hur  läro‐
planens värdegrund kommer till uttryck  i förhåll‐
ningssätt  och  samspel  mellan  alla  som  finns  i 
verksamheten. Uppdraget som observatör omfat‐
tar 10‐15 dagar per  läsår, utbildning  inkluderad. 
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Observatörerna  arbetar  i  team  utsedda  för  re‐
spektive uppdrag i annan kommun. 

Utbytet  med  kollegor  ger  en  belysning  av  den 
egna  verksamheten  och  möjlighet  till  vidareut‐
veckling vilket ökar förutsättningarna för målupp‐
fyllelse och kvalitet. 

Det  lösningsfokuserade  förhållningssättet  bidrar 
till  att besöken upplevs positivt. Observatörerna 
får  en  kvalificerad  kompetensutveckling  vilket 
bidrar till de egna arbetsplatsernas utveckling. 

De  första  observatörerna  utbildades  2007  med 
uppdrag  våren  2008.  Sedan  dess  har  ytterligare 
en utbildning ägt rum och i teorin ska varje kom‐
mun  ha  tillgång  till  8  observatörer.  Genom  av‐
hopp  av  olika  skäl  har  kommunerna  tappat  ob‐
servatörer. Det kan vara svårt, även med full be‐
manning, att få tillräckligt många observatörer till 
två uppdrag per kommun och läsår. Därför plane‐
ras ytterligare en observatörsutbildning 2012. 

Utvecklingsorganisation och lärledarutbildningar 

Efter  två år  såg KU‐8  samordnarna att organisa‐
tionen  i  kommunerna behövde utvecklas  för  att 
kunna ta tillvara och sprida  lärandet från KU‐8.   I 
ett samarbete med Hans‐Åke Sherp startades ett 
genomgripande  arbetet  för  att  åstadkomma  en 
utvecklingsorganisation.  Förvaltningscheferna 
gav  KU‐8  samordnarna  i  uppdrag  att  hålla  i  ut‐
bildningsinsatserna.    Under  2010/2011  genom‐
fördes  omfattande  utbildningar  av  rektorer  och 
pedagoger  till  lärledare.  Lärgrupper  har  satts 
igång i skolor och förskolor under 2011. 

Många  pedagoger  deltog  i  lärledarutbildningar 
våren 2011 bl.a. med stöd av en grupp av 8 styck‐
en  extra  utbildade  observatörer.  Eftersom  så 
många, inte minst KU‐8 samordnarna var involve‐
rade  i  utbildningarna  beslutade  förvaltningsche‐
ferna att göra ett uppehåll för  lärande besök un‐
der våren 2011. 

Hösten 2011 har arbetet återupptagits. Uppehål‐
let gjorde dock att KU‐8 tappade styrfart, det var 
svårare än tidigare att  få  in uppdrag och matcha 
dessa med tillgängliga observatörer. Eftersom det 
finns ett behov av att rekrytera fler observatörer 
kommer  som  ovan  sagts  en  observatörsutbild‐

ning att äga rum våren 2011  inom ramen för LIA 
(Lärande  i  arbetslivet)  där V8  kommunerna  del‐
tar. Målet är att varje kommun ska tillgång till 12 
observatörer  som  kan  genomföra  uppdrag  en 
gång per läsår. 

Utvärderingar från de lärande besöken visar över‐
lag att arbetslagen är mycket nöjda med observa‐
törernas  insats. Observatörernas skattar sitt eget 
lärande genom utbildningar och uppdrag mycket 
högt. I och med att utvecklingsorganisationen är i 
gång är  förutsättningarna goda  för ett större ge‐
nomslag för att använda och sprida lärdomar från 
KU‐8 uppdragen. 
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Omsorgsverksamhet 

Bakgrund 

Vi är fem kommuner i norra Bohuslän – 

Lysekil,  Munkedal,  Sotenäs,  Strömstad  och  Ta‐
num – som sedan flera år tillbaka årligen gör jäm‐
förelser  av  nyckeltal.  Jämförelser  syftar  till  att 
stimulera  till  utveckling  och  förbättring.  Genom 
att  jämföra  kommuner med  varandra  kan man 
upptäcka möjligheter att använda resurser på ett 
mera 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  kostnadsni‐
vån.   

Målsättningen är alltså att forma ett verktyg som 
kan användas för att göra  jämförelser och analy‐
ser. Det  är  viktigt  att man hittar en metod  som 
inte är alltför komplicerad. Den måste vara över‐
skådlig  och  lätt  att  förstå.  Jämförelser  bör  ske 
både över  tid  i den egna kommunen och mellan 
kommuner.  

Tanken är att  jämförelser ska  integreras som ett 
utvecklingsverktyg  för  verksamheten. Det  är när 
man  upprepar  en  uppföljning  som  frågor  dyker 
upp och en process startar. Det är viktigt att man 
använder  sig  av  enhetliga definitioner.  Inför det 
framtida  arbetet  krävs  att  styrgruppens  ansvar 
tydliggörs och att samordning sker när det gäller 
analysen av det materialet  som ekonomerna  tar 
fram. 

Det är först när studien genomförs under ett an‐
tal år som man får ett bra underlag för att disku‐
tera den  framtida  inriktningen av verksamheten. 
Genom upprepning av  jämförelsen är det möjligt 
att utvärdera hur vidtagna  förändringar av verk‐
samheten slår igenom.  

I denna sammanställning finns främst siffermate‐
rial som arbetats  fram av ekonomer  i  respektive 
kommun.  Det  fortsatta  arbetet  inriktas  på  att 
kombinera detta material med ett analysmaterial 
från omsorgsförvaltningarnas olika verksamheter. 
Analysmaterialet inriktas på att ge förklaringar till 

skillnader mellan kommunerna med koppling  till 
kvalitetsaspekter.  

Arbetet under 2011 

Ekonomigruppens arbete under 2010 ägnades till 
viss del  åt  kommunernas utredningar om  LOV – 
lagen  om  valfrihetssystem.   Under  2011  har  en 
fortsättning på detta arbete  lett  till en planerad 
fördjupning av jämförelse avseende hemtjänsten.  

Viss tid har också ägnats åt att öka  jämförbarhe‐
ten  i det ekonomiska siffermaterial som tas fram 
till Räkenskapssammandraget. 

Framtiden 

Inför det framtida arbetet krävs att styrgruppens 
ansvar tydliggörs och att samordning sker när det 
gäller analysen av det materialet som ekonomer‐
na  tar  fram.  Det  är  viktigt  att  analysen  görs  av 
verksamheten.  Gruppen  kommer  att  fortsätta 
arbetet med att öka  jämförbarheten med  siffer‐
materialet till räkenskapssammandraget. 

Invånarjämförelse 2010 
 
Invånare 1 nov 2011 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

0‐w 14 398 10 218 9 019 11 964 12 320

0‐20 år 3 098 2 415 1 781 2 671 2 514

21‐w 11 300 7 803 7 349 9 293 9 806

0‐65 år 10 689 7 844 6 497 9 344 9 232

65‐w 3 709 2 374 2 522 2 620 3 088

80‐w 1 031 663 794 757 851

85‐w 479 317 404 376 410

80‐w % av inv antal 7,2% 6,5% 8,8% 6,3% 6,9%

85‐w % av inv antal 3,3% 3,1% 4,5% 3,1% 3,3%  
 

Kommentar: Andelen invånare som är 80 år eller 
äldre är högre än riksgenomsnittet (5,4 %) för alla 
kommunerna.  Strömstad  har  lägst  andel  80  år 
och  äldre medan  Sotenäs  har  högst  andel.  I  de 
flesta  av  nyckeltalen  används  invånarantalet  för 
att kunna göra en  jämförelse mellan kommuner‐
na. 

Övergripande nyckeltal 

Nyckeltalet  visar  den  totala  kostnaden  för  för‐
valtningen.  Här  ingår  samtliga  bokförda  kostna‐
der exkl. semesterlöneskuld. Kostnaden delas sen 
med det totala antalet invånare i kommunen per 
den 1 nov  2011. Munkedal,  Sotenäs och  Ström‐
stad  har  kostnader  för  arbetslivsenheten  inom 
verksamhetsområdet. 
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Omsorgsförvaltningens totala verksamhet, net‐
to/invånare, tkr 

20
,5

17
,9 2
0,
8

17
,0

17
,4

21
,2

18
,5 2
0,
9

17
,0

17
,419
,9 21
,3

17
,1 18
,721

,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2009 2010 2011

  

Lysekils kommentar:   

Under 2011 har Socialnämnden  i Lysekil bestämt 
att avveckla ett av kommunens särskilda boende 
från halvårsskifte p.g.a.    för många  tomma plat‐
ser, detta  för att komma tillrätta med budgetav‐
vikelser. Förvaltningen har även sett över grund‐
bemanningen på alla boenden och vakanstjänster 
i kommunen. 

Munkedals kommentar: 

Äldreomsorgens  kostnader  har  ökat  totalt,  sär‐
skilt  höga  ökade  kostnader  för  korttidsboende. 
Under 2011 har man  även haft  inköpsstopp un‐
der period av året, vilket gör det svårt att se tyd‐
liga  trender  inom  verksamheten. Övriga  kostna‐
der har ökat proportionerligt med löneökningar. 

Sotenäs kommentar: 

Under  2009‐11  har  förvaltningen  medverkat  i 
projektet Kostnad per brukare (KPB) på SKL:s  ini‐
tiativ.  Analysen  har  visat  höga  kostnader  inom 
särskilt boende  för  äldre, daglig  verksamhet  LSS 
och placeringar av barn  inom  IFO.   Samtidigt ut‐
märks  kommunen  av  låga  kostnader  för  försörj‐
ningsstöd. 

Under 2011 var det utbildningsstopp och en sär‐
skild anställningsprövning infördes under hösten i 
syfte att få ökad kostnadskontroll. 

För  Sotenäs  del  har  den  totala  nettokostnaden 
ökat med 2,7 Mkr, vilket är något lägre än budge‐

terade  löneökningar  under  året.  Samtidigt  har 
antalet  invånare minskat med  37  personer  jmf 
med  2010.  Sotenäs  har  även  störst  andel  80‐W 
(8,8 %) att jämföra med riket som ligger på 5,4 %. 
För Sotenäs del ingår även Arbetslivsenheten som 
utgör 588 kr per invånare. 

Strömstads kommentar: 

Strömstad  har  lägst  kostnad  för  vård  och  om‐
sorgsverksamheten som helhet utslaget per invå‐
nare.  

I Strömstad har det funnits en uppdelning när det 
gäller  socialtjänst  och  LASS/LSS  där  vuxna  21  år 
och  uppåt  fått  stöd  inom  omsorgsförvaltningen 
och de under 21 år genom barn och utbildnings‐
förvaltningens  försorg. Under år 2011 har all so‐
cialtjänst‐verksamhet  överflyttats  till  Omsorgs‐
förvaltningen och de kostnader som under del av 
året har bokförts  inom Barn‐ och utbildningsför‐
valtningen  har medräknats  i  resultatet. Måltids‐
organisationen ligger kvar inom BUN men den del 
av  kostnaden  som hör  till Omsorgsförvaltningen 
ingår i jämförelsen. 

I  Strömstad,  Sotenäs  och Munkedal  ingår  verk‐
samhet  för  Arbetslivsenheter,  vilket  inte  ingår  i 
övriga jämförelsekommuner.  

Tanums kommentar: 

Under  2011  har  Omsorgsnämndens  ansvarsom‐
råde  i  Tanum utökats med  integrationsverksam‐
het  och  mottagande  av  ensamkommande  barn 
och ungdomar. 

Det ökade behovet av vård‐ och omsorgsinsatser 
inom  individ‐ och  familjeomsorgen och äldreom‐
sorgen har medfört en höjning  i nettokostnader‐
na  för  vård  och  omsorg  totalt.  Samtidigt  har 
kommunens  antal  invånare,  inklusive  personer 
över 80 år, minskat något. Detta resulterade i att 
kommunens  nettokostnad  för  vård  och  omsorg 
per  invånare har ökat med 9 procent  från 2010 
till 2011. 
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Nyckeltal för äldreomsorg 

Nettokostnad äldreomsorg per invånare 80‐W år 

Nyckeltalet  visar  den  totala  nettokostnaden  för 
äldre‐ och handikappomsorg. Här  ingår bokförda 
kostnader för äldreomsorg; SoL och HSL. Kostna‐
den divideras med antal  invånare 80 år eller äld‐
re. Munkedal har den högsta nettokostnaden och 
Sotenäs den lägsta för 2011. 
 
Nettokostnad äldreomsorg/invånare 80‐W år, tkr 
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Lysekils kommentar: 

Kostnader för verksamheten har ökat då fler per‐
soner  med  stora  omsorgs‐  och  omvårdsbehov 
haft ökat behov av  insatser. Även för bostadsan‐
passning har  kostnaderna ökat då  allt  fler  väljer 
att bo kvar i egna hemmet. 

Munkedals kommentar: 

Personer över 80 år har fler insatser över dygnet. 
Kommunen  är  vidsträckt  geografiskt  sett,  vilket 
innebär  högre  kringkostnader  i  form  av  resor, 
restid samt personal tid. Trots minskat antal per‐
soner  i kategorin har kostnaderna ökat. Trenden 
går mot ökande antal äldre personer  inom kom‐
munen så behovet inom kategorin bör ses över. 

Sotenäs kommentar: 

Under budgetarbetet  inför kommande år antogs 
som  inriktningsmål att Bankeberg skall avvecklas 
som särskilt boende för äldre under hösten 2012. 
Nettokostnaden ökade mellan 2010 och 2011 och 
var  i  paritet med  dem  budgeterade  löneökning‐

arna  under  året. Hemtjänsten minskade  kostna‐
derna under året inkl. löneökningar och kom ner i 
det uppsatta målet  för timpriset som var satt till 
371  kr.  Kostnaden  för  bostadsanpassning  ökade 
kraftigt  under  året  och  hamnade  på  1,9  Mkr 
(2010 0,8 Mkr) 

Strömstads kommentar: 

Strömstad har ökat sin nettokostnad äldreomsorg 
per invånare 80 år ‐ w från 166 489 kr år 2010 till 
167 790 kr år 2011, vilket motsvarar knappt ca 1 
%. Denna ökning är  lägre än  löneökningarna  för 
samma period. 

Tendensen  är  att  ökade  personalinsatser  krävs 
för extra  insatser för brukare med stora omvård‐
nadsbehov. Det gäller såväl demenssjukdom som 
somatiskt sjuka. Dessa insatser är nödvändiga för 
att upprätthålla en god och säker omsorgskvalité 
med medicinsk  säkerhet  för brukarna men även 
för  att  säkerställa  en  acceptabel  arbetsmiljö  för 
personalen. 

Personalresurser har i stor utsträckning fått inrik‐
tas på ett mindre antal brukare med mycket stora 
omvårdnadsbehov.  Nedläggning  av  avdelning  2 
på  sjukhuset  har  resulterat  i  en  kännbart  ökad 
vårdtyngd inom särskilt boende och korttidsvård.  

Tanums kommentar: 

Äldreomsorgen har målmedvetet arbetat med att 
enskilda individers behov av hjälp och stöd skulle 
utgå  främst  ifrån det ordinära boendet.  Som en 
följd  av  det  har  vi  under  2011  uppmärksammat 
en  tendens  inom  särskilda  boenden  att  omsätt‐
ning  av  personer  (in  och  utflyttning)  har  ökat 
kraftigt. Samtidigt har hemtjänstens insatser ock‐
så ökat  inte bara  i  volym, utan också  vad  gäller 
serviceutbud (hemsändning av varor och leverans 
av  varm mat  har  inkluderats  och  dessutom  ut‐
ökats under 2011).  
Kostnaderna  för  hemtjänsten  såväl  som  för  sär‐
skilda  boenden  ökade.  Inom  särskilda  boenden 
blev det dyrare p.g.a. tillfälligt  lägre beläggnings‐
grad  samt  en  viss  ökad  vårdtyngd.  Kostnaderna 
för  förstärkningsinsatser  på  särskilda  boenden 
och  i korttidsvård uppgick till ca 1 mkr 2011. Ar‐
betet pågår med att omfördela personal från sär‐
skilt boende och korttidsboende till hemtjänsten. 
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Strukturkostnadsindex äldreomsorg 

Strukturkostnadsindex  är  en  indikator  på  om 
kommunen har högre eller lägre kostnader än de 
som motiveras av den egna strukturen enligt det 
statliga utjämningssystemet.  

Kommunens  kostnader  per  invånare  varierar 
bland  annat  beroende  på  strukturella  skillnader 
som gör att behovet av  kommunala  verksamhe‐
ter,  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. 
 
Strukturkostnadsindex äldreomsorg 

År Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2007 98,6 118,0 113,0 108,8 108,0

2008 99,4 120,6 114,6 101,7 106,5

2009 106,5 117,2 111,4 108,7 107,3

2010 110,3 117,5 103,2 110,6 107,9  
 

NKI äldreomsorg 

Nyckeltalen är hämtat  från  socialstyrelsens mät‐
ningar. 
 
Äldreomsorg, NKI hemtjänst 

År Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2009 70 76 72 77 81

2010 78 76 77 82 79

2011 70 80 77 77 73  
 
Äldreomsorg, NKI Särskilt boende 

År Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2009 61 73 71 82 71

2010 66 77 77 75 78

2011 65 75 80 73 78  
 

Lysekils kommentar: 

NKI har minskat  jämfört med 2010 för hemtjäns‐
ten, men  står  på  samma  nivå  vad  gäller  särskilt 
boende. Verksamhetens arbete med organisation 
och kvalitetsutveckling pågår kontinuerligt. Arbe‐
te  pågår  för  att  utveckla  och  stärka  kvaliteten  i 
verksamheten.  

Munkedals kommentar: 

Hemtjänsten  och  boendena  håller  ungefär  sam‐
ma nivå som året  innan,  inga större förändringar 
har skett mellan åren.  

Sotenäs kommentar: 

NKI visar nöjdheten hos brukarna. 100 är max och 
för  särskilda boenden  i  riket är medelvärdet 70. 
När det gäller hemtjänsten är genomsnittet i riket 
75.  I  Socialstyrelsens Nöjd Kund  Index  (NKI)  fick 
äldreboenden  och  hemtjänst  i  Sotenäs  mycket 
goda omdömen av brukarna under 2011.  

Strömstads kommentar: 

Strömstads kommun har en äldre‐ och funktions‐
hinderomsorg med kostnader  i nivå med genom‐
snittet  jämfört  med  de  flesta  kommunerna. 
Nöjdheten hos brukarna är hög.  

Nöjd kund Index på våra boende är 73 (på en 100 
gradig skala) där genomsnittet är 70. Indexvärdet 
har  sjunkit mellan åren 2010 och 2011  för  såväl 
Strömstad  som  för  genomsnittet.  NKI  för  hem‐
tjänsten är 77 medan genomsnittet är 75. 

Utbudet av service  i kommunens särskilda boen‐
den, i hemtjänst är gott. Kontinuiteten, dvs. att så 
litet antal personal som möjligt ska besöka bruka‐
ren, är även hög. 

Tanums kommentar: 

Nöjdheten  hos  brukarna  I  Tanum  är  hög.  Nöjd 
kund Index i Tanums kommun på boende i äldre‐
omsorgen  har  varit  78,  oförändrat  jämfört med 
förra året. Detta är den näst högsta värdet efter 
Sotenäs kommun i Norra Bohuslän. För hemtjäns‐
ten har värdet blivit 73 år 2011. Detta indexvärde 
har  sjunkit  från  79  2010  antagligen  p.g.a.  infö‐
randet av valfriheten  inom hemtjänst som resul‐
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terade  i  förändringar  i  verksamheten  vilka  har 
verkat orsakat en viss oro hos brukarna. 

 

Öppna jämförelser, kvalitet i äldreomsorgen 

Siffror  inom parantes  i tabellerna nedan avser år 
2010. 
 
1. Bemötande 
Procentandel nöjda med personalens 
bemötande 
Kommuner  Hemtjänst  Särskilt boende 

   Total  Total 

Riket  78 (80)  67 (72) 

Lysekil  77 (75)  67 (61) 

Munkedal  84 (86)  77 (80) 

Sotenäs  81 (78)  75 (78) 

Strömstad  85 (90)  74 (82) 

Tanum  79 (84)  75 (84) 

 
2. Inflytande 
Procentandel nöjda med hur personalen 
tar hänsyn till åsikter/önskemål 
Kommuner  Hemtjänst  Särskilt boende 

   Total  Total 

Riket  78 (67)  51 (55) 

Lysekil  61 (64)  36 (54) 

Munkedal  74 (67)  53 (67) 

Sotenäs  65 (61)  63 (55) 

Strömstad  67 (79)  43 (67) 

Tanum  53 (65)  64 (56) 

 
3. Maten 
Procentandel nöjda med hur maten 
smakar 
Kommuner  Hemtjänst  Särskilt boende 

   Total  Total 

Riket     50 (53) 

Lysekil     45 (47) 

Munkedal     58 (55) 

Sotenäs     72 (64) 

Strömstad     46 (43) 

Tanum     54 (57) 

 

4. Social samvaro och aktivitet 
Procentandel nöjda med möjligheten 
att få komma ut när du vill 
Kommuner  Hemtjänst  Särskilt boende 

   Total  Total 

Riket     31 (29) 

Lysekil     20 (20) 

Munkedal     29 (20) 

Sotenäs     33 (22) 

Strömstad     29 (40) 

Tanum     47 (29) 

 
Avgiftsjämförelse 
 

2011 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Trygghetslarm kr/mån 200 188 200 176 190

Hemsjukvård kr/tim 200 250 250 258 325

Matdistribution kr/port 56 49 49 46 56

Matavg särskilt boende 

kr/mån 2 654 2 975 2 800 2 689 2 982  
 

2012 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Trygghetslarm kr/mån 200 193 205 182 192

Hemsjukvård kr/tim 200 250 256 267 354

Matdistribution kr/port 57 53 59 48 57

Matavg särskilt boende 

kr/mån 2 728 3 058 3 300 2 778 3 016  
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Handikappomsorg 
Nettokostnad LSS LASS Psykiatri per  
invånare 0‐64 år 

Nyckeltalet  visar  den  totala  nettokostnaden  för  LSS, 
LASS  och  psykiatri.  Kostnaden  divideras  med  antal 
invånare  0‐64  år.  För  2011  har  Sotenäs  tillsammans 
med Lysekil den högsta nettokostnaden per  invånare 
0‐64 år och Tanum har den lägsta.  

 

Nettokostnad LSS LASS Psykiatri/ invånare 0‐64 
år, kr 
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Lysekils kommentar: 

Lysekil har höga kostnader/invånare  i  jämförelse 
med de  andra  kommunerna och  får därmed er‐
sättning  från  utjämningsbidraget.  Verksamheten 
har  utökats  de  senaste  åren  då många  familjer 
och unga vuxna har behov av  insatser. Det gäller 
främst  för  insatserna  avlösarservice,  korttidsbo‐
ende, korttidstillsyn och gruppboende. 

Munkedals kommentar: 

Inga  specifika  trender  kan  ses,  dock  finns  en‐
gångsposter  på  några miljoner  i  kostnader  som 
ger  en  effekt  just  detta  år.  Omfördelningar  av 
kostnader har dock skett inom området. 

Sotenäs kommentar: 

Sotenäs  kommun  har  tillsammans  med  Lysekil 
den högsta nettokostnaden och den har  fortsatt 
att  öka  mellan  åren  2009‐2011.  Mellan  2010‐
2011  minskade  antal  invånare  mellan  0‐64  år 
med 103 personer samtidigt som nettokostnaden 
ökade med  ca  1,2 Mkr.  Resultatet  för  projektet 
Kostnad per brukare  (KPB)  visar höga  kostnader 
för daglig verksamhet LSS.  

Strömstads kommentar: 

Strömstad  har  näst  lägst  nettokostnad  i  denna 
jämförelse med närliggande kommuner. 

Enstaka ärenden kan medföra stora variationer  i 
kostnader mellan åren.  

I  Strömstad  har  det  funnits  en  uppdelning  där 
vuxna  21  år  och  uppåt  fått  stöd  inom  omsorgs‐
förvaltningens  ramar och de under 21 år genom 
barn och utbildningsförvaltningens försorg.   Från 
2011  övertogs  all  LSS‐verksamhet  av  omsorgs‐
nämnden  och  samtliga  kostnader  ingår  i  denna 
jämförelse. 

Tanums kommentar: 

Handikappomsorgens kostnader per invånare har 
minskat p.g.a. en minskad volym, ca 1000 timmar 
när det gäller personlig assistans. Antalet brukare 
har inte förändrats under 2011. 
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Individ‐ och familjeomsorg 
Nettokostnad individ‐ och familjeomsorg  
per invånare 0‐w år 

Nyckeltalet  visar  den  totala  nettokostnaden  för 
individ‐  och  familjeomsorg.  Kostnaden  divideras 
med antal invånare 0‐w år. Lysekil, och Munkedal 
sticker  ut med  höga  kostnader  för  individ‐  och 
familjeomsorg. Strömstad har lägst kostnader per 
invånare. Orsaker som påverkar skillnader mellan 
kommunerna kan vara kostnader för institutions‐
placeringar,  försörjningsstöd  och  förebyggande 
verksamhet samt utvecklingen av invånarantalet.  
 
Nettokostnad individ‐ och familjeomsorg/ invåna‐
re 0‐64 år, kr 
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Lysekils kommentar: 

Lysekil  har  under  2011  ökat  antalet  vårddygn. 
Kostnadsmässigt har inga stora förändringar skett 
sedan 2010. 

Munkedals kommentar: 

Kostnaden  för  placering  av  unga  och  familje‐
hemsplaceringar står för ökningen. 

Kostnaden för försörjningsstöd har minskat. 

Sotenäs kommentar: 

Sotenäs  kommun har den näst  lägsta nettokost‐
naden  i  de  fem  kommunerna  endast  Strömstad 
har  lägre  nettokostnader.  Enligt  kostnader  per 
brukare (KPB) har IFO höga kostnader för placer‐
ingar  av  barn.  Samtidigt  utmärks  kommunen  av 
låga kostnader för försörjningsstöd. 

Strömstads kommentar: 

Strömstad har  lägst nettokostnad  i denna  jämfö‐
relse.  Lågt  försörjningsstöd  är  en  förklaring  (se 
tabell Försörjningsstöd kostnad per invånare). 

I  Strömstad  har  det  funnits  en  uppdelning  där 
vuxna  21  år  och  uppåt  fått  stöd  inom  omsorgs‐
förvaltningens  ramar och de under 21 år genom 
barn  och  utbildningsförvaltningens  försorg.  Från 
1:a april 2011 övertogs verksamheten i sin helhet 
av omsorgsnämnden. I jämförelsen ingår även de 
kostnader som bokfördes  inom barn‐ och utbild‐
ningsnämnden under första delen av året. 

Tanums kommentar: 

Den  verksamhet  som  har  bidragit mest  till  om‐
sorgsnämndens  underskott  var  institutionsvård 
barn och unga. Kostnadsökningen berodde fram‐
för allt på en ökning av  institutionskostnader  för 
barn‐ungdom, där ökningen jämfört med 2010 är 
1 689 tkr.  

Antalet  dygn  på  institution  för  barn/ungdomar 
har ökat med 80 procent  från 563 dygn 2010 till 
1011  dygn  2011.  Familjehemsvård  för  barn  har 
minskat från 5375 dygn 2010 till 4645 dygn 2011.  

Antalet  dygn  på  institution  för  vuxna  har  ökat 
från 575 dygn 2010 till 622 dygn 2011.  

En minskning  av  familjehemsvård  för  vuxna  har 
skett från 695 dygn 2010 till 40 dygn 2011. Detta 
berodde  på  att  bistånd  gavs  till  kontaktfamiljs‐
stöd. 

 

Strukturkostnadsindex  individ‐  och  familjeom‐
sorg 

Strukturkostnadsindex  är  en  indikator  på  om 
kommunen har högre eller lägre kostnader än de 
som motiveras av den egna strukturen enligt det 
statliga utjämningssystemet. 

Kommunens  kostnader  per  invånare  varierar 
bland  annat  beroende  på  strukturella  skillnader 
som gör att behovet av  kommunala  verksamhe‐
ter,  eller  kostnaderna  för  dessa,  är  högre  eller 
lägre än riksgenomsnittet. 

 26



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. 

 
Strukturkostnadsindex, individ‐ och familjeom‐
sorg 

År Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2007 136,4 118,5 102,5 92,7 120,0

2008 132,9 116,5 107,0 107,8 126,3

2009 125,7 129,5 127,1 113,1 134,5

2010 134,1 145,2 134,4 112,4 135,1  
 

 
Försörjningsstöd kostnad per invånare 

Nyckeltalet  visar  utbetalt  försörjningsstöd  per 
samtliga  invånare  i  kommunerna. Munkedal  lig‐
ger högst följt av Lysekil. 

 
Försörjningsstöd kostnad/invånare 0‐w, kr 
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Lysekils kommentar: 

Antalet bidragshushåll har ökat något men  sam‐
tidigt  sjönk  bidragskostnaden  per  hushåll  under 
2011.  Detta  gör  att  den  totala  kostnad  för  för‐
sörjningsstöd  har  minskat  mot  föregående  år. 
Utredning om  långvarigt bidragsberoende plane‐
ras för 2012. 
 

Munkedals kommentar: 

En översyn av hur försörjningsstöd hanterats har 
gjorts och arbetssätt har ändrats. Detta har gett 
resultat och kostnaderna har minskat. 

Sotenäs kommentar: 

Kostnaderna  för ekonomiskt bistånd har minskat 
med  2,4 %  jämfört med  föregående  år.  Sotenäs 
utmärker  sig  som en  kommun med mycket  låga 
socialbidragskostnader.  Sotenäs  utmärker  sig 
också som en kommun där det är  få kommunin‐
vånare  som  är  långvarigt bidragsberoende. KPB‐
rapporten bekräftar detta.  

Strömstads kommentar: 

Strömstad har lägst bruttokostnad av jämförande 
kommuner.  Bruttokostnad  för  försörjningsstöd 
uppgick för år 2011.  

Andelen av befolkningen i Strömstad som får för‐
sörjningsstöd  är  mycket  låg.  Detta  gäller  även 
ungdomar. 

Låg  arbetslöshet,  upparbetade  samverkansfor‐
mer  och  rutiner  samt  erfaren  personal  har  stor 
betydelse.  Samlokalisering  med  Arbetsförmed‐
ling,  Försäkringskassan,  skattemyndigheten  samt 
Arbetslivsenheten  ger  alternativ  till  försörjnings‐
stöd.   

Utbetalt  försörjningsstöd  år  2011:  2 796  tkr/ 
Budget 2011: 3 300 tkr 

Tanums kommentar: 

Nettokostnaden  för  försörjningsstöd  har  ökat 
från  4,9 mkr  2010  till  5,2 mkr  2011. Antalet  bi‐
dragsmånader  har  också  ökat  från  773  2010  till 
794  2011.  Antalet  hushåll  har  ökat  från  185  till 
186 hushåll,  samtidigt  som genomsnittstiden  för 
försörjningsstöd  har  också  ökat  från  4,2  till  4,3 
månader mellan 2010 och 2011.  Försäkringskas‐
san har  skärpt  sina  regler när det gäller  fortsatt 
tidsbegränsad  sjukersättning.  I  Tanum  har  fler 
sökt  bistånd  för  tandvård  samt  flyttkostnader 
2011. Flera klienter har haft lägre inkomster sam‐
tidigt  som  ärenden med  komplex  social  proble‐
matik har ökat. 
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VA‐verksamhet 

Arbetet  med  att  jämföra  VA‐verksamheter  på‐
börjades 2002. En arbetsgrupp, bestående av en 
ekonom  från varje kommun,  samlar  in och  sam‐
manställer  uppgifter. Arbetsgruppen  samarbetar 
med en referensgrupp, bestående av kommuner‐
nas VA‐chefer. 

Syftet med  jämförelserna är  i  första hand att  se 
om kommunerna kan  lära av varandra men även 
att  kunna  finna  förklaringsfaktorer  till  de  stora 
skillnader som finns i avgiftsuttag mm.  

Gemensamt  för samtliga kommuner  i benchmar‐
kinggruppen  är  att VA‐taxan  ligger över  genom‐
snittet  i  landet.  Orsaker  till  detta  är  bl  a  olika 
geografiska  och  geologiska  förutsättningar  samt 
ojämn belastning över året.  

Riksdagen har antagit en ny lag om allmänna vat‐
tentjänster  som  gäller  från  1  januari  2007.  Lag‐
stiftningen  ställer  bland  annat  krav  på  att  VA‐
verksamheten  särredovisas  från  annan  verksam‐
het. Huvudsyftet är att säkerställa att avgiftsutta‐
get 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 kun‐
na göra jämförelser även på riksnivå. Jämförelse‐
tal  på  riksnivå  bygger  på  statistik  från  Svenskt 
Vatten och avser kommuner med ett  invånaran‐
tal mellan 10 000 och 25 000. Tanken är att nyck‐
eltalen  skall  belysa  verksamheten  ur  olika  per‐
spektiv,  som  produktion,  miljö,  ekonomi  samt 
kvalitet och störning. 

Produktion 

Tillskottsvatten, m3/km avloppsledning och dygn

2009 2010 2011

Lysekil 33,56 26,02 49,21

Munkedal 14,79 9,94 17,69

Sotenäs 23,53 22,63 21,19

Strömstad 8,92 9,80 6,97

Tanum 15,84 12,75 16,41

Riket 20,73 22,32  

Med  tillskottsvatten avses hur mycket den  rena‐
de 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 myck‐
et av nederbördsmängden under året.  I Sotenäs 
består  ledningsnätet på många håll av kombine‐
rade  spillvatten‐  och  dagvattenledningar  vilket 
bidrar till ett högt värde.  

Utläckage dricksvatten, m3/ km vattenledning och dygn

2009 2010 2011

Lysekil 6,40 8,05 7,52

Munkedal 2,16 1,92 2,82

Sotenäs 8,11 6,59 6,60

Strömstad 4,87 5,87 5,24

Tanum 1,64 2,04 1,49

Riket 7,11 6,19  

Med utläckage dricksvatten avses hur mycket den 
producerade  volymen överstiger den  sålda  voly‐
men.  Denna mängd har sedan ställts i relation till 
antalet  km  dricksvattenledning.  Ett  lågt  värde 
indikerar ett bra ledningsnät för dricksvatten med 
lite utläckage. Tanum och Munkedal visar bättre 
värden jämfört med genomsnittet för riket. 

Miljö 

Elförbrukning kWh / m3 producerad volym dricksvatten

2009 2010 2011

Lysekil 0,55 0,54 0,52

Munkedal 0,43 0,42 0,51

Sotenäs 0,57 0,61 0,58

Strömstad 0,55 0,57 0,73

Tanum 1,06 1,07 1,09

Riket 0,70 0,85  

Nyckeltalet  visar  elförbrukningen  för  vattenverk 
och tryckstegring  förhållande till volym. Kommu‐
nens  topografi  påverkar  nyckeltalet.  Samtliga 
kommuner förutom Tanum hävdar sig väl i jämfö‐
relse med  riket.  Tanum  har  långa  ledningar  och 
stora  höjdskillnader mellan  vattentäkt  och  verk 
samt mellan verk och abonnent  som ger hög el‐
förbrukning. 

Elförbrukning kWh / m3 renad volym avloppsvatten

2009 2010 2011

Lysekil 0,60 0,72 0,60

Munkedal 0,99 1,10 0,79

Sotenäs 0,54 0,56 0,58

Strömstad 0,83 0,70 0,93

Tanum 0,98 1,18 0,85

Riket 0,71 0,67  

Nyckeltalet  visar  den  elförbrukningen  för  av‐
loppsreningsverk  i  förhållande  till  renad  volym. 
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Ett större antal små reningsverk påverkar nyckel‐
talet för Tanum och Munkedal negativt. 

Kemikaliekostnad kr/ m3 renad volym avloppsvatten

2009 2010 2011

Lysekil 0,18 0,28 0,32

Munkedal 0,40 0,50 0,38

Sotenäs 0,52 0,45 0,53

Strömstad 0,27 0,33 0,38

Tanum 0,62 0,68 0,42

Riket 0,29 0,30  

Nyckeltalet visar kostnaden för tillsatser av kemi‐
kalier  vid  rening  i  förhållande  till  volym.  Anled‐
ning  till  att  mäta  kostnad  i  stället  för  faktisk 
mängd beror på att kemikalierna levereras i olika 
form vilket  försvårar  jämförelser baserad på  för‐
brukad kvantitet. 

Ekonomi 

Driftskostnader, exkl. kapital‐kostnader kr / m3 såld volym

2009 2010 2011

Lysekil 29,60 31,97 28,02

Munkedal 27,96 28,00 25,56

Sotenäs 22,20 20,63 24,84

Strömstad 24,87 31,47 31,39

Tanum 32,90 35,23 40,57

Riket 22,74 23,40  

Nyckeltalet  visar  totala driftskostnader exklusive 
kapitalkostnader  i  förhållande  till  såld  volym. 
Samtliga  kommuner  ligger  över  jämförelsetalet 
för riket. Höga kostnader kan bero på många små 
anläggningar,  förhållandevis  låg  volym  och  få 
abonnenter, höga kostnader för ledningsdragning 
etc.  I  Sotenäs beror den  relativt  låga  kostnaden 
för  såld  volym delvis på  stordriftsfördelar. Kom‐
munen  har  en  jämförelsevis  stor  vattenproduk‐
tion tack vare storförbrukare som fiskberednings‐
industrin och på grund av att de flesta hushållen 
är anslutna till kommunalt vatten.  

Tanums  kommun  har  under  2011  sålt  en  något 
mindre mängd  vatten  än  föregående  år.  Samti‐
digt har driftkostnaderna varit högre bland annat 
beroende på att personalstyrkan utökats och att 
konsultkostnaderna för bland annat kapacitetsut‐
redningar och kartläggningar varit högre än  tidi‐
gare. 

Årsavgift normalvilla, kr / år

2009 2010 2011

Lysekil 6 063 6 063 6 375

Munkedal 7 380 7 380 7 624

Sotenäs 7 140 7 140 7 728

Strömstad 6 853 6 853 6 855

Tanum 7 810 7 810 7 940

Riket 5 632 5 823 6 020  

Årsavgifter för en villa med 150 m3 årsförbrukning 
av  vatten.  Samtliga  kommuner  ligger  betydligt 
över  riksgenomsnittet  och  Munkedal,  Sotenäs 
och  Tanum befinner  sig bland de 40  kommuner 
som har  landets högsta VA‐taxa.  Lysekil och  So‐
tenäs har genom relativt stora taxehöjningar för‐
sämrat sina positioner från 2010.  

Kvalitet och störning 

Antal läckor per km dricksvattenledning

2009 2010 2011

Lysekil 0,07 0,09 0,07

Munkedal 0,06 0,07 0,11

Sotenäs 0,04 0,13 0,09

Strömstad 0,04 0,07 0,04

Tanum 0,04 0,07 0,02

Riket 0,08 0,08  
Antal stopp per km avloppsledning

2009 2010 2011

Lysekil 0,01 0,02 0,01

Munkedal 0,02 0,03 0,02

Sotenäs 0,07 0,13 0,19

Strömstad 0,04 0,03 0,01

Tanum 0,12 0,06 0,07

Riket 0,12 0,12  

Samtliga kommuner utom Sotenäs visar en jämn‐
het över åren. 

Sammanfattning 

Baserat  på  2010  års  uppgifter  ligger  samtliga 
kommuner  sammantaget  för  utvalda  nyckeltal 
bättre  än  riket.  Strömstad  och Munkedal  är  de 
kommuner  som  har  bäst  värden.  På  en  något 
lägre nivå  följer Lysekil, Sotenäs och Tanum som 
en relativt samlad grupp. 

Framtid 

En ökad dialog mellan referensgrupp och arbets‐
grupp  hade  varit  önskvärd.  Tänkbara  områden 
inom ett utökat samarbete kan vara framtagande 
av  kvalitetsnyckeltal ur ett brukarperspektiv och 
förbättrad  information  till  abonnenter  och  all‐
mänhet. 
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IT 

Stora  förändringar  inom  IT‐verksamheten  i norra 
Bohusläns  kommuner  inleddes  under  2011  och 
fortsätter  under  2012. Den  största  förändringen 
är  sammanslagningen  av  IT‐verksamheterna  i 
Lysekils och Munkedals kommuner dit även Sote‐
näs  kommun  fattat  ett  principbeslut  om  anslut‐
ning. 

Under  2011  avslutades  en  gemensam  upphand‐
ling för samtliga fem kommuner om fast och mo‐
bil  telefoni  samt  viss  datakommunikation.  Avtal 
tecknades med  Telia.  Totalt  kommer  kostnaden 
per enhet kommunikation att minska. Om  total‐
kostnaden minskar beror av utvecklingen av tota‐
la trafikvolymen. 

I samtliga  fem kommuner har aktiviteterna kring 
fiberföreningar  på  landsbygden  varit  aktuella 
under  2011.  I  Munkedals  kommun  var  vid  ut‐
gången av året hela landsbygdsområdet intäkt av 
fiberföreningar.  För  att  stödja  fiberföreningar 
under uppstartstiden i de övriga fyra kommuner‐
na  anställdes  inom  ett  Leaderprojekt  från  maj 
2011  en  ”fiberlots”.  Resultatet  blev  att  många 
nya föreningar kom igång. 

Med hänvisning  till de  stora  förändringarna  i  IT‐
verksamheterna,  som  igångsattes  i  samtliga 
kommuner  under  2011,  har  beslutats  att  avstå 
från  att  genomföra  den  jämförande  Benchmar‐
king för 2011.  

 
Händelser av betydelse inom IT i Strömstads 
kommun 2011 

 Valemyrskolan, Bojarskolan, Ekoparken, Re‐
ningsverket och Avfallsverket har fått fiberför‐
bindelse till sina verksamheter. Detta har skett 
i egen regi och kommunen äger denna fiber 

 Påbörjad förstudie för att migrera från Novell 
till MSKD 4.2 

 Arbete med att ta fram en Infrastrukturplan. 
Planen förväntas bli antagen politiskt under 
sommaren 2012 

 Strömstads Kommun deltog i IT‐Q enkäten 
2011 

 Tagit fram ”Riktlinjer för Sociala medier” 

Händelser av betydelse inom IT i Tanums kom‐
mun 2011 

 Påbörjat migrering  till Windows  7  och MSKD 
4.2 

 Startat  diskussioner med  Telia  om migrering 
av verksamhetsnätet till Telia‐WAN samt fibre‐
ring av fler verksamheter 

 Anmält intresse till fiberföreningar att fiberan‐
sluta  kommunala  verksamheter  inom  deras 
verksamhetsområden 

 En ny IT‐infrastrukturplan antogs av Kommun‐
styrelsen hösten 2011 

 
Händelser av betydelse inom IT i Lysekil, Mun‐
kedal och Sotenäs kommuner 

2011 präglades av arbetet med att gå samman till 
en IT‐organisation. Detta medförde att antal pro‐
jekt hölls nere  i respektive kommun till ett mini‐
mum,  dock  genomfördes  redan  påbörjade.  Alla 
investeringar hölls på minimal nivå. 

 I  Lysekil  fortsatte  arbetet  med  nytt  Intranät 
och portaldokumenthandtering. En ny skolpor‐
tal installerades och infördes i verksamheten 

 I Munkedal  togs  resurser  fram  för  att  börja 
driva ett  så kallat Privat Cloud, vilket  innebär 
en molntjänst för ett begränsat antal aktörer. I 
detta  moln  installerades  sedan  ett  nytt  PA‐
system  som  skall  serva  c:a  4500  användare  i 
Munkedal,  Lysekil  och  Sotenäs 
Det  tidigare  växelsamarbetet mellan  nämnda 
kommuner lades också över i molnet 

 I Sotenäs så infördes Single Sign On (SSO) med 
SITHS‐kort  (digitala  id‐kort)  i  Citrixmiljön. 
Startades  översyn  av  IT‐infrastruktur  p.g.a. 
ombyggnation av kommunhuset 
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Personal 

Personalcheferna  har  sedan  länge  haft  ett  nät‐
verk där man regelbundet träffats för att diskute‐
ra gemensamma  frågor. År 2002 startade perso‐
nalchefsgruppen upp sin del av det gemensamma 
benchmarkingprojektet, med  huvudsaklig  inrikt‐
ning på två frågor, nämligen att 

 utveckla personalboksluten i kommunerna och 
i  det  jobbet  ta  fram  gemensamma  nyckeltal 
för  väsentliga  personalförhållanden  som  un‐
derlättar jämförelser mellan kommunerna 

 analysera  kommunernas  personalkostnader 
varvid bland annat kostnader för sjukfrånvaro, 
personalrörlighet  och  kompetensutveckling 
analyseras särskilt 

Den  första  punkten  har  utvecklats  enligt  ur‐
sprungsplanen men den andra har man inte lyck‐
ats med  fullt  ut,  främst  på  grund  av  att  bench‐
markingarbetet har varit vilande under några år. 
Från  år  2009  har  arbetet  återigen  aktualiserats 
och det finns nu en aktiv arbetsgrupp bestående 
av personalsekreterare  från samtliga kommuner. 
Uppdraget  är  att  fortsätta  arbetet med  nyckel‐
talsjämförelser och analyser. 

Kommuner  är  personalintensiva  och  personal‐
kostnaden  svarar  för mer  än  50  procent  av  de 
totala  kostnaderna  i  en  kommun.  Nyckeltalen 
nedan  visar  antal  anställda,  personalstruktur 
samt sjukfrånvaro i de fem kommunerna. De fles‐
ta nyckeltal redovisas i absoluta tal, någon juster‐
ing  för  kommunstorlek  eller  andra  strukturella 
skillnader har inte gjorts.  

Totalt antal månadsanställda 
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Förändring av totalt antal månadsanställda 

LysekilMunkedal Sotenäs Strömstad Tanum
2008‐2009 ‐7,2% ‐2,7% ‐0,7% ‐4,6% ‐1,1%

2009‐2010 0,2% 0,6% ‐3,1% 0,0% 1,6%
2010‐2011 ‐0,7% 1,3% ‐0,7% 1,9% 0,6%  

Diagrammet visar totalt antal anställda (månads‐
anställda, tillsvidare‐ och visstidsanställda). Samt‐
liga  kommuner  utom  Sotenäs  och  Lysekil  ökar 
totalt antal anställda. Sotenäs och Lysekil minskar 
det  totala  antalet  anställda med  nästan  1  pro‐
cent.  Den  största  ökningen  står  Strömstad  för 
med en ökning om 1,9 procent. 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal månads‐
anställda 
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Förändring  andel  tillsvidareanställda  av  totalt 
antal månadsanställda 

LysekilMunkedal Sotenäs Strömstad Tanum
2008‐2009 4,5% 1,1% 0,0% 1,1% 0,0%

2009‐2010 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% ‐2,2%
2010‐2011 0,0% ‐1,1% 0,0% ‐1,0% 0,0%  

Andelen tillsvidareanställda har nu minskat i både 
Munkedal  och  Strömstad.  Tanum,  Sotenäs  och 
Lysekil  uppvisar  samma  siffror  som  året  innan. 
Munkedal har  fortfarande  lägst andel  tillsvidare‐
anställda jämfört med övriga kommuner. Sotenäs 
har den största andelen tillsvidareanställda. 

Antal månadsanställda per 1 000 invånare 
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Förändring  antal månadsanställda  per  1 000  in‐
vånare 

LysekilMunkedal Sotenäs Strömstad Tanum
2008‐2009 ‐6,5% ‐2,4% ‐1,3% ‐2,2% ‐1,1%

2009‐2010 1,0% 0,0% ‐4,3% ‐3,3% 0,0%
2010‐2011 ‐1,0% 1,2% 3,4% ‐1,1% 0,0%  

Munkedal och Sotenäs har ökat antalet anställda 
per  1000  invånare.  Sotenäs  har  den  största  ök‐
ningen med 3,4 procent. Strömstad däremot har 
minskat  med  1,1  procent.  Lysekil  ligger  högst 
med 98 anställda per 1000 invånare. 

Sysselsättningsgrad hos kvinnor 

LysekilMunkedal Sotenäs Strömstad Tanum
Heltid 52,7% 45,1% 50,6% 69,2% 47,6%

Deltid 75‐99 27,4% 34,6% 37,8% 18,4% 30,7%
Deltid 0‐74 19,9% 20,3% 11,6% 12,4% 21,7%  

 

Tabellen visar hur kvinnors tjänstgöringsgrad för‐
delar sig  i kommunerna (avser samtliga kvinnor). 
Att kunna erbjuda önskad tjänstgöringsgrad är en 
angelägen  jämställdhetsfråga  eftersom  det 
främst är  inom kvinnodominerade yrkesområden 
som  ofrivilligt  deltidsarbete  förekommer.  Inom 
kommunal  verksamhet  återfinns  deltidsarbets‐
lösheten  främst  inom vård‐ och omsorgssektorn. 
Att öka andelen heltidstjänster, eller den genom‐
snittliga  tjänstgöringsgraden,  leder  till  minskat 
bidragsberoende,  bättre  pensionsförmåner  och 
ökade möjligheter till att vara självförsörjande. 

Strömstad har högst  andel heltidsanställda  kvin‐
nor med 69,2 procent och  lägst  ligger Munkedal 
med 45,1 procent.  I Strömstad har andelen ökat 
sedan år 2007 framför allt till följd av  införandet 
av den s.k. "Strömstadsmodellen", vilket  innebär 
att man  inom omsorgen får välja sysselsättnings‐
grad två gånger per år. Ett av skälen till att införa 
denna modell  var att möta  konkurrensen på ar‐
betsmarknaden när det gäller omvårdnadsperso‐
nal. Åtgärden syftar också till att säkra vikariebe‐
hovet.  

Åldersfördelning i procent 

LysekilMunkedal Sotenäs Strömstad Tanum
‐29 8% 6% 5% 4% 8%

30‐39 17% 18% 18% 19% 17%
40‐49 28% 27% 28% 27% 23%
50‐59 30% 32% 33% 32% 33%

60‐w 17% 17% 16% 18% 19%  

Åldersstrukturen ser ungefär likadan ut i samtliga 
kommuner.  Omkring  hälften  av  de  anställda  är 
fyllda 50 år, det vill säga har max femton år kvar 
till pension. Ungefär en tredjedel av dem har max 
fem år kvar  till pension.  Inför  framtiden handlar 
det om att  i möjligaste mån  rekrytera unga per‐
soner vilket innebär att det ligger ett stort ansvar 
på  kommunerna  att  bli mer  attraktiva  som  ar‐
betsgivare.  
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Total sjukfrånvaro i procent, utveckling över tid 
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Total sjukfrånvaro 

LysekilMunkedal Sotenäs Strömstad Tanum
Korttid 1,2% 2,3% 2,9% 2,4% 1,6%

Långtid 3,2% 2,7% 2,3% 1,8% 3,0%
Total 4,4% 4,9% 5,2% 4,2% 4,6%  

Sjukfrånvaron steg i samtliga kommuner under år 
2011. Detta är en trend som gäller hela riket. Ök‐
ningarna  i våra kommuner har varit ganska stora 
jämfört  med  föregående  år.  Vissa  kommuner 
konstaterar  att  andelen  längre  sjukskrivningar 
ökar vilket  torde var den  i huvudsak bidragande 
orsaken till den ökande totala sjukfrånvaron. Ta‐
num och Lysekil har högst andel långtidssjukfrån‐
varo medan Sotenäs har högst total sjukfrånvaro. 
Kommunerna  jobbar mycket aktivt med hälsobe‐
främjande arbete för att minska sjukfrånvaron.  

Liksom trenden i hela riket så stiger sjukfrånvaron 
i alla  fem  kommunerna.  I  Strömstad och Tanum 
har sjukfrånvaron minskat med en fjärdedel eller 
mer sedan år 2006. En förklaring till att sjukfrån‐
varon  sjunkit  rent  generellt  under  de  senaste 
åren är större fokus på hälsobefrämjande insatser 
för att höja hälsotalen. En annan bidragande or‐
sak  är  Försäkringskassans  striktare  förhållnings‐
sätt  gentemot  långtidssjukskrivna.  Ett  fortsatt 
arbete  med  att  sänka  korttidsfrånvaron  måste 
ske. 

 

Forskning och projekt 

Benchmarking  Norra  Bohuslän  har  genom  åren 
deltagit i olika forsknings‐ och utvecklingsprojekt. 
Dessa  har  beskrivits  ingående  i  tidigare  bench‐
markingrapporter. Nedan  följer ett  sammandrag 
av genomförda och pågående projekt. 

Kommunforskning i Västsverige 

Samtliga  kommuner  i  Benchmarking  Norra  Bo‐
huslän är medlemmar i Kommunforskning  i Väst‐
sverige  (KFi).  KFi  är  en  forskningsorganisation 
som  bedriver  och  förmedlar  forskning  och  ut‐
veckling  inom  ekonomi  och  organisation  i  kom‐
muner och  landsting. Alltsedan starten 1989 har 
verksamhetens  syfte  varit  att  bedriva  och  för‐
medla  forskning  inom området ekonomi och or‐
ganisation  i kommuner och  landsting. Kfi  samar‐
betar med kommuner och landsting samt univer‐
sitet  och  högskolor  i  Västsverige  för  att  initiera 
forskning och utbildning och därigenom bidra till 
att skapa en långsiktigt stark forskningsmiljö. 

Forskningen är  starkt  tillämpningsorienterad och 
forskarna är väl insatta i de redovisnings‐, organi‐
sations‐, och styrmodeller som tillämpas i offent‐
lig  sektor.  Flera  av  forskningsresultaten  har  ut‐
gjort konkreta bidrag till hur olika frågor bäst kan 
hanteras.  Forskningen har också  inneburit  teori‐
utveckling och en ökad förståelse för de omstän‐
digheter, möjligheter och problem  som politiker 
och tjänstemän ställs inför.   

Forskningen möjliggörs genom ett nära samarbe‐
te mellan  forskare, politiker och  tjänstemän. KFi 
beskriver  sig  som  den  självklara  samarbetspart‐
nen  för  kommuner  och  landsting  när  det  gäller 
forskning och utveckling. 

KFi har  genomfört ett  flertal  studier  av  kommu‐
ner och  landsting som syftat till att finna förklar‐
ingsfaktorer  till  de  studerade  organisationernas 
ekonomiska  situation.  Även  själva  företeelsen 
benchmarking har varit föremål för ett antal stu‐
dier. Kommunerna  i norra Bohuslän har varit  fo‐
kus för forskningsstudier vid några tillfällen, vilka 
beskrivs i korthet nedan. 
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Organisationskulturens betydelse för framgång 

Under åren 2002‐2004 genomfördes en studie av 
fyra  av  kommunerna  i norra Bohuslän,  inom  ra‐
men  för  forskningsprogrammet  ”Kommunal  ut‐
veckling  –  institution  och  aktör”.  Syftet  var  att 
hitta  förklaringar  till  varför  till  synes  likartade 
organisationer med  likartade  förutsättningar  ut‐
vecklas  olika.  Studien  redovisades  i  en  särskild 
rapport  ”Organisationskultur  för  framgångsrika 
kommuner  ‐  en  studie  av  Munkedal,  Sotenäs, 
Strömstad och Tanum”.  

Rapporten  handlar  om  kommuner  som  borde 
vara  lika men som  inte är det.  I centrum står or‐
ganisationskulturen  i  fyra  kommuner.  Frågan  är 
om  utvecklingen  i  kommunerna  i  första  hand 
formas av den egna organisationskulturen och de 
interna ansträngningarna eller om det är omgiv‐
ningens påverkan som är avgörande.   

Studien  var  och  är  ett  viktigt  komplement  till 
benchmarkingarbetet.  Den  ger  ytterligare  kun‐
skap  om  förklaringsfaktorer  till  den  ekonomiska 
situationen  i  de  olika  kommunerna  och  är  ett 
värdefullt bidrag till  lärande, kvalitetsförbättring‐
ar samt kostnadsminskningar.  

Erfarenheter från ett benchmarkingnätverk 

Kfi genomförde  i mitten av 2000‐talet en  fallstu‐
die av benchmarkingnätverket  i norra Bohuslän  i 
syfte  att  kartlägga  hur  det  teoretiska  ramverket 
om benchmarking utformas  i praktiken och vilka 
effekter som uppnås.  

Fallstudien bestod av tre delstudier: enkätstudie, 
dokumentstudie  och  intervjustudie.  Enkätunder‐
sökningen  som  riktades  till  ekonomer,  förvalt‐
ningschefer  och  verksamhetschefer  syftade  till 
att  samla  in en mångfald av åsikter om effekter 
av och problem förknippade med benchmarking‐
arbetet.  Enkätundersökningen  genomfördes  i 
samband med  att  ekonomerna  i  benchmarking‐
nätverket träffades i augusti 2005 och i maj 2007. 
Vid  det  andra  tillfället  deltog  även  förvaltnings‐
chefer och verksamhetschefer. Vid båda mötena 
deltog  merparten  av  ekonomerna  och  förvalt‐
ningscheferna men  flera verksamhetschefer  sak‐
nades. 

Rapporten analyserar vilka önskade och oönska‐
de effekter ett benchmarkingnätverk skapar. Be‐
dömningen  baseras  på  en  sammanvägning  av 
fördelar och nackdelar. Till fördelarna hör vänta‐
de och oväntade positiva effekter och till nackde‐
larna  hör  kostnaderna  för  arbetet  och  negativa 
sidoeffekter.  Fördelar  och  nackdelar  kan  variera 
beroende  på  vilket  utgångsläge  den  enskilda 
kommunen  har.  Viktigt  att  notera  är  också  att 
effekterna  inte  kan  kopplas  samman  med 
benchmarking  generellt, utan med den  speciella 
tolkning av modellen  som har gjorts  i detta nät‐
verk, med  fokus på kostnads‐ och aktivitetsnyck‐
eltal.  Benchmarkingarbetet  har  tveklöst  i  flera 
avseenden  varit  gynnsamt  för  de medverkande 
kommunerna. Det vittnar  inte minst de generellt 
sett  nöjda  politikerna  och  förvaltningscheferna 
om.  

Den  dominerande  effekten  är  ökade  kunskaper, 
vilket  innebär att  förvaltningsledningens besluts‐
underlag  har  förbättrats.  Andra  effekter  är  att 
sparmöjligheter har  identifierats, att verksamhe‐
tens kvalitet har förbättrats och att resursfördel‐
ningen  har  justerats.  En  oväntad  sidoeffekt  är 
den nytta som nätverkandet i sig skapat. Framför 
allt  ekonomer men  även  förvaltningschefer  och 
verksamhetschefer från de fem kommunerna har 
träffats och vid sidan av arbetet med nyckeltalen 
utbytt erfarenheter och hjälpt varandra med var‐
dagliga problem  i yrkesutövandet. Detta kan be‐
traktas  som  en  informell  form  av  processjämfö‐
relser  som  inte  fångats  i de genomförda datain‐
samlingarna. Utbytet är troligen också anledning‐
en till att ekonomerna anser att arbetet är roligt, i 
sig en positiv sidoeffekt som  inte bör underskat‐
tas. Ytterligare en effekt är att förvaltningar som 
kommer  väl  ut  i  jämförelserna  ibland  tycks  an‐
vända  dem  som  en  intern  form  av marknadsfö‐
ring.  

För samtliga  inblandade går det åt en hel del tid 
att  arbeta  med  benchmarkingen.  Framför  allt 
ekonomerna, som lägger tid på att välja och kvali‐
tetssäkra  nyckeltal  samt  att  sammanställa  rap‐
porter.  Vissa  förändringar  genomförs  varje  år, 
vilket indikerar att det läggs en del tid på utveck‐
ling. Få övriga aktörer verkar på allvar vara tyng‐

 34



da av arbetet. Det  som eventuellt skapar en be‐
lastning eller  i  alla  fall uppfattas  så  är när  kom‐
munledningen  ber  förvaltningschefer  och  verk‐
samhetschefer förklara vad skillnaderna beror på.  

Kanske är det en större negativ effekt att ekono‐
merna  upplever  att  deras  ansträngningar  inte 
leder till den användning och det resultat som de 
menar  är  befogat. Detta  kan  eventuellt  vara  en 
förklaring  till  att nära  var  femte  ekonom  faktisk 
betecknar arbetet som meningslöst.  

Det  finns  signaler  om  att  kommuner med  lägre 
kostnader strävar efter att bli lika dem med högre 
kostnader  och  inte  tvärt  om,  den  högre  kost‐
nadsnivån blir norm. Låga kostnader eller låg per‐
sonaltäthet framhålls i budgeteringssammanhang 
som argument för ökade anslag. Dessa signaler är 
dock långt ifrån entydiga då det även finns exem‐
pel  på  det  omvända.  Kommunledningen  använ‐
der  jämförelserna  som  argument  för  att  förvalt‐
ningarna bör sänka kostnaderna och förvaltnings‐
ledningen  använder  dem  som  underlag  för  att 
göra  besparingar  inom  sina  verksamhetsområ‐
den. Framtida forskning bör söka klarhet  i på vil‐
ket sätt benchmarking påverkar de genomsnittli‐
ga kostnaderna i nätverket.  

Det finns minst två viktiga lärdomar att dra base‐
rat på den genomförda studien. En är att bench‐
marking knappast ger eftersökta effekter om det 
införs  som  ett  ekonomprojekt.  Att  ekonomerna 
arbetar  isolerat  kan  möjligen  underlätta  imple‐
menteringsarbetet,  det  vill  säga  val  av  nyckeltal 
och sammanställning av  rapporter men det ökar 
risken  för  att  jämförelsematerialet  inte  kommer 
till  användning.  Ekonomerna  bör  ta  ett  steg  till‐
baka och förvaltningschefer och verksamhetsche‐
fer ett steg  framåt. Studien  tyder på att det kan 
skapas en ökad användning av materialet. Kanske 
kan  även  politikerna  i  högre  grad  bli  användare 
om de  involveras  i arbetet. Den andra är att  re‐
sultatnyckeltal  (eller  kvalitetsindikatorer)  måste 
hanteras varsamt. Å ena sidan är de efterfrågade 
av de  flesta och  skapar  stort  intresse om de går 
att  ta  fram. Å andra  sidan  kan de  initiera  ”från‐
stötningsprocesser”, det vill säga generera omfat‐
tande  kritik mot  jämförelserna  och medföra  att 
hela benchmarkingarbetet tappar legitimitet. 

Jämförelse av ekonomifunktionen 

KFi genomförde under åren 2008‐2009 en jämfö‐
rande analys av  kommuners ekonomifunktioner. 
Deltagande  kommuner  under  hela  projekttiden 
var  Marks  kommun  samt  de  nordbohuslänska 
kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Ström‐
stad och Tanum. Utgångspunkten  var,  i enlighet 
med den  grundläggande  tanken  som benchmar‐
king  vilar  på,  att  de  systematiska  jämförelserna 
ska bidra till lärande om den egna verksamheten. 
Genom  att  relatera  den  egna  verksamheten  till 
andra verksamheter uppnåddes ett sådant  läran‐
de inom projektet.  

Jämförelserna var uppdelade  i olika delprojekt.  I 
det första delprojektet sammanställdes statistiska 
uppgifter av olika slag för de deltagande kommu‐
nerna. Det  var uppgifter om  allt  från olika  kost‐
nadsmått för ekonomifunktionerna till antal eko‐
nomer.  Därutöver  genomfördes  en  enkätunder‐
sökning för att kartlägga ekonomernas arbetssätt 
och uppfattningar om  arbetsprocessen. Därefter 
genomfördes  ytterligare  ett  delprojekt.  Den  till‐
lämpade metoden var återigen en enkät men den 
här  gången  var  den  riktad  till  användarna. Med 
användare  avsågs  politiker  och  budgetansvariga 
tjänstemän. Frågorna i enkäten handlade om hur 
dessa  aktörer  uppfattade  ekonomifunktionens 
arbete och  andra ekonomirelaterade  frågor. Re‐
sultatet från de två första delprojekten visade att 
det  förekommer  skillnader  av  olika  slag.  Vidare 
bedömdes  kvaliteten  på  de  deltagande  kommu‐
nernas  årsredovisningar.  Innan mätningarna  var 
fullbordade  uppdaterades  uppgifterna  från  det 
första delprojektet och enkäten  till ekonomerna 
genomfördes igen.  

Projektet  resulterade  i  två  rapporter,  Ekonomi‐
funktioner  i  jämförelse 2008  samt Uppfattningar 
om ekonomifunktionen 2009. Bland  slutsatserna 
som drogs var att det är  svårt att hitta entydiga 
förklaringar till skillnaderna  i utfallet. Att utfallet 
exempelvis skulle bero på satsade resurser, grad 
av  decentralisering  av  ekonomifunktionen  eller 
utbildningsnivå  finner  inget  stöd  i utfallet. Detta 
lämnar utrymme för en tentativ tolkning av resul‐
tatet att det är arbetsätt och förhållningssätt som 
får genomslag. Det gör i sin tur att ett rimligt näs‐
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ta steg  för de deltagande kommunerna är att gå 
vidare med att  försöka  kartlägga hur de arbetar 
och på vilka sätt det går att förbättra arbetssättet 
för att utveckla verksamheten. 

Nationellt kommunforskningsprogram 

I  juni  2009  genomfördes  en  konferens med  an‐
ledning av den samhällsekonomiska utvecklingen 
och konsekvenser  för kommunsektorn. En grupp 
forskare  och  praktiker  möttes  för  att  resonera 
kring  behovet  av  studier  av  det  som  av många 
beskrevs som krisen. Ett resultat av konferensen 
och diskussionerna blev  att de  fem universitets‐
anknutna  forskningsinstitutionerna  inom  kom‐
munal  ekonomi  och  politik  gör  gemensam  sak 
och  tillsammans  utvecklar  och  genomför  ett 
forskningsprogram.  Programmets  innehåll  har 
vuxit  fram  i  samtal mellan  forskare  från de  fem 
forskningsmiljöerna och  företrädare  för de kom‐
muner som har uttalat intresse för att delta i pro‐
grammet. Intresset har kommit till uttryck  i sam‐
tal  med  kommunföreträdare  som  har  berättat 
om erfarenheter från besvärliga situationer, erfa‐
renheter  som  behöver  analyseras  och  ställas  i 
relation  till  andra  kommuners  erfarenheter  och 
på så sätt rusta organisationen för framtiden.  

Den övergripande  frågan  för  forskningsprogram‐
met är hur kommuner anpassar sig till förändrade 
förutsättningar  och  handskas med  besvärliga  si‐
tuationer. Genom olika studier är intentionen att 
systematiskt  följa utvecklingen  i kommunsektorn 
och  söka  förklaringar  till  situation och händelse‐
utveckling.  

Fyra  övergripande  avsikter  präglar  programmet 
och studierna: 

 Programmet ska tillhandahålla möjligheter för 
erfarenhetsutbyte  och  kunskapsutveckling  i 
kontinuerlig  samverkan mellan medverkande 
kommuner och forskningsinstitutioner.  

 Kunskaper  ska  genereras  för  framtida  bruk. 
Det handlar om kunskaper som ökar kapacite‐
ten att hantera besvärliga situationer.  

 Kunskaper ska utvinnas och teori utvecklas om 
kommuners  agerande  vid  förändrade  förut‐
sättningar och i besvärliga situationer.  

 Vunna  kunskaper och  empiriska  illustrationer 
ska få genomslag i undervisningssammanhang 
som programmets forskare är aktiva i.  

Programmet  genomförs  i  tre  steg  under  åren 
2010‐2013:  

 En inledande portalstudie genomfördes under 
2010.  I denna  studie besöktes  samtliga med‐
verkande kommuner.  Studien tog fasta på det 
ämne  som  står  i  centrum  för    programmet. 
Avsikten med studien var att insamla berättel‐
ser om kommuners agerande i besvärliga situ‐
ationer.  Intervjuerna genomfördes under för‐
sommaren  och  hösten  och    avrapporteringar 
skedde i slutet av 2010 vid en tvådagarskonfe‐
rens  där  resultat  redovisades  och  där  också 
diskussioner  fördes om  vilka  fördjupningsstu‐
dier som bör genomföras  i nästa etapp  i pro‐
grammet.  

 Temastudier genomförs under 2011 och 2012.  

 En avslutande summerande studie genomförs 
under våren 2013.  

Inom  ramen  för programmet publiceras  löpande 
studier och  framkomna  resultat. Hittills har elva 
rapporter utgivits, vilka kan hämtas som pdf‐filer 
på Kfi’s webbsida www.kfi.se. 

Samtliga kommuner  i norra Bohuslän utom Lyse‐
kil deltar i programmet. 

Jämförelseprojektet 

En  landsomfattande  satsning  på  jämförelser  av 
kostnader och kvalitet i lokala nätverk genomför‐
des under åren 2007‐2010 under projektnamnet 
"Jämförelseprojektet”. Projektet var ett samarbe‐
te  mellan  Sveriges  Kommuner  och  Landsting 
(SKL),  Finansdepartementet  och Rådet  för  främ‐
jande  av  kommunala  analyser  (RKA).  Ett  av  hu‐
vudsyftena  var  att  utveckla  kvalitetsmått  som 
skulle kunna användas i det lokala förbättringsar‐
betet.   

Deltagande  kommuner  i  projektet  arbetade  till‐
sammans  i 28 nätverk om 5‐10 kommuner. Nät‐
verket  Bohuslän  var  ett  av  nätverken.  Förutom 
kommunerna  i  norra  Bohuslän  deltog  Dals‐Ed, 
Färgelanda, Orust och Tjörn  i detta nätverk. To‐
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talt  var  dryga  190  kommuner  med  i  projektet. 
Projektets primära syfte var att ta fram effektiva 
arbetsmodeller  där  jämförelser  i  olika  nätverk 
leder  till  praktiska  förbättringar  i  verksamheter‐
na.  Inriktningen var att  försöka  finna sambandet 
mellan  kostnader och  kvalitet. Det  var också  en 
uttalad  ambition  att  skapa  en  arbetskultur  där 
kontinuerliga jämförelser är ett bestående inslag i 
kommunernas  arbete  med  att  förbättra  sina 
verksamheter.  För  att  lyckas med  detta  byggde 
projektets  arbetsmetod  på  kommunernas  egen 
kraft och uppfinningsrikedom. 

Alla  nätverk  inom  Jämförelseprojektet  gjorde 
rapporter utifrån ett brukar‐ och medborgarper‐
spektiv  inom  olika  verksamhetsområden:  ar‐
betsmarknadsåtgärder, förskola, gator och belys‐
ning,  grundskola,  gymnasieskola,  handikappom‐
sorg,  individ och  familjeomsorg,  informationsgiv‐
ning, kommunal mat, kultur och fritid, näringsliv, 
plan och bygg, äldreomsorg samt ett antal övriga 
rapporter.  Nätverk  Bohuslän  publicerade  sex 
rapporter  inom  områdena  förskola,  grundskola, 
individ‐  och  familjeomsorg,  handikappomsorg, 
hemtjänst och särskilt boende. 

Syftet med rapporterna var att ur ett brukar‐ och 
medborgarperspektiv ge underlag och tips för att 
förbättra  kvaliteten  i  de  deltagande  kommuner‐
nas  verksamheter.  I  samband med  detta  skulle 
man  kunna  bedöma  kvaliteten  på  arbetet  i  den 
egna  kommunen  i  förhållande  till  insatta medel 
och  jämföra  vad  som  görs  i  andra  kommuner. 
Goda exempel lyftes fram som en inspirationskäl‐
la för andra kommuner.  

Fortfarande  arbetar  kommunerna  i  sina  nätverk 
och  tar  fram mått och  jämförelser, men nu utan 
projektstöd  från  SKL.  Samtliga  rapporter  finns 
publicerade  på  SKL’s  webbsida 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/styrni
ng_och_ledning/kvalitet/jamforelse. Resultat och 
mått finns även i Kommun‐ och landstingsdataba‐
sen Kolada.  

Av de deltagande kommunerna har ett stort antal 
anslutit sig till SKL’s kvalitetsnätverk Kommunens 
Kvalitet i Korthet.  

Kommunens kvalitet i korthet 

SKL  genomför  varje  år  kvalitetsmätningen  Kom‐
munens  kvalitet  i  korthet.  Resultatet  beskriver 
kommunens  servicekvalitet  på  ett  överskådligt 
sätt. Framförallt är syftet att ge kommuninvånar‐
na kunskap om vad de  får  för  sina  skattepengar 
och möjlighet  att  diskutera  detta med  kommu‐
nens  politiker. Dessutom  kan  kommunens  verk‐
samheter  använda  resultaten  till  att  genomföra 
förbättringar.  

Kvalitet  i korthet består av ett  fyrtital mått  som 
handlar  om  tillgänglighet,  trygghet,  delaktighet 
och  information,  effektivitet  samt  kommunen 
som  samhällsutvecklare.  Första  mätningen 
genomfördes år 2007  tillsammans med 41  kom‐
muner. Antalet deltagande kommuner ökar stän‐
digt och är nu uppe i cirka 185. Av kommunerna i 
norra Bohuslän medverkar hittills Tanum, Ström‐
stad och Munkedal sedan ett par år.  

Mätningarna  sker på hösten och  resultaten pre‐
senteras i januari. Flertalet mått hämtas från sta‐
tistik  i  olika  databaser, medan  ett mindre  antal 
tas  fram genom egna mätningar  i  kommunerna. 
Kommunens resultat kan utvärderas  i  jämförelse 
med  andra  kommuner  samt med  egna  resultat 
över tiden. 
 

 37



Upphandling & inköp 

Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil 
och Munkedal har ett mångårigt samarbete inom 
upphandlings‐  och  inköpsfrågor. Under  2007  vi‐
dareutvecklades  samarbetet  genom  att  kommu‐
nerna  anställde en  gemensam upphandlingschef 
som organisatoriskt var placerade i Lysekil. Nuva‐
rande upphandlingschef är placerad i Munkedal. I 
varje kommun finns det en upphandlare som för‐
utom  att  ha  hand  om  upphandlingar  inom  sin 
kommun  deltar  i  det  gemensamma  upphand‐
lingsarbetet. 

Avsikten med  det  utökade  samarbetet  är  bland 
annat  att  effektivisera  upphandlingsfunktionen 
och höja den gemensamma kunskapsnivån vilket 
möjliggör  bättre  upphandlingar.  Kommunerna 
blir  tillsammans en större och  intressantare part 
på marknaden vilket ökar möjligheten att få eko‐
nomiskt fördelaktigare anbud.  

För  att  samarbetet  kring  upphandling  skall  bli 
effektivt och  rationellt  är  en  viktig  förutsättning 
att kommunerna arbetar med  samma  regelverk. 
Kommunerna  har  därför  antagit  en  gemensam 
inköps‐ och upphandlingspolicy med riktlinjer. 

Samarbetet  baseras  på  en  gemensam  upphand‐
lingsplan  där  de  olika  upphandlingarna  fördelas 
mellan kommunernas upphandlare och upphand‐
lingschefen.  Gemensamt  genomförs  även  vissa 
utbildningar för såväl upphandlare som verksam‐
hetsansvariga.  Under  2011  har  bland  annat  ut‐
bildningar i entreprenadjuridik och avtalsrätt hål‐
lits. 

Statistiska uppgifter 

Av  nedanstående  statistik  framgår  antalet 
genomförda upphandlingar samt antalet fakturor 
av  olika  slag  under  2011. Upphandlingarna  som 
redovisas är dels samordnade och dels kommun‐
specifika. 
 
Elektronisk handel 

Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil 
och  Munkedal  har  träffat  avtal  om  samarbete 
kring  elektronisk  handel.  Samarbetet  mellan 
kommunerna syftar till att kommunerna ska han‐

tera alla fakturor elektroniskt och att detta  i för‐
sta hand ska ske genom elektroniska beställning‐
ar  och  abonnemang  som  genererar  elektroniska 
fakturor. För att uppnå 100 procent elektroniska 
fakturor  har  kommunerna  ingått  ett  samarbete 
om upphandling, anskaffning, administration och 
drift av IT‐stöd för e‐handel, fakturahantering och 
upphandlingsadministration.  

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

e‐handel (beställningar) 196 2 226 1 775 1 780 3 192

Scannade fakturor 18 720 12 229 9 499 18 138 17 785

E‐fakturor 780 5 287 9 553 5 930 7 098

Pappersfakturor 20 626 1 233 0 1 514  

Jämfört  med  2010  har  det  totala  antalet  e‐
beställningar  ökat  med  27  procent.  Scannade 
fakturor har ökat med 21 procent. E‐fakturor har 
också ökat något. 

Andel pappersfakturor har däremot minskat dras‐
tiskt. Främst är det Lysekil som minskat sina pap‐
persfakturor  men  bortser  man  från  Lysekil  har 
även de andra kommunerna tillsammans mer än 
halverat sina pappersfakturor. År 2010  fick kom‐
munerna tillsammans 28001 pappersfakturor. Ser 
man på 2011 är motsvarande siffra 3 393 stycken. 

E‐handel och faktureringssätt 

Strömstad,  Tanum,  Sotenäs,  Lysekil  och Munke‐
dal  har  under  2008  etablerat  drift  av  det  upp‐
handlade  e‐handelssystemet  medan  Lysekil  har 
driftstartat 2010.  Strömstad har  valt  att  avbryta 
samarbetet med  övriga  kommuner  avseende  e‐
handel  och  träffat  avtal  med  sin  leverantör  av 
ekonomisystem. 

Upphandlingar 2011 

Upphandlingarna  redovisade  nedan  har  genom‐
förts med olika  inblandning av kommunens upp‐
handlare, i vissa upphandlingar har upphandlaren 
endast  annonserat  upphandlingen  med  det  i 
andra  fall  är  upphandlaren  som  har  genomfört 
hela  upphandlingen.  Det  kan  förekomma  ett 
mörkertal  av  upphandlingar  som  genomförs  av 
förvaltningar och bolag själva och som  inte kom‐
mer  till  upphandlarens  kännedom  och  således 
inte finns redovisade. 
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Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Formaliserade 

direktupphandlingar 4 0 2 3

Antalet förenklade 

upphandlingar 42 20 22 20 35

Antalet öppna 

upphandlingar 22 17 2 1 18

Antalet gemensamma 

upphandlingar 17 17 18 16 18

‐varav genomfört av resp  

kommun 3 3 6 1 5

Överprövningar 9 6 8 6 3

Aktiva ramavtal 63 76 50 54 74

Nya  ramavtalsområden 2 5 9 7 8

12

 

 

Jämförelse 2010 och 2011 

2010 2011

e‐handel (beställningar) 7 216 9 169

Scannade fakturor 62 999 76 371

E‐fakturor 24 278 28 648

Pappersfakturor 28 001 3 393

Formaliserade 

direktupphandlingar 32 21

Antalet förenklade 

upphandlingar 59 139

Antalet öppna 

upphandlingar 6 6

Antalet gemensamma 

upphandlingar 41 86

‐varav genomfört av resp  

kommun 4 1

Överprövningar ‐ 32

Aktiva ramavtal ‐ 317

Nya ramavtalsområden ‐ 31

0

8

 

Antalet kända och  formaliserade direktupphand‐
lingar har sjunkit med nästan en tredjedel jämfört 
med 2010. De förenklade upphandlingar har där‐
emot  nästan  fördubblats.  Även  de  öppna  upp‐
handlingarna har ökat mycket kraftigt  från totalt 
6 stycken 2010 till 60 stycken 2011. Trenden går 
från  direktupphandlingar  till  mer  formaliserade 
upphandlingsförfaranden. 

De  gemensamma  upphandlingarna  har  även  de 
ökat  kraftigt.  Jämfört med  2010  har  de mer  än 
fördubblats  till 2011. Ser man  till vilka upphand‐
lingar som är genomförts per kommun är de  i år 
27 stycken jämfört med 4 stycken 2010. 

Nya  nyckeltal  för  2011  är  överprövningar,  antal 
aktiva  ramavtal  samt nya  ramavtalsområden  för 
2011. Ser man till ramavtalsområden kan man se 
att cirka 10 procent  fler ramavtalsområden  finns 
idag upphandlade jämfört med 2010. 

Övrigt samarbete 

Kommunerna  i  norra  Bohuslän  samverkar  inom 
många  områden.  Inom  vissa  områden  deltar 
samtliga  kommuner,  i  samarbetet  inom  andra 
områden  är  samarbetet  begränsat  till  två,  tre 
eller fyra av kommunerna. 

Några  områden  där  samverkan  utvecklats  är  IT, 
miljötillsyn samt räddningstjänst. Nedan följer en 
kort redovisning av några av de områden där det 
finns ett utvecklat samarbete/samverkan. 

Renhållning 

Kommunerna  Sotenäs,  Lysekil,  Munkedal  och 
Tanum  äger  tillsammans  renhållningsbolaget 
Rambo  AB  som  svarar  för  avfallshantering med 
mera i dessa kommuner. 

Räddningstjänst 

Inom  räddningstjänsten  finns  ett  utvecklat  sam‐
arbete  mellan  två  eller  flera  kommuner  inom 
flera  områden,  exempelvis  befälsberedskap  och 
viss materialhantering.  Från  och med  2010  har 
Lysekil  och  Munkedal  gemensamt  bildat  rädd‐
ningstjänstförbundet Mitt Bohuslän som ansvarar 
och  utför  den  räddningstjänst  som  åligger  kom‐
munerna.  Tanum,  Strömstad  och  Sotenäs  sam‐
verkar bland annat kring befälsberedskap. 

Gymnasieskola och Vuxenutbildning 

Sotenäs och Lysekils kommuner har sedan mitten 
på nittiotalet en gemensam nämnd för gymnasie‐
skolan. Under 2010 kommer detta samarbete att 
utvidgas  genom  att  även  vuxenutbildningen 
kommer att ingå i den gemensamma nämnden. 

Miljöverksamhet 

Lysekil, Munkedal  och  Sotenäs  har  en  utvecklat 
samarbete kring miljötillsyn. 

VA 

Munkedal planerar att tillsammans med Uddeval‐
la  och  Färgelanda  bilda  ett  bolag  för  va‐
verksamhet. 
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Biblioteksverksamhet 

Kommunerna  har  tillsammans  bildat  ett  kom‐
munförbund  för att drift av ett bibliotekssystem 
som  möjliggör  medialån  från  alla  bibliotek  i 
kommunerna. 

Överförmyndare 

Från  och med  2011  finns  en  gemensam  förvalt‐
ningsorganisation  stationerad  i  Uddevalla.    Ut‐
över kommunerna  i norra Bohuslän deltar Udde‐
valla och Färgelanda i detta samarbete.  

Personal ‐ och lönesystem 

Lysekil, Munkedals  och  Sotenäs  kommuner  har 
upphandlat ett gemensamt personalsystem. 

IT‐verksamhet 

Lysekil,  Munkedal  och  Sotenäs  har  bildat  en 
gemensam organisation för IT‐verksamheten. 

Besöksnäringen 

Inom ramen för samarbetet Norra Bohuskommu‐
nerna sker ett samarbete kring besöksnäring och 
turistfrågor. 

GIS‐ tjänster 

Munkedal,  Tanum  och  Strömstads  kommuner 
samverkar  vid  hanteringen  av GIS‐tjänster  (geo‐
grafiskt  informationssystem)  avseende  kartering 
av gator, vägar,  ledningsnät mm  fysisk kartinfor‐
mation. 

Växel‐ och telefonitjänster 

Lysekil,  Munkedal  och  Sotenäs  har  gemensam 
central växelfunktion.  

Specialistkompetens 

För  att  kunna  tillhandahålla  specialistkompetens 
inom smala områden delar några av kommuner‐
na  på  vissa  tjänster,  som  exempel  kan  nämnas 
alkoholhandläggaren  som  delas  mellan  Tanum 
och Sotenäs respektive energirådgivare som köps 
av Uddevalla  och  en GIS‐samordnare  som  delas 
mellan Munkedal, Strömstad och Tanum. 

Nätverksträffar 

Inom de  flesta områden  träffas personal  från de 
olika  kommunerna  för  utbyte  av  erfarenheter, 
gemensamma utbildningar etcetera. 

Näringslivsverksamhet 

Samtliga  kommuner  samverkar  för  att  utveckla 
näringslivet i regionen. 

Kustzonprojektet 

Ett  gemensamt  arbete  i  kustkommunerna  pågår 
för att  finna arbetssätt och åtgärder  för ett håll‐
bart nyttjande av kustområdena och den marina 
miljön.  Inriktningen  ligger bl.a. på båtliv, vatten‐
bruk, energiproduktion, fiske och övergödning.  

Bomässa 

Kommunerna  anordnade  under  2010  och  2011 
bomässor  för  att  öka  antalet  helårsboende  i 
kommunerna. 

Under 2012 ordnas ytterligare aktiviteter  för att 
öka antalet helårsboende. 

Utvecklad samverkan 

Tanum och Strömstads kommuner har  fattat be‐
slut  om  en  utveckla  samverkan mellan  kommu‐
nerna.  Lysekil,  Munkedal  och  Sotenäs  utreder 
tillsammans med Uddevalla kommun möjligheter 
till en ökad samverkan. 
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