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Förord
Intresset för benchmarking inom offentlig sektor har ökat 
de senaste åren. I Kommunforskning i Västsveriges (KFI) 
ROS-rapport, som presenterar trender och tendenser inom 
områdena redovisning, styrning och organisation, anges 
det att benchmarking under senare år vuxit fram som ett av 
de vanligaste och viktigaste verktygen för verksamhetsut-
veckling. Benchmarking är en process som ofta startar med 
nyckeltalsjämförelser. Nyckeltalsjämförelser ger i första hand 
information om hur kommunen ligger till i förhållande till 
andra. Ambitionen är att nyckeltalsjämförelserna sedan skall 
stimulera till lärande och verksamhetsutvecklande.
De fem kommunerna i norra Bohuslän har sedan år 2000 
systematiskt jobbat med och använt benchmarking för jäm-
förelser och verksamhetsutveckling. Samarbetet i norra 
Bohuslän är på så sätt unikt i landet genom att det pågått 
under så många år, omfattar i stort sett hela den kommunala 
verksamheten och involverar både ekonomifunktionerna och 
verksamhetsföreträdare.

För trettonde året i följd publiceras en rapport där det gångna 
årets benchmarkingsarbete sammanfattas. Rapporten pre-
senteras vid en benchmarkingsdag i maj och blir därefter 
ett viktigt verktyg i de olika kommunernas planerings- och 
uppföljningsarbete.
Benchmarkingarbetet har en stor potential att vara ett viktigt 
verktyg för verksamhetsutveckling. En viktig förutsättning är 
ett fortsatt stort engagemang från både ekonomer och verk-
samhetsföreträdare.
Till sist ett stort tack till alla som på olika sätt medverkat 
i olika projekt och arbetsgrupper och bidragit till att göra 
benchmarkingarbetet i norra Bohuslän till något unikt. 

Maj 2018
Ekonomicheferna i Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad 
och Tanums kommuner

Tjurpannan. Foto: Kjell Holmner.
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Inledning
På senare år har allt fler av de svenska kommunerna arbetat 
med jämförelser med andra kommuner för att utveckla sin 
verksamhet. Utgångspunkt är att det finns kommuner som 
fungerar bättre än andra och att deras sätt att bedriva verk-
samheten på, bör spridas till övriga kommuner. Arbetssättet 
att utveckla sin verksamhet genom att jämföra och lära av 
andra brukar benämnas benchmarking. Kommunforskning i 
Väst (KFI) gör varje år en studie av vilka styrmodeller som är 
mest populära i kommunerna. Studien visar att benchmarking 
är en av de mest populära styrmodellerna. Det finns flera 
tänkbara syften med benchmarking: att få information om 
hur kommunen ligger till i jämförelse med andra, att finna 
besparingspotential, att finna möjligheter till effektiviseringar 
och att redovisa för medborgarna hur verksamheten fung-
erar. Studier har visat att en hög andel av Sveriges kommuner 
arbetar med benchmarking, men att de förhoppningar som 
kommunerna har med tekniken sällan realiseras fullt ut. Det 
är främst hinder i form av tidsbrist och oro för att nyckeltalen 
ska användas på felaktigt sätt som anges som orsak till att inte 
benchmarking ger de resultat man hoppas på.

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

att arbeta fram kvalitetssäkrade jämförelsetal inom olika • 
verksamheter.
att ge uppslag till kvalitetsförbättringar och förnyelse av • 
kommunernas verksamhet.
att finna förklaringsfaktorer till varför spännvidden är så • 
stor mellan kommunerna avseende: skatteuttag, ekonomisk 
ställning samt kostnader för olika verksamheter.
att implementera en arbetsmetodik inom benchmarking-• 
området
att ”lära” av varandra.• 
att finna ingångar till ytterligare samarbete inom olika • 
verksamheter.

Organisation
Benchmarkingarbetet 2017 omfattar följande områden:

Finansiella jämförelser• 
Personal• 
Skola och barnomsorg• 
Omsorgsverksamhet• 
VA-verksamhet• 
Fastigheter• 
IT-verksamhet• 
Upphandling och e-handel• 

Ekonomicheferna från respektive kommun utgör styrgrupp i 
arbetet. Styrgruppens uppgift är att samordna projektet och 
arbetsgruppernas arbete. Styrgruppen rapporterar till kom-
munstyrelsen.
För varje delområde finns verksamhetsgrupper som arbetar 
med jämförelser inom sina respektive områden. Dessa grupper 
kan bestå av förvaltningschefer, ekonomer, personalhandläg-
gare och andra verksamhetsföreträdare. 

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

Lysekil
Lysekils kommun bildades 1971 genom en sammanslagning 
av kommunerna Stångenäs, Skaftö och Lysekil. Kommunen 
täcker en yta på 210 km2. Brofjorden och Gullmarsfjorden 
ger kommunen ett för Sverige unikt fjordlandskap. Natur-
reservaten Näverkärr och Stångehuvud bjuder på fantastiska 
naturupplevelser och det finns ett stort friluftsområde med 
vandringsleder, elljusspår, grillplatser och vindskydd. Men 
den vackra naturen är inte allt, Lysekils stad har en levande 
stadskärna med gott om restauranger och affärer, konstgalleri 
och biograf. I kommunen finns simhall, ishall, ridsportsan-
läggningar, sporthallar, fotbollsplaner samt ett rikt förenings-
liv. Vid årsskiftet 2017/2018 hade Lysekil 14 621 invånare. 
Lysekil är kommunens centralort med ungefär 7 300 invånare. 
Näst störst är Brastad med cirka 3 100 invånare. Övriga di-
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strikt är Lyse med 1 600 invånare, Skaftö med 1 500 invånare 
samt Bro med cirka 1 000 invånare. Under sommaren ökar 
kommunens befolkning väsentligt då kommunen är ett semes-
terparadis för bland andra fritidsboende, semestrande familjer, 
båtägare och campinggäster. Det var tillgången på sill och 
sten som en gång formade Lysekil. Idag består näringslivet 
till stor del av tillverkningsindustri där Preemraff Lysekil är 
det dominerande företaget med cirka 600 anställda. Forskning 
med marin anknytning och satsning på förnyelsebar energi 
är också viktiga verksamhetsområden. Lysekil styrs sedan 
valet 2014 av en minoritet bestående av Socialdemokraterna, 
Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna.

Munkedal
Munkedals kommun bildades 1974 genom en sammanslagning 
av de tidigare kommunerna Munkedal, Svarteborg och Sör-
bygden. Munkedals läge mitt i Bohuslän innebär att avståndet 
till Svinesund, är ungefär lika långt som till Göteborg. Munke-
dals landareal är 635 km2, vilket är tredje största i landskapet 
efter Tanum och Uddevalla. I kommunen finns många olika 
landskapstyper representerade, alltifrån det typiskt Bohuslän-
ska med dramatiskt uppskjutande berg ur bördiga slätter, som 
vid Bärfendal, till ”fjällnatur” och hedlandskap på Kynnefjäll 
i de nordligaste delarna. Längst i söder når kommunen havet 
och de inre delarna av Gullmarsfjorden, den enda riktiga fjor-
den längst hela kusten. Bebyggelsen är ganska jämt fördelad 
mellan tätorter och landsbygd. Merparten av kommunens 
invånare bor i någon av tätorterna Munkedal, Dingle, Häl-
levadsholm och Hedekas. Munkedal har 10 423 invånare, 
centralort är Munkedal. Näringslivet i Munkedals kommun 
är varierat med sina cirka 1 325 aktiva företag. Arctic Paper 
är det största företaget med drygt 300 anställda, men i öv-
rigt domineras näringslivet av fåmansföretag inom flertalet 
branscher där bygg och handeln är de största. Munkedal er-
bjuder goda möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter. I 
kommunen finns mer än 120 föreningar som har ett stort och 
varierat utbud av aktivitetsmöjligheter. Munkedal styrs sedan 
valet 2014 genom ett samarbete mellan Socialdemokraterna, 
Centerpartiet och Miljöpartiet.

Sotenäs
Sotenäs är den till ytan minsta av kommunerna i norra Bo-
huslän. Kungshamn är centralort i kommunen. Andra orter i 
kommunen är Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand, Väjern, 
Hovenäset och Malmön. Samtliga orter är välkända för ett 

stort antal besökare i kommunen. Handel och turism är en 
växande näring men i övrigt återfinns de flesta av kommunens 
cirka 1 200 arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin. Livs-
medelsindustrin, framväxt ur en tidigare stark fiskerinäring, 
har en dominerande ställning i Sotenäs. Orkla Seafood är det 
enskilt största företaget. Arbetsmarknaden i Sotenäs kommun 
har haft en stabil karaktär över tiden. Andelen arbetslösa 
har den senaste femårsperioden genomsnittligt legat lägre 
än för både länet och riket. Kommunens invånarantal har 
haft en uppåtgående trend de senaste åren och ökade även 
under 2017 och uppgick till 9 073 personer vid årsskiftet. 
Kommunen har kontinuerligt ett födelseunderskott och är 
därför helt beroende av inflyttning för att befolkningen inte 
ska minska. Inflyttning sker framför allt i åldersgruppen 45 
år och uppåt och befolkningen karaktäriseras av att andelen 
personer 55 år och äldre är bland de högsta i riket. Däremot 
är åldersgrupperna 20-44 år kraftigt underrepresenterade vid 
en jämförelse med genomsnittet i riket.

Strömstad
Strömstads kommun bildades år 1967 efter sammanslagning 
av Strömstads stad, Vette kommun och Tjärnö kommun. 
Kommunen domineras av centralorten Strömstad som fick 
stadsrättigheter redan på 1670-talet. Befolkningen har ökat 
med 2 116 personer sedan år 2000 och uppgick vid årsskiftet 
2017/2018 till 13 218 personer. Drygt hälften av invånarna bor 
i centralorten. Övriga orter är relativt små, från ett femtiotal 
invånare till närmare 800 i Skee tätort. Landarealen uppgår 
till 472 km2. Kommunen har en 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, Eurocash, Gottebiten Strömstad AB samt Quality Spa. 
Strömstad styrs sedan valet 2014 av en borgerlig koalition 
tillsammans med Miljöpartiet.

Tanum
Tanums kommun bildades 1971 genom en sammanslagning 
av Tanums, Kville och Bullarens kommuner. Kommunen 
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har 12 763 invånare och spänner över en yta på 909 km2. 
Den största orten är Grebbestad med cirka 2 000 invånare. 
Centralorten Tanumshede har cirka 1 800 invånare. Andra 
större orter är Fjällbacka och Hamburgsund. Befolkningen 
har de senaste åren ökat i kustsamhällena medan den minskat 
i inlandet. Kommunen sträcker sig från Munkedals kommun 
i söder till Strömstads kommun i norr, utmed havet i väster 
och jordbruksbygd och ”fjäll” i öster. Jord- och skogsbruk 
samt fiske har historiskt varit viktiga näringsgrenar men 
dessa har minskat i betydelse de senaste åren. Dagens nä-
ringsliv utmärks av ett stort antal småföretag. Handel och 
besöksnäring har expanderat kraftigt de senaste åren. Stora 
arbetsgivare är Nordan, Tanumstrand och Tetra Pak. Tanums 
kommun har sedan sammanslagningen 1971 styrts av en bor-
gerlig majoritet.

Befolkning
Lysekil är störst av kommunerna med 14 621 invånare medan 
Sotenäs är minst med 9 073 invånare. Strömstad, Tanum och 
Munkedal har haft en positiv befolkningsutveckling den se-
naste tioårsperioden medan Lysekil och Sotenäs kommuner 
har haft en vikande befolkningsutveckling. Samtliga kom-
muner har en befolkningsstruktur med relativt hög andel äldre 
och låga födelsetal. Alla kommunerna i norra Bohuslän ökade 
sin befolkning under 2017. Ökningen berodde till stor del på 
inflyttningsöverskott. Regionen norra Bohuslän har haft en 
befolkningsökning den senaste tioårsperioden. Strömstad och 
Tanum har haft störst befolkningsökning.

Befolkningsutveckling Lysekil
Lysekil som är den största kommunen i norra Bohuslän har 
14 621 invånare. Lysekil befolkning har en marginell befolk-
ningsminskning den senaste tioårsperioden. Under 2017 ökade 
invånarantalet med cirka 50 personer Beroende på befolk-
ningsstrukturen har kommunen haft ett negativt födelsenetto 
under 2000-talet. De senaste åren har kommunen haft ett 
betydande inflyttningsöverskott.

Befolkningsutveckling Lysekil (sid 5)

Befolkningsutveckling Munkedal (sid 6)
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Skär utanför Kungshamn. Foto: Mattias Schläger.
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Befolkningsutveckling Munkedal
Munkedal har ökat sitt invånarantal med cirka 170 perso-
ner invånare sedan 2008 och hade vid det senaste årsskiftet 
10 423 invånare. Munkedal som i början på 2000-talet en 
förhållandevis stor befolkningsminskning varje år har nu 
stabiliserat sitt invånarantal har de senaste åren ökat sin be-
folkning.  Befolkningsökningen under 2017 berodde främst 
på ett positivt flyttnetto. Munkedals födelsetal är tillsammans 
med Strömstads födelsetal de högsta i regionen norra Bohus-
län. Under 2017 redovisade Munkedal ett positivt födelsenetto 
på sju personer.

Befolkningsutveckling Sotenäs
Sotenäs som är den minsta av de fem kommunerna i norra 
Bohuslän har 9 073 invånare vilket var en ökning med åtta 
personer jämfört med 2016. Sotenäs har den sämsta befolk-
ningsutvecklingen i norra Bohuslän. Kommunens befolkning 
har sedan 2008 minskat med cirka 200 personer. Minskningen 
beror främst på att kommunen med en befolkningsstruktur 
med en stor andel äldre har ett negativt födelsenetto. Sotenäs 
har i likhet med de andra kustkommunerna i norra Bohuslän 
en förhållandevis hög inflyttning och redovisade 2017 ett 
positivt flyttnetto på cirka 100 personer.

Befolkningsutveckling Strömstad
Strömstad som har haft den mest positiva befolkningsutveck-
lingen av kommunerna i norra Bohuslän hade vid senaste 
årsskiftet 13 218 invånare, en ökning med 139 personer sedan 
2016. Sedan 2008 har kommunens befolkning ökat med 1 600 
personer. Ökningen under den senaste tioårsperioden beror 
framförallt på en stor inflyttning. Strömstad har också de 
senaste åren haft något högre födelsetal än övriga kommuner 
i norra Bohuslän och hade 2017 ett positivt födelsenetto på 
40 personer.

Befolkningsutveckling Tanum
Tanums befolkning ökade med 157 personer under 2017 och 
uppgick den 31 december 2017 till 12 763 personer. Tanums 
invånarantal har ökat med drygt 500 personer den senaste 
tioårsperioden. 
Kommunen har haft inflyttningsöverskott varje år de senaste 
tio åren. Födelsenettot har däremot varit negativt varje år se-
dan 1993. Födelsetalen fortsätter att ligga kvar på en låg nivå. 
Kommunen har en relativt hög in- och utflyttning i relation 
till befolkningsmängden.

Befolkningsutveckling Lysekil (sid 5)

Befolkningsutveckling Munkedal (sid 6)
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Finansiell jämförande analys 
Kommunforskning i Västsverige (KFI) gör varje år en finan-
siell analys över hur de 55 kommunerna i Västra Götaland 
befinner sig finansiellt och har utvecklats i förhållande till 
varandra under en treårsperiod. Analysen är ett komplement 
till den traditionella finansiella analysen som återfinns i 
årsredovisningen. Analysens olika jämförelser görs dels på 
traditionellt vis, del i form av en så kallad finansiell profil, 
vars uppgift är att jämföra finansiella nyckeltal och samman-
fattande finansiella perspektiv mellan kommunerna i länet 
och riket. Profilen är konstruerad som ett polärdiagram. Den 
innehåller dels fyra perspektiv, dels åtta finansiella nyckel-
tal, som är viktiga ur en kommuns finansiella horisont. De 
fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsik-
tig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över 
den finansiella utvecklingen. De finansiella nyckeltalen är 
sådana nyckeltal som är vanligt förekommande inom kom-
munsektorn. 
Analysrapporten med de 55 kommunernas finansiella profiler 
utkommer under hösten. Som en försmak görs under våren 
en mindre jämförelse, enbart mellan kommunerna i norra 
Bohuslän. Det är i huvudsak den jämförelsen som ligger till 
grund för de kommunvisa analyserna nedan.

Resultat
En grundläggande förutsättning för en god ekonomi på lång 
sikt är att de löpande intäkterna överstiger de löpande kost-
naderna. Detta mäts bäst med måttet ”resultat före extraordi-
nära poster”. Samtliga kommuner i norra Bohuslän uppvisar 
positiva resultat under 2017. Strömstad, Lysekil samt Sotenäs 
redovisar något lägre resultat för 2017 än för 2016. Tanum 
visar bättre resultat än föregående år. Högst resultatökning 
visar Munkedal med över 50 mnkr i resultat.
Starkast resultat före extraordinära kostnader i förhållande till 
verksamhetens kostnader visar Munkedal med 6,5 procent. 
Tanum har stärkt sitt nyckeltal till 1,7 procent. Strömstad har 
sänkts sitt resultat till 3,4 procent. Både Sotenäs och Lysekil 
har försämrats till 1,5 respektive 0,7 procent.
Ett vedertaget mått för att uppfylla villkoret för god ekono-
misk hushållning är genomsnittligt resultat tre år tillbaka i 
tiden. Munkedal visar bäst resultat med 4,0 procent. Strömstad 
har ökat till 3,1 procent och Lysekil har försämrats något till 
2,1 procent. Sotenäs visar 2,7 procent medan Tanum redovisar 
1,3 procent.

Finansiell ställning
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
ställning. Det visar hur stor andel av kommunens tillgångar 
som finansierats med egna medel. Ju högre soliditet, desto 
mindre skuldsättning. Här används soliditet inklusive samt-
liga pensionsförpliktelser. Samtliga kommuner har förbättrat 
alternativt bibehållit sin soliditet. Sotenäs har högst soliditet 
med 29 procent tätt följt av Strömstad på 28 procent. Tanum 
har stärkt sin soliditet till 14 procent och Munkedal har med 
sitt höga resultat uppnått 10 procent. Lysekil har stärkt sin 
soliditet men den är fortsatt negativ -11 procent.

Finansiella profiler 2015-2017
Munkedal har ökat sin finansiella profil väsentligt sedan 2015 
och visar bättre genomsnittligt resultat samt kassalikviditet. 
Strömstad har för 2017 den starkaste finansiella profilen i 
norra Bohuslän med högre värden än medel på samtliga ka-
tegorier förutom på skattefinansiering av investeringar, finan-
siella nettotillgångar samt kassalikviditet. Tanums profil har 
stärkts något för året där budgetföljsamheten har försämrats 
medan skattefinansieringen av investeringar har förbättrats. 
Sotenäs har förbättrats inom kategorierna finansiella net-
totillgångar, genomsnittligt resultat samt skattefinansiering 
av investeringar. Däremot har resultatet före extraordinära 
poster försämrats. Lysekil har svagast profil av kommunerna 
i norra Bohuslän. Lysekil har försämrats sedan föregående 
år inom kategorierna skattefinansiering av investeringar, ge-
nomsnittligt resultat, resultat för extraordinära poster samt 
budgetföljsamhet.
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Lysekil
Lysekils finansiella profil 2017 skiljer sig en del jämfört med 
de senaste årens profiler. Genom ett svagt resultat i kombina-
tion med relativt hög investeringsvolym har framförallt dessa 
nyckeltal påverkat diagrammets utseende.
Lysekil har fortfarande svag soliditet och hög skattesats. Lyse-
kil tillhör de kommuner som har lägst soliditet samt har bland 
de högsta skattesatserna i västra Götaland. Kommunalskatten 
uppgår sedan 2014 till 22,46 kronor. Kommunen skulle behöva 
goda ekonomiska resultat under många år för att bygga upp 
en långsiktig ekonomisk styrka. Den låga soliditeten och den 
höga skattesatsen gör Lysekil ekonomiskt sårbart.
Budgetföljsamheten tillhör också de svaga punkterna. I 
nämndverksamheten hade socialnämnden under 2017 en stor 
negativ budgetavvikelse, medan utbildningsnämnden hade en 
stor positiv budgetavvikelse. 
Nivån på de finansiella nettotillgångarna är dock fortsatt hög 
och kassalikviditeten på samma nivå som föregående år. 

Lysekils kommun 2017

Lysekils kommun 2016

Lysekils kommun 2015

Finansiella profiler för Bohuslänskommuner

Lysekil 2015 Lysekil 2016 Lysekil 2017

Munkedal 2015 Munkedal 2016 Munkedal 2017

Sotenäs 2015 Sotenäs 2016 Sotenäs 2017

Finansiella profiler för Bohuslänskommuner
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Finansiella profiler för Bohuslänskommuner
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Sotenäs 2015 Sotenäs 2016 Sotenäs 2017
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Munkedal
Munkedals finansiella profil har förbättrats jämfört med 2016. 
Kommunens resultat för 2017 landade på +50,8 mnkr vilket 
är mycket bra. Finansiella analysen visar att kommunens eko-
nomi har stärkts och förändringen innebär också att Munkedal 
har förbättrat sin ekonomiska ställning jämfört med kom-
mungruppen i norra Bohuslän. 
Den finansiella profilen har de två senaste åren präglats av 
förbättrad finansiell ställning med förbättrade värden inom 
flera områden. Långsiktig kapacitet och risksidan är fort-
satt något svag beroende på hög skattesats och låg soliditet. 
Spindeldiagrammet för 2017 visar tydligt att de senaste årens 
resultat förbättrat området kontroll och beredskap. Budget-
följsamheten kan dock förbättras ytterligare. 
Det är väsentligt att kommunen vidmakthåller denna utveck-
ling samt fortsätter att förbättra den långsiktiga kapaciteten. 
För att förbättra kommunens beredskap och möjlighet att 
hantera risk krävs att skattesatsen sänks och att soliditeten 
fortsätter att stärkas. För att åstadkomma detta krävs stabilt 
goda resultat och budgetföljsamhet under flera år samt amor-
tering av långfristiga skulder.

Munkedals kommun 2017

Munkedals kommun 2016

Munkedals kommun 2015

Finansiella profiler för Bohuslänskommuner
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Sotenäs
Kommunens finansiella profil stärks för året. Sotenäs kommun 
har en fortsatt stark soliditet. Skattesatsen ligger på oförändrad 
nivå jämfört med föregående år. En förändring skedde inför 2017 
då kommunens VA-verksamhet överfördes till Sotenäs Vatten 
AB. Kommunen har under de senaste åren visat på en balans 
mellan intäkter och kostnader i den löpande verksamheten. Till 
del tack vare ökning av riktade statsbidrag men också på intäkter 
från försäljning av fastigheter och från exploateringsverksamhet. 
Resultatet för 2017 uppgick till 10,2 mnkr. 
Soliditeten enligt balansräkningen är mycket stark och har för-
stärkts 2017 och uppgår till 57 procent. Investeringarna har under 
de senaste åren självfinansierats. För 2017 uppgår självfinansie-
ringsgraden till 105 procent. Likviditeten har försämrats och 
för året har en fortsatt minskning skett. Betalningsberedskapen 
på kort sikt ligger därmed kvar på snittnivå jämfört med öv-
riga kommuner. Finansiella nettotillgångar ökar markant under 
året, detta beror på utfärdad revers mellan kommunen och VA-
verksamheten. 
Kommunens låneskuld ökade något under året. Ökningen avser 
VA-verksamheten och motsvarande post ingår i revers utfärdat 
mellan kommunen och VA-verksamheten. Låneskulden är ändå 
relativt låg vilket innebär att kommunen inte är utsatt för större 
ränterisk. Kommunens borgensåtagande är fortsatt relativt stor 
men åtagandena bedöms inte innebära någon förlustrisk. 
Nämndsverksamheten visar på en positiv budgetavvikelse, däre-
mot så ökar verksamhetens nettokostnader under året. Väsentligt 
är framöver att minska kostnadsutvecklingen för verksamheterna 
samt att ha fortsatt goda resultat. Detta för att kunna möta kom-
mande års investeringsbehov och för att bibehålla och stärka 
kommunens finansiella profil. 
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Strömstad
Strömstads kommun har en fortsatt god ekonomi med positiva 
ekonomiska resultat. Den ekonomiska profilen har försvagats i 
jämförelse med övriga kommuner. Årets resultat ligger i nivå 
med föregående och även här finns engångsposter i form av 
realisationsvinster och riktade statsbidrag. Befolkningsut-
vecklingen är fortsatt positiv samt en gränshandel som bidrar 
till ökad besöksnäring och flera arbetstillfällen.
Kommunen har under 2017 haft en investeringsvolym på 
141,2 mnkr. Detta jämfört med 83,2 mnkr 2016 och 58,8 mnkr 
2015. Främsta förklaringen är stora investeringar inom VA-
verksamheten som påbörjats under 2017. Kommunen har inte 
tagit upp några lån. Detta har medfört att kassalikviditeten 
har försämrats. Soliditeten har sänkts något och skattefinan-
sieringsgraden av investeringar har försämrats.
Budgetföljsamheten är fortsatt bra och de flesta nämnderna 
håller sina ramar. 
Skattesatsen är fortsatt oförändrad och ligger i ungefärlig 
nivå med övriga kommuner i norra Bohuslän.
För kommande år är investeringsvolymen fortsatt hög och flera 
stora investeringsprojekt kommer genomföras vilket kommer 
få genomslag på soliditeten. För att vidmakthålla och helst 
stärka den långsiktiga kapaciteten krävs höga resultat. Fokus 
på ekonomistyrning kommer vara centralt för att vidmakthålla 
en stabil ekonomi under de kommande åren.

Strömstads kommun 2017
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Strömstads kommun 2015

Strömstad 2015 Strömstad 2016 Strömstad 2017

Tanum 2015 Tanum 2016 Tanum 2017
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Tanum
Tanum redovisade under 2015 ett resultat före extraordinära 
poster i förhållande till verksamhetens bruttokostnader på 0,8 
procent. Resultatet förbättrades till 1,4 procent under 2016, för 
att förbättras ytterligare under 2017 till 1,7 procent. Tanums kom-
muns resultat under 2017 är förenligt med kommunallagens krav 
på god ekonomisk hushållning ur ett resultatperspektiv. Tanum 
redovisade under de tre senaste åren ett genomsnittligt resultat 
i förhållande till verksamhetens bruttokostnader per år på 1,3 
procent, vilket inte är förenligt med god ekonomisk hushållning ur 
ett resultatperspektiv. Tanums resultat 2017 är genomsnittligt för 
kommunerna i norra Bohuslän medan genomsnittliga resultatet 
för åren 2015 till 2017 är lägst vid en jämförelse med kommunerna 
i norra Bohuslän.
Relateras Tanums investeringar till verksamhetens nettokostnader 
framgår det att kommunen under 2017 investerade för 13 procent. 
Tanums sammanlaga investeringar under åren 2015-2017 var 
klart högre än snittet både för kommunerna i norra Bohuslän 
och i Västra Götaland.
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens till-
gångar som har finansierats med skatteintäkter. Tanum hade 2017 
en soliditet som var genomsnittlig såväl vid en jämförelse med 
kommunerna i norra Bohuslän och med Västra Götalands kom-
munerna. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser 
och särskild löneskatt uppgick till 14 procent.
Tanums skattesats låg 2017 på 21,56 kr vilket är den lägsta ut-
debitering i norra Bohuslän och i nivå med den genomsnittliga 
utdebiteringen för kommunerna i Västra Götalands län. 
Tanums finansiella profil 2017 visar att kommunen låg under 
genomsnittet för perspektiven kontroll och kortsiktig beredskap 
medan Tanum redovisade genomsnittliga resultat för perspektiven 
risk och långfristig kapacitet. Tanum försvagade under perioden 
poängen i den finansiella profilen för ett av fyra perspektiv medan 
de tre andra perspektiven är i stort oförändrade. Trots den relativt 
andra kommuner försvagade ekonomiska ställningen har Tanum 
ett kontrollerat finansiellt läge. Det är dock viktigt att resultaten 
hålls på en tillräckligt hög nivå för att kunna finansiera den höga 
investeringsvolymen.

Tanums kommun 2017

Tanums kommun 2016

Tanums kommun 2015

Strömstad 2015 Strömstad 2016 Strömstad 2017

Tanum 2015 Tanum 2016 Tanum 2017

Strömstad 2015 Strömstad 2016 Strömstad 2017
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Ekonomisk analys 

Utdebitering
Kommunerna i norra Bohuslän har samtliga hög utdebitering 
i jämförelse både med genomsnittet i regionen och i riket som 
helhet. 2017 hade riket 20,75 i genomsnittlig utdebitering. 
Motsvarande för Västra Götaland var 21,30. 
Ingen av de nordbohuslänska kommunerna förändrade utde-
biteringen mellan 2016 och 2017. De senaste förändringarna 
är Munkedal som höjde med 95 öre till år 2016 och Sotenäs 
som höjde med 68 öre till år 2015.

Resultat
Samtliga kommuner i norra Bohuslän redovisade positiva 
resultat under 2017. Lysekil, Sotenäs och Strömstad försäm-
rar sina resultat jämfört med 2016. Munkedal och Tanum 
förbättrar sina resultat. I Munkedals starka resultat på 50,8 
mnkr inkluderas ett netto vid försäljning av fastigheter på 
32,8 mnkr.

Nettokostnadsutvecklingen
För att kontinuerligt hålla en ekonomi i balans krävs att ha 
kontroll över kostnadsutvecklingen. Kostnaderna ska inte öka 
snabbare än intäkterna. Nettokostnadsutvecklingen i kom-
munerna ligger mellan 3,2 procent och 6,5 procent. Sotenäs 
hade den högsta nettokostnadsutvecklingen 2017.

Soliditet inklusive pensionsåtagande
2017 förbättrades soliditeten för samtliga de nordbohuslän-
ska kommunerna förutom för Strömstad som försvagade sin 
starka soliditet marginellt. Soliditeten i dessa kommuner ligger 
generellt något lägre än genomsnittet för länet. Soliditeten 
varierar dock kraftigt mellan kommunerna både inom Västra 
Götaland och norra Bohuslän. Sotenäs och Strömstad har 
starkast soliditet medan Lysekil fortfarande visar negativ 
soliditet när man inkluderar pensionsförpliktelserna.

Utdebitering, kr

År Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2017 22,46 23,63 21,99 21,91 21,56

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

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

Soliditet inkl ansvarsförbindelse 2015-2017

Resultat i mkr 2015-2017

Nettokostnadsutveckling i % 2015-2017

Resultat i mkr 2015-2017 (sid 13)

Nettokostnadsutveckling i % 2015-2017 (sid 13)
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Personal
Kommunernas verksamhet är i stora delar personalintensiv 
och personalkostnaden svarar för en stor del av den totala 
kostnaden i kommunerna. Uppföljning och analys inom detta 
område är därför av betydelse för kommunernas möjlighet 
att nå målet om god ekonomisk hushållning.

Antal anställda
För första gången sedan 2010 så minskar antalet anställda i 
tre av kommunerna. Lysekil minskar med 1,1 procent, Tanum 
med 1,9 procent och Sotenäs med 6,7 procent. Motsvarande 
minskning kan också utläsas ur nyckeltalet anställda per 1000 
invånare vilket betyder att minskning inte har med sviktande 
invånarantal att göra. Samtliga kommuner har under de senaste 
åren ökat antalet anställda mycket beroende av flyktingmot-
tagningen vilken nu har minskat. Det finns ett demografiskt 
tryck att utöka verksamheten på grund av en ökad andel äldre 
i befolkningen som kommer kräva insatser från kommunen 
framöver. Även efterfrågan på barnomsorg ökar.  Ett fortsatt 
fokusområde under 2017 har varit kompetensförsörjning. Svå-
righeten att kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens 
kommer vara en utmaning för kommunerna framöver.
Andelen tillsvidareanställda
Andelen tillsvidareanställda ligger mellan 82-90 procent av 
kommunens anställda. Trenden pekar mot att andelen ökar 
något jämfört med tidigare år.

Skeppssättningen Blomsholm. Foto: Strömstads kommun.

Sjukfrånvaro
Den tidigare trenden med ökande sjukfrånvaro verkar ha pla-
nat ut eller till och med minskat. Kommunerna försöker mot-
verka ohälsan genom satsningar på arbetsmiljöutbildningar, 
bidrag till friskvård och rehabiliteringsinsatser. 
Trots allt som görs inom detta område kan det konstateras 
att sjukfrånvaron på lång sikt ökat under jämförelseperio-
den i alla kommuner. 2010 låg sjukfrånvaron i kommunerna 
på drygt 4 procent och 2017 ligger sjukfrånvaron på 6,4-8,0 
procent.

Åldersstruktur
Andelen medarbetare som är 50 år eller äldre är hög. Samtliga 
kommuner redovisar att mer än 42 procent är äldre än 50 år. 
Ökade pensionsavgångar kommande år kommer leda till en 
förändrad struktur med en ökad andel yngre. Det kommer 
även ställa krav på kommunernas arbete avseende kompe-
tensförsörjning.

Sysselsättningsgrad
Att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad är en angelägen 
fråga, inte minst med tanke på att det centrala avtalet mellan 
parterna anger att kommunerna ska jobba för ”heltid som 
norm”. Det är främst inom de kvinnodominerade yrkesom-
rådena som problematiken kring låga sysselsättningsgrader 
finns. Trenden är dock ökande sysselsättningsgrad och snittet 
för kommunerna i jämförelsen är 90 procent sysselsättnings-
grad för kvinnor med Sotenäs och Strömstad i topp med 92 
procent.
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Totalt antal månadsanställda 2012-2017 Total sjukfrånvaro per kön i procent

Andel tillsvidareanställda av totalt anställda 2012-2017
Åldersfördelning i procent

Antal månadsanställda per 1 000 invånare 2012-2017
Sysselsättninggrad – kvinnor

Total sjukfrånvaro i procent, utveckling över tid

Totalt antal månadsanställda 2012-2017 (sid 15)
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Skola och barnomsorg
Barn- och utbildningsgruppen har utökat sitt arbete genom 
ett fastare samarbete mellan kommunerna. Utöver de fem ur-
sprungskommunerna har även Dals-Ed, Färgelanda och Orust 
anslutits till gruppen. Samarbete utgår ifrån benchmarking-
arbetet och har vidgats till att även omfatta kvalitetsfrågor 
och nätverksträffar. Samtidigt deltar kommunerna i projekt 
och samverkansgrupperingar i andra konstellationer. Detta 
sker till exempel genom: 

Kommunförbundet Fyrbodal• 
Gymnasieförbundet Fyrbodal • 
Skolverkets nätverk• 
Förvaltningschefsnätverk• 
Benchmarkingarbete inom ekonomi• 
Olika projekt, t ex genväg och Entreprenörskap i skolan• 
Oktoberdagar (kompetensutvecklingsdagar där alla 8 kom-• 
muner deltar)

Intentionen med samverkan är att ge ökad kunskap och driva 
utveckling inom framför allt följande områden:

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

En förutsättning för denna samverkan är att vissa moment 
i de åtta kommunernas årskalendrar synkroniseras. Detta 
gäller till exempel tid för gemensam kompetensutveckling 
och nätverksarbete, där måndag i vecka 44 skall avsättas, 
samt tidpunkter för inmatning av data i benchmarkingarbetet. 
Oktoberdagarna är ett nav i samverkan, med utvärdering, 
planering och kompetensutveckling.
Sedan mitten av 90-talet har ekonomerna sammanträtt för att 
diskutera gemensamma frågor samt för att skapa ett nätverk 
för gemensamt informations- och kunskapsutbyte. 

Dagordningen för ett sådant möte är att i första hand att ta 
fram 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 närvarande 
arbetar med eller nyss har slutfört. Exempel kan vara:

Intern kontroll av administrativa rutiner• 
Redovisningssystem• 
Resursfördelningssystem• 
Ekonomirapporter• 

Nätverket har fungerat mycket väl och bland annat varit ett 
stöd för nya medarbetare när de har börjat sina arbeten. I 
denna rapport redovisas endast analys av de fem nordbohus-
länska kommunerna.

Södra hamnen, Strömstad. Foto: Strömstads kommun.
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Organisation 
Fyra operativa individuella arbetsgrupper arbetar nu inom 
barn- och utbildning:

Förvaltningschefsgrupp• 
Ekonomigrupp• 
Analysgrupp• 
Kvalitetsutvärderingsgrupp KU8• 

Förvaltningschefsgruppen består av förvaltningschefer för 
barn- och utbildningsförvaltningarna. Förvaltningscheferna 
har det övergripande ansvaret för projektet och arbetar med 
frågorna: mål, resultat och uppnående.
Ekonomigruppen har fått i uppdrag att ta fram mätbara nyck-
eltal 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 målupp-
fyllelse och skapa en grund för en analys dels för den egna 
skolan, dels för en övergripande analys för förvaltningsnivån 
avseende uppnådda resultat. 
Analysgruppen skall om möjligt ta fram nyckeltal på de mjuka 
värdena, det vill säga hur skall skolan/förvaltningen fånga upp 
hur eleverna upplever/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 (KU 8) sker samverkan 
mellan kommunerna för ökad kvalitetsutveckling i verksam-
heten. Ett av målen är att genom kollegial utvärdering/lärande 
besök skapa ett tydligt och konkret verktyg för förbättrings-
arbete för förskolan/skolan/arbetslaget/läraren.

Väsentliga händelser under 2017
Förutom de egna framtagna nyckeltalen har kommungruppen 
deltagit inom SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) pro-
jekt KKIK, Kommunens Kvalitet i Korthet. KKIK består av 
ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som 
beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Ett av dessa 
nyckeltal är antal inskrivna barn per årsarbetare i förskola.

Nyckeltal 2017
Gruppen har försökt begränsa antalet ekonomiska nyckeltal 
till ett fåtal per verksamhetsområde. Kvalitetssäkring av nyck-
eltalen har varit en viktig uppgift och mycket tid har därför 
lagts på detta under åren för att ge en korrekt jämförelse 
mellan kommunerna. 
Nyckeltalen gäller för verksamheterna barnomsorg och grund-
skola och har tagits fram genom: 

Personaltäthet samt kostnad för personaltäthet• 
Kostnad per vistelsetid och genomsnittlig placeringstid• 
Kostnad per elev för pedagogisk personal (avser endast • 
grundskolan) 
KKIK (Kommuners Kvalitet I Korthet)• 

V8 samarbete
De senaste åren har samarbetet mellan de åtta kommunerna 
ändrat karaktär. Det har varit svårare att driva nätverken och ar-
betet i KU 8 (Kollegial utveckling i åtta kommuner) har i princip 
avstannat. Detta senare beror på att det råder olika uppfattningar 
i kommunerna om värdet av KU 8 och, kanske framför allt, 
på svårigheten att frigöra tid för observationer. Sedan de två 
samordnartjänsterna togs bort har utvecklarnätverket blivit den 
grupp som driver och följer upp arbetet inom nätverken och även 
inom KU 8. Detta har under 2017 tagit fastare form.
Samtliga V8-kommuner ingår också i Fyrbodals nätverk, som 
utvecklats på ett positivt sätt. Inom kommunalförbundet finns – 
än så länge – större resurser för att driva frågor som är för stora 
för V8, till exempel samverkan med universitet och högskolor 
kring bland annat utlokaliserade utbildningar. Ett arbete med 
att försöka få till stånd en ny upplaga av den utlokaliserade 
lärarutbildningen Läris har pågått under året där V8-kommuner 
varit drivande. Inom V8-nätverket drivs de mer verksamhetsnära 
samverkansfrågorna. Den gemensamma kompetensutvecklingen 
för politiker och chefstjänstemän, Oktoberdagarna, har fortsatt 
och är ett välbesökt och uppskattat inslag i samarbetet.
Frågan om huruvida det på sikt blir möjligt att upprätthålla 
två samverkansnätverk i våra kommuner behöver sannolikt 
behandlas inom förvaltningschefernas nätverk.
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Barnomsorg
För verksamheterna förskola och skolbarnsomsorg:

Helårsarbetare per 100 barn• 
All personal beräknas ingå, förutom personal för lokalvård, 
skolmåltider, ledning, administration, elevassistenter och 
vaktmästare. 
Den planerade personaltätheten är högst i Strömstad och 
Tanum, 19,7 tjänster per 100 barn. Lägst personaltäthet har 
Munkedal med 18 tjänster per 100 barn. Skillnaden är 1,7 
tjänster vilket motsvarar 9,1 procent. En av förklaringarna till 
skillnaden är att kommunerna redovisar olika genomsnittliga 
placeringstimmar. En annan förklaring är också hur man 
redovisar måltidspersonalen. Några kommuner inkluderar 
dessa tjänster i den tjänst som pedagogerna har och några har 
särskilda tjänster för detta ändamål. För 2017 har regeringen 
fortsatt sin satsning inom förskolan och ett särskilt statsbi-
drag för att minska barngruppernas storlek inom förskolan 
inkluderas i nyckeltalen. Detta gör att antalet barn i grupperna 
minskar vilket påverkar årets siffror positivt. Lysekil redovisar 
en ökning av barngruppernas storlek genom en minskning av 
personal per 100 barn jämfört med 2016. Munkedal redovisar 
de största ökningarna i jämförelsen.
För fritidshemmen finns också stora skillnader i resurstill-
delning och även här är en av orsakerna den genomsnittlig 
placeringstid som skiljer sig mellan kommunerna. Några kom-
muner såsom Lysekil, Strömstad och Tanum har infört tid 

för samlad skoldag, det vill säga erbjuder endast en hemresa. 
Dessa kommuner redovisar överlag högre nyckeltal då antalet 
tjänster ökar med den samlade skoldagen. 
Kommunens Kvalitet i Korthet
För 2017 har skolverket ingen mätning vad gäller faktisk 
närvarotid för barn och personal i förskolan. Nyckeltalet tas 
därför fram genom att mäta inskrivna barn per årsarbetare. 
Nyckeltalet från KKiK redovisas för 2016 i tabellen nedan.
Som våra egna framtagna nyckeltal visar konstateras att Mun-
kedals kommun redovisar högst antal inskrivna barn per års-
arbetare och Strömstad redovisar den lägsta.  Munkedal och 
Tanum har störst förändring jämfört med tidigare år vilket 
beror på särskilda satsningar utöver effekter av statsbidragen 
för 2016 och 2017.
Grundskola inklusive förskoleklass

All personal i undervisning/100 elever • 
Pedagogisk personal/100 elever• 

Här redovisas endast schemalagd personal med pedagogisk 
uppgift dvs lärare, förskollärare.

Personal med annat uppdrag/100 elever• 
Här redovisas all annan personal som har ett pedagogiskt 
uppdrag i grundskolan men inte är undervisningspersonal. 
Detta kan vara talpedagog, speciallärare mm. Tjänster så-
som socialpedagog, skolvärd eller personal inom elevhälsan 
räknas inte in.

Elevassistenter/100 elever• 

Barnomsorg

Personaltäthet per 100 barn Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Förskola 18,6 18 19,4 19,7 19,7

Skolbarnomsorg 4,6 5,6 4,5 6,8 6,6

Kommuners kvalitet i korthet Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

KKiK - Inskrivna barn per årsarbetare (2016) 5,6 6,1 4,8 4,9 5,0

Egen mätning inskrivna barn per årsarbetare (2017) 5,36 5,57 5,16 5,08 5,09

Grundskola

Enkätsvar elever i årskurs nio Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Jag känner mig trygg i skolan 8,17 7,69 8,74 6,81 7,83

Jag upplever att mina lektioner är meningsfulla 6,89 5,72 7,2 6,1 6,54

Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den? 6,42 5,48 7,29 4,76 5,74
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Här redovisas elevassistenter för elever med särskilt stöd.
Regeringens beslut om särskilda satsningar inom grundskolan 
tillsammans med kraftigt ökat asylbarn påverkar antalet tjäns-
ter och kostnaderna inom grundskolan.  Lysekil och Sotenäs 
redovisar därför en ökning av personaltätheten mellan 2016 
och 2017. Lysekil är den kommun som redovisar den största 
ökningen med 0,8 tjänster per 100 elever. Munkedal redovisar 
en minskning mot 2016 med 1,1 tjänst per 100 elever. 
Kostnaderna ökar för samtliga kommuner, men här är det 
Tanum som redovisar den största ökningen med hela 14 pro-
cent mot 2016. Lysekil är den kommun som har lägst andel 
undervisande personal, 69 procent.
Enkät år 7-9
Under v 40, 2017, genomfördes åter enkäten i årskurs 9 inom 
ramen för benchmarkingsamarbetet. Det är sjunde året som 
enkäten används och fjärde året den utökade versionen an-
vänds. Enkäten är utformad utifrån påståenden som eleven 
kunnat ta ställning till från ”Instämmer inte alls” (1) till ”In-
stämmer helt” (10). 1 är således lägsta möjliga medelvärde 
medan 10 är det högsta. Sedan 2013 har arbetssättet vad gäller 
besvarande av frågorna förändrats. Tidigare har detta hante-
rats genom en pappersenkät men sedan 2014 har detta skett 
genom Webb. Svarsfrekvensen avviker därför mot tidigare 
år och arbete måste fortsätta för att öka denna.

Eftersom enkäten genomförs i årskurs 9 är det inte samma 
elevgrupp som följs. Det är därför vanskligt att jämföra resul-
taten. Gruppen som helhet redovisar goda resultat i enkäten. 
Sotenäs visar höga värden på frågorna:
”Om du tänker på din skola i sin helhet – hur nöjd är du då 
med den? jag upplever att mina lektioner er meningsfulla och 
eleverna känner sig trygga skolan”.
Strömstad är den kommun som redovisar en stor minskning 
mellan 2017 och 2016. På frågan Hur nöjd är du med skolan 
i sin helhet redovisas betyget 4,8 på en tiogradig skala vilket 
ska jämföras med 6,0 under 2016.
Samtliga elevenkätsvar redovisas i bilaga. Lärarna i årskurs 
7 – 9 genomförde samtidigt med elevenkäten sin enkät. 

Grundskola inklusive förskoleklass

Personaltäthet per 100 elever Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

All personal 12,3 9,3 10,9 9,86 9,73

Underv tj 8,5 7,75 8,9 8,24 7,98

Tj med annat uppdr 1,7 0,6 0,8 1,24 0,8

Elevass 2,1 0,97 1,2 0,38 0,91

Grundskola inklusive förskoleklass

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

All personal 61471 55186 63181 55692 59078

Underv tj 45413 47514 54049 47065 51326

Tj med annat uppdr 8131 3563 4227 7002 3574

Elevass 7927 4109 4905 1625 4177
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Omsorgsverksamhet

Bakgrund
Vi är fem kommuner i norra Bohuslän – Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs, Strömstad och Tanum – som sedan flera år tillbaka 
årligen gör jämförelser 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 
kostnadsnivån.  
Målsättningen är att forma ett verktyg som kan användas för 
att göra jämförelser och analyser för chefer i olika led. Meto-
den ska inte vara alltför komplicerad. Jämförelser bör ske både 
över tid i den egna kommunen och mellan kommuner. 
Tanken är att jämförelser ska integreras som ett utvecklings-
verktyg för verksamheten. Det är när man upprepar en upp-
följning som frågor dyker upp och en process startar. Det är 
viktigt att man använder sig av enhetliga definitioner. 
Det är först när studien genomförs under ett antal år som man 
får ett bra underlag för att diskutera den framtida inriktningen 
av verksamheten. Genom upprepning av jämförelsen är det 
möjligt att utvärdera hur vidtagna förändringar av verksam-
heten slår igenom. 

I denna sammanställning finns främst siffermaterial som 
arbetats fram av ekonomer i respektive kommun. 
Det fortsatta arbetet inriktas på att kombinera detta material 
med ett analysmaterial från omsorgsförvaltningarnas olika 
verksamheter.

Arbetet under 2017
Arbetet under 2017 har ägnats åt att öka jämförbarheten i det 
ekonomiska siffermaterial som tas fram till räkenskapssam-
mandraget. Resultatet från Socialstyrelsens Öppna Jämfö-
relser har under år 2017 legat till grund för analys och verk-
samhetsutveckling.

Framtiden
NoBo fortsätter arbetet med att öka jämförbarheten med sif-
fermaterialet till räkenskapssammandraget, samt ser över 
de viktigaste och mest jämförbara nyckeltalen för alla fem 
kommuner.

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

Invånarjämförelse, invånare 2017*

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

0-w år 14 633 10 371 9 104 13 171 12 738

0-20 år 3 000 2 440 1 581 3 067 2 683

21-w år 11 633 7 931 7 523 10 104 10 055

0-64 år 10 419 7 809 6 156 10 230 9 168

65-w år 4 214 2 562 2 948 2 941 3 570

80-w år 1 094 746 742 741 863

85-w år 578 368 430 383 464

80-w % av inv 7,5% 7,2% 8,2% 5,6% 6,8%

85-w % av inv 3,9% 3,5% 4,7% 2,9% 3,6%

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

*) Invånarantal per 30 november 2017
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Gemensam kommentar:
Samtliga kommuner har ökade nettokostnader förutom Mun-
kedal. Det är olika faktorer som påverkar de olika kommu-
nerna. En faktor som påverkar kostnaderna är bland annat 
särskilt boende.
Lysekils kommentar:
Andelen invånare i åldersgruppen 80-W år har blivit färre. 
Minskat antal invånare genererar en högre nettokostnad per 
invånare vilket gör att den totala nettokostnaden för äldre-
omsorg per invånare 80-W år har ökat mellan 2016 och 2017. 
En av orsakerna till ökningen är att antalet beviljade timmar 
ökat mellan åren. Övriga ökande nettokostnader gäller per-
sonalkostnader. Förvaltningen har också haft höga kostnader 
för verksamhetssystemet Magna Cura.
Munkedals kommentar:
Sänkningen mellan 2016–2017 är att äldreomsorgen sett över 
sina kostnader. Målet är att skala bort kostnader utan att sänka 
kvaliteten. Nedläggning av ett boende samt utflytt av verk-
samheter är en annan bidragande orsak till sänkningen.
Sotenäs kommentar:
Andelen invånare i åldersgruppen 80-W år har minskat jäm-
fört med 2016. Kostnadsökningen beror på stor vårdtyngd på 
särskilt boenden samt avvecklingskostnader för ett särskilt 
boende under hösten 2017. Behovet av hemtjänst har minskat 
jämfört med 2016 och verksamheterna har försökt anpassa 
sin organisation därefter. Personalkostnaderna har minskat 

men inte i den omfattning som beviljade timmar har minskat. 
Effekt uppnås först nästa år. Kostnaden för sjuksköterskeen-
heten blev hög under sommarperioden då brist på vikarier 
innebar att ordinarie personal kallades in för tjänst med extra 
lönetillägg.
Strömstads kommentar:
Kostnadsökningen består delvis av personalkostnader. Arbetet 
med omställning från den gamla ”Strömstadmodellen” till 
”Rätt till heltid” har fortgått under året. Det har skapat en 
högre kontinuitet bland vikarierna. Lediga pass fylls först och 
främst upp av personal som sedan tidigare är bekanta med 
verksamheten. Förändringen gör det även enklare att sam-
planera för flera verksamheter samtidigt. Detta har i sin tur 
lett till kostnadsbesparingar inom flera enheter, främst inom 
hemtjänst och demensboenden. En hög sjukfrånvaro inom 
vissa särskilda boenden samt en viss övertalighet förklarar 
delvis den kostnadsökning som skett mellan 2016 och 2017. 
Ytterligare så inkluderar inte 2016 års siffra den kostnad som 
förvaltningen har för kostverksamhet då denna ligger förlagd 
i en annan förvaltning vilket ger ett missvisande värde för 
2016 jämfört med 2017.
Tanums kommentar:
Under 2017 öppnades åtta nya platser inom särskilt boende 
vilket innebar ökade kostnader. Fler omsorgstagare med kom-
plexa omvårdnadsbehov, som verksamheten inte har kun-
nat hantera inom ramen för ordinarie bemanning, har också 

Nettokostnad äldreomsorg per invånare 80-w år, 2015-2017 (tkr)
Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för äldreomsorg. Här ingår bokförda 
kostnader för äldreomsorg; SoL och HSL. Kostnaden divideras med antal invånare 
80 år eller äldre.

Nettokostnad äldreomsorg per invånare 80-W år (tkr) (sid 21)

(sid 24)
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde
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medfört ökade kostnader. Antalet dagar där kommunen har 
betalningsansvar när man inte har kunnat ta emot personer 
som är utskrivningsklara från sjukhus, har halverats sedan 
2016.
Strukturkostnadsindex äldreomsorg
Strukturkostnadsindex är en indikator på om kommunen 
har högre eller lägre kostnader jämfört med den förväntade 
kostnaden. 
Kommunens kostnader per invånare varierar bland annat på 
strukturella skillnader som gör att behovet av kommunala 
verksamheter, eller kostnaderna för dessa, är högre eller lägre 
än riksgenomsnittet.
Strukturella skillnader utgörs av faktorer som kommunerna 
själva inte i nämnvärd grad kan påverka, till exempel:

Åldersstruktur• 
Invånarnas sociala bakgrund• 
Den geografiska strukturen• 

Avvikelse mot riksgenomsnittet kan förklaras av ambitions-
nivå eller andra strukturella faktorer som inte beaktas i ut-
jämningen.
Nöjd-Kund-Index äldreomsorg
Nyckeltalen är hämtade från socialstyrelsens mätningar.
Gemensam kommentar:
Samtliga kommuner har fått goda omdömen av brukarna och 
håller en hög nivå inom hemtjänsten under 2017 där Strömstad 
utmärker sig extra mycket med sina 100% i nöjdhet. Tanums 
kommun har minskat ner ytterligare men fortsätter öka gäl-
lande särskilt boende.
Lysekils kommentar:
För att öka trygghetskänslan för brukaren har digitala larm 
införts i hemtjänsten och kvalitetsökning i verksamheten ses 
i resultatet av de undersökningar som gjorts.
Alla brukare har aktuella individuellt utformade genomföran-
deplaner och insatserna utförs på ett professionellt sätt. Detta 
har bidragit till att nöjdheten med vård- och omsorgsinsatserna 
ökat under 2017.
Trygghet och bemötande är de delar som fått särskilt höga 
poäng såväl i hemtjänsten som i boendet.
All personal har under 2017 arbetat med kommunens värde-
grund och värdeorden öppet, enkelt, värdigt vilket bedöms 
ha haft betydelse för nöjdheten.

Nöjd-Kund-Index för särskilda boenden

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2013 76 * * 92 87

2014 87 78 83 86 86

2015 82 * 82 91 88

2016 83 * 84 91 89

2017 82 83 91 84 92

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

Nöjd-Kund-Index för hemtjänst

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2013 94 94 87 90 91

2014 91 97 91 93 95

2015 90 97 93 93 96

2016 92 96 90 93 91

2017 94 95 94 100 89

Strukturkostnadsindex äldreomsorg, i %

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

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

2015 12,2 24,0 4,6 18,2 7,2

2016 9,1 17,0 8,3 18,4 6,0



Munkedals kommentar:
Nöjd-kund-index (NKI) har sedan 2013 ersatts av brukarun-
dersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. 
Munkedal har fått sedan flera år tillbaka mycket goda omdö-
men av brukarna, särskilt inom hemtjänsten, och 2017 är inget 
undantag även om det är en marginell nedgång.
Inom särskilt boende har det årsvis inte alltid varit tillräcklig 
hög svarssekvens för att kunna mäta, men för 2017 var det 
inga problem. Det visade sig att Munkedal aldrig fått så bra 
världen som under 2017.
Sotenäs kommentar:
Både inom särskilt boende och hemtjänst har brukarnöjdheten 
ökat under året vilket kan ha sin orsak i ökad bemanning. Rik-
tade statsbidrag från Socialstyrelsen har inneburit möjlighet 
till extra bemanning inom särskilt boenden vid behov. Inom 
hemtjänsten kan nöjdheten ha ökat för att antalet vårdare som 
besöker en hemtjänsttagare under en 14-dagarsperiod, har 
minskat från 23 till 19 olika personer.

Strömstads kommentar:
Strömstad får goda resultat i mätningen. Inom hemtjänsten 
fick Strömstad 100% kundnöjdhet i helhetsbedömningen vil-
ket gjorde Strömstad näst bäst i Sverige. När det gäller särskilt 
boende så fick man 84% vilket ändå är över riksgenomsnittet 
men dock sämre än föregående år. Frågan om den boende ”inte 
besväras av ensamhet” fick ett särdeles lågt resultat (23%) 
vilket påverkar helhetsresultatet. Metodstödjare finns nu i 
verksamheterna för att informera om brukarundersökningen 
i syfte att öka svarsfrekvensen.
Tanums kommentar:
Brukarnöjdindex inom hemtjänst för 2017 uppgår till 89, vil-
ket är en minskning i förhållande till 2016. Resultatet beror 
på omställningen till en ny organisation där nya rutiner och 
system ännu ej har satt sig helt. Brukarnöjdindex inom särskilt 
boende är 92 vilket är en ökning sedan föregående år. Brukar-
na anger att de är mer nöjda med bemötandet och förtroende 
för och kontakten med personalen. Verksamheten har arbetat 
med sina processer under 2017 och förbättrat dessa.

Ekebacken. Foto: Erland Pålsson.
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Väntetid för plats på äldreboende
Gemensam kommentar:
Strömstad och Tanum har minskat sin väntetid för plats på 
äldreboende. Sotenäs, Lysekil och Munkedal är de kommuner 
som ökat mellan åren. Lysekil och Munkedal har gått från att 
ha lägst antal väntetidsdagar till att nu ha de längsta vänteti-
derna. Munkedal är den kommun som utmärker sig från att år 
2015 haft 24 dagar till att 2017 ha 66 dagar i väntetid. 
Lysekils kommentar:
I Lysekils kommun har väntetiden för plats på äldreboende i 
antal dagar ökat mellan 2016 och 2017, från 38 till 50. 
En bidragande orsak är att flera vårdtagare med beslut om 
särskilt boende och med särskilda behov av demensavdel-
ning fick vänta längre. Vårdtagarna fick istället behovet av 
omvårdnad tillgodosett genom korttidsvård.
Lysekils kommun har även haft flera personer som har tackat 
nej vid flera tillfällen. De får enligt kommunens rutiner tacka 
nej två gånger innan beslutet tas upp för omprövning.
Munkedals kommentar:
I Munkedal har väntetiden från ansökan till erbjudande om 
särskilt boende generellt varit kort. 24 dagar är i jämförelse 
mycket kort tid och 66 dagar kan anses vara en normaltid 
Kommunen måste anmäla till Socialstyrelsen om beslut inte 
kan verkställas inom tre månader, vilket i stort sällan hän-
der.

Att Munkedal tidigare kunnat erbjuda plats så snabbt berodde 
på att det funnits stort antal platser, att väntetiden ökat 2017 
kan bero på att man under hösten successivt minskade antalet 
platser. Men det har sällan varit någon längre kö till särskilt 
boende 2017.
Sotenäs kommentar:
Väntetiden har ökat mellan åren och kan bero på avveckling 
av ett särskilt boende i kommunen och där omplacering av 
befintliga hyresgäster prioriterats. Detta kan vara en anled-
ning till att väntetiden har ökat. En annan kan vara, att kunna 
matcha rätt boende till brukaren. Råder det brist på en särskild 
sorts boendeplats innebär det en längre väntetid.
Strömstads kommentar:
Väntetiden har minskat då kommunen har påbörjat en över-
gång till fler demensplatser för att kunna erbjuda fler lägen-
heter inom den brukargrupp där väntetiden varit längst.
Tanums kommentar:
Väntetid för plats på äldreboende har sjunkit kraftigt. Det 
beror på att den tidigare för låga kapaciteten nu ökats då åtta 
nya boendeplatser har öppnats på ett av kommunens befintliga 
äldreboenden.

Väntetid för plats på äldreboende, antal dagar
Nyckeltalet visar antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum 
till särskilt boende, medelvärde.

Nettokostnad äldreomsorg per invånare 80-W år (tkr) (sid 21)

(sid 24)
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde
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Omsorg för funktionsnedsatta
Nettokostnad LSS, LASS, psykiatri per invånare
Gemensam kommentar:
För 2017 ökade nettokostnaderna i samtliga kommuner utom 
Munkedal. Lysekil står för den största ökningen och Ström-
stad ligger fortfarande lägst liksom tidigare år.
Lysekils kommentar:
För avdelningen inom LSS/LASS/Psykiatri är den ökade 
nettokostnaden 2017 beroende på den ökade andelen köpta 
externa platser inom elevhem och gruppboende i annan kom-
mun. Det är nytillkomna ärenden som på grund av särskilda 
behov inte kunnat tillgodoses inom kommunen.
Personlig assistans är ytterligare en verksamhet som inneburit 
ökade nettokostnader eftersom många av de redan befintliga 
ärendena fått beslut på ökade antal timmar. Det har även till-
kommit några nya ärenden i kommunen. 
Munkedals kommentar:
Kostnaderna minskade 2016 men under 2017 ökade de igen 
och ligger nu högre än 2015. Det beror på att den positiva 
trenden för 2016 med hemtagning av brukare och det utökade 
brukarantalet inom befintliga resurser, inte var en långsiktig 
lösning. 
Sotenäs kommentar:
Kostnaderna minskade 2017 på grund av två färre platser för 
korttidsvistelse samt en extern boendeplacering.

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

Strömstads kommentar:
Kostnaderna för externa placeringar i form av boende enligt 
LSS 9:8 på gymnasieskolan Utsikten i Dals-Ed har varit en 
klar påverkansfaktor jämfört med föregående vilket är en stor 
förklaring till varför nettokostnaden för LSS, LASS och psy-
kiatri har ökat. Ytterligare så har man organisatoriskt förflyttat 
boendestödet till verksamhetsgrenen Stöd & Service under 
2017. Ökningen reduceras dock delvis tack vare minskade 
kostnader inom personlig assistans samt boendestöd och såld 
plats till annan kommun.
Tanums kommentar:

Anledningen till den stora kostnadsökningen beror främst på 
ökat behov avseende köp av plats inom LSS. 
I slutet av året öppnades ett boende för barn. Boendet kan 
erbjuda tre platser, men i nuläget används två av dem.

Individ- och familjeomsorg
Nettokostnad individ- och familjeomsorg 
Gemensam kommentar:
Här har fyra av de fem kommunerna ökat sina kostnader, men 
den kommun som utmärker sig är Lysekil. Fortfarande ligger 
Munkedal högt i sina nettokostnader.
Lysekils kommentar:
De kraftigt ökade nettokostnaderna beror delvis på att kost-
nader för administration redovisats centralt 2016 och att alla 
kostnader som rör IFO inte fördelats ut 2016 utan dessa redo-

Nettokostnad LSS, LASS och psykiatri per invånare 0-64 år, kr (Sid 25)

Nettokostnad individ- och familjeomsorg per invånare 0-w år, kr (sid 26)
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visades under ”gemensam verksamhet”. En jämförelse mellan 
åren kan därför inte göras. De ökade nettokostnaderna beror 
också på de minskade antalet ensamkommande, i kombina-
tion med ändrade ersättningsnivåer från Migrationsverket, 
vilket har krävt en stor anpassning av verksamheten. Under 
året har tre HVB-hem lagts ned till följd av stor minskning i 
antalet ensamkommande flyktingbarn och det har inneburit 
att verksamheten inte hunnit anpassa sig i takt med att antalet 
barn och intäkter från Migrationsverket har minskat. Både 
vuxenenheten och barn- och ungdomsenheten har haft höga 
kostnader för placeringar under 2017. Ett arbete pågår med att 
stärka hemmaplansvården med hjälp av nya metoder.
Munkedals kommentar:
Nettokostnaden för individ- och familjeomsorgen har gjort 
en knapp ökning 2017. Det ska ses som mycket positivt då 
utvecklingen av ständigt ökade kostnader nu lyckats hejdas. 
Det beror bland annat på ett intensivt arbete av översyn av 
köpt vård och ökat köp av familjehem för placering av barn 
och unga.
Sotenäs kommentar:
Det är inom verksamheten köpta platser för barn och unga 
som kostnaderna har ökat jämfört med tidigare år. Det är inte 
fler platser till antalet, utan mer kostsamma placeringar som 
är orsak till kostnadsökningen. Kostnaden för ekonomiskt 
och riktat bistånd har ökat markant mellan åren och visar på 
en samhällsutveckling som har skett inte bara i Sotenäs utan 

även i andra kommuner i landet.
Strömstads kommentar:
Inom individ- och familjeomsorgen har under 2017 kostna-
der för försörjningsstöd ökat kraftigt vilket är en bidragande 
faktor till det underskott som enheten för ekonomiskt bistånd 
visar. Underskottet har reducerats till stor del med hjälp av 
migrationsmedel. Ökade kostnader för placeringar både inom 
missbruk, barn och unga samt konsultkostnader har bidragit 
negativt till resultatet. Prognosen gällande kostnad för för-
sörjningsstöd visar på en kraftigt ökande trend kommande år 
vilket kommer ställa stora krav på förvaltningen och kom-
munen i stort. Som tidigare nämnt så har man organisatoriskt 
förflyttat verksamheten för boendestöd från IFO vilket gör att 
nettokostnaden för individ- och familjeomsorgen har minskat 
något.
Tanums kommentar:
Nettokostnaderna för individ- och familjeomsorgen har ökat 
2017. Det beror främst på ökade kostnader för placering av 
barn och unga samt ekonomiskt bistånd. Antalet placeringar 
har ökat och några få mycket komplexa ärenden har också 
påverkat resultatet.
Strukturkostnadsindex individ- och familjeomsorg
Strukturkostnadsindex är en indikator på om kommunen har 
högre eller lägre kostnader. 
Kommunens kostnader per invånare varierar bland annat på 
strukturella skillnader som gör att behovet av kommunala 

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

Nettokostnad LSS, LASS och psykiatri per invånare 0-64 år, kr (Sid 25)

Nettokostnad individ- och familjeomsorg per invånare 0-w år, kr (sid 26)
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verksamheter, eller kostnaderna för dessa, är högre eller lägre 
än riksgenomsnittet.
Strukturella skillnader utgörs av faktorer som kommunerna 
själva inte i nämnvärd grad kan påverka, till exempel:

Åldersstruktur• 
Invånarnas sociala bakgrund• 
Den geografiska strukturen• 

Avvikelse mot riksgenomsnittet kan förklaras av ambitions-
nivå eller andra strukturella faktorer som inte beaktas i utjäm-
ningen.
Ekonomiskt bistånd
Gemensam kommentar:
Familjer med social utsatthet är färre i Sotenäs och Ström-
stad än i övriga kommuner vilket kan speglas i diagrammet 
nedan.
Lysekils kommentar:
Under 2017 har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat något 
jämfört med 2016. Försörjningsstödsgruppen har saknat full 
bemanning under längre perioder vilket har försenat arbetet 
med att minska antalet långvarigt beroende av ekonomiskt 
bistånd. Kostnaden för tillfälliga bostäder har ökat i takt med 
att fler personer har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden 
eller har hamnat utanför den samt saknar förutsättningar för 
ett nytt eget kontrakt. Fler antal personer har avslutat sin 
etablering utan att vara självförsörjande.

Strukturkostnadsindex IFO, i %

2014 2015 2016

Lysekil 18,7 38,4 32,1

Munkedal 63,5 88,3 95,7

Sotenäs 28,1 17 8,7

Strömstad -14,3 -6,1 0,2

Tanum 20 10,8 11,3

Munkedals kommentar:
Den positiva trenden av minskade kostnader för utbetalt eko-
nomiskt bistånd har vänt och är nu i paritet med 2015. Trots att 
de som haft bistånd en längre tid blivit färre, så har de famil-
jer som får bistånd fler personer i hushållet vilket ger en ökad 
kostnad.
Sotenäs kommentar:
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att öka och 
ökade med 35% jämfört med 2016. Trenden är negativ åren 
som kommer och speglar en förändrad samhällsutveckling 
som till stor del beror på omvärldsfaktorer. För att motverka 
en ökning av ekonomiskt stöd krävs ett ökat samarbete med 
andra verksamheter/myndigheter när det gäller att arbeta för 
att individen ska klara sin egen försörjning.
Strömstads kommentar:
Jämfört med övriga kommuner ligger Strömstad lågt i eko-
nomiskt bistånd per invånare mycket tack vare en god arbets-
marknad samt aktiva insatser för att skapa sysselsättning. 
Den minskning av försörjningsstöd som syns vid jämförelse 
mellan 2016 och 2017 härleds till stor del av att 2016 års mä-
tetal felaktigt inkluderat utbetalning av försörjningsstöd till 
flykting. Detta är nu exkluderat för 2017 års tal.
Tanums kommentar:
Under 2017 har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat. 
Antalet hushåll som fått bistånd har ökat, så också antalet 
långtidsberoende och antalet flerbarnshushåll.

Ekonomisk biståndskostnad per invånare O-w, kr
Nyckeltalet visar utbetalt ekonomiskt bistånd per samtliga invånare i kommu-
nerna.

Kostnad för försörjningsstöd (OBS NY! Ersätter sid 27)
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IT-verksamhet

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

En enkätundersökning med fokus på användarens upple-
velse av service och bemötande har genomförts. Tanums IT-
support visar sig få höga omdömen, tätt följda av Strömstad. 
Att Tanum och Strömstad har fler IT-tekniker per användare 
och varje tekniker har ansvar för färre digitala verktyg bi-
drar troligen till de fina siffrorna.

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

Antal kommuninvånare 33 996  13 183     12 721    

Antal användare 10 448  4 239    4 276   

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

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

Antal digitala verktyg 7 800  3 250     2 500    

Antal användare per support-tekniker 1 161  883     891    

Antal digitala verktyg per tekniker 867  677     521    

Smögen. Foto Mattias Schläger

IT-verksamhet S-M-L

Medarbetarenkät, medelbetyg i respektive kommun (betygsskala 1-5) Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Är det enkelt att komma i kontakt med IT-supporten? 3,45 3,38 3,54 3,95 4,23

Bemötande 3,63 3,79 4,02 4,01 4,43

Enkelt språk 3,57 3,75 3,64 3,93 4,17

I tid 3,03 3,15 3,48 3,98 4,20

Återkoppling 2,89 2,81 3,36 3,58 3,92

Förståelse för ditt ärende 3,44 3,58 3,68 3,86 4,26
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VA-verksamhet
Arbetet med att jämföra VA-verksamheter påbörjades 2002. 
Från början bestod arbetsgruppen av en ekonom från varje 
kommun som samlade in och sammanställde uppgifterna. 
Utöver arbetsgruppen fanns en referensgrupp bestående av 
kommunernas VA-chefer. Numera drivs VA-verksamheten i 
Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner i bolagsform.
Syftet med jämförelserna är i första hand att se om kommu-
nerna kan lära av varandra men även att kunna finna förkla-
ringsfaktorer till de stora skillnader som finns i avgiftsuttag 
mm. 
Gemensamt för samtliga kommuner i benchmarkinggruppen 
är att VA-taxan ligger över genomsnittet 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 vattentjänster 
som gäller från 1 januari 2007. Lagstiftningen ställer bland 
annat krav på att VA-verksamheten särredovisas från annan 
verksamhet. Huvudsyftet är att säkerställa att avgiftsuttaget 
inte blir för högt över tiden. 
En ny modell togs fram 2008 med delvis nya nyckeltal. Årets 
arbete har bestått i att uppdatera nyckeltalen med aktuella 
värden.

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

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

Tillskottsvatten, m3/km avloppsledning och dygn

2015 2016 2017

Lysekil 41,76 - -

Munkedal 29,42 - -

Sotenäs 20,23 14,04 -

Strömstad 13,19 7,22 6,35

Tanum 16,41 8,35 11,16

Riket 18,00 23,00 -

Utläckage dricksvatten, m3/ km vattenledning och dygn

2015 2016 2017

Lysekil 6,90 - -

Munkedal 4,11 - -

Sotenäs 8,58 7,35 -

Strömstad 4,30 5,27 3,59

Tanum 1,50 1,37 2,46

Riket 4,10 5,96 -
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Miljö
Elförbrukning kWh/m3 dricksvatten
Nyckeltalet visar elförbrukningen för vattenverk och tryck-
stegring i förhållande till volym. Kommunens topografi på-
verkar nyckeltalet. Långa ledningar och stora höjdskillnader 
mellan vattentäkt och verk samt mellan verk och abonnent 
ger högre elförbrukning.
Elförbrukning kWh/m3 avloppsvatten
Nyckeltalet visar elförbrukningen för avloppsreningsverk i 
förhållande till renad volym. Ett större antal små reningsverk 
påverkar nyckeltalet för Tanum och Munkedal negativt.
Kemikaliekostnad kr/m3 avloppsvatten
Nyckeltalet visar kostnaden för tillsatser av kemikalier vid 
rening i förhållande till volym. Anledning till att mäta kostnad 
i stället för faktisk mängd beror på att kemikalierna levereras 
i olika form vilket försvårar jämförelser baserad på förbrukad 
kvantitet.

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

Elförbrukning kWh/m3 producerad volym dricksvatten

2015 2016 2017

Lysekil 1,00 - -

Munkedal 0,41 - -

Sotenäs 0,76 0,79 -

Strömstad 0,87 0,67 0,72

Tanum 1,06 1,07 1,00

Riket - - -

Elförbrukning kWh/m3 renad volym avloppsvatten

2015 2016 2017

Lysekil 0,56 - -

Munkedal 0,87 - -

Sotenäs 0,56 0,71 0,63

Strömstad 0,76 0,91 0,90

Tanum 0,96 1,47 1,31

Riket - - -

Kemikaliekostnad kr/m3 renad volym avloppsvatten

2015 2016 2017

Lysekil 0,69 - -

Munkedal 0,21 - -

Sotenäs 0,82 1,25 -

Strömstad 0,30 1,02 0,96

Tanum 0,54 0,75 0,67

Riket - - -

Driftskostnader, exkl. kapitalkostnader kr/m3 såld volym

2015 2016 2017

Lysekil 33,63 - -

Munkedal 37,15 - -

Sotenäs 28,70 33,79 -

Strömstad 36,65 41,03 39,57

Tanum 40,86 37,84 46,08

Riket - - -

Härnäset. Foto: Anki Sandinge



Årsavgift normalvilla, kr/år
Årsavgifter för en villa med 150 m3 årsförbrukning av vatten. 
Tanums kommun hade landets tredje högsta VA-taxa 2017 och 
samtliga kommuner i norra Bohuslän ligger betydligt över 
riksgenomsnittet och befinner sig bland de 70 kommuner i 
landet som har högst VA-taxa. 

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

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

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

Årsavgift normalvilla, kr/år

2015 2016 2017

Lysekil 7 874 8 268 8 682

Munkedal 8 305 8 870 9 135

Sotenäs 8 173 8 385 8 385

Strömstad 8 655 9 433 10 660

Tanum 10 945 11 610 11 610

Riket 7 027 7 264 7 081

Antal läckor per km dricksvattenledning

2015 2016 2017

Lysekil 0,09 - -

Munkedal 0,05 - -

Sotenäs 0,08 0,07 0,07

Strömstad 0,01 0,02 0,03

Tanum 0,03 0,02 0,02

Riket 0,06 0,07 -

Antal stopp per km avloppsledning

2015 2016 2017

Lysekil 0,03 - -

Munkedal 0,12 - -

Sotenäs 0,03 0,14 0,06

Strömstad 0,01 0,02 0,01

Tanum 0,03 0,09 0,07

Riket 0,08 0,11 -

Örekilsälven. Foto Jessica Mattsson.
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Fastigheter
Fastighetsområdet är intressant ur ett jämförelseperspektiv 
eftersom det inrymmer stora kostnader både när det gäller 
investeringar som genererar kapitalkostnader och löpande 
drift. Genom att ta fram jämförbara nyckeltal kan kommu-
nerna jämföra sig själv mot de andra deltagande kommunerna 
både i nuläge och över tid samt genom att diskutera med och 
lära av andra utveckla sin egen verksamhet.
Fastighetsgruppen har träffats vid ett antal tillfällen under 
de två senaste åren för att bestämma vilka nyckeltal som ska 
ingå i rapporten och hur dessa ska beräknas. I år har gruppen 
haft svårt att träffas tillsammans med verksamhetschefer i 
de olika kommunerna för att göra en gemensam analys av de 
framtagna nyckeltalen. Men det finns en positiv inställning till 
att fortsätta med det arbetet och träffas för att vidare utveckla 
nyckeltalen och byta erfarenheter.

Nyckeltal
I år har fastighetsgruppen tagit fram samma nyckeltal som 
året innan. Strömstad har inte deltagit i gruppens arbete de 
senaste två åren. 
Lokalyta per barn i förskolan
Normvärdet anses vara 10 m2 per barn. Sotenäs ligger över 
normvärdet. Den nya förskolan som färdigställdes under 2017 
inte är medräknad i lokalytan. Även Lysekil och Munkedal 
ligger över normvärdet vilket beror på äldre lokaler. Tanum 
ligger fortfarande under normvärdet, men yta per förskolebarn 

har ökat från föregående år. Det beror på att det under 2017 
öppnades det två nya förskoleavdelningar i Tanums kom-
mun.
Lokalyta per elev i grundskolan
I nyckeltalet ingår kök och gymnastiksalar i anslutning till 
skolor. Idrottshallar räknas inte med även om idrottslektioner 
förlagts dit. Normvärdet anses vara 10 m2 per elev. Samtliga 
kommuner ligger över normvärdet vilket beror på äldre skol-
byggnader där lokalytorna inte utnyttjas lika effektivt som i 
en modern skolbyggnad. 
Lokalyta per grundskoleelev ökade i Munkedal och Sotenäs 
mellan åren 2016 och 2017. Lysekils ligger på samma nivå som 
året innan och Tanum minskade ytan per elev i grundskolan. 
Minskningen beror på ökat antal elever.
Lokalyta per kommuninvånare
Inhyrda ytor inräknas i nyckeltalet. Nyckeltalet för Munkedals 
kommun visar på en ökning jmf med föregående år till följd 
av förvärv under året. Däremot övriga kommuner ligger på 
samma nivå som året innan.
Lokalarea uppdelad på egna respektive inhyrda fastigheter
Andelen egna lokaler sträcker sig från cirka 65 % för Lysekil 
till cirka 92 procent för Tanum. Munkedal har ökat andel egna 
lokaler och minskat extern hyrda lokaler mellan åren 2016 
och 2017. Förklaringen är främst förvärv av f d Dingle natur-
gymnasium som förra året delvis redovisades under inhyrda 
lokaler men i år redovisas i sin helhet under egna lokaler

 Fastigheter

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

Lokalyta per barn i förskolan inkl kök (normvärde 10) 13,3 11,1 14,2 - 8,8

Lokalyta per elev i grundskolan inkl gymnastiksalar & kök (normvärde 10) 16,5 18,7 21,7 - 14,5

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

Lokalarea uppdelad på egna respektive inhyra fastigheter:

- Egna 72 603 70 156 56 004 - 81 339

- Inhyrda 38 456 7 132 11 342 - 7 565
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Fastigheter 

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

Total energiförbrukning per m² (KWh) 166,9 173,0 125,6 - -

Bokförda restvärde per lokalyta 2 675,0 3 081,0 3 618,6 - 3 107,0

Utgift för planerat underhåll per lokalyta :

- Planerat underhåll (Norm 125 kr/m²) 142,0 - 45,0 - 99,0

- Akut underhåll (Norm 25 kr/m²) 7,0 - 67,0 - 33,0

Total energiförbrukning per m2

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

Fiskebäckskil. Foto: Anki Sandinge.
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Upphandling och elektronisk handel

Upphandling
Kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och 
Tanum har ett mångårigt samarbete inom upphandlings- och 
inköpsfrågor vilket inleddes redan i mitten av 1990-talet. I 
varje kommun finns idag en eller flera upphandlare som för-
utom att ha hand om upphandlingar inom sin kommun deltar 
i det gemensamma upphandlingsarbetet.
Avsikten med samarbetet är bland annat att etablera forum 
och former för att säkerställa att kommunernas upphandlingar 
sker med hög kvalitet och är affärsmässiga. Kommunerna 
blir tillsammans en större och mer intressant part på mark-
naden vilket ökar möjligheten att få ekonomiskt fördelaktiga 
anbud. 
Samarbetet bidrar även till en administrativ nytta och ef-
fektivisering i form av:
Erfarenhetsutbyte vid regelbundna träffar vilket kan leda till 
att etablera en gemensam ”best practise”
Samordning av utbildningar inom offentlig upphandling
Samarbete vad gäller framtagande av upphandlingsdokumen-
tation såsom förfrågningsunderlag 
Samarbete vad gäller uppföljning av ingångna avtal.
Upphandlargruppen träffades under 2017 vid ett tiotal tillfäl-
len för erfarenhets- och informationsutbyte vad gäller aktuella 
upphandlingsområden.

Elektronisk handel
Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Mun-
kedal har ett samarbete att arbeta med elektronisk handel. 
Samarbetet ska främja och öka andelen e-handel och elektro-
niska fakturor i kommunerna. Tanum, Sotenäs, Lysekil och 
Munkedal har ett ännu tätare samarbete eftersom kommu-
nerna äger samma e-handelssystem, gruppen kallas eHav. 
Målet att öka andelen e-handel grundar sig i att öka avtalstro-
heten oss våra leverantörer och det ska underlätta att beställa 
varor på kommunernas ramavtal. 
För att öka andelen e-handel och elektroniska fakturor i eHav 
anställdes en e-handelsutvecklare som arbetar med att an-
sluta nya leverantörer i systemet. I hennes roll ingår det även 
att vara eHavs kontaktperson gentemot e-handelssystemets 
leverantör. 

Nyckeltal 2017
Antal aktiva ramavtal
Antalet aktiva ramavtalsområden har de senaste åren ökat och 
2017 administrerar varje kommun ca 100 - 120 ramavtal inom 
olika kategorier. Ramavtalen upphandlas på olika sätt, bland 
annat via NoBo-samarbetet, Västupp, SKL Kommentus, eller 
kommunspecifikt. Den relativt höga direktupphandlingsgrän-
sen gör att kommunerna inom flera områden kan direktupp-
handla varor och tjänster och därmed ökar inte behovet av 

Upphandling

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

Kända formaliserade direktupphandlingar 15 13 12 21 6

Förenklade upphandlingar, ej entreprenad 12 17 7 7 8

Förenklade entreprenadupphandlingar 13 2 4 3 14

Öppna upphandlingar, ej entreprenader 8 13 9 3 9

Öppna entreprenadupphandlingar 0 0 0 2 0

Förnyade konkurrensutsättningar 1 2 2 4 2

Konsessioner 1 0 0 0 3

Kommungemensamma upphandlingar som genomförts av kommunen 3 0 2 1 4

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



ramavtal. Kommunerna har i uppdrag, från styrgrupp, att 
utöka antalet ramavtalsområden där det är lämpligt för att 
kunna effektivisera inköp och upphandlingsprocesser. Under 
2017 ökade antalet ramavtal inom 10 områden. Vidare beror 
skillnaden i antal ramavtalsområden mellan åren 2016 – 2017 
på t ex att de olika möbelkategorierna räknas som olika ram-
avtalsområden vilket påverkar statistiken med sex områden 
ytterligare.
Antal ramavtal med e-handel via kommunens system
Kommunerna inom e-havssamarbetet har lika många be-
ställningsbara ramavtal i sina e-handelssystem. Strömstads 
kommun har färre beställningsbara ramavtal trots att de flesta 
ramavtal som är beställningsbara inom eHav upphandlas ge-
mensamt även med Strömstad.
De ramavtal som lämpar sig för elektronisk handel är främst 
avtal för förbrukningsprodukter. Samtliga kommuner har 
under det senaste året haft en del nya anslutningar, vilket 
kommer sig av nya ramavtalsområde som upphandlats med 
krav på e-handel. För kommunerna inom e-havssamarbetet 
är den nya gemensamma tjänsten som e-handelssamordnare 
bidragande till att det är möjligt att aktivt arbeta med leve-
rantörsanslutningar. Utvecklingsarbetet fortgår i samtliga 
kommunerna för att ansluta fler produktområden för elek-
tronisk beställning
Antal leverantörer som har fakturerat under året 
100 000 - 500 000 kr
Under 2017 var det få leverantörer som fakturerade kommu-
nerna mellan 100 000–500 000 kr exklusive moms. Strömstad 
hade 208 leverantörer som fakturerade inom det angivna in-
tervallet under året. I relation till de 2 176 aktiva leverantörer 
som Strömstad har handlat av under året så är siffran låg. 
Leverantörer som fakturerar kommunerna stora belopp är 
ramavtalsleverantörer, entreprenadkontrakt och hyresavtal.
Antal leverantörer som har fakturerat över 
500 000 kronor under året 
Antalet leverantörer som har fakturerat kommunerna över 
500 000 kr under 2017 är ett fåtal. Lysekil hade 134 stycken 
leverantörer som fakturerade över 500 000 kr under 2017, 
vilket var flest i antalet bland kommunerna. Det utgör fem 
procent av alla aktiva leverantörer som Lysekils kommun har 
handlat av under året. I många fall är det även här entrepre-
nadkontrakt, hyreskontrakt och ramavtalsleverantörer som 
fakturerar kommunerna stora belopp. 

Antal aktiva ramavtal 31/12 2017

2015 2016 2017

Lysekil 80 86 108

Munkedal 80 93 112

Sotenäs 83 97 112

Strömstad 76 80 98

Tanum 80 92 118

Antal ramavtal med e-handel via kommunens system

2015 2016 2017

Lysekil 11 11 17

Munkedal 11 11 17

Sotenäs 11 11 17

Strömstad 5 5 8

Tanum 11 11 17

Antal leverantörer som fakturerat under året

100 000 - 500 000 kr 2015 2016 2017

Lysekil 152 171 193

Munkedal 123 142 146

Sotenäs 186 178 177

Strömstad 196 214 208

Tanum 233 235 197

Antal leverantörer som fakturerat under året

Över 500 000 kr 2015 2016 2017

Lysekil 86 114 134

Munkedal 84 82 84

Sotenäs 83 111 99

Strömstad 100 97 128

Tanum 97 133 110
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Antal leverantörer som skickat faktura under året

2015 2016 2017

Lysekil 1 427 2 147 2 708

Munkedal 1 092 1 276 1 194

Sotenäs 1 387 1 455 1 381

Strömstad 1 871 1 900 2 176

Tanum 1 820 1 868 1 772

Antal inkomna fakturor under året

2015 2016 2017

Lysekil 29 846 38 897 36 995

Munkedal 23 909 25 174 25 394

Sotenäs 25 693 30 579 26 010

Strömstad 31 932 32 204 32 929

Tanum 37 501 39 990 39 157

Andel inkomna elektroniska fakturor, i %

2015 2016 2017

Lysekil 26 47 56

Munkedal 38 63 61

Sotenäs 63 70 69

Strömstad 57 68 76

Tanum 53 56 63

Antal leverantörer som skickat e-faktura under året

2015 2016 2017

Lysekil 105 151 236

Munkedal 78 166 267

Sotenäs 267 327 281

Strömstad 329 426 513

Tanum 289 237 423

Antal leverantörer som har skickat faktura under året
Alla fem kommuner handlar av många leverantörer på ett år. 
Många av leverantörerna fakturera endast en till två fakturor 
per år. Tanums kommun hade 800 leverantörer under 2017 som 
bara har skickat en faktura utav 1 772 aktiva leverantörer. Det 
krävs mycket administration för att hantera nya leverantörer 
och det är olyckligt att vi endast gör ett inköp i många av 
fallen. Stora funderingar finns kring hur kommunerna ska 
hantera detta. Ett av alternativen är att se över om vi behöver 
fler ramavtal inom områden där vi handlar mycket av olika 
leverantörer.
Antal leverantörer som har skickat e-faktura under året
Kommunerna har jobbat hårt med att ansluta fler leverantörer 
som ska kunna skicka elektroniska fakturor till kommunerna. 
Alla kommuner förutom Sotenäs har fler leverantörer som 
kan skicka elektroniska fakturor nu i jämförelse med före-
gående år. Strömstad har skickat sina leverantörsregister till 
en VAN-operatör som har hjälpt till med anslutningar av nya 
leverantörer. Detta är något som eHavs-kommunerna kommer 
att titta närmare på för att nå ut till fler leverantörer.
Antal inkomna elektroniska fakturor i procent
Ökningen av leverantörer som kan skicka elektroniska faktu-
ror har genererat att volymen av e-fakturor har också ökat i 
jämförelse med föregående år. Kommunerna jobbar hela tiden 
med att ta emot fler elektroniska fakturor för att minska anta-
let skanningsfakturor. Anledningen till att kommunerna vill 
minska antalet skanningsfakturor beror främst på att främja 
miljön och även att effektivisera administrationen inom fak-
turahanteringen. Kommunerna ligger bättre till i jämförelse 
med riket som ligger på 50 procent e-fakturor.
Andel inkomna fakturor under året
Under de senaste åren har antalet fakturor till kommunerna 
ökat en hel del. Detta beror till stor del på att många leveran-
törer har slutat att skicka samlingsfakturor och fakturerar må-
nadsvis istället för kvartalsvis.  Målet är att dra ner på antalet 
inköp och köpa större kvantiteter vid varje inköpstillfälle för 
att minska antalet transporter och fakturor.
eHavs-kommunerna har minskat antalet fakturor i jämfö-
relse med föregående år. Men det beror till stor del på im-
plementeringen av det nya e-handelssystemet som skedde 
under 2016. 
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Forskning och projekt

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

stora olikheter mellan ekonomifunktionerna i olika kommuner 
både när det gäller kostnader som resultat. Det är svårt att 
finna enskilda förklaringsfaktorer att vissa kommuner lyckas 
bättre än andra. Studierna visar att det inte tycks finnas något 
samband mellan insatta resurser (kostnader) och resultat.
Nationellt kommunforskningsprogram
Under åren 2010–2016 har KFi och tre andra organisationer 
drivit det Nationella kommunforskningsprogrammet.
KFi och de tre kommunforskningsinstituten i Linköping, Lund 
och Stockholm har samarbetat i det Nationella kommunforsk-
ningsprogrammet, Natkom. I första delen, som bedrevs under 
åren 2010–2013, var temat hur kommuner hanterar besvärliga 
situationer. I den andra delen, åren 2014–2016, handlade forsk-
ningen om resursanpassning och verksamhetsutveckling. Ett 
50-tal kommuner har medverkat i Natkom, låtit sig beforskas 
och deltagit på konferenser som ordnats inom ramen för pro-
grammet. Totalt har det under programperioden hållits sju 
konferenser och publicerats ett 40-tal rapporter
Flera av kommunerna i norra Bohuslän har deltagit i de na-
tionella kommunforskningsprogrammen.

Jämförelseprojektet
Kommunforskning i Västsverige (KFI) har startat ett lokalt 
kommunforskningsprogram (Lokom). Fokus för forskningspro-
grammet är samarbete över organisationsgränser. Bakgrunden 
är att samarbete allt oftare pekas ut som lösningen på de utma-
ningar som kommuner och landsting står inför som exempelvis 
rekrytering, psykisk ohälsa, integration, kostnadseffektivitet, 
utanförskap och multisjuka äldre. Utmaningarna handlar både 
om att klara av att bedriva verksamheten på ett mer kostnads-
effektivt sätt och om att lösa problem som traditionella orga-
nisationslösningar inte klarat av att möta. Inom programmet 
kommer forskningen att fokusera på tre olika delområden: 
Samarbete för strategisk utveckling
Delstudien har som mål att fokusera på samarbeten som sker 
på strategisk nivå mellan kommuner. Samtidigt som det i den 
allmänna debatten saknas konkreta nationella ambitioner 
som handlar om mer strukturella åtgärder, som kommunsam-
manslagningar, finns det ett upplevt behov av att det blir allt 
viktigare att på andra sätt få till stånd kommunövergripande 
samarbeten. Strategiska ”allianser” är i det sammanhanget en 
möjlighet. Med strategisk nivå avses övergripande kommun-
samarbete som involverar politiker och kommunledning. 
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Samarbete för kvalitativt utförande
Delstudie två har fokus på samarbete som sker kring en tydligt 
väl avgränsad verksamhet för att stärka och utveckla kvalitet 
och kapacitet samt att nå ekonomiska fördelar. Delstudie två 
har därmed ett mer operativt fokus. I förgrunden står samar-
beten som syftar till att stärka den inre effektiviteten/produk-
tiviteten. Genom större enheter som gör mer av samma sak 
som ett resultat av samarbetet kan samordningsvinster uppnås, 
robusthet skapas och kompetensförsörjning lättare säkras.
Samarbete för mobilisering kring utmaning
Den tredje delstudien fokuserar till skillnad från delstudie två, 
där det är en mer avgränsad uppgift som står i fokus, på sam-
arbeten som handlar om att axla en komplex uppgift. Även 
här är det ett operativt fokus. Flera av de utmaningar offentlig 
sektor står inför handlar om att möta situationer där enskilda 
förvaltningar har svårt att på egen hand lösa uppgiften. Här 
är det stärkande av den yttre effektiviteten som står i fokus, 
det vill säga att klara av att åstadkomma en relevant och för 
klientgruppen anpassad verksamhet. 
Flera av kommunerna i norra Bohuslän kommer att delta i ett 
av Lokoms forskningsprojekt. Projektet som norra Bohuslän 
kommunerna ska delta i handlar om samarbeten där två eller 
flera kommuner går samman för att bedriva en gemensam 
verksamhet. Målet för denna typ av samarbete är ofta att 
utveckla kvalitet och kapacitet samt att nå ekonomiska för-
delar. Typiska samarbetsområden är stödverksamheter som 
ekonomi, personal, växel och IT men också drift av kärnverk-
samhet som avfallshantering och räddningstjänst.
I förgrunden står samarbeten som syftar till att stärka den inre 
effektiviteten/produktiviteten. Genom större enheter som gör 
mer av samma sak som ett resultat av samarbetet kan samord-
ningsvinster uppnås, robusthet skapas och kompetensförsörj-
ning lättare säkras. 

Kommunens Kvalitet i Korthet
Kommunerna i norra Bohuslän deltar tillsammans med cirka  
250 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kvalitet 
i korthet (KKiK). Projektet administreras och samordnas av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Inom ramen för 
projektet görs jämförelser mellan kommunerna inom fem 
perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delak-
tighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. 
Totalt redovisas cirka 40 olika nyckeltal. Projektet utgår från 
befintliga nationella nyckeltal som kompletteras med mät-
ningar som görs i den egna kommunen. Sotenäs och Tanum 
är de kommuner i norra Bohuslän som sammantaget visar det 

bästa samlade resultat i mätningen. 
Kommunen som samhällsutvecklare 
Inom området presenteras nyckeltal som både visar på förhål-
landen i de geografiska kommunerna och kommunerna som 
organisation. Företagandet och nyföretagande ligger högt i 
en jämförelse med övriga kommuner i landet. Strömstad och 
Sotenäs tillhör de kommuner som har högst nyföretagande i 
landet. Tanums miljöarbete ligger väl framme, andelen eko-
logiska livsmedel i kommunens verksamhet ökar från år till 
år och tillhör de högsta i landet. 
Trygghet
Enligt undersökningen upplever skoleleverna Strömstad och 
Tanum en lägre grad av trygghet än vad eleverna i övriga 
kommuner gör.  Munkedal har flest antal barn per personal 
inom förskolan vilket indikerar en låg trygghetsfaktor. En 
hemtjänsttagare i Strömstad får under en fjortondagarsperiod 
besök av, i genomsnitt, tolv olika vårdare vilket är bäst bland 
kommunerna i norra Bohuslän. Få vårdare är en indikator på 
att tryggheten inom hemtjänsten är god. 
Tillgänglighet 
Tanum får bäst betyg när det gäller tillgänglighet. När det 
gäller möjligheten för medborgarna att nå tjänstemän och 
politiker i kommunen via e-post tillhör Tanum de bästa kom-
munerna i landet. Alla kommuner förutom Tanum i norra 
Bohuslän har förhållandevis svaga värden för tillgänglighet 
per telefon. När det gäller betyget för bemötande vid telefon-
kontakt får Tanum bäst betyg i norra Bohuslän. Strömstad 
genomförde inte någon tillgänglighetsmätning avseende te-
lefon och e-post under 2017. Kortast väntetiden för en plats 
på ett äldreboende hade Munkedal. Väntetiden för en plats 
på förskola varierar kraftigt mellan kommunerna, kortast är 
väntetiden i Lysekil och Tanum.
Effektivitet 
Inom perspektivet effektivitet ryms olika nyckeltal som vi-
sar bland annat brukarnöjdhet, kostnadsnivå, tjänsteutbud 
och verksamhetsresultat. Generellt sett är kommunernas 
kostnadsnivå inom kärnverksamheterna hög, samtidigt som 
brukarnöjdheten inom äldreomsorgen är bra. Serviceutbudet 
inom LSS och äldreomsorg varierar kraftigt mellan kommu-
nerna. Resultaten inom skola varierar mellan kommunerna. 
Sotenäs är den kommun som når de bästa skolresultaten. 
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ligger över 
riksgenomsnittet i Sotenäs och Lysekil. Andelen elever som 
fullföljer gymnasiet inom fyra år ligger över riksgenomsnittet 
för Munkedal och Tanum. 
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Information och delaktighet NoBo

Värde Riket Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

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

Information på hemsida, procent av maxpoäng 79 75 65 - - 91

Medborgarnas delaktighetsindex, procent av maxpoäng 57 54 59 72 - 67

Medborgarnas möjlighet till inflytande, index 40 32 - - - 42

Trygghet NoBo

Värde Riket Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Trygghet i skolan, index 83 87 83 90 80 74

Antal olika vårdare besöker en person med hemtjänst på 14 dagar 15 15 15 19 12 13

Antal barn per personal inom förskolan, planerat 5,2 5,6 6,1 4,8 4,9 5,0

Samhällsutveckling NoBo

Värde Riket Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Förvärvsarbetande invånare (20-65 år), procent 80 78 80 82 71 80

Andel invånare som  någon gång  under året erhållit försörjningsstöd 4,2 5,4 3,9 2,8 2,3 4,0

Antal nystartade företag per 1 000 invånare, första halvåret 5,2 3,8 4,4 11,7 8,4 6,7

Sjukpenningtal bland kommunens invånare, dagar per år 12,1 11,7 11,8 11,9 11,5 10,7

Andelen återvunnit material, hushållsavfall, procent 39 45 34 40 29 39

Andelen kommunala miljöbilar i organisationen, procent 34 39 47 42 32 21

Andelen ekologiska livsmedel, procent 28 21 18 - - 44



40

Tillgänglighet NoBo

Värde Riket Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Tillgänglighet e-post 86 85 59 78 - 100

Tillgänglighet via telefon 51 45 49 70 - 92

Gott bemötande vid telefonkontakt 81 78 80 80 - 90

Utökat öppethållande huvudbiblioteket mm, antal timmar 58 44 11 92 - 13

Plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum 60 15 65 90 45 20

Väntetid inom förskoleverksamheten, antal dagar 29 59 41 32 53 7

Väntetid för plats på särskilt boende, antal dagar 56 50 66 32 45 30

Handläggningstid ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), antal dagar 16 - 2 8 13 9

Effektivitet NoBo

Värde Riket Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan, kr 142 232 135 062 128 355 156 174 143 495 161 614

Resultat nationella prov åk 3, procent 69 60 63 78 74 74

Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen, procent 75,9 75,2 63,5 84,2 71,7 83,5

Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, procent 84,0 84,3 77,4 88,0 81,4 80,5

Elevers syn på skolan och undervisningen åk 8 70,0 69,1 67,7 81,7 58,1 55,7

Kostnad per betygspoäng, åk 9, kr 440 436 476 534 425 448

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år, procent 71,7 62,1 73,0 81,5 66,7 73,3

Kostnad per elev i gymnasieskolan, kr 128 339 146 674 116 901 126 301 145 338 137 813

Serviceutbud särskilt boende, äldreomsorg, procent 69 60 54 73 67 64

Kostnad per plats i särskilt boende, äldreomsorg, kr 898 183 885 491 866 686 885 762 798 504 919 738

Nöjdbrukarindex, särskilt boende äldreomsorg, procent 83 82 83 91 84 92

Serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng, procent 65 45 61 67 85 70

Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten, kr 267 656 390 684 377 111 301 590 528 734 265 178

Nöjdbrukarindex, hemtjänsten 92 94 95 94 100 89

Serviceutbud grupp- och serviceboende, LSS, procent 81 74 80 80 88 90

Andelen ej återaktualiserade ungdomar, ett år efter insats (IFO) 78 47 - 92 100 86
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