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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 verksamheten på, bör spridas till 
övriga kommuner. Kommuner som ägnar sig åt att jämföra sig med 
andra brukar ofta benämna denna aktivitet benchmarking. 
 
Det finns flera tänkbara syften med benchmarking: att få 
information om hur kommunen ligger till i jämförelse med andra, 
att finna besparingspotential, att finna möjligheter till 
effektiviseringar och att redovisa för medborgarna hur 
verksamheten fungerar, vilket skulle kunna stärka demokratin.  
Studier har visat att en hög andel av Sveriges kommuner arbetar 
med benchmarking, men att de förhoppningar som kommunerna 
har med tekniken inte har realiseras fullt ut. Då främst på grund av 
hinder i form av tidsbrist och oro för att nyckeltalen ska användas 
på fel sätt. 

Benchmarking i Norra Bohuslän 
Arbetet med att systematiskt göra jämförelser mellan kommunerna i 
norra Bohuslän – där kommunerna Munkedal, Sotenäs, Tanum, 
Strömstad och Lysekil ingår, påbörjades år 2000 genom ett 
benchmarkingprojekt. Syftet med benchmarkingprojektet 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 
benchmarkingområdet 

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

verksamheter. 

Organisation 
Benchmarkingarbetet omfattar följande områden: 
• Finansiella jämförelser 
• Barnomsorg och grundskola 
• Äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg 
• VA-verksamhet 
• Fastighetsförvaltning 
• IT-verksamhet 
• Personal 

 
En styrgrupp har inrättats där ekonomicheferna från respektive 
kommun ingår. Styrgruppens uppgift är att samordna projektet och 
arbetsgruppernas arbete. Styrgruppen rapporterar till 
kommunstyrelsen.  
 
För varje delområde finns verksamhetsgrupper som arbetar med 
jämförelser inom sina respektive områden. Dessa grupper kan bestå 
av förvaltningschefer, ekonomer, personalhandläggare och andra 
verksamhetsföreträdare. 

Kommunbeskrivningar 
Kommunerna Munkedal, Sotenäs, Tanum, Strömstad och Lysekil 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 likartade strukturen och 
likartade invånarantalet så är den ekonomiska situationen mycket 
olika i kommunerna. Spännvidden mellan 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 har 14 659 
invånare och täcker en yta på 210 kvadratkilometer. Brofjorden och 
Gullmarsfjorden ger kommunen ett för Sverige unikt fjordlandskap. 
En tredjedel av de sysselsatta i kommunen är sysselsatta i 
industriföretag. Preemraff är det dominerande företaget. Den 
traditionellt starka fiskenäringen är på tillbakagång på samma sätt 
som flera andra av de bohuslänska kommunerna. Efter att under 
många år styrts av en socialdemokratisk majoritet skedde ett 
maktskifte i Lysekil i valet då en borgerlig majoritet ledda av 
folkpartiet tog över styret.  
 
Lysekil omstrukturerar för närvarande sin verksamhet för att 
renodla organisationsstrukturen mot att driva vård, omsorg, 
utbildning och kultur/fritidsverksamhet samt myndighetsutövning i 
förvaltningsform samt teknisk service i bolag. Från och med år 2008 
överförs kommunens tekniska verksamheter för VA, gator, vägar, 
parker och fritidsanläggningar till det om/nybildande energibolaget 
LEVA i Lysekil AB i en gemensam organisation tillsammans med 
energibolagets el- fjärrvärme och vindkraftsverksamhet. 2008 
bolagiserades handelshamnen och ett infrastrukturbolag bildades. 
Huvudsyftet och målsättningen med bolagiseringen av 
verksamheterna är att uppnå en effektivare styrning och ledning av 
verksamheterna samt att uppnå besparingar genom synergieffekter i 
administrationen samt genom samplanering vid drift-, underhålls- 
och nyanläggningsarbeten. 

Munkedal 
Munkedals kommun bildades 1974 genom en sammanslagning av 
de tidigare kommunerna Munkedal, Svarteborg och Sörbygden. 
Landarealen är 635 km2, vilket ger Munkedal en tredjeplats i storlek 
i landskapet efter Tanum och Uddevalla. Bebyggelsen är ganska 
jämt fördelad mellan tätorter och landsbygd. Av kommunens 
knappt 10 300 invånare bor cirka 5 900 personer i någon av 
tätorterna Munkedal, Dingle, Hällevadsholm och Hedekas. 
Centralort är Munkedal. Kommunen har under den senaste 
tioårsperioden haft en vikande befolkningsutveckling. I Munkedal 
finns cirka 900 företag, varav de flesta är enmansföretag eller 
småföretag med en till fem anställda. Det största förtaget i 
kommunen är pappersbruket Artic Paper AB. 
 
Munkedal styrs sedan valet 2006 av en borgerlig majoritet, där 
moderaterna är det största partiet. 

Sotenäs 
Sotenäs är den till ytan minsta av kommunerna i norra Bohuslän. 
Kungshamn är centralort i kommunen. Kommunens invånarantal 
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har minskat något under de senaste åren och uppgår nu till 9 170 
invånare. Befolkningsstrukturen kännetecknas av att andelen 
personer 65 år och äldre är mycket hög. I Sotenäs finns 1 200 
arbetstillfällen varav de flesta finns inom tillverkningsindustrin. 
Fiskenäringen har traditionellt en stark ställning i Sotenäs. Abba 
Seafood är det enskilt största företaget. 
 
Sotenäs styrs sedan valet 2006 av en borgerlig majoritet, där 
moderaterna är det största partiet. 

Strömstad 
Strömstad kommun domineras av tätorten Strömstad som fick 
stadsrättigheter redan på 1670-talet. År 1967 bildades nuvarande 
Strömstads kommun av Strömstads stad, Vette kommun och 
Tjärnö kommun. Kommun har 11 607 invånare och sträcker sig 
över 482 kvadratkilometer. De största tätorterna är Strömstad och 
Skee. Nästan hälften av kommunens invånare bor i centralorten. 
Kommunen har en storslagen fjord- och skärgårdsnatur med 
Kosteröarna i väster. Inåt landet bildar dalbottnar bördiga lerslätter. 
Från mitten av 1980-talet har invånarantalet ökat med i genomsnitt 
100 personer per år. Näringslivet domineras av små och medelstora 
företag samt företag inom handel och turism. Närheten till Norge är 
en viktig anledning till kommunens expansion de senaste åren. 
 
Strömstads styrs efter det senaste valet av en koalition bestående av 
socialdemokrater och det lokala Strömstadspartiet. 

Tanum 
Tanums kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av 
Tanums, Kville och Bullarens kommuner. Kommunen har 12 271 
invånare och spänner över en yta på 909 kvadratkilometer. Den 
största orten är Grebbestad med drygt 1 700 invånare. Centralorten 
Tanumshede har cirka 1 650 invånare. Andra större orter är 
Fjällbacka och Hamburgsund. Kommunen sträcker sig från 
Munkedals kommun i söder till Strömstads kommun i norr, utmed 
havet i väster och jordbruksbygd och ”fjäll” i öster. Jord- och 
skogsbruk samt fiske har historiskt varit viktiga näringsgrenar men 
dessa har minskat i betydelse de senaste åren. Dagens näringsliv 
utmärks av ett stort antal småföretag. Handel och turism har 
expanderat kraftigt de senaste åren. Stora arbetsgivare är Tanums 
Fönster och Tetra Pac Inventing. 
 
Tanums kommun har sedan sammanslagningen 1971 styrts av en 
borgerlig majoritet. 

Befolkning 
Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär lika stora och därmed i 
många avseende lätta att jämföra med varandra. Lysekil är störst av 
kommunerna med sina dryga 14 000 invånare medan Sotenäs är 
minst med drygt 9 000 invånare. Strömstad och i viss mån Tanum 
har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste åren medan 
övriga kommuner har haft en vikande befolkningsutveckling. Under 
2008 ökade Lysekil, Strömstad och Tanum sin befolkning medan 
Munkedal och Sotenäs fortsatte att förlora innevånare. Regionen 
norra Bohuslän har tappat cirka 700 invånare den senaste 
tioårsperioden. 
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Lysekil som är den största kommunen i norra Bohuslän har 14 659 
invånare. Lysekil befolkning har minskat med cirka 500 personer 
den senaste tioårsperioden. Under 2008 ökade invånarantalet med 
26 personer Beroende på låga födelsetal har kommunen haft ett 
negativt födelsenetto under 2000-talet, däremot har flyttnettot varit 
positivt under denna period. 

Befolkningsutveckling Munkedal 
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Munkedal har tappat nära 600 invånare sedan 1998 och hade vid det 
senaste årsskiftet 10 254 invånare, en minskning med två personer 
sedan 2007. Befolkningen minskade varje enskilt år under åren 
1998-2006. De två senaste åren har befolkningen varit i princip 
oförändrad. Befolkningsminskningen under den senaste 
tioårsperioden beror främst på ett negativt födelsenetto som inte 
kunnat kompenseras med ett positivt flyttnetto. 

Befolkningsutveckling Sotenäs 
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Sotenäs som är den minsta av de fem kommunerna i norra 
Bohuslän har 9 170 invånare. Kommunens befolkning har sedan 
1998 minskat med 460 personer. Minskningen beror främst på att 
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kommunen med en befolkningsstruktur med en stor andel äldre har 
ett negativt födelsenetto. Däremot har Sotenäs i likhet med de andra 
kustkommunerna i norra Bohuslän en förhållandevis hög 
inflyttning. 

Befolkningsutveckling Strömstad 
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Strömstad som har haft den mest positiva befolkningsutvecklingen 
av kommunerna i norra Bohuslän hade vid senaste årsskiftet 11 607 
invånare, en ökning med 49 personer sedan 2007. Sedan 1998 har 
kommunens befolkning ökat med nära 700 personer. Ökningen 
beror på en stor inflyttning under den senaste tioårsperioden. 
Strömstad har också de senaste åren haft något högre födelsetal än 
övriga kommuner i norra Bohuslän. 

Befolkningsutveckling Tanum 
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Tanums befolkning ökade med 25 personer under 2008 och 
uppgick den 31 december 2008 till 12 271 personer. Efter att ha 
legat på i stort oförändrad nivå under 1990-talet har befolkningen 
ökat med drygt 150 personer sedan år 2000.  
 
Ökningen beror på ett inflyttningsöverskott. Födelsenettot har varit 
negativt varje år sedan 1993. Kommunen har en relativt hög in- och 
utflyttning i relation till befolkningsmängden 
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Finansiella profiler 

Efter några år med resultatförbättringar försvagades resultatnivån i 
många kommuner under 2007. De flesta kommuner redovisar dock 
fortfarande tillräckligt starka resultat för att upprätta en god 
ekonomisk hushållning. Ett problem är att kommunernas 
långsiktiga handlingsberedskap, soliditeten försvagas. Sedan 2005 
har soliditeten minskat med nio procentenheter.  
De fem nordbohusländska kommunerna hade i bokslut 2007 
sammantaget en ekonomisk ställning som är något bättre än 
genomsnittet för kommunerna i Västra Götaland. Sotenäs och 
Strömstad har en något starkare ställning än genomsnittet medan 
Munkedal, Lysekil och Tanums ekonomiska ställning är 
genomsnittlig för regionen. Strömstad och Tanum har genom starka 
bokslut 2008 stärkt sin ställning ytterligare. 

Resultat 
En grundläggande förutsättning för en god ekonomi på lång sikt är 
att de löpande intäkterna överstiger de löpande kostnaderna. Ett 
sätt att mäta balansen mellan kommunens löpande kostnader och 
intäkter är att studera ”resultat före extraordinära poster”. De 
senaste åren har alla kommunerna i norra Bohuslän haft resultat 
som är bättre än genomsnittet i regionen. Starkast resultat i norra 
Bohuslän har Tanum haft medan Sotenäs haft de svagaste 
resultaten. 

Investeringar 
När den löpande driften har finansierats bör det återstå tillräckligt 
stor andel av skatteintäkterna för att större delen av investeringarna 
skall kunna finansieras med egna medel. Detta benämns 
skattefinansieringsgrad av investeringarna. En skattefinansierings-
grad på 100 procent innebär att kommunen fullt ut kan 
skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under 
året. Sker detta, kommer kommunen att stärka sitt finansiella 
handlingsutrymme. 
 
Starka resultat de senaste åren kombinerat med måttliga 
investeringsvolymer har inneburit att Tanum fullt ut kunnat 
skattefinansiera sina investeringar. Munkedal, Lysekil och Strömstad 
har haft en omfattande investeringsvolym de senaste åren vilket 
medfört att man trots goda resultat inte klarat att egenfinansiera 
investeringsverksamheten. Sammantaget har kommunerna i norra 
Bohuslän klarat att egenfinansiera investeringsverksamheten i 
genomsnittlig grad jämfört med övriga kommuner Västra Götaland. 

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto 
mindre skuldsättning har kommunen. I denna rapport används 
soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser. Kommunerna i 
Västra Götalands genomsnittliga soliditet försämrades med nio 
procentenheter, från elva till två procent från 2004 till 2007. En 
förklaring till detta var att kommunernas pensionsförpliktelser 
skrevs upp kraftigt under 2007. Soliditeten varierade kraftigt mellan 
kommunerna både inom Västra Götalandsregionen och norra 
Bohuslän. Strömstad och Sotenäs har en bättre soliditet än 
länsgenomsnittet. Sotenäs har den tredje bästa soliditet i länet. 

Munkedal och Lysekil som har negativ soliditet har också en 
soliditet som är väsentligt sämre än länsgenomsnittet. Tanum har en 
för regionen genomsnittlig soliditet. 
 

 
Kartan visar de olika kommunernas ekonomiska ställning. Mörkblå 
färg är kommuner med starkare ekonomisk ställning än genomsnitt. 
Röd färg är kommuner med svagare ekonomisk ställning än 
genomsnitt. Ljusblå färg är kommuner med en genomsnittlig 
ekonomisk ställning. 
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Lysekil 
Lysekil har tillsammans med Munkedal den svagaste ekonomin av 
kommunerna i norra Bohuslän. Vid jämförelse av den långsiktiga 
ekonomiska kapaciteten är denna sämre än i grannkommunerna. 
Lysekil har hög skattesatts och kraftig negativ soliditet samt låg 
kassalikviditet. Efter de senaste årens bolagiseringar har de 
finansiella nettotillgångarna ökat genom koncerninterna 
försäljningar av anläggningstillgångar. Dessa har dotterbolagen 
finansierat med koncerninterna lån/reverser. 
 
Resultatet för 2008 var sämre än för övriga kommuner i norra 
Bohuslän vilket tillsammans med hög investeringsvolym gör att 
Lysekil inte klarat att egenfinansiera investeringsverksamheten i lika 
hög grad som grannkommunerna. 
 
Lysekils svagaste punkter är dels den dåliga soliditeten och dels den 
höga skattesatsen. Lysekil tillhör de kommuner som har lägst 
soliditet samt bland de högsta skattesatserna i västra Götaland. 
Kommunen skulle behöva goda ekonomiska resultat under många 
år för att bygga upp en långsiktig ekonomisk styrka. Den låga 
soliditeten och höga skattesatsen gör Lysekil ekonomiskt sårbar. 
 
Efter att Lysekil redovisat goda resultat under perioden 2005 till 
2007 redovisas ett svagare resultat under 2008. Kraftinsatser måste 
till för att inte kommunen i likhet med flertalet år under nittiotalet 
och inledande åren på tvåtusentalet skall hamna i en ond spiral med 
negativa resultat.  
 
Under 2008 redovisar kommunen de relativt sämsta utfallen av 
samtliga kontrollfaktorer, skattefinansiering av investeringar, 
genomsnittligt resultat senaste tre åren, resultat före extraordinära 
poster samt budgetföljsamhet. Jämförelsen visar på att styrningen 
samt uppföljning och kontroll av ekonomin har försämrats under 
det senaste året.  
 
Kommunen måste ta krafttag för att förbättra styrning och kontroll. 
Kostnaderna måste minskas för att resultatet skall kunna stärkas om 
kommunen på sikt skall ha en möjlighet att konsolidera ekonomin.  
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Munkedal 
Munkedal noterar vissa förbättringar i den finansiella profilen för 
2008. Ytterligare ett år av positivt resultat ger positiv effekt på 
kontrollsidan. Trots denna förbättring är kommunens ekonomiska 
ställning fortsatt svag relativt de övriga kommunerna i norra 
Bohuslän. 
 
För att förbättra den långsiktiga kapaciteten och minska den risk 
som profilens högra sida visar krävs ett antal år med positiva 
resultat för Munkedals kommun. 
 
Kortsiktigt har Munkedal en god beredskap, bättre än de övriga 
kommunerna i jämförelsen framförallt när det gäller kassalikviditet 
och budgetföljsamhet. Flera år av positivt resultat ger ytterligare 
volym i profilens kontrollsida. Munkedal redovisar bättre värden än 
snittet i norra Bohuslän för hela vänster sida i profilen med mått 
som skattefinansiering av investeringar, resultat på kort och lång sikt 
och budgetföljsamhet. Detta är ett måste när risk och långsiktig 
kapacitet är så svag för Munkedal del. 
 
En relativt låg investeringstakt de senaste åren har resulterat i en 
hög skattefinansieringsgrad av investeringarna. Detta innebär att 
kommunen inte behövt låna till investeringar och inte ökat sina 
långfristiga skulder. Trots god skattefinansieringsgrad har de 
finansiella nettotillgångarna inte förbättrats i jämförelse med övriga 
kommuner. 
 
 Munkedal har stärkt de kortsiktiga delarna av den finansiella 
profilen jämfört med övriga kommuner men trots detta har 
kommunen alltjämt en svagare ekonomi än snittet i 
kommungruppen. Den relativa ställningen har förbättrats något 
men på lång sikt måste kommunen fortsätta redovisa positiva 
resultat för att förbättra sin långsiktiga kapacitet.   
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Sotenäs 
Sotenäs har en ekonomisk situation som i grunden skiljer sig åt från 
övriga kommuner i norra Bohuslän. Kommunen har 
kommungruppens lägsta skattesats och starkaste soliditet vilket 
innebär god långsiktig ekonomisk beredskap. Kommunens position 
i förhållande till de övriga kommunerna i gruppen har dock 
försämrats under 2008. Det enda nyckeltal som förbättrats är 
genomsnittligt resultat under tre år vilket beror på att kommunen 
2005 hade ett relativt övriga kommuner mycket svagt resultat.  
 
Ett relativt svagt resultat 2008 kombinerat med hög 
investeringsvolym innebär att kontrollperspektivet och den 
kortsiktiga betalningsberedskapen försämrats även om 
kassalikviditeten relativt övriga kommuner är oförändrad. Den 
faktiska kassalikviditeten har dock försvagats jämfört med 2007.  
 
Kommunen hade i budget 2008 liksom de senaste åren kalkylerat 
med betydande inkomster från fastighetsförsäljning för att 
finansiera delar av investeringsverksamheten. Till skillnad från 2007 
uteblev dessa inkomster och reavinster vid fastighetsförsäljning. 
Dessutom ökade investeringsvolymen vilket sammantaget förklarar 
att nyckeltalen resultat före extraordinära poster och 
skattefinansiering av investeringar försämrats rejält. 
 
Den egentliga nämndsverksamheten visar för 2008 ett resultat i nivå 
med budget vilket är en förbättring jämfört med de två senaste åren 
då framför allt omsorgsnämnden redovisat stora negativa 
budgetavvikelser. Nyckeltalet för budgetföljsamhet är trots ett svagt 
resultat oförändrat på grund av att kommunen för 2008 budgeterat 
med ett nollresultat.  
 
Skall Sotenäs återta sin starka position i kommunjämförelsen krävs 
att resultatet före extraordinära poster förstärks och att 
investeringarna egenfinansieras. 
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Strömstad 
Strömstad har goda ekonomiska förutsättningar med 
befolkningstillväxt och god arbetsmarknad, främst inom handel och 
besöksnäring. Färjetrafiken mellan Strömstad och Sandefjord i 
Norge ger intäkter som motsvarar mer än en krona i utdebitering, 
men kommunens turismprofil innebär också merkostnader, 
framförallt inom det som i statistiksammanhang benämns 
infrastruktur och skydd. Under flera år har kommunen haft en 
betydligt högre nettokostnadsutveckling än övriga kommuner i 
norra Bohuslän främst till följd av ett starkt lokalt tillväxttryck och 
ett högre löne- och kostnadsläge. År 2008 hejdades dock den 
snabba nettokostnadsutvecklingen, dels genom händelser av 
engångskaraktär, dels genom återhållsamhet till följd av en mycket 
svag delårsprognos. Detta resulterade även i ett årsresultat som var 
bäst i kommungruppen.  
 
Det goda resultatet medförde en stor förbättring av kommunens 
ekonomiska situation relativt övriga kommuner i norra Bohuslän. 
Strömstad avancerar från en ”delad tredjeplats” till att år 2008 
uppvisa den starkaste finansiella profilen. Hela förbättringen ligger 
inom profilens vänstra halva där samtliga fyra nyckeltalen stärkts. 
Det innebär att alla perspektiv med undantag för risk har fått högre 
placering och nu ligger väl över kommungruppens genomsnitt. 
Största förbättringen ligger därmed inom kontrollperspektivet i och 
med alla dess fyra nyckeltal har förbättrats. Av dessa påverkas två 
direkt av det goda resultatet 2008. Även perspektivet kortsiktig 
beredskap uppvisar en stark förbättring och likaså där har resultatet 
störst betydelse.  
 
Förseningar inom investeringsverksamheten gjorde att kommunens 
tidigare svaga likviditet stärktes men det innebär ingen relativ 
förändring för likviditetsmåttet enligt den finansiella profilen. 
Däremot förstärktes nyckeltalet skattefinansieringsgrad av 
investeringar tack vare förseningarna. Om investerings-
verksamheten 2009 kommer igång som planerat kommer upplåning 
att ske och det kommer att påverka åtminstone två nyckeltal 
negativt, nämligen skattefinansieringsgrad av investeringar samt 
soliditeten, båda tillhör perspektivet långsiktig kapacitet. Vad gäller 
soliditetsmåttet bör nämnas att detta till en tredjedel påverkas av att 
fastighetsbeståndet i Strömstad ägs och har finansierats av ett helägt 
kommunalt bolag, men även justerat för detta har kommunen en 
soliditet som är bättre än genomsnittet för kommungruppen. 
 
För den långsiktiga ekonomiska kapaciteten har ett enstaka års 
resultat mindre betydelse. Strömstad har visserligen stärkt sin 
relativa position något, men för att bibehålla den positionen krävs 
att investeringstakten anpassas till egenfinansieringsförmågan som 
följer på de årliga resultaten. I en tillväxtkommun som Strömstad 
kan det vara nödvändigt att tillfälligt lånefinansiera vissa 
investeringar, men den långsiktiga strategin för alla kommuner bör 
givetvis vara att skapa en balans mellan driftskostnadsutveckling 
och investeringsverksamhet så att merparten av investeringarna kan 
finansieras med egna medel. 
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Tanum 
Tanum har trots ett starkt resultat försämrat sin sammantagna 
ställning relativt övriga kommuner i norra Bohuslän under 2008. En 
bidragande orsak är att den kraftiga investeringsvolymen under 
2008 inte kunna skattefinansieras i lika hög utsträckning som under 
de senaste åren. Resultatet för 2008 var efter Strömstad det starkaste 
resultatet i norra Bohuslän och sett över de senaste tre åren har 
Tanum haft den starkaste resultatutvecklingen av kommunerna. 
 
De goda resultaten beror bland annat på bra budgetföljsamhet. 
Nämndernas budgetföljsamhet har de senaste åren varit mycket bra 
och i bokslut 2008 redovisar samtliga nämnder positiva resultat 
gentemot budget. 
 Tanum har även den lägsta kostnadsnivån av kommunerna i norra 
Bohuslän.  
 
Den höga investeringsvolymen under 2008 påverkar även Tanums 
långsiktiga ekonomiska situation som inte är lika stark som den 
kortsiktiga. Skattesats och soliditet är genomsnittliga för 
kommungruppen medan de finansiella nettotillgångarna och 
kassalikviditet är lägre än genomsnittet för kommunerna i norra 
Bohuslän.  
 
Det är av vikt för Tanum att även de kommande åren behålla goda 
resultat och kunna fortsätta att egenfinansiera investeringarna för att 
på så sätt förstärka soliditeten och öka de finansiella 
nettotillgångarna. 
 
Sammantaget har Tanum ett för norra Bohuslän något starkare 
ekonomisk situation än den genomsnittliga där starka resultat de 
senaste åren gjort att kommunens lång- och kortsiktiga beredskap är 
god. En bra budgetföljsamhet ger också starka värden för kontroll, 
däremot utgör kommunens låga kassalikviditet och svaga värden för 
finansiella nettotillgångar en viss risk. 
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Finansiell ställning 
Utdebitering 
Alla kommunerna i norra Bohuslän har en hög utdebitering om 
man jämför med genomsnittet i länet och riket. Munkedal och 
Lysekil tillhör de kommuner i landet som har högst utdebitering. 
Tanum, Sotenäs och Strömstad har höjt utdebitering den senaste 
femårsperioden. Alla kommunerna höll utdebiteringen oförändrad 
under 2008. 
 
Utdebitering 2008, kr   
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum 
22,49 22,76 21,74 21,99 21,99 

Resultat 
Alla fem kommunerna har redovisat positiva resultat de senaste 
åren. Strömstad redovisar ett bättre resultat 2008 än 2007 medan 
övriga kommuner har en vikande resultatutveckling. Sammantaget 
över den senaste treårsperioden har Tanum det sammantaget bästa 
resultatet. Kommungruppens resultat ligger över genomsnittet för 
kommunerna i västra Götaland. 
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Kostnadsutveckling 
För att långsiktigt nå och bibehålla en ekonomisk balans krävs att 
man har kontroll över kostnadsutvecklingen och att inte 
kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. Strömstad som haft den 
högsta kostnadsutvecklingen av kommunerna i norra Bohuslän 
ökade sin nettokostnad med endast 1,7 procent, vilket var betydligt 
lägre än vad skatteintäkterna ökade. Övriga kommuners negativa 
utveckling med en alltför hög kostnadsutveckling fortsatte under 
2008. Lysekil redovisade en kostnadsökning på 6,8 procent. 
Diagrammet visar respektive kommuns nettokostnader i förhållande 
till skatteintäkter och statsbidrag. 
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Soliditet 
Kommunernas långsiktiga finansiella styrka, soliditeten, skiljer sig 
väsentligt åt mellan kommunerna. Munkedal och Lysekil har negativ 
soliditet, och därmed ett negativt eget kapital, medan Strömstad och 
Sotenäs tillhör de kommuner i västra Götaland som har högst 
soliditet. Goda resultat de senaste åren har förbättrat soliditeten i 
kommunerna. Positiva resultat även 2008 medför att alla 
kommunerna utom Sotenäs bibehåller eller förbättrar sin soliditet 
under 2008. 

8,3

29,7

42,3

-8,1

-37,4

5,2

-31,0

-20,6

30,0
21,5

6,5

-31,3

-18,2

28,7
24,1

-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2006 2007 2008
 

Verksamhet 
I rapporten redovisas och analyseras olika nyckeltal för 
verksamheterna barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, 
handikappomsorg, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, 
fastighetsförvaltning och va- verksamhet. Dessutom redovisas 
nyckeltal som är relaterade till kommunernas personal. Som 
komplement till de nyckeltal som visar jämförelser mellan de fem 
nordbohuslänska kommunerna redovisas även 
strukturkostnadsindex för ett antal verksamheter. 

Strukturkostnadsindex 
Strukturkostnadsindex är en indikator på om kommunen har högre 
eller lägre kostnader än vad som motiveras av den egna strukturen 
enligt det statliga utjämningssystemet. 
 
Kommunens kostnader per invånare varierar bland annat beroende 
på strukturella skillnader som gör att behovet av kommunala 
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 t ex: 
• Åldersstruktur 
• Invånarnas sociala bakgrund 
• Den geografiska strukturen  

 
Avvikelse mot riksgenomsnittet kan förklaras av att kommunen 
bedriver verksamheterna på en annan ambitions- eller 
effektivitetsnivå än riksgenomsnittet Avvikelsen kan också bero på 
strukturella faktorer som inte beaktas i utjämningen. I denna 
rapport redovisas strukturkostnadsindex som indikator på 
respektive kommuns kostnadsnivå för verksamheterna, 
barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- 
och familjeomsorg. 
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Skola och barnomsorg 
Inledning 
Sedan mitten av 1990-talet finns ett etablerat nätverk där 
ekonomerna inom barn- och utbildningsförvaltningarna i Lysekil, 
Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner möts för att 
diskutera gemensamma frågor.  
 
När kommunstyrelsen i respektive kommun fattade beslutet att 
arbeta med projektet ”Benchmarking i norra Bohuslän” blev detta 
en naturlig fortsättning på det arbete som sedan tidigare hade 
påbörjats.  
 
De årliga rapporter som tagits har diskuterats i verksamheten och 
en särskild referensgrupp har inrättats för att ytterliga diskutera 
rapporterna utifrån ett verksamhetsperspektiv. Referensgruppen 
består av rektorer från respektive kommun som diskuterar orsaken 
till varför olikheterna är som den är mellan de olika kommunerna 
samt vad man kan lära av de goda exemplen. 

Kommuner i samverkan 
Barn- och utbildningsgruppen har utökat sitt arbete genom ett 
fastare samarbete mellan kommunerna. Utöver de fem 
ursprungskommunerna har även Dals-Ed, Färgelanda och Orust 
anslutits till gruppen. Samarbete utgår ifrån benchmarkingarbetet 
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 
• Kompetensutvecklingsdagar 

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

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

 
En förutsättning för denna samverkan är att vissa moment i de åtta 
kommunernas årskalendrar synkroniseras. Detta gäller till exempel 
tid för gemensam kompetensutveckling och 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.  
 
Utifrån målsättningen i de övergripande statliga måldokument som 
gäller, kopplat till de redovisningar som kommunerna skall lämna in 
till bland annat Skolverket, det vill säga betygsstatistik, nationella 

prov med mera, menar förvaltningschefsgruppen att det fortsatta 
arbetet skall kompletteras med följande inriktning: 
• Ekonomgruppen och skall ta fram förslag på nyckeltal som kan 

mäta måluppfyllelse avseende betyg och resultat på nationella 
prov i förhållande till använda resurser. Resurser kan som 
nämnts ovan bestå av lokaler, personal, arbetstid/arbetstidens 
förläggning och pengar. 

• Nyckeltalen skall spegla hur en skola har använt dessa resurser 
kopplat till de behov som föreligger för att nå en god 
måluppfyllelse och skapa en grund för en analys dels för den 
egna skolan, dels för en övergripande analys av uppnådda 
resultat på förvaltningsnivån. 

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

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

• Analysgruppen skall om möjligt ta fram nyckeltal på de mjuka 
värdena, det vill säga hur skall skolan/förvaltningen fånga upp 
hur elevernas 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. Elevernas frånvaro bör mätas. 

 

Presentation av arbetsgrupperna 
Fyra operativa individuella arbetsgrupper arbetar nu inom barn- och 
utbildning: 
• Förvaltningschefsgrupp 
• Ekonomi- och analysgrupp 
• Nätverksgrupp 
• Kvalitetsutvärderingsgrupp 

 
Förvaltningschefsgruppen består av förvaltningschefer för barn- och 
utbildningsförvaltningarna. Förvaltningscheferna har det 
övergripande ansvaret för projektet. Mål, resultat och uppnående. 
 
Ekonomi- och analysgruppen har fått i uppdrag att ta fram mätbara 
nyckeltal inom områden ekonomi och kvalitet. Nyckeltalen skall 
spegla hur en skola har använt de ekonomiska resurserna kopplat till 
de behov som föreligger för att nå en god måluppfyllelse 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 skolan/förvaltningen skall 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. 
 
Nätverksgrupper har upprättats och arbetar bland annat med projekt 
såsom ”Entreprenörskap i skolan” och ”Genvägsprojekt”.  
 
Genom Kvalitetsutvärderingsgruppen sker samverkan mellan 
kommunerna för ökad kvalitetsutveckling i verksamheten. Ett av 
målen är att genom kollegial utvärdering/lärande besök skapa ett 
tydligt och konkret verktyg för förbättringsarbete för 
förskolan/skolan/arbetslaget/läraren.  
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Ekonomi och analys 

Beskrivning av nyckeltalen 
I samverkan med analysgrupp tar ekonomigruppen fram nyckeltal 
inom följande områden: 
• Kostnader 
• Produktivitet 
• Kvalitet 
 

Nyckeltalen redovisas inom barnomsorg och grundskola. 
Avgränsningar sker mellan olika verksamheter avseende antalet 
nyckeltal inom ovanstående kategori. 
 
Kostnader  
Gruppen har försökt begränsa antalet ekonomiska nyckeltal till ett 
fåtal per verksamhetsområde. Kvalitetssäkring av nyckeltalen har 
varit en viktig uppgift och mycket tid har därför lagts på detta för 
att ge en korrekt jämförelse mellan kommunerna  
 
Nyckeltalen gäller för verksamheterna barnomsorg och grundskola 
och har tagits fram avseende: 
• Personaltäthet samt kostnad för personaltäthet 
• Kostnad per producerad timme, vistelsetid och placeringstid 
• Bruttokostnad totalt för verksamheten varav lokal- och 

undervisning har särredovisats 
 
Produktivitet 
Produktivitetsmåtten redovisar hur de medel som verksamheten 
disponerar används. Volymmått i olika konstellationer är ett sätt att 
mäta produktiviteten inom verksamheten. Förutom volymmått 
såsom antal elever i grundskolan och antal barn i 
barnomsorgsverksamheterna används ett produktivitetsmått som är 
begränsat till tidsanvändningen. Måttet beskriver den tid som 
elev/barnen befinner sig i verksamheten samt den tid som 
personalen lägger i elev-/barngrupp.  
 
Kvalitet 
Skolverket presenterar varje år resultatmått i sin databas för 
nyckeltal. Ur databasen har följande nyckeltal valts: 
 
• Övergångsfrekvens till gymnasieskolan inklusive individuella 

programmet. 
• Övergångsfrekvens till gymnasieskolan exklusive individuella 

programmet. 
• Elever, andel som efter första året på gymnasiet bytt studieväg. 
• Elever, andel som ej uppnått målen i ett, flera eller alla ämnen. 
• Elever, andel som ej uppnått målen i ett ämne. 
• Elever, andel behöriga till gymnasieskolan. 
• Antal elever som fullföljde utbildningen inom 4 år, nybörjare 

totalt. 
• Lärare (heltidstjänst), andel med tillsvidareanställning. 
• Lärare, (heltidstjänst.), andel med pedagogisk utbildning. 
• Invånare, andel lågutbildade. 

  
Nyckeltalen kommer att sammanställas och presenteras under 
hösten och kommer därför inte att presenteras ytterligare i 
redovisningen nedan.  
 

Förutom denna redovisning genomförs en gemensam enkät där 
man ställer frågor kring områdena; trygghet, trivsel, arbetsro och 
arbetsmiljö. Ett urval av frågorna kommer att presenteras i den 
fortsatta texten nedan. 

Barnomsorg 
I presentationen nedan redovisas nyckeltalen för de fem 
kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil. 
Nyckeltalen avser verksamhetsåret 2008. 

Personaltäthet 
Personaltäthet per 100 heltidsbarn   
  Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Förskolan 18,4 18,1 23,0 19,1 18,7
Skolbarnsomsorg 6,9 4,9 6,2 - 7,0
Familjedaghem 23,8 22,5 21,0 23,6 19,9

 
Personaltäthet per 100 barn   
  Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Förskolan 18,1 17,0 20,6 19,9 18,0
Skolbarnsomsorg 5,8 5,6 6,3 6,2 7,3
Familjedaghem 22,9 21,3 17,0 21,9 15,2

Kostnad per placeringstimme 
 (kr) Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Förskola 196,3 193,3 237,9 213,9 209,2
Skolbarnsomsorg 155,7 103,7 145,6 - 152,6
Familjedaghem 256,5 239,6 253,0 248,1 193,2

Produktivitet 
Genomsnittlig placeringstid  

 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Förskolan 29,5 28,3 26,9 31,1 28,9
Skolbarnsomsorg 12,7 17,3 15,2 - 15,5
Familjedaghem 28,9 28,3 24,2 27,9 23,0

 
Kommungruppen redovisar i stort sätt en likvärdig resursfördelning 
till de olika barnomsorgsverksamheterna. Inom förskolan motsvarar 
denna resurs cirka tre tjänster på 17 barn. Antalet placeringstimmar 
per barn i genomsnitt varierar mycket mellan kommunerna och 
förklarar därför de stora skillnaderna i kostnad per placeringstimme 
som redovisas ovan. Den genomsnittliga placeringstiden inom 
förskolan varierar mellan 31,1 i Strömstad och 26,9 timmar per barn 
i Sotenäs. Sotenäs kommun redovisar en hög kostnad inom 
förskolan med 237,9 kronor per timme. Sotenäs kommun har en 
hög personaltäthet och förhållandevis låg placeringstid jämfört med 
övriga i kommungruppen. 
 
I Munkedal har den genomsnittliga placeringstiden ökat inom 
förskolan, från 25,6 timmar 2007 till 28,2 timmar 2008. Ökningen 
av placeringstiden beror till största del på att många föräldrar jobbar 
mer vilket gör att placeringstiden för barnen blir högre. Detta 
tillsammans med en ökad efterfrågan på barnomsorg under 2008 
förklarar höjningen. 
 
Inom fritidshemmen redovisar Lysekil den högsta kostnaden med 
155,7 kronor per timme och Munkedal den lägsta med 103,7 
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kronor. Lysekils kommun har under många år haft samlad skoldag 
vilket ger en låg genomsnittlig placeringstid per barn. Skillnaden i 
placeringstid är därför, även inom denna verksamhet, stor med 17,3 
timme i Munkedal respektive 12,7 timme i Lysekil.  
 
Strömstads kommun har under året tagit in fler barn i befintlig 
förskoleverksamhet än föregående år (26 stycken), vilket också 
avspeglar sig i kostnaderna per placeringstimme som har blivit lägre 
än föregående år. 

Strukturkostnadsindex barnomsorg 

  Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum 

2002 107,1% 95,8% 84,1% 126,6% 106,4% 
2003 112,5% 110,7% 95,7% 121,8% 121,0% 
2004 121,5% 118,2% 93,7% 116,6% 128,4% 
2005 108,4% 117,2% 96,2% 115,1% 115,4% 
2006 98,4% 122,7% 96,9% 132,0% 115,7% 
2007 96,8% 119,4% 92,9% 129,8% 113,3% 

 
Munkedal, Strömstad och Tanum har högre kostnader för 
barnomsorg än vad som är motiverat utifrån kommunernas 
struktur. Munkedals strukturkostnad har ökat kraftigt från 2002 till 
2007 även om en viss sänkning av kostnadsnivån skedde under 
2007. Lysekil och Sotenäs har lägre strukturkostnad än vad som är 
motiverat utifrån kommunernas struktur. Lysekil har sänkt sina 
barnomsorgskostnader relativt övriga kommuner de senaste åren. 
Sotenäs har den lägsta kostnaden för barnomsorg av kommunerna 
utifrån sin kommunstruktur. 

Grundskola och förskoleklass 

Personaltäthet 
 Lysekil  Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Lärarpersonal/100 
elever 7,8 8,7 8,7 8,3 8,8
Lärarpersonal inkl 
elevassistenter 8,7 9,7 9,6 8,7 9,5

Kostnader per elev/kronor 
  Lysekil  Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Bruttokostnad/elev 75 333 76 824 76 041 83 222 81 106
Varav undervisning 36 975 38 058 37 976 37 976 39 948
Varav lokaler 13 975 13 149 17 723 23 399 17 801
Varav övriga kostnader 24 802 25 617 20 343 20 304 23 356

 
Undervisningsresursen är den enskilt största kostnadsposten inom 
grundskolan. Antalet tjänster varierar mycket mellan kommunerna. 
Munkedals kommun redovisar en lärartäthet inklusive 
elevassistenter på 9,7 tjänster per 100 elever medan Strömstad 
motsvarande tal är 8,7. För 2008 har ett nytt 
resursfördelningssystem införts i Munkedal och tjänsterna samt 
lärartätheten har minskat jämfört med föregående år. Med 
resursfördelningen anpassar man antal lärartjänster till det 
minskande elevantalet. Trots att Strömstads kommun har den lägsta 
lärartätheten i kommungruppen redovisas de högsta kostnaderna 
per elev, vilket främst förklaras av Strömstads höga lokalkostnader.  
Strömstads kommun har många små grundskolor samtidigt som 

kommunen hyr lokalerna av ett kommunalägt bolag där hyrorna är 
höga. 
 
Munkedal redovisar tillsammans med Lysekil låga lokalkostnader. 
En del av förklaringen till Lysekils låga lokalkostnader är att skolan 
inte betalar för nyttjande av idrottslokaler och att kommunen endast 
har en skola för åk 7-9 där cirka 600 barn har sin skolgång. 
Dessutom samutnyttjas aula, skolmåltidslokal och bibliotek med 
gymnasiet. Munkedal har låga lokalkostnader i grundskolan på 
grund av att man flyttar ut ur externa lokaler och fyller tomma 
skollokaler med annan verksamhet som till exempel förskola.  
 
Sotenäs har en relativt hög lärartäthet och andelen 
lärare/elevassistenter per 100 elever uppgår till 9,6. Från att ha legat 
högt i undervisningskostnad under åren minskade lärartätheten 
under 2008. Kostnaden för lokaler ligger kvar på samma höga nivå 
som tidigare år då kommunen har jämförelsevis nya skolor med hög 
lokalstandard. 
 
Lysekils kommun redovisar lägst kostnader under verksamhetsåret 
2008. Alla Lysekils elever i åk 7-9 är samlade på en skola vilket 
medför goda möjligheter till samordningsvinster. Lysekil har heller 
inga friskolor och endast hälften av kommunens grundskoleelever 
behöver transport med buss till skolan. Under 2006 stängde Lysekil 
en av sina mindre landsbygdsskolor vilket resulterat i effektivare 
personalutnyttjande 2007 och 2008. Skolverksamheten har 
reducerat antalet pedagogisk personal/100 elever utifrån minskad 
budgettilldelning och ett ökat tryck inom förskoleverksamheten. 
Antalet rektorer har reducerats med två tjänster som en följd av 
ledningsöversynen. Tanums kommun redovisar tillsammans med 
Strömstad en hög kostnad under verksamhetsåret 2008. Tanums 
kommun har många grundskolor med hög lokalstandard, vilket 
påverkar kostnaderna. Kommunens struktur gör att bland annat 
kostnader för skolskjutsar är höga. Undervisningsresursen uppgår 
till 9,5 tjänster per 100 elever och det finns en friskola inom 
kommunen. 

Produktivitet 
Grundskolan år 7-9 Lysekil  Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Undervisning/lärartjänst 17,4 17,4 18,5 17,8 17,2
Undervisningstid/elev 23,2 23,5 22,8 24,2 22,9

Kostnad per timme/kronor 
  Lysekil  Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Kostnad/personaltimme 761,0 737,0 711,0 727,0 745,0
Kostnad/elevtimme 46,8 42,7 55,6 47,6 48,0

 
För fjärde året har ett det tagits fram ett produktivitetsmått relaterat 
till undervisningstiden och avgränsat till årskursen 7-9. Tanum 
redovisar det lägsta antalet timmar med 17,2 och Sotenäs det högsta 
antalet timmar med 18,5. Sotenäs har de lägsta genomsnittliga 
lönerna vilket tillsammans med den höga undervisningstiden 
förklarar en låg kostnad per personaltimme. Tanum redovisar som 
ett resultat av den låga undervisningstiden en hög kostnad per 
personaltimme.  
 
Kostnaden per elevtimme är högst hos Sotenäs med 55,6 kronor. 
Antalet timmar per elev i genomsnitt är lägst i Sotenäs vilket 
förklarar den höga kostnaden. 
 



 15

Det kan noteras att varje lärare i Sotenäs gör mycket tid i 
undervisning medan antalet elevtimmar är lägst vilket kan ses som 
något motsägelsefullt i synnerhet när kommunen också redovisar 
den högsta personaltätheten. Detta kan förklaras genom 
undervisningsgruppernas storlek, vilket är genomgående låg i 
kommunen. 

Strukturkostnadsindex grundskola 

  Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum 

2002 82,0% 102,3% 112,9% 106,0% 97,5% 
2003 89,9% 102,0% 113,3% 109,6% 97,3% 
2004 99,7% 105,5% 111,2% 110,7% 99,8% 
2005 96,8% 104,9% 109,0% 111,0% 108,3% 
2006 97,8% 109,3% 104,0% 113,6% 109,1% 
2007 94,9% 106,3% 102,0% 114,8% 107,2% 

 
Lysekil har lägre kostnader för grundskola än vad som är motiverat 
utifrån kommunernas struktur. Övriga kommuner har högre 
strukturkostnad än vad som är motiverat utifrån kommunernas 
struktur. Tanums strukturkostnad har ökat från 97,5 procent 2002 
till 107,2 procent 2007. Sotenäs har de senaste åren kunnat sänka sin 
kostnadsnivå relativt andra kommuner. 

Kvalitet  

Andel gymnasiebehöriga
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Skolverket redovisar resultatmåtten för grundskolan under hösten.  
 
Måttet andelen grundskoleelever som är gymnasiebehöriga är 
uppdaterad för 2008 och redovisas nedan: 
 
För att vara behörig till gymnasiet krävs betyget Godkänt i ämnena 
svenska, engelska och matematik. Diagrammet ovan visar hur stor 
del av eleverna som har gymnasiebehörighet.  
 
Under 2008 har andelen behöriga till gymnasiet sjunkit, både på 
riksnivå och i jämförelsegruppen. Två kommuner ligger nu under 
riksnivån, Strömstad och Lysekil. Lysekil har tidigare utmärkt sig 
genom hög behörighet. Det återstår att se om årets resultat är 
tillfälligt eller om det finns en sjunkande tendens. 
 
Efter insatser genom sommarskola blev en avsevärt högre andel 
elever behöriga i Tanums kommun än vad som framgår av 
Skolverkets statistik. 
 

Munkedal ökar däremot andelen gymnasiebehöriga och ligger nu 
högst inom jämförelsegruppen. 
 
Tanums kommun ligger lägst i jämförelsegruppen och ligger 
tillsammans med Strömstad under riksgenomsnittet för elever som 
slutför gymnasieskolan inom fyra år. En förklaring till resultatet i 
Tanum liksom i Strömstads kommun är att många elever påbörjar 
gymnasiestudier i Uddevalla, avbryter och återvänder till 
hemkommunen. De hinner då inte slutföra sina gymnasiestudier i 
samma takt som övriga elever. Andelen elever i Tanum som slutför 
gymnasiet inom fyra år uppgår till endast 71 procent.  Sotenäs är 
den kommun som redovisar högst värde med 81 procent. 

Enkät år 7-9 
Under arbetets gång inom benchmarkingsamarbetet har det 
framkommit en önskan att tränga djupare i jämförelsen av våra 
organisationer och få fram mer bakomliggande orsaker till att 
resultaten ser ut som de gör. Därför beslutades att hösten 2006 
genomföra en enkät med frågeställningar kring trygghet, trivsel, 
arbetsro, arbetsmiljö och liknande områden. 
 
Under 2008, genomfördes därför åter en enkät i årskurs 7-9 Detta 
är tredje året som samma enkät användes. 
 
Den har byggt på påståenden som de svarande kunnat ta ställning 
till från ”Instämmer inte alls” (1) till ”Instämmer helt” (4). 1 är 
således lägsta möjliga medelvärde medan 4 är det högsta.  

Elever i årskurs 9 - Jag trivs i skolan
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Eftersom enkäten genomförs i årskurs 9 är det olika elevgrupper 
som svarar på enkäten olika år. Det är därför svårt att jämföra 
resultaten. Alla kommuner redovisar goda resultat i enkäten. 
Tanums kommun redovisar det lägsta värdet för de två frågorna 
som redovisas ovan. Eleverna vet i stor utsträckning vad som krävs 
för ett visst betyg och eleverna trivs på skolan. När det gäller 
skolmaten är skillnaderna större. I Tanum har andelen elever som 
äter lunch i skolan minskat något. Under 2009 kommer en 
projektanställd som ”Kostinspiratör” att arbeta bland annat med 
elevers och föräldrars attityder till mat.  
 
Eleverna i Sotenäs ligger över medelvärdet och vet vad som krävs 
för att uppnå ett visst betyg. Eleverna trivs bra i skolan och de flesta 
eleverna upplever skolan som trygg. 
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Strukturkostnadsindex gymnasieskola 

  Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum 

2002 101,5% 91,1% 104,9% 161,2% 103,3% 
2003 98,6% 100,5% 112,1% 165,4% 106,6% 
2004 109,6% 105,8% 106,2% 149,7% 104,2% 
2005 89,1% 106,4% 105,4% 121,0% 101,2% 
2006 94,2% 110,9% 104,2% 122,9% 109,4% 
2007 102,6% 102,6% 107,0% 126,1% 107,0% 

 
Alla fem kommunerna i norra Bohuslän har högre kostnader för 
gymnasieskola än vad som är motiverat utifrån kommunernas 
struktur. Tanum och Munkedal har minskat sina kostnader det 
senaste året medan övriga tre kommuner ökat sina 
strukturkostnader under 2007. Lysekil som tidigare legat lägre än 
genomsnittet har nu en strukturkostnad som överstiger 
genomsnittet. 

Kollegial utvärdering 
Kollegial utvärdering, innebär att pedagoger från en kommun 
besöker kollegor i en grannkommun för att spegla, uppmuntra och 
utmana pedagogerna i deras utvecklingsarbete. Kollegial utvärdering 
har ett verksamhetsperspektiv och utgår ifrån pedagogernas egna 
frågeställningar och behov. Arbetet leds av två samordnare som 
utbildar och stödjer observatörerna att planera och genomföra de 
lärande besöken och återkoppling. 
 
Målsättningen är att ha åtta observatörer per kommun. 
Observatörerna arbetar i team utsedda för respektive uppdrag i 
annan kommun.  
 
Utbytet mellan kollegor ger en belysning av den egna verksamheten 
och möjlighet till vidareutveckling vilket ökar förutsättningarna för 
måluppfyllelse och kvalitet. Det lösningsfokuserade 
förhållningssättet bidrar till att besöken upplevs positivt. 
Observatörerna får en kvalificerad kompetensutveckling vilket 
bidrar till de egna arbetsplatsernas utveckling. 
Under läsåret 07/08 har man arbetat med nedanstående projekt. 
• Dals-Ed, Hagaskolan 7-9. Hur arbetar vi med elever i behov av 

särskilt stöd? 
• Sotenäs, Smögens förskola: Är vi så närvarande i barngruppen 

som vi tror? 
• Strömstad, Odelsbergsskolan F-5: Styrs undervisningen av mål 

att uppnå eller mål att sträva mot? 
• Tanum, Fjällbacka skola, Förskola – år 6 och fritidshem: 

Förhållningssätt, hur tror vi att vi gör och hur vi verkligen gör. 
• Färgelanda, Valboskolan 7-9: Hur arbetar vi med elever i behov 

av särskilt stöd? 
• Lysekil, Gullmarsskolan 7-9: Följa en klass under en dag och 

titta på hur lärarens förhållningssätt påverkar eleverna. 
• Munkedal, Solrosens förskola: En spretig barngrupp, vi har 

svårt att hitta barnens intressen och fånga dem. 
• Orust, Bagarevägens förskola: Att iaktta hur närvarande vi är i 

barngruppen. 

Det fortsatta arbetet 
Arbetet i samtliga pågående arbetsgrupper kommer att fortsätta 
samt utvecklas successivt. Fokus kommer att vara på att förklara 
varför en kommun redovisar låga kostnader med höga kvalitetsmått. 
Vad görs inom denna kommun och vad kan övriga kommuner lära 
sig av kommunens organisation, resursanvändning och sätt att nyttja 
de resurser som organisation har fått tilldelade. 
 
Ekonomigruppen har målsättningen att under 2009 arbeta fram ett 
förslag till gemensamt resursfördelningssystem inom grundskolan 
och ett gemensamt kontoplanssystem. Redovisningen skiljer sig 
något mellan kommunerna då några kommuner väljer att redovisa 
delverksamheterna under verksamhetskoden medan övriga 
kommuner redovisar detta genom olika typer av aktivitetskoder. 
Ekonomigruppen kommer därför att ta fram ett förslag till 
gemensamma riktlinjer och har för avsikt att genomföra denna 
likformighet i redovisningen från och med januari 2010. 
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Omsorgsverksamhet 
Bakgrund 
Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum arbetar sedan 
flera år tillbaka med att utveckla verksamheten genom 
benchmarking. Från och med år 2003 deltar Orust kommun och 
från och med år 2007 också Tjörns kommun i samarbetet. 

Jämförelser syftar till att stimulera till utveckling och förbättring av 
verksamheten. Genom att jämföra kommuner med varandra kan 
man upptäcka möjligheter att använda resurser på ett mera effektivt 
sätt. Det ger ökad kunskap om samband och kostnadsstrukturer. 
Dessutom ger samarbetet ett lärande av varandra. Tanken är att 
genom jämförelser 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. Det är viktigt att man hittar en metod 
som inte är alltför komplicerad. Den måste vara överskådlig och lätt 
att förstå. Jämförelser bör ske både över tid i den egna kommunen 
och mellan kommuner.  

Tanken är att jämförelser ska integreras som ett utvecklingsverktyg 
för verksamheten. Det är när man upprepar en uppföljning som 
frågor dyker upp och en process startar. Det är viktigt att man 
använder sig av enhetliga definitioner.  

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 verksamheten slår igenom.  

I denna sammanställning finns siffermaterial som arbetats fram av 
ekonomer i respektive kommun. Det fortsatta arbetet inriktas nu på 
att kombinera detta material med ett analysmaterial från 
omsorgsförvaltningarnas olika verksamheter. Analysmaterialet 
inriktas på att ge förklaringar till skillnader mellan kommunerna 
med koppling till kvalitetsaspekter. 

Arbetet under 2008 
Liksom 2007 har inriktningen under 2008 främst legat på 
äldreomsorgen, då Jämförelseprojektet har fortsatt inom 
äldreomsorgen. Nätverket Bohuslän är ett av cirka tjugo nätverk 
som ingår i det treåriga nationella Jämförelseprojektet, som drivs 
med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting. 

Befolkning 
 
Invånare Lysekil Munkedal Sotenäs  Strömstad Tanum Orust 

0-W 14 626 10 251 9 189 11 602 12 278 15 345

0-20 år 3 348 2 493 1 896 2 653 2 804 3 615

21-W 11 278 7 758 7 293 8 949 9 474 11 730

0-65 år 11 158 7 974 6 817 9 170 9 417 12 038

65-w 3 468 2 277 2 372 2 432 2 861 3 307

80-w 1 060 652 794 739 891 920

85-w 515 322 389 358 410 464

Kommentar 
Andelen invånare som är 80 år eller äldre är högre än 
riksgenomsnittet för alla kommunerna. Orust har lägst andel 80 år 
och äldre medan Sotenäs har högst andel. Förhållandet är detsamma 
för åldersgruppen 85 år eller äldre. I de flesta av nyckeltalen 
används invånarantalet för att kunna göra en jämförelse mellan 
kommunerna.  
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Nyckeltal för vård och omsorg totalt 
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Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för omsorgsverksamhet. 
Kostnaden divideras med antal invånare i respektive kommun. 
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Nyckeltal för äldreomsorg 

Nettokostnad äldre- och handikappomsorg 
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Kommentarer 
Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för äldre- och 
handikappomsorg. Här ingår bokförda kostnader för äldreomsorg. 
Kostnaden divideras med antal invånare 80 år eller äldre. Munkedal 
har den högsta nettokostnaden och Strömstad den lägsta för 2008. 
Samtliga kommuner förutom Sotenäs ökar nettokostnaden per 
invånare 80 år eller äldre jämfört med 2007. 
 
Lysekil 
I Lysekils siffror ingår från och med 2008 även kostnader för 
bostadsanpassning. Detta påverkar dock inte Lysekils läge gentemot 
övriga kommuner. Under 2008 har Lysekil ökat både natt- och dag 
insatser. Ytterligare ett boende har öppnats med tio platser. 
 
Munkedal 
Under 2008 har nettokostnaden inom äldreomsorgen ökat. 
Orsakerna är bland annat löneökningar på tio procent, samt att OB-
ersättningen ökade med elva procent från juli 2008. En annan orsak 
till kostnadsökningen är att hemvården har ökat under två år på 
grund av att antalet beviljade/biståndsbedömda timmar har ökat. 
Under hösten 2008 har timantalet stabiliserats. Det har varit kö till 
särskilt boende under hösten, vilket gjort det nödvändigt att öppna 
tillfälliga korttidsplatser. Under hösten har det inte funnits platser 
för personer med särskilda behov därmed har kostnaden för 
utskrivningsklara patienter från sjukvården ökat. Även kostnaden 
köp av vårdplatser i början av året har påverkat kostnaderna. 
 
Under 2008 har nämnden vidtagit en del åtgärder för att minska 
nettokostnadsökningen. Under våren lades sju platser ner på ett 
särskilt boende, personaltätheten sänktes på alla särskilda boenden. 
Andra åtgärder som genomförts är minskad utbildning och 
vakanshållning av tjänster. 
 
Munkedal har låga kostnader för hemvården men höga inom 
särskilda boenden. En orsak kan vara att man har många små 
enheter. Det finns totalt fem särskilda boenden i Munkedals 
kommun, två av enheterna har 14  respektive 17 särskilda 
boendeplatser. 
 
Sotenäs 
Antalet personer i åldersgruppen 80 år och äldre har ökat något 
jämfört med år 2007. Under 2008 har nettokostnaderna minskat 
jämfört med 2007. Ett nytt resursfördelningssystem inom 

hemtjänsten har införts vilket har bidragit till att kostnaderna har 
minskat markant under året. De särskilda boendena uppvisar 
överskott mot budget.  Stor fokus har legat på ledning och styrning 
vilket har gett resultat.   
 
Strömstad 
De senaste årens har en utökning av antalet tjänster skett inom vård 
och omsorg. Ökningen har främst avsett särskilt boende. Trots 
denna satsning har Strömstad fortsatt den lägsta kostnaden utslaget 
på antalet invånare 80 år och äldre. 
 
Tanum 
Tanums nettokostnad för äldreomsorg har ökat med cirka fem 
procent jämfört med 2007. Ökningen förklaras främst av högre 
lönekostnader till följd av Kommunals avtal. Hemtjänsten fortsätter 
att öka samtidigt som det i praktiken varit full beläggning på 
boendena under året. Antalet beviljade timmar hemtjänst har 
jämfört med 2007 ökat med sex procent och under de senaste tre 
åren med 26 procent. Omsorgsnämnden har under året beslutat om 
kostnadssänkande åtgärder i form av bland annat sänkning av 
personaltätheten på en demensavdelning samt personalminskning 
inom rehabiliteringsverksamheten. 
 
Orust 
Den demografiska ökningen av antalet äldre i kommunen fortsätter 
varvid personalkostnaderna stiger i takt med ökat vårdbehov. Den 
största ökningen har skett inom hemtjänsten där beviljade 
biståndstimmar har stigit med 38 procent 2008 i jämförelse med 
2007. 

Strukturkostnadsindex äldreomsorg 
Strukturkostnadsindex är en indikator på om kommunen har högre 
eller lägre kostnader än de som motiveras av den egna strukturen 
enligt det statliga utjämningssystemet.  
 
Kommunens kostnader per invånare varierar bland annat beroende 
på strukturella skillnader som gör att behovet av kommunala 
verksamheter, eller kostnaderna för dessa, är högre eller lägre än 
riksgenomsnittet. 
 
Strukturella skillnader utgörs av faktorer som kommunerna själva 
inte i nämnvärd grad kan påverka, till exempel: 
 
* Åldersstruktur 
* Invånarnas sociala bakgrund 
* Den geografiska strukturen 
 
Avvikelse mot riksgenomsnittet kan förklaras av ambitionsnivå eller 
andra strukturella faktorer som inte beaktas i utjämningen. 
 

  Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Orust

2003 95,2% 118,6% 112,0% 91,9% 113,0% 101,3%

2004 87,3% 111,4% 108,7% 97,4% 113,4% 99,8%

2005 85,0% 112,1% 106,0% 95,5% 110,8% 93,9%

2006 94,6% 113,2% 114,9% 101,9% 119,0% 93,5%

2007 98,6% 118,0% 113,0% 108,8% 108,0% 92,5%
 
Alla kommunerna i norra Bohuslän utom Lysekil har en högre 
kostnad för äldreomsorgen än vad som motiveras utifrån 
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kommunens struktur, befolkning etcetera. Högst kostnader har 
Sotenäs och Munkedals kommuner. 

Jämförelseprojektet Hemtjänst 
Nätverket Bohuslän är ett av tjugotre nätverk som ingår i det 
treåriga nationella Jämförelseprojektet. De kommuner som deltar i 
nätverket är Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum 
och Tjörn. Tillsammans finns det över 88 000 invånare i dessa 
kommuner. Ny rapport är gjord under 2008, vilken är nätverkets 
andra inom Jämförelseprojektet och den avser hemtjänst. 
 
Bohuslän har som ett av de första nätverken använt sig av ett 
service- och ett omsorgsindex för hemtjänsten för att försöka fånga 
utbud och innehåll för de äldre i kommunen. Tjänsterna och deras 
innehåll har poängsatts och en utgångspunkt har varit att ju högre 
poäng en kommun fått desto bättre service erbjuds vårdtagarna i 
kommunen. Samtliga kommuner har rikare utbud och innehåll i 
omsorgstjänsterna än i servicetjänsterna. Sammantaget har Sotenäs 
rikast utbud och innehåll. Det finns differenser mellan kommunerna 
när det gäller policy för avgiftssättning. Sotenäs erbjuder flest antal 
tjänster och Munkedal flest avgiftsfria tjänster.  
 
Nätverket har också undersökt hur stor andel av arbetstiden som 
hemtjänstpersonalen möter brukarna. Resultatet varierar mellan 41 
och 61 procent där Tjörn har högst värde. Detta är i jämförelse med 
andra kommuners undersökningar ett relativt ”normalt” resultat. 
 
Även avgiftsnivåerna inom hemtjänsten har undersökts utifrån fem 
typfall. Undersökningen visar att kommunerna har skilda sätt att 
beräkna hemtjänstavgifter. Det är mycket svårt för den äldre att 
hitta kostnadsbilderna. 

Effektivitetsmått 
 

 
När det gäller relationen mellan det sammanlagda kvalitetsresultatet 
och kostnaden för hemtjänst finns det inte något direkt samband, 
det vill säga att en hög kostnad medför ett bättre kvalitativt resultat. 
Orust har hög kostnad men inte högst kvalitet. Munkedal har lägst 
kostnad men inte lägst kvalitet. Lysekil har lägst kvalitet men inte 
lägst kostnad. Högst kostnad per kvalitetspoäng har Orust och lägst 
har Tanum. Det är därför att anta att det är andra faktorer än 
kostnadsnivån som avgör resultaten. Faktorer som arbetskultur, 
arbetssätt, attityder, synsätt, kan vara styrande för de olika 
resultaten. 

Sammanställningen ska tas som en indikation på att det behövs 
lokala undersökningar för att analysera orsakerna. Det viktiga är att 
studera hur de andra kommunerna arbetar för att finna bättre 
resultat. 
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Hemtjänsttagarna är överlag nöjda med hemtjänsten och mest nöjda 
är de i Strömstad och Tanum. Kvalitetspoängen står inte i relation 
till hur nöjda brukarna är. Sotenäs har högst kvalitetspoäng men 
inte de mest nöjda hemtjänsttagarna. Lysekil och Orust har lägst 
antal nöjda hemtjänsttagare. Lysekil har även lägst kvalitetspoäng.  
 
De flesta kommunerna har svarsfrekvens runt 60 procent, något 
lägre var den i Tanum, 54 procent, och lägst i Orust, 41 procent.  
  
Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum har genomfört 
tre enkätundersökningar inom hemtjänsten. I jämförelse mellan de 
tre undersökningarna ligger index inom gränsen för felmarginal (4) i 
samtliga mätningar förutom Sotenäs. Sotenäs hade en sänkning av 
index med sex enheter mellan första och andra mätningen och en 
ökning med fem enheter mellan andra och tredje mätningen. Orust 
deltog inte i undersökningen 2004. 
 
Den sammanlagda bedömningen av enkätundersökningarna i 
hemtjänsten är att vårdtagarna är nöjda med den vård och omsorg 
som ges. 
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Kostnad per vårdtagare 2007
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Sotenäs har högst kostnad för särskilt boende och Lysekil lägst. 
Orust har högst kostnad per hemtjänsttagare och Munkedal lägst. 
Vid sammanlagd kostnad per vårdtagare och kommun är Sotenäs 
dyrast och Lysekil billigast.  
 
Lysekil har en form av ”mellanboende” där det inte finns 
nattbemanning. 

LSS, LASS och psykiatri 

Nettokostnad LSS LASS+ Psyk/inv 0-64 år
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Kommentarer 
Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för LSS, LASS och 
psykiatri. Kostnaden divideras med antal invånare 0-64 år. För 2008 
har Lysekil den högsta nettokostnaden per invånare 0-64 år och 
Tanum har den lägsta. I samtliga kommuner har nettokostnaden för 
LSS, LASS och psykiatri ökat de senaste åren. 
 

Lysekil 
De senaste åren har kostnaderna för LSS och psykiatri ökat kraftigt i 
Lysekils kommun. De totala nettokostnaderna har ökat från 2007 
till 2008 med cirka 20 procent. Kommunen har under 2008 haft 
stora volymökningar framförallt inom personlig assistans och 
boende. Boendeplatser har köpts utanför kommunen. Några av 
dessa är mycket kostsamma. I ett ärende har kommunen inte kunnat 
erbjuda enskild boendeplats inom rimlig tid efter beslut. 
Kommunen har därför fått betala särskild avgift till staten. 
 
Munkedal 
Delar som kan påverka skillnaderna mellan kommunerna kan vara 
enskilda individer som ger stora utslag på kostnaderna, samt 
befolkningsutvecklingen. Munkedal har haft en 
nettokostnadsökning under 2007 på 15 procent mot föregående 
2006. Den stora nettokostnadsökningen inom LSS- verksamheten 
mellan 2006-2007 förklaras till största delen av ökat antal insatser 
samt ökning av antal personer. Under hösten 2007 öppnades ett 
nytt gruppboende inom LSS. Under 2007-2008 har 
nettokostansökningen begränsats till sex procent trots kraftiga 
ökningar av löner och OB-ersättningar. Orsaken är de besparingar 
och omstruktureringar som genomförts. 
 
Sotenäs 
Sotenäs har fortsatt höga kostnader för LSS/LASS och de har ökat 
under 2008. Den största ökningen finns för köpta 
platser/avlastningsplatser samt för kostnaden för personlig 
assistans.  
 
Strömstad 
Strömstad är den kommun som har flest insatser inom LSS per 
invånare 0-64 år, 74 personer har under år 2008 haft insats enligt 
LSS. Många av dessa personer har flera olika insatser. 
Nettokostnadsökningen inom LSS/LASS-verksamheten utgörs av 
ökade insatser för barn och unga med funktionshinder. 
 
Tanum 
Tanums kostnader har fortsatt att öka på grund av fler platser i 
särskilt boende och i daglig verksamhet. 
 
Orust 
Ökningen av nettokostnaden beror till stor del på att behoven och 
därmed kostnaderna inom LASS-verksamheten överstiger den del 
som finansieras av LASS-beloppet. Under året har även köp av 
platser för korttidsvistelse utanför hemmet påbörjats vilket påverkar 
nettokostnadsökningen. 
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Individ- och familjeomsorg 
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Kommentarer 
Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för individ- och 
familjeomsorg. Kostnaden divideras med antal invånare 0-w år. 
Orust och Lysekil sticker ut med höga kostnader. Orsaker som 
påverkar skillnader mellan kommunerna kan vara kostnader för 
institutionsplaceringar, försörjningsstöd och förebyggande 
verksamhet samt utvecklingen av invånarantalet.  
 
Lysekil 
Lysekils kommun har höga kostnader inom individ- och 
familjeomsorgen. Under 2009 ska Sveriges Kommuner och 
Landsting göra en genomlysning av hela IFO-verksamheten för att 
ge svar på varför kommunen utmärker sig på detta sätt och vilka 
slutsatser man kan dra av andra faktorer, såsom höga ohälsotal 
överlag i kommunen, i detta sammanhang. 
 
Munkedal 
Munkedals kommun har under 2007 haft fortsatt höga kostnader 
för institutionsplaceringar för vuxna och barn, men placeringarna 
har minskat under hösten 2007 och minskat ytterligare under 2008. 
En missbruksenhet har startats upp under januari 2008 för att 
genom förebyggande arbete minska institutionsplaceringarna. Under 
2008 har försörjningsstödet ökat med 3,4 procent. Orsaken är en 
konsekvens av ändrade regler för arbetsmarknads- och 
socialförsäkringssystemet samt den rådande lågkonjunkturen. 
Behovet av bistånd i hemmet har ökat, då behovet av hjälpinsatser 
till familjer och ensamstående är stort. En genomlysning av IFO:s 
verksamhet kommer att ske under 2009 tillsammans med Lysekils 
kommun. Även översyn av samordning inom IFO kommer att ske. 
 
Sotenäs 
Sotenäs har förhållandevis låga kostnader för individ- och 
familjeomsorg. Det ekonomiska biståndet har ökat marginellt. 
Kostnaderna för placeringar av vuxna har varit låg under året 
däremot har kostnaderna placeringar och kontaktpersoner för barn 
ökat mycket kraftigt. 
 
Strömstad 
Försörjningsstödet ökar men är fortfarande lågt till följd av god 
samverkan mellan förvaltningar och myndigheter, bra 
arbetsmetoder samt en god arbetsmarknad i Strömstad. 
Missbruksvården har i stor utsträckning lyckats med sina 
hemmaplanslösningar, vilket medfört få institutionsplaceringar. 

 
Tanum 
Under 2008 har nettokostnaden för individ- och familjeomsorg ökat 
med cirka åtta procent. Ökningen beror framför allt på höjda 
kostnader för familjehemsplaceringar. Placeringarna – de flesta 
enligt Lagen om vård av unga – gjordes i huvudsak under 2007, 
men kommer att medföra höga kostnader under många år, då det 
handlar om så kallade uppväxtplaceringar. Även försörjningsstödet 
har ökat under 2008, särskilt under det andra halvåret. Kostnaden 
för institutionsvård för barn och för missbrukare har dock minskat 
sedan 2006. 
 
Orust 
Förklaringen till de minskade kostnaderna är att det långsiktiga 
arbetet med att inrätta hemmaplansverksamheter, familje- och 
ungdomsbehandling samt avtal om MST (Multi Systemisk Terapi) 
har gett resultat under året. 

Strukturkostnadsindex individ- och 
familjeomsorg 
Strukturkostnadsindex är en indikator på om kommunen har högre 
eller lägre kostnader än de som motiveras av den egna strukturen 
enligt det statliga utjämningssystemet. 
 
Kommunens kostnader per invånare varierar bland annat beroende 
på strukturella skillnader som gör att behovet av kommunala 
verksamheter, eller kostnaderna för dessa, är högre eller lägre än 
riksgenomsnittet. 
 
Strukturella skillnader utgörs av faktorer som kommunerna själva 
inte i nämnvärd grad kan påverka, till exempel: 
 
* Åldersstruktur 
* Invånarnas sociala bakgrund 
* Den geografiska strukturen 
 
Avvikelse mot riksgenomsnittet kan förklaras av ambitionsnivå eller 
andra strukturella faktorer som inte beaktas i utjämningen. 
 
  Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Orust

2003 129,3% 76,1% 117,9% 88,3% 105,3% 203,3%
2004 143,0% 74,5% 96,4% 88,6% 99,9% 209,1%
2005 144,5% 77,6% 105,0% 71,7% 104,9% 223,3%
2006 148,0% 128,4% 94,0% 79,8% 129,7% 245,3%
2007 136,4% 118,5% 102,5% 92,7% 120,0% 287,5%

 
Strömstad och Sotenäs har låga kostnader för individ- och 
familjeomsorg i förhållande till strukturkostnadsindex medan övriga 
kommuners kostnader ligger långt över den genomsnittliga 
kostnaden. Högst kostnader har Orust kommun. 

Det fortsatta arbetet 
Under 2009 kommer arbetet för ekonomigruppen delvis att ägnas åt 
kommunernas utredningar av LOV – Lagen om valfrihetssystem i 
äldreomsorgen. Strömstad kommun kommer inte att delta i det 
arbetet, då kommunen har valt att inte göra en utredning om LOV. 
 
Tid kommer också att ägnas åt att öka jämförbarheten i det 
ekonomiska siffermaterial som tas fram till 
Räkenskapssammandraget. 
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Fastighetsförvaltning 
Detta benchmarking arbete berör de kommunägda fastigheter som 
används inom barnomsorg, skola samt omsorgsverksamhet. 

Inledning 
Fastighetsområdet är intressant ur ett benchmarking perspektiv för 
det inrymmer stora kostnader både när det gäller investeringar som 
genererar kapitalkostnader och löpande drift. Genom att få fram 
jämförbara nyckeltal kan kommunerna jämföra sig själv och mot de 
andra deltagande kommunerna både i nuläge och över tid samt 
genom att diskutera med och lära av andra utveckla sin egen 
verksamhet. 

Organisation 
Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom 
fastighetsområdet. Deltagande kommuner var Tanum, Munkedal, 
Lysekil och Sotenäs. Strömstad kommun har deltagit i arbetet från 
och med 2002. De redovisade siffrorna för Strömstad är den hyra 
per kvm som kommunen betalar till det kommunala 
fastighetsbolaget som äger lokalerna. Till arbetsgruppen finns en 
referensgrupp kopplad, som består av de deltagande kommunernas 
fastighetschefer eller motsvarande.  

Inriktning på 2008 års arbete 
2008 års arbete har bestått i att hålla ihop gruppen och att få arbetet 
att fungera. Deltagare har bytts och det har varit svårt att få 
benchmarkingarbetet prioriterat bland övriga arbetsuppgifter. Något 
utvecklingsarbete har inte bedrivits under året. 

Skolfastigheter 
 
Skolfastigheter, totalt kr/kvm   
      
Kr/kvm 2004 2005 2006 2007 2008 
Lysekil 682 738 680 667 680 
Munkedal 566 629 610 702 667 
Sotenäs 616 648 699 697 718 
Strömstad 761 780 799 964 998 
Tanum 578 612 610 590 650 

 
I Lysekil finns ett stort behov av underhåll av skolfastigheterna. 
Under 2008 har underhållsåtgärder gjorts i begränsad omfattning. 
Arbetsinsatserna har lagts på en fastighetsutredning som resulterat i 
reviderad hyrespolicy, driftplaner för fastigheterna, åtgärdsplan för 
eftersatt underhåll samt förändrat/effektiviserat arbetssätt för 
fastighetsteknikern. De ekonomiska, tekniska och juridiska 
förutsättningarna för bildande av ett kommunalt bolag för ägande 
och förvaltning av kommunens fastigheter har även utretts. 
 
Munkedal har fortfarande ett stort underhållsbehov på 
skolfastigheter. Av budgeten på 60 kr/m2 har 51 kr/m2 använts till 
skolfastigheterna. Förbrukningskostnaderna har inte förändrats. 
Kapitalkostnaderna har ökat med sju kr/m2. 
 
I Sotenäs har det skett omfattande renoveringar och nybyggnationer 
under den senaste tioårsperioden, vilket medfört relativt höga 
kapitalkostnader. Trots ökade reparations- och underhållskostnader 

2007 minskade den totala kostnader något på grund av minskade 
energikostnader beroende på att bergvärmepumpar installerats. 
Problem med ett antal äldre värmepumpar under 2008 har medfört 
att kostnaden ökat igen. 
 
Tanum har under projekttiden haft internhyreskontrakt som reglerat 
vilka skyldigheter och rättigheter fastighetsförvaltningen har 
gentemot sina hyresgäster. Den högre kostnaden 2005 beror främst 
på ett högre underhåll. Den sjunkande totalkostnaden 2006 och 
2007 beror främst på både lägre underhålls- och kapitalkostnader. 
Ökningen 2008 beror till hälften på ett högre elpris. Resterande del 
beror på ett ökat underhåll och ökade avskrivningar. 
 
Skolfastigheter, totalt exkl kapitalkostnad kr/kvm 
      
Kr/kvm 2004 2005 2006 2007 2008
Lysekil 375 428 384 366 359
Munkedal 276 331 361 391 355
Sotenäs 235 257 304 315 361
Strömstad -* -* -* -* -*
Tanum 252 271 268 261 313

*)Uppgift saknas 
 
I Lysekil har underhållet av fastigheterna varit lägre än normalt.  
Under 2008 har arbetet koncentrerats på en fastighetsutredning som 
bland annat innebär ny policy och nytt arbetssätt för den framtida 
organisationen. 
 
2008 har Munkedals skolfastigheter haft ett underhåll på 51 kr/m2. 
I Sotenäs beror ökningen mellan 2006 och 2007 i första hand på 
ökade reparationskostnader. Under 2008 ökade även 
energikostnaden på grund av driftsstörningar i värmesystemet. 
 
Tanum har lägst kostnad per kvadratmeter delvis beroende på att 
kommunen har ett relativt nytt/nyrenoverat fastighetsbestånd, 
vilket också ger låga underhålls- och driftkostnader. 
Kostnadsökningen 2008 beror till största delen på nytt elavtal med 
högre pris samt ett ökat fastighetsunderhåll. 
 
Skolfastigheter, förbrukningskostnader kr/kvm 
      
Kr/kvm 2004 2005 2006 2007 2008
Lysekil 127 188 160 163 173
Munkedal 167 173 194 176 180
Sotenäs 129 135 167 162 182
Strömstad -* -* -* -* -*
Tanum 123 129 122 127 153

*)Uppgift saknas 
 
I detta nyckeltal ingår följande kostnader el, fjärrvärme, fastbränsle, 
olja samt vatten och avlopp. 
 
Lysekil har de senaste åren övergått till uppvärmning med 
fjärrvärme vilket innebär att kostnaderna kunnat hållas nere då detta 
varit förhållandevis billigt uppvärmningssätt.  Fortfarande sker 23 
procent av uppvärmning med olja. Oljepriset har ökat under året 
vilket påverkar kvadratmeterpriset. Målet är att vidta åtgärder för att 
2012 ha minskat oljeberoendet med 90 procent. 
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Munkedal har i stort sett samma kostnadsnivå som 2006. 
Installation av pelletsanläggningar färdigställdes i december 2008, 
vilket ger effekt på kostnaderna under 2009. 
Sotenäs kommun har under 2007 konverterat från olja till 
bergvärmepumpar på ett antal fastigheter, vilket gör att kostnaden 
har planat ut trots ökade energipriser. Minskningen uteblev 2008 till 
följd av problem med äldre värmepumpar. 
 
Tanum har arbetat aktivt med att övergå från olja till värmepumpar 
och fjärrvärme, vilket gör att kostnaden ligger på en lägre nivå än 
för övriga kommuner. Tanum har upphandlat el till ett lägre pris än 
övriga kommuner under perioden 2005-2007. 2008 har kommunen 
samma elpris som de övriga vilket förklarar del av 
kostnadsökningen. 

Skolfastigheter, uppvärmningskostnader
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*)Uppgift för Strömstad saknas 
 
I detta nyckeltal ingår kostnaden för de energislag som används för 
uppvärmning av fastigheter. I de fall där inte undermätare finns på 
el, används schablonen att 60 procent av den totala elförbrukningen 
beräknas användas för uppvärmning. 
 
Lysekil har de senaste åren övergått till uppvärmning med 
fjärrvärme vilket innebär att kostnaderna kunnat hållas nere då detta 
är ett förhållandevis billigt uppvärmningssätt. Fortfarande värms 23 
procent av ytorna med oljeuppvärmning. Oljepriset har ökat under 
året vilket påverkar kvadratmeterpriset. Målet är att vidta åtgärder 
för att 2012 ha minskat oljeberoendet med 90 procent. 
 
Munkedal har i stort sett samma kostnad för uppvärmning som 
2006. Installation av pelletsanläggningar färdigställdes i december 
2008, vilket ger effekt på kostnaderna under 2009. 
Kostnadsökningen i Sotenäs beror framför allt på ökade 
uppvärmningskostnader till följd man haft driftproblem med ett 
antal värmepumpar under året. 
 
Tanum har arbetat aktivt med att övergå från olja till bergvärme och 
fjärrvärme, vilket gör att kostnaden ligger på en lägre nivå än för 
övriga kommuner. Tanum har undermätare för att särskilja el till 
uppvärmning från verksamhetsel på de flesta fastigheterna. Tanum 
har upphandlat el till ett lägre pris än övriga kommuner 2006-2007. 

Skolfastigheter, förbrukning uppvärmning
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*)Uppgift för Strömstad saknas 
 
I de fall där inte undermätare finns på el, används schablonen att 60 
procent av den totala elförbrukningen beräknas användas för 
uppvärmning. 
 
Tekniken för värmeåtervinning via ventilationen saknas på flera 
byggnader i Munkedal. Åtgärder med tilläggsisolering, nya 
cirkulationspumpar har minskat energiförbrukningen. 
 
Tanum har en månatlig uppföljning av energiförbrukningen, samt 
en relativt hög teknisk status avseende energianvändning. 
Verksamheten har i många fall undermätare vilket gör det möjligt 
att följa den faktiska förbrukningen när det gäller uppvärmningen. 
Den lägre energiåtgången 2007 och 2008 beror bland annat på att 
de åren var varmare än 2006. 

Omsorgsfastigheter 
 
Omsorgsfastigheter, totalt kr/kvm  
      
Kr/kvm 2004 2005 2006 2007 2008
Lysekil 385 452 427 585 631
Munkedal 660 640 650 891 870
Sotenäs 549 619 716 737 762
Strömstad 874 898 856 866 996
Tanum 872 865 913 887 892

 
I Lysekil har under tidigare år en renovering gjorts på en av 
omsorgsfastigheterna och detta påverkade kostnaden men också 
kvalitén på fastigheten. Under 2008 har det planerade underhållet 
utökats samt att kostnader för uppvärmning, främst oljepriset, ökat. 
Kostnadsförändringarna i Munkedal beror till stor del på ökade 
kapitalkostnader. 
 
I Sotenäs har den totala kostnaden per kvadratmeter ökat 2007 och 
2008, vilket beror på ökade reparations- och underhållskostnader. 
Under 2008 har problem med en äldre värmepumpsanläggning även 
medfört ökade uppvärmningskostnader. 
 
Tanum har hög andel nybyggda fastigheter och stora ytor per 
boende. Höjningen 2006 beror främst på ökade elkostnader. Sett 
över hela perioden har sänkta underhålls- och kapitalkostnader 
kompenserat höjda förbrukningskostnaderna. Kostnadsökningar 
avser i första hand fjärrvärme och fastighetsskötsel. 
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Omsorgsfastigheter, totalt exkl kapitalkostnad kr/kvm 
      
Kr/kvm 2004 2005 2006 2007 2008
Lysekil 250 317 296 341 395
Munkedal 296 321 371 335 356
Sotenäs 259 289 310 313 342
Strömstad -* -* -* -* -*
Tanum 323 324 354 339 355

*)Uppgift saknas 
 
I Lysekil har ökade olje- och fjärrvärmekostnader påverkat 
prisbilden. Dessutom har det planerade underhållet utökats och 
uppgår 81 kr/kvm. Motsvarande underhåll var 34 kr/kvm under 
2007. 
 
Höjning i Munkedal beror på dyrare förbrukningskostnader. 
Trots minskade uppvärmningskostnader 2007 har kostnaden per 
kvadratmeter ökat i Sotenäs, vilket beror på ökade reparations- och 
underhållskostnader. 2008 ökade även energikostnaden. 
Tanums högre kostnader 2006 beror främst ökade kostnader för el 
samt ökad kostnader för fjärrvärme och fastighetsskötsel. 
 
Omsorgsfastigheter, förbrukningskostnader kr/kvm 
      
Kr/kvm 2004 2005 2006 2007 2008
Lysekil 147 164 167 171 184
Munkedal 185 185 211 169 185
Sotenäs 143 162 188 159 171
Strömstad -* -* -* -* -*
Tanum 168 178 195 174 180

*)Uppgift saknas 
 
I detta nyckeltal ingår kostnader för el, fjärrvärme, fast bränsle, olja 
samt vatten och avlopp. 
 
I Lysekil har ökade olje- och fjärrvärmekostnader påverkat 
prisbilden. Höjningen i Munkedal beror på högre 
förbrukningskostnader. Ökade förbrukningskostnader i Sotenäs 
beror till största delen på ökade uppvärmningskostnader till följd av 
problem med en värmeanläggning. Kostnadsökningen i Tanum 
beror främst på ökade kostnader för fjärrvärme. 

 
Omsorgsfastigheter, uppvärmningskostnader 
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*)Uppgift för Strömstad saknas 
 

I de fall där inte undermätare finns på el, används schablonen att 60 
procent av den totala elförbrukningen beräknas användas för 
uppvärmning. 
 
Höjning i Lysekil beror främst på högre oljepris. Höjning i 
Munkedal beror på dyrare förbrukningskostnader. Den sänkta 
uppvärmningskostnaden i Sotenäs 2007 beror dels på övergång från 
olja till fastbränsle dels på mildare vinter och intrimning skett av 
värmepumpar och pannor. Under 2008 har problem med en 
bergvärmepump medfört att kostnaden ökat igen. I Tanum är den 
sjunkande trenden av uppvärmningskostnad främst beroende på att 
2006 var kallare än de senare åren, samt att satsning gjorts på att 
byta ut olja mot värmepumpar. 
 

Omsorgsfastigheter, förbrukning uppvärmning 
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*)Uppgift för Strömstad saknas 
 
I de fall där inte undermätare finns på el, används schablonen att 60 
procent av den totala elförbrukningen beräknas användas för 
uppvärmning. 
 
Förbrukningen i Lysekil och Munkedal är i stort sett oförändrad. 
Den minskade förbrukningen i Sotenäs 2007 förklaras i huvudsak 
av mildare vinter och intrimning av värmepumpar och pannor. 
Ökningen det senaste året hänförs till driftsstörningar i en 
värmepumpsanläggning. I Tanum har verksamheten önskemål om 
varmare lokaler och det syns i den relativt höga förbrukningen. 
Trenden med varmare vinter syns i sjunkande förbrukning. 
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Alla kommunerna arbetar aktivt för att minska oljeberoendet. 
Lysekil, Munkedal och Tanum har en förhållandevis stor andel av 
uppvärmningen genom fjärrvärme. Detta tillsammans med att 
Tanum under senare år byggt flera större bergvärmeanläggningar 
gör att Tanums oljeberoende minskat kraftigt. Strömstad har i högre 



 25

grad än övriga kommuner satsat på värmepumpar. Sotenäs har tagit 
en fastbränsleanläggning i bruk vilket minskat kommunens 
användning av olja för uppvärmning.  

Framtid 
En ”nystart” för benchmarkingarbetet inom fastighetsgruppen, där 
fastighetschefer och andra verksamhetsansvariga ska involveras 

ytterligare i arbetet. Tanum har i början av 2009 tagit initiativ till att 
sammankalla alla fastighetsansvariga i de nordbohusländska 
kommunerna. På denna träff ska bland annat benchmarkingarbetet 
diskuteras. En diskussion om vilka nyckeltal som ska utgöra 
grunden för analyserna pågår. 
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Va-verksamhet 
Arbetet med att jämföra VA-verksamheter påbörjades 2002. En 
arbetsgrupp, bestående av en ekonom från varje kommun, samlar in 
och ställer samman uppgifter. Arbetsgruppen samarbetar med en 
referensgrupp bestående av kommunernas VA-chefer. 
 
Syftet med jämförelserna är i första hand att se om kommunerna 
kan lära av varandra men även att kunna finna förklaringsfaktorer 
till de stora skillnader som finns i avgiftsuttag med mera.  
 
Gemensamt för samtliga kommuner i benchmarkinggruppen är att 
VA-taxan ligger över genomsnittet i landet. Orsaker till detta är 
bland annat olika geografiska och geologiska 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. 

Nyckeltal 
Årets rapport avviker från tidigare år i och med att en del nyckeltal 
kommit till och att några arbetats om. Den tidigare modellen med 
att visa resultaten av jämförelserna i form av så kallade 
spindeldiagram har övergivits dels på grund av att detta ställer stora 
krav på att samtliga kommuner lämnar uppgifter dels för att få med 
en jämförelse 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 
skall belysa verksamheten ur olika perspektiv, som produktion, 
miljö, ekonomi samt kvalitet och störning. 

Produktion 
Tillskottsvatten, m3/km avloppsledning och dygn 
  2006 2007 2008
Lysekil 44,26 37,95 22,11
Munkedal 29,19 12,45 22,58
Sotenäs 28,14 24,03 26,61
Strömstad 12,22 12,48 14,58
Tanum 16,89 15,17 18,79
Riket 23,87 22,49  

 
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 med lite inläckage av regnvatten. De höga 
värdena 2006 berodde på stor nederbördsmängd. I Sotenäs består 
ledningsnätet på många håll av kombinerade spillvatten- och 
dagvattenledningar vilket bidrar till ett högt värde. 

 
Utläckage dricksvatten, m3/ km vattenledning och dygn 
  2006 2007 2008
Lysekil 9,27 9,7 11,4
Munkedal 3,11 2,71 1,93
Sotenäs 5,91 6,18 7,37
Strömstad 3,69 8,09 7,98
Tanum 1,55 1,19 2,05
Riket 5,65 4,37  

 
Med utläckage dricksvatten avses hur mycket den producerade 
volymen överstiger den sålda volymen.  Denna mängd har sedan 
ställts i relation till antalet kilometer dricksvattenledning Ett högt 
värde indikerar ett bra ledningsnät för dricksvatten med lite 
utläckage. 

Miljö 
Elförbrukning kWh / m3 producerad volym dricksvatten 
  2006 2007 2008
Lysekil 1,26 0,83 0,51
Munkedal 0,46 0,44 0,48
Sotenäs 0,62 0,61 0,59
Strömstad 0,41 0,37 0,51
Tanum 0,76 0,59 0,70
Riket 0,82 0,72  

 
Nyckeltalet visar elförbrukningen för vattenverk och tryckstegring i 
förhållande till volym. Samtliga kommuner hävdar sig väl i 
jämförelse med riket. 
 
Elförbrukning kWh/m3 renad volym avloppsvatten 
  2006 2007 2008
Lysekil 0,59 0,68 0,54
Munkedal 0,92 1,33 0,86
Sotenäs 0,46 0,51 0,51
Strömstad 0,80 1,06 0,95
Tanum 0,82 0,86 0,85
Riket 0,65 0,56  

 
Nyckeltalet visar den elförbrukningen för avloppsreningsverk i 
förhållande till renad volym. Samtliga kommuner utom Sotenäs har 
högre värdet än genomsnittet för riket. 
 
Kemikaliekostnad kr/ m3 renad volym avloppsvatten 
  2006 2007 2008
Lysekil 0,34 0,17 0,34
Munkedal -* 0,55 0,28
Sotenäs 0,37 0,44 0,34
Strömstad 0,39 0,58 0,31
Tanum 0,28 0,27 0,38
Riket 0,24 0,34  

*)Uppgift saknas 
 
Nyckeltalet visar kostnaden för tillsatser av kemikalier vid rening i 
förhållande till volym. Anledning till att mäta kostnad i stället för 
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faktisk mängd beror på att kemikalierna levereras i olika form vilket 
försvårar jämförelser baserad på förbrukad kvantitet. Det är 
förhållandevis små skillnader mellan kommunerna. 

Ekonomi 

Driftskostnader, exkl. kapitalkostnader kr/m3 såld volym 
  2006 2007 2008
Lysekil 23,83 28,43 32,60
Munkedal 25,69 25,23 26,30
Sotenäs 22,19 23,67 25,18
Strömstad 17,14 23,43 25,71
Tanum 25,63 29,20 35,91
Riket 19,52 19,85  

 
Nyckeltalet visar totala driftskostnader exklusive kapitalkostnader i 
förhållande till såld volym. Samtliga kommuner ligger över 
jämförelsetalet för riket. 

Årsavgift normalvilla, kr/år
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Årsavgifter för en villa med 150 m3 årsförbrukning av vatten. 
Samtliga kommuner ligger betydligt över riksgenomsnittet och 

Munkedal, Sotenäs och Tanum befinner sig bland de 20 kommuner 
som har landets högsta VA-taxa. Alla kommuner utom Strömstad 
har dock förbättrat sin position från 2006. 

Kvalitet och störning 
Antal läckor per km dricksvattenledning 
  2006 2007 2008
Lysekil -* -* 0,07
Munkedal 0,16 0,13 0,05
Sotenäs 0,03 0,01 0,06
Strömstad 0,03 0,04 0,08
Tanum 0,02 0,04 0,04
Riket 0,07 0,07  

*)Uppgift saknas 
 
Med undantag av enstaka år visar samtliga kommuner bra värden i 
förhållande till riket vilket indikerar att bohuskommunernas 
ledningsnät är av förhållandevis hög kvalitet. 
 
Antal stopp per km avloppsledning 
  2006 2007 2008
Lysekil -* -* 0,03
Munkedal -* -* 0,02
Sotenäs 0,17 0,13 0,08
Strömstad -* -* 0,03
Tanum -* -* 0,13
Riket 0,13 0,11  

*)Uppgift saknas 
 
Nyckeltalet används för första gången varför det saknas värden för 
alla kommuner utom Sotenäs för åren 2006 och 2007.
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IT 
IT-enheterna i kommunerna Strömstad, Munkedal och Tanum 
startade kring sekelskiftet en diskussion för att jämföra kostnader 
för IT-verksamheterna i respektive kommun. Inför bokslutet år 
2002, så beslöts att göra ett försök att använda de nyckeltal, som 
identifieras som relevanta.  
 
Kommunerna Strömstad, Munkedal och Tanum är likartade vad 
gäller befolkning och struktur. Ändå visar nyckeltalen på skillnader i 
såväl kostnader som ambitionsnivåer för IT-verksamheten. 

Jämförelser med utsidan 
Nils Knutsson, marknadschef hos TietoEnator, tidigare anställd hos 
Falu kommun, har vid flera tillfällen och under en längre tidsperiod 
gjort sammanställningar över nyckeltal för kommunal IT-
verksamhet. Han har även jämfört dessa med andra verksamheters 
kostnader för IT. 
 
Senaste sammanställning Knutsson presenterar bygger på data från 
svenska kommuner under 2003. I rapporten redovisas att 
genomsnittliga kommunala IT-kostnad per kommuninnevånare var 
0,9 Tkr. Utifrån vår lokala benchmarking kan vi notera att för 
Munkedal var motsvarande nyckeltal för 2003 0,9 (för 2008: 1,1), 
för Strömstad 0,9 (1,1) och för Tanum 0,8 (0,9). 
 
Även för övriga nyckeltal, som redovisas i Knutsons rapport, ligger 
motsvarade värden för norra Bohusläns kommuner kring det 
nationella medelvärdet eller något bättre. 
 
I Knutsons rapport redovisas även IT-kostnad per total omslutning 
för några olika typer av verksamheter mätt under första åren på 
2000-talet, bland annat: Försäkringsbolag 33 procent, 
Riksförsäkringsverket 70, större sjukhus, internationellt medelvärde, 
4,4 samt svenska kommuner 2,1. För Munkedal var motsvarande 
nyckeltal för 2003 2,1 (för 2008: 1,9), för Strömstad 2,0 (1,9) och för 
Tanum 1,8 (1,8). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort ett antal 
ansatser till nationell benchmarking-modell för kommunerna. 
Försöken har hittills inte varit helt framgångsrika. Enligt senaste 
information från SKL skall ”man jobba vidare med frågan när 
SKL:s IT-omorganisation är klar”. (Kommunal Ekonomi 2009:2) 

Nyckeltal för kostnader 
IT-nyckeltalen för 2008 ansluter sig i stort sett till tidigare års 
trender. Några punkter förtjänar dock att påpekas. 
 
Nyckeltal, tkr Munkedal Strömstad Tanum 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007
IT-kostnad/invånare 1,1 1,1 1,1 1,3 0,9 0,9 

 
Även sett i ett längre tidsperspektiv håller sig IT-kostnaden per 
kommuninnevånare kring 1000 kr, detta trots inflation och kraftigt 
utökad användning av IT inom kommunerna. Förklaringen är det 
kraftiga prisfallet på IT-utrustning. 
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Stora skillnader i antalet PC:ar i respektive kommun får kraftigt 
genomslag i detta nyckeltal. Munkedal har färre datorer inom 
skolan. 
 
Nyckeltal, procent Munkedal Strömstad Tanum 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007
IT-invest/Totala invest -* -* 3,3 5,7 1,8 1,8 
IT-kostn/Total omsl 
(bruttokostnader) 

1,9 1,8 1,9 2,4 1,8 1,8 

Kommunikationskostn / 
Totala IT-kostnader  

4,4 9,3 5,6 3,8 2,9 3,3 

*)Uppgift saknas 
 
För Tanums nyckeltal för IT-investeringar/Totala investeringar syns 
inte en fördubbling av IT-investeringar år 2007 och 2008 med, då 
samtidigt den ökningen av kommunens totala investeringar totalt 
ökar mer än fördubblas. För IT-enhetens del hänför sig 
investeringsökningen under 2008 till ett projekt för virtualisering av 
servrar och centraliserad datalagring. 
 
Under 2008 har Strömstad minskat IT-kostnaderna med cirka 2,5 
miljoner. Minskningen hänför sig huvudsakligen till minskad 
inköpsvolym (bland annat övergång till tunna klienter), färre 
projekt, samt minskad använd tid för systemadministratörer i PA-
systemet. Detta får till resultat att nyckeltalet IT-kostnad/Total 
omslutning minskar. 
Strömstads ökade kommunikationskostnader beror på anläggning 
av kanalisation och fiberdragning till verksamheter. 
Den kraftiga minskningen för Munkedals nyckeltal för 
Kommunikationskostnad/Totala IT-kostnader förklaras av att 
tidigare har Munkedal räknat in kapitalkostad för nätutrustning i 
kommunikationskostnaden för 2008 är denna utlyft. Kostnaden för 
nätutrustning ingår givetvis fortfarande i totala IT-kostnaden för 
samtliga kommuner. Nu är nyckeltalet jämförbart mellan de tre 
kommunerna. 

Nyckeltal datortäthet 
Nyckeltal Munkedal Strömstad Tanum 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007
IT-användare 
adm.nätet/Nätkopplad 
PC adm.nät 

2,2 2,5 2,0 1,4 2,5 2,5 

Antal gr-elever/PC 7,0 7,0 4,1 5,9 3,0 3,4 
Antal gy-elever/PC 3,4 3,2 1,9 3,2 1,3 1,3 
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Strömstad har rensat upp bland äldre datorer i administrativa nätet 
bland annat bland arbetsdatorer för lärare (som i Strömstad tillhör 
administrativa nätet). Många av dessa datorer har förts över till 
elevnätet. Därmed har nyckeltalet IT-användare/Nätkopplad PC i 
adm nätet ökat. 

Nyckeltal användning 
Nyckeltal, procent Munkedal Strömstad Tanum 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Antal anställda som är 
anv i adm.nätet/Antal 
anställda 

99 98 100 100 100 100

Inom det administrativa nätet har alla tre kommunerna i princip 
uppnåt hundraprocentigt åtkomst. 

Nyckeltal tekniker 
Nyckeltal Munkedal Strömstad Tanum 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Antal PC/IT-tekniker 
(adm + skola) 114 132 153 153 117 122

Övrigt 
Under 2008 deltog inte kommunerna i norra Bohuslän i 
användarenkäten IT-Q. 
 
Strömstad, Tanum och Munkedal har sammanställt en preliminär 
benchmarking för kommunernas telefoni under år 2008. För år 
2009 förväntas en kvalitetssäkrad version finnas för publicering. 
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Personal 
Kommuner är personalintensiva och personalkostnaden svarar för 
mer än 50 procent av de totala kostnaderna i en kommun. 
Nyckeltalen nedan visar antal anställda, personalstruktur samt 
sjukfrånvaro i de fem kommunerna. De flesta nyckeltal redovisas i 
absoluta tal, någon justering för kommunstorlek eller andra 
strukturella skillnader har inte gjorts. Ett arbete pågår att utveckla 
den personalekonomiska redovisningen mot ett hälsobokslut. 
 
Antal anställda, samt antal tillsvidareanställda 
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Diagrammet visar totalt antal anställda (månadsanställda, tillsvidare- 
och visstidsanställda), samt antal tillsvidareanställda. Samtliga 
kommuner utom Tanum minskar antalet anställda. Störst minskning 
uppvisar Munkedal, med hela 8,7 procent. Nära hälften avser 
tillsvidareanställda, främst inom skola och äldreomsorg. Även 
Sotenäs och Lysekil uppvisar en relativt stor minskning, 3,4 
respektive 3,3 procent. Lysekils minskning beror främst på 
bolagisering av tekniska förvaltningen. 
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Andelen tillsvidareanställda ökar trendmässigt i samtliga kommuner: 
Allra mest i Munkedal som ökat andelen från 79 till 87 procent 
sedan 2006. Munkedal har trots ökningen fortfarande lägst andel 
tillsvidareanställda. 
 

Antal månadsanställda per 1 000 invånare
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Samtliga kommuner har minskat antalet anställda per 1000 invånare. 
I synnerhet Munkedal där nyckeltalet har sjunkit med 8,6 procent 
sedan föregående år. Lysekil har minskat sitt tal med 3,8 procent, 
men ligger fortfarande högst i kommungruppen, trots 
bolagiseringen under år 2008. 
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Diagrammet visar hur kvinnors tjänstgöringsgrad fördelar sig i 
kommunerna. Att kunna erbjuda önskad tjänstgöringsgrad är en 
angelägen jämställdhetsfråga eftersom det främst är inom 
kvinnodominerade yrkesområden som ofrivilligt deltidsarbete 
förekommer. Inom kommunal verksamhet återfinns 
deltidsarbetslösheten främst inom vård- och omsorgssektorn. Att 
öka andelen heltidstjänster, eller den genomsnittliga 
tjänstgöringsgraden, leder till minskat bidragsberoende, bättre 
pensionsförmåner och ökade möjligheter till att vara 
självförsörjande. 
 
Strömstad och Lysekil har fortfarande högst andel heltidsanställda 
kvinnor. I Strömstad har andelen ökat sedan år 2007 framför allt till 
följd av införandet av den så kallade "Strömstadsmodellen", vilket 
innebär att man inom omsorgen får välja sysselsättningsgrad två 
gånger per år. Ett av skälen till att införa denna modell var att möta 
konkurrensen på arbetsmarknaden när det gäller 
omvårdnadspersonal. Åtgärden syftar också till att säkra 
vikariebehovet. Lysekil redovisar att man arbetar aktivt med att höja 
kvinnors sysselsättningsgrader. Tanum och Munkedal ligger sämst 
till då det gäller heltidsanställda kvinnor. 
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Åldersfördelning i procent
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Åldersstrukturen ser ungefär likadan ut i samtliga kommuner. 
Omkring hälften av de anställda är fyllda 50 år, det vill säga har max 
femton år kvar till pension. Ungefär en tredjedel av dem har max 
fem år kvar till pension. Inför framtiden handlar det om att i 
möjligaste mån rekrytera unga personer vilket innebär att det ligger 
ett stort ansvar på kommunerna att bli mer attraktiva som 
arbetsgivare. Andelen yngre är jämfört med år 2007 i stort sett 
oförändrad i samtliga kommuner. 
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Sjukfrånvaron sjönk i samtliga kommuner under år 2008. Samtliga 
kommuner konstaterar att andelen längre sjukskrivningar fortsätter 
att minska vilket torde var den i huvudsak bidragande orsaken till 
den minskande totala sjukfrånvaron. Lysekil har högst andel 
långtidssjukfrånvaro och även högst total sjukfrånvaro, även om 
man närmar sig övriga kommuners nivåer. Kommunen jobbar 
mycket aktivt med hälsobefrämjande arbete för att minska 
sjukfrånvaron. 

Total sjukfrånvaro i procent
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Liksom trenden i hela riket så sjunker sjukfrånvaron i alla fem 
kommunerna. I Strömstad, Lysekil och Tanum har sjukfrånvaron 
minskat med en fjärdedel eller mer sedan år 2006. En förklaring till 
att sjukfrånvaron sjunkit rent generellt under de senaste åren är ett 
större fokus på hälsobefrämjande insatser för att höja hälsotalen. En 
annan bidragande orsak är Försäkringskassans striktare 
förhållningssätt gentemot långtidssjukskrivna. Ett fortsatt arbete 
med att sänka korttidsfrånvaron måste ske. 
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Forskning 

Organisationskultur för framgångsrika 
kommuner 
De kommuner som deltar i projektet 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 förklaringsfaktorer till de studerade kommunernas 
ekonomiska situation.  
 
KFI har under åren 2002-2004 genomfört en studie av 
kommunerna i Norra Bohuslän. Studien har varit ett viktigt 
komplement till det pågående benchmarkingprojektet och har gett 
ytterligare kunskap om förklaringsfaktorer till den ekonomiska 
situationen i de olika kommunerna och kan därmed ge underlag för 
lärande, kvalitetsförbättringar samt kostnadsminskningar. 
 
Studien har redovisats i en särskild rapport ”Organisationskultur för 
framgångsrika kommuner - en studie av Munkedal, Sotenäs, 
Strömstad och Tanum”. 

Att arbeta med benchmarking. Erfarenheter 
från ett Benchmarkingnätverk i Norra 
Bohuslän 

Bakgrund 
Kommunforskning i Västsverige har genomfört en forskarstudie  
där benchmarking i norra Bohuslän analyserats. I det nätverk som 
studeras här ingår fem kommuner – Lysekil, Munkedal, Sotenäs, 
Strömstad och Tanum – som har arbetat med att jämföra sig med 
varandra sedan 1990-talet. Runt år 2000 fick arbetet med 
jämförelserna ytterligare skjuts av att kommunfullmäktige i de fem 
kommunerna fattade ett formellt beslut om att de fem kommunerna 
skulle bedriva ett gemensamt benchmarkingprojekt. 
 

Studie 
Fallstudien består av tre delstudier: enkätstudie, dokumentstudie 
och intervjustudie. Enkätundersökningen som riktades till 
ekonomer, förvaltningschefer och verksamhetschefer syftade till att 
samla in en mångfald av åsikter om effekter av och problem 
förknippade med benchmarkingarbetet. 
 
Enkätundersökningen genomfördes i samband med att ekonomerna 
i benchmarkingnätverket träffades i augusti 2005 och i maj 2007. 
Vid det andra tillfället deltog även förvaltningschefer och 
verksamhetschefer. Vid båda mötena deltog merparten av 
ekonomerna och förvaltningscheferna men flera verksamhetschefer 
saknades 

Slutsatser & analyser 
Rapporten analyserar vilka önskade och oönskade effekter 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.  
 
I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att effekterna inte 
kan kopplas samman med benchmarking generellt, utan med den 
speciella översättning av modellen som har gjorts i nätverket i 
Norra Bohuslän, där fokus har legat på designelementen kostnads- 
och aktivitetsnyckeltal. 
 
Benchmarkingarbetet har tveklöst i flera avseenden varit gynnsamt 
för de medverkande kommunerna. Det vittnar inte minst de 
generellt sett nöjda politikerna och förvaltningscheferna om. 
 
Den dominerande effekten är ökade kunskaper, inte minst om hur 
verksamheten fungerar i andra kommuner, vilket innebär att 
förvaltningsledningens beslutsunderlag har förbättrats. 
 
Andra effekter som framhålls, men i mindre utsträckning, är att 
sparmöjligheter har identifierats, att verksamhetens kvalitet har 
förbättrats och att resursfördelningen har justerats. Därutöver finns 
det indikationer på att vissa kostnads- och personaltäthetsskillnader 
har minskat mellan kommunerna men det är svårt att veta om dessa 
beror på benchmarkingarbetet eller någonting annat och dessutom 
tycks vissa skillnader även ha ökat mellan kommunerna. 
 
En oväntad sidoeffekt av benchmarkingarbetet är den nytta som 
nätverket i sig skapat. Framför allt ekonomer men även 
förvaltningschefer och verksamhetschefer från de fem kommunerna 
har fått träffas och vid sidan av det officiella arbetet med 
nyckeltalen utbyta erfarenheter och hjälpa varandra med vardagliga 
problem i yrkesutövandet. Utbytet i dessa grupper skulle kunna 
betraktas som en informell form av processjämförelser som inte 
explicit fångats i de genomförda datainsamlingarna. Utbytet kan 
sannolikt också vara anledningen till att ekonomerna anser att 
arbetet är roligt, vilket i sig är en positiv sidoeffekt som inte bör 
underskattas. 
 
Ytterligare en effekt är att de förvaltningar som kommer väl ut i 
jämförelserna emellanåt tycks använda dem som en intern form av 
marknadsföring. 
 
Det har utan tvekan gått åt en hel del tid att arbeta med 
benchmarkingen, framför allt för ekonomerna men även för 
förvaltningschefer och verksamhetschefer. Ekonomerna lägger tid 
på att välja och kvalitetssäkra nyckeltal samt att sammanställa 
rapporterna. Sannolikt är det inte lika mycket arbete numera som 
det var i början eftersom vissa nyckeltal är återkommande. 
Vissa förändringar genomförs dock varje år, vilket indikerar att det 
läggs en del tid på utveckling. 
 
Få övriga aktörer förefaller på allvar vara tyngda av arbetet. Det 
som eventuellt skapar en belastning eller i alla fall uppfattas så är när 
kommunledningen ber förvaltningschefer och verksamhetschefer 
förklara vad skillnaderna beror på. 
 
Kanske är det en större negativ effekt att ekonomerna upplever att 
deras ansträngningar inte leder till den användning och det resultat 
som de menar är befogat. Det tycks ha skapat en frustration hos 
ekonomerna och kan eventuellt vara en förklaring till att nära var 
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femte ekonom faktisk betecknar arbetet som meningslöst. 
Frustrationen förefaller emellertid ha mildrats av att de själva insett 
att de inte ensamma kan vara drivande i projektet och att övriga 
aktörer tycks vara i stånd att arbeta mer med materialet. 
 
Det finns vissa signaler om att de kommuner som har lägre 
kostnader strävar efter att bli lika de med högre kostnader och inte 
tvärt om, det vill säga att den högre kostnadsnivån blir norm. Låga 
kostnader eller låg personaltäthet framhålls i 
budgeteringssammanhang som argument för ökade anslag. Det kan 
ske inom förvaltningar mellan verksamhetschefer och 
förvaltningsledning och mellan förvaltning och kommunledning. 
Dessa signaler är emellertid långt ifrån entydiga eftersom det även 
finns exempel – dock inte lika många – på det omvända.  
 
Kommunledningen använder jämförelserna som argument för att 
förvaltningarna bör sänka kostnaderna och förvaltningsledningen 
använder dem som underlag för att göra besparingar inom sina 
verksamhetsområden. 
 

Kommande forskningsansträngningar bör inriktas på att bringa 
större klarhet i på vilket sätt benchmarking påverkar de 
genomsnittliga kostnaderna i nätverket. 
 
Det finns åtminstone två viktiga lärdomar att göra baserat på den 
genomförda studien. En är att benchmarking svårligen ger 
eftersökta effekter om det införs som ett ekonomprojekt. Att 
ekonomerna arbetar isolerat kan möjligen underlätta 
implementeringsarbetet, det vill säga val av nyckeltal och 
sammanställning av rapporter men det ökar risken för att 
jämförelsematerialet inte kommer till användning. Ekonomerna bör 
ta ett steg tillbaka och förvaltningschefer och verksamhetschefer ett 
steg framåt. 
 
Den genomförda fallstudien tyder på att det kan skapa en ökad 
användning av materialet. Kanske kan även politikerna i högre grad 
bli användare om de involveras i arbetet. 
 
Den andra är att resultatnyckeltal (eller kvalitetsindikatorer) måste 
hanteras varsamt. Å ena sidan är de efterfrågade av de flesta och 
skapar stort intresse om de går att ta fram. Å andra sidan kan de 
initiera ”frånstötningsprocesser”, det vill säga generera omfattande 
kritik mot jämförelserna och medföra att hela benchmarkingarbetet 
tappar legitimitet. 
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Jämförelseprojektet 
Kommunerna i norra Bohuslän deltar i det nationella 
Jämförelseprojektet som administreras av Sveriges kommuner och 
Landsting på Finansdepartementets uppdrag. Tillsammans med 
Orust och Tjörns kommuner utgör man ”Bohusnätverket”. Totalt 
deltar mer än 200 kommuner i olika nätverk i jämförelseprojektet. 
 
Jämförelseprojektets primära syfte är att ta fram effektiva 
arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska 
förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna 
sambandet mellan kostnader och kvalitet. Det är också en uttalad 
ambition att skapa en arbetskultur där kontinuerliga jämförelser blir 
ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina 
verksamheter.  
 
Projektet syftar till att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge 
underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande 
kommunernas verksamheter. I samband med detta ska man kunna 
bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen i förhållande till 
insatta medel och kunna jämföra vad som görs i andra kommuner. 
Goda exempel ska lyftas fram och vara en inspirationskälla för 
andra kommuner. 
 
Nätverket Bohuslän har under 2008 färdigställt två rapporter. Den 
första rapporten avsåg särskilt boende inom äldreomsorgen och den 
andra rapporten handlade om hemtjänst.  Under första halvåret 
2009 har arbetet startat med det tredje delprojektet, grundskola. 
Denna rapport kommer att slutredovisas i maj 2009. I arbetet med 
grundskola deltat förutom ovanstående kommuner även Dals-Ed 
och Färgelanda kommuner. 
 
Under hösten 2009 planeras för ett genomförande av det fjärde 
delprojektet som enligt planera behandla barnomsorg. 

Ekonomifunktion 
Under senare år har forskare på Kommunforskning i Västsverige 
genomfört ett antal studier där så kallad benchmarking fokuserats. 
Jämförelser har gjorts både beträffande kommuner som helhet och 
av olika delar av kärnverksamheten, men också och kanske 
framförallt av kommuners finansiella situation. Hittills har 
emellertid inga studier genomförts som fokuserar på så kallade 
stödfunktioner och därför finns det ett behov av att genera 
kunskap, inte bara kring olika specifika stödtjänster, utan även hur 
sådana jämförelser kan läggas upp. I denna rapport fokuseras 
kommunernas ekonomifunktion som är ett exempel på en sådan 
stödfunktion. 
 
Det primära syftet med det initierade projektet är att generera 
kunskap som kan ligga till grund för ett utvecklande av 
ekonomifunktionen i primärkommuner. Genom att få sin 
verksamhet relaterad till andra kommuners ekonomifunktioner kan 
grunden för ett utvecklingsarbete läggas. 
 
Nio kommuner deltar i projektet. Urvalet skedde genom att en 
förfrågan gick ut till samtliga KFi:s medlemskommuner där de fick 
anmäla sitt intresse. De nio kommunerna som ingår har därmed 
själva aktivt valt att gå med i projektet. Eftersom alla jämförelser 

måste göras med de enskilda kommunernas särart i åtanke 
presenteras först de nio kommunerna nedan. 

Munkedal 
Munkedal hade vid 2006 års utgång 10 248 invånare och var därmed 
den tredje minsta kommunen i jämförelsegruppen sett till antalet 
invånare. Samma år hamnade kommunens nettokostnader på 430 
mkr. Inom ekonomiavdelningen arbetar de med renodlade 
ekonomiuppgifter samt inköp. Sammanlagt arbetar det i 
heltidsekvivalenter 4,8 ekonomer exklusive ekonomichef och 
inköpare. Planer finns emellertid på att utöka med ytterligare en 
ekonomtjänst. Samtliga ekonomer är centralt placerade. Tre av 
ekonomerna arbetar mot var sin nämnd och en arbetar med 
redovisningsuppgifter.  

Tanum 
Tanum hade vid 2006 års slut 12 253 invånare och kommunens 
nettokostnader omfattade cirka 485 mkr. På ekonomikontoret 
arbetar man med renodlade ekonomiuppgifter samt IT och inköp. 
Ekonomichefen sitter också med i kommunledningen eftersom 
kommunen valt att inte ha en kommundirektör. Sammanlagt arbetar 
5,8 ekonomer i heltidsekvivalenter utöver ekonomichefen i 
kommunen. Två av dessa ekonomer sitter centralt placerade.  

Lysekil 
Lysekil hade i december 2006 14 631 invånare. Det innebär att 
kommunen är den fjärde största i jämförelsegruppen. Skillnaden 
mellan Lysekil och nästa kommun i storleksordning var emellertid 
nästan 10 000 invånare. Nettokostnaderna var 615 mkr. 
Sammanlagt arbetar sex ekonomer i heltidsekvivalenter i 
kommunen. Vissa av ekonomerna sitter inte centralt placerade. 

Hjo 
Hjo hade 8 853 invånare 2006 samtidigt som nettokostnaderna 
hamnade på cirka 333 mkr. Kommunen var därmed den minsta i 
jämförelsegruppen. Ekonomienheten arbetar med renodlade 
ekonomiuppgifter samt IT och en del andra saker (som exempelvis 
blankettansvar, informationsansvar och hantering av markavtal). 
Sammanlagt är det 4,55 ekonomer i heltidsekvivalenter utöver 
ekonomichef. En ekonom är budget- och redovisningsansvarig och 
tre är verksamhetsekonomer. Samtliga ekonomer är centralt 
placerade. 

Kungälv 
Kungälv är den kommun som har flest invånare och vid 2006 års 
utgång bodde där 38 899 personer samtidigt som nettokostnaderna 
hamnade på cirka 1505 mkr. Ekonomisektionen är en del av det 
som benämns som Utvecklings- och samordningsarenan. Det finns 
två chefer: chefsekonomen och chefen över ekonomisektionen och 
båda ingår i kommunens ledningsgrupp. Förutom de renodlade 
ekonomiuppgifterna sysslar ekonomisektionen också med en del 
andra uppgifter såsom skolskjuts och hantering av hyror inom 
äldre- och handikappomsorgen.  
 
Sammanlagt arbetar det motsvarande 13,55 heltidsekvivalenta 
ekonomer i kommunen exklusive cheferna. Av dessa är drygt sju 
helt verksamhetsinriktade. Samtliga ekonomer sitter centralt 
placerade.  
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Strömstad 
Strömstad hade i slutet av 2006 11 569 invånare. Fyra av 
kommunerna hade färre invånare. Kommunens nettokostnader 
hamnade på cirka 448 mkr. Ekonomiavdelningen utgör en del av 
kommunledningsförvaltningen. Ekonomichefen ingår ej i 
ledningsgruppen.  
 
Ekonomiavdelningen sysslar med renodlade ekonomiuppgifter och 
utöver det upphandlings- och försäkringssamordning. Sammanlagt 
finns där 7 ekonomer i heltidsekvivalenter (inkl. ekonomichef). Av 
dessa sitter motsvarande två heltidstjänster centralt placerade. De 
övriga ekonomerna är placerade på förvaltningarna. 

Mariestad 
Mariestad är den tredje största kommunen i jämförelsegruppen med 
23 933 invånare och en nettokostnad på cirka 905 mkr. 
Ekonomiavdelning tillhör den administrativa enheten inom 
kommunledningskontoret. Det pågår emellertid en utredning om 
hur organisationen skall se ut. Ekonomichefen sitter med i 
ledningsgruppen.  
 
Ekonomiavdelningen sysslar med renodlade ekonomiuppgifter. 
Sammanlagt är det sju ekonomer (motsvarande 6,8 
heltidsekvivalenter exklusive ekonomichef) och samtliga sitter 
centralt placerade på ekonomiavdelningen. Tidigare var några av 
ekonomerna utplacerade på förvaltningarna. Två av ekonomerna 
benämns redovisningsekonomer och fyra benämns 
verksamhetscontrollers. 

Sotenäs 
Sotenäs hade 9 283 invånare 2006 och var därmed tredje minst i 
jämförelsegruppen. Kommunens nettokostnader hamnade på cirka 
385 mkr. Ekonomiavdelningen är en del av kommunlednings-
förvaltningen och sysslar med renodlade ekonomuppgifter. 
Inklusive ekonomichefen arbetar fem ekonomer i kommunen 
motsvarande 3,5 heltidsekvivalenter exklusive ekonomichef. 
Samtliga sitter centralt placerade på ekonomiavdelningen. Två av 
ekonomerna arbetar mot förvaltningarna medan en arbetar mot 
kommunstyrelsen och en är mer inriktad på redovisning. 

Mark 
Marks kommun är näst störst i jämförelsegruppen med 33 594 
invånare. Nettokostnaderna var cirka 1345 mkr. 
Ekonomifunktionen är uppdelad på två organisatoriska enheter: 
verksamhetsstyrningsenheten som lyder under kommunstyrelsen 
och ekonomienheten som ligger under teknik- och service. 
Verksamhetsstyrningsenheten omfattar bland annat ekonomi, 
personal och IT. Enheten samordnar budget, gör uppföljningar och 
ansvarar för bokslut, årsredovisning med mera. 
 
Ekonomienheten har hand om kassa, kund- och leverantörs-
reskontra, systemförvaltning (Economa) samt arbetar med bokslut. 
Ekonomichefen är chef för verksamhetsstyrningsenheten samt 
sitter med i kommunens ledningsgrupp. Sammanlagt arbetar 10,75 
ekonomer i heltidsekvivalenter i kommunen varav 4,7 centralt. De 
större förvaltningarna har egna ekonomer som sitter med i 
ledningsgrupperna. 

Resurser 
Ett vanligt sätt att uttrycka satsade resurser på är med hjälp av 
monetära termer och för att undvika de skillnader som uppstår på 
grund av olika kommunstorlek har vi skapat relativa mått. I 
diagrammet nedan illustreras kostnaden för ekonomifunktionen 
relaterat till antal invånare 
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Av tabellen går det också att utläsa att det finns skillnader i hur 
mycket resurser som statsats på ekonomifunktionen i förhållande 
till antal kommuninvånare. Kungälv, Tanum samt Mariestad ligger 
lägst med 288, 302 respektive 305 kronor per kommuninvånare. 
Det kan kontrasteras mot Hjo och Strömstad som ligger höst med 
438 respektive 436 kronor per invånare. Det innebär att exempelvis 
en Hjobo får betala 150 kronor mer än en Kungälvsbo, vilket alltså 
är 50 procent mer. 

Ekonomifunktions andel av total nettokostnad
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Av tabellen framgår det att Kungälv och Mariestad hamnar på en 
låg nivå om ekonomifunktionens nettokostnader relateras till 
kommunens nettokostnader, vilket indikerar att storleken 
förmodligen har en viss betydelse. Men samtidigt hamnar Tanum 
som är en av de mindre kommunerna i jämförelsegruppen på tredje 
plats vad gäller låg andel. Samtidigt hamnar Mark som är den näst 
största kommunen sett till antalet invånare på delad tredjeplats 
gällande hög andel. Vår uttolkning är därför att kommunstorlek är 
en av de variabler som förklarar ekonomifunktionens kostnader 
men att det också finns andra förklaringar som exempelvis aktivt 
styrning och strategiska val. 
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 Analys, rutin och strategi 
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Diagrammet ger för handen att det varierar en del mellan 
kommunerna avseende hur mycket tid ekonomerna lägger på de 
uppgifter som faller inom de tre grupperna. Ekonomerna i 
Munkedal och Hjo lägger i förhållande till övriga kommuner mest 
tid på analysuppgifter. Beträffade strategiarbete hamnar Lysekil och 
Sotenäs i topp och vad gäller rutinuppgifter är det en syssla som 
ekonomerna i Sotenäs och Strömstad lägger mest tid på.  
 
I rapportens inledande avsnitt lyftes vikten fram av att beakta 
ekonomifunktionens grad av kontrollorientering. Kontroll-
perspektivet handlar om att ta fasta på hur väl etablerade rutinerna 
är och om ekonomifunktionen lever upp till sin funktion som 
kontrollinstans. En indikator på effektiva processer i en 
ekonomiadministration är hur väl etablerade rutinerna är. Tydliga 
rutiner skapar en säkerhet kring vad som gäller och mindre energi 
behöver spenderas på hur olika ärenden skall hanteras. Goda rutiner 
kan också förväntas bidra till att minska antalet fel som begås. 
 
Index över grad av kontrollorientering 

  

Dröjsmåls-
fakturor 

Befintliga 
rutiner 

Rutiner 
följs 

Index 

Hjo 6 1 1 8 

Kungälv 8 3 1 12 

Lysekil 5 4 1 10 

Mariestad 3 5 2 10 

Mark 4 7 3 14 

Munkedal 7 1 1 9 

Sotenäs 9 6 1 16 

Strömstad 2 1 1 4 

Tanum 1 2 1 4 
 
Som framgår av tabellen hamnar Strömstad och Tanum på delad 
första plats ur ett kontrollperspektiv. Båda kommunerna hamnar på 
ettor och tvåor för samtliga tre underliggande nyckeltal. I andra 
änden av kontrollindex återfinns Marks kommun och Sotenäs. De 
övriga kommunerna hamnar i intervallet åtta till elva poäng.  

 
Den tredje aspekten som belyses av ekonomifunktionernas 
processer är relationen till förvaltningen. Vi konstaterade att ett 
stödorienterat arbetssätt framhållits som viktigt, inte minst i 
decentraliserade organisationer. 
 
Sammantaget innebär de rangordningar som gjorts att vi kan 
konstruera ett sammanvägt index som beskriver grad av 
stödorientering. I tabellen nedan presenteras ett index och ju lägre 
värde desto mer stödorienterad är ekonomifunktionen. Indexet är 
en sammanvägning av hur kommunerna relaterats till varandra 
beträffande grad av förtroende i relationen till verksamheterna, 
täthet i träffar och diskussioner med verksamheten och i vilken 
utsträckning rapporterna anpassas efter avnämarnas behov. Här 
framträder tydliga skillnader: 
Grad av stödorientering 
  Förtroende Diskussion 

med verks. 
Träffar 

med 
verks. 

Anpassade 
rapporter

Index

Hjo 1 5 3 1 10

Kungälv 4 6 2 5 17

Lysekil 5 3 1 6 15

Mariestad 7 2 4 3 16

Mark 2 5 3 4 14

Munkedal 1 1 1 1 4

Sotenäs 8 5 5 8 26

Strömstad 6 4 6 7 23

Tanum 3 5 4 2 14
 
Munkedal är den kommun som får klart lägst värde i indexet och 
hamnar på en etta för samtliga underliggande nyckeltal. Därefter 
kommer Hjo med ett värde på 10. Sedan går det att konstatera att 
flertalet kommuner hamnar i spannet 14-17 poäng. Strömstad och 
Sotenäs hamnar på högst värdena, 23 respektive 26. Resultatet visar 
därmed att det i varje fall mellan ytterlighetskommunerna finns 
relativt tydliga skillnader. När de kommuner som hamnar i 
mittintervallet relateras till varandra framgår det att skillnaderna är 
mindre. Relateras tabellen till den tabell som beskriver i vilken 
utsträckning kommunerna ägnar sig åt analys och strategi förefaller 
det finnas en koppling. Sotenäs och Strömstad är de som ägnar sig 
minst åt strategiska och analytiska arbetsuppgifter medan Munkedal 
och Hjo ägnar sig åt dessa i högre utsträckning även om de inte 
toppar det indexet.  
 
Beträffande flertalet av de tjänster som produceras och 
tillhandahålls av det offentliga är det svårt att identifiera och mäta 
resultatet av verksamheten. Detsamma gäller i allra högsta grad för 
ekonomifunktionen i landets kommuner. 
 
Om vi börjar med hur mycket resurser som satsas på varje faktura. I 
diagrammet nedan illustreras kostnaden för ekonomifunktionen 
utslagen per faktura och per leverantörsfaktura: 
 



 37

Ekonomifunktions nettokostnad/antal fakturor

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

H
jo

Kungälv

M
ar

iesta
d

M
ar

k

Lys
ek

il

M
unked

al

Sote
näs

Strö
m

sta
d

Tan
um

Per faktura totalt

Per levfaktura

Per kundfaktura

 
 
Diagrammet visar att Tanum, Mariestad och Lysekil har lägst 
kostnad per faktura om ekonomifunktionens kostnader relateras till 
antalet fakturor. Om istället enbart leverantörsfakturor beaktas 
framgår det att det är Sotenäs och Tanum som har lägst kostnad per 
faktura. Fokuseras de med högst kostnad framgår det att Mark, 
Munkedal och Hjo uppvisar högst kostnad per faktura. 
 
Ett annat sätt att illustrera resultatet av ekonomifunktionen är att 
uppmärksamma aktivitetsnivån. Eftersom mycket av det som 
produceras sker i form av service och tjänster kan en hög 
aktivitetsnivå i vissa avseenden likställas med en hög produktion. 
Ett försök har gjorts att fånga aktivitetsnivån i tabellen nedan. 
Tabellen är en sammanvägning av nyckeltalen diskussioner med 
verksamhetsföreträdare, diskussioner med politiker, antal 
delårsrapporter (1 poäng om en delårsrapport, 0 poäng om två 
delårsrapporter) samt i deltagande i benchmarkingprojekt. Tanken 
är att de värden som vägs samman representerar olika sorters 
aktiviteter inom en ekonomifunktion. 
Aktivitetsindex 
  Diskussion 

med verks. 
Diskussion 
med pol. 

Antal del-
årsrapport 

Deltagande 
bm 

Index Plac.

Hjo 5 1 0 3 9 3

Kungälv 6 5 0 7 18 8

Lysekil 3 1 1 1 6 2

Mariestad 2 2 1 6 11 5

Mark 5 4 1 5 15 7

Munkedal 1 1 0 1 3 1

Sotenäs 5 4 0 1 10 4

Strömstad 4 6 0 4 14 6

Tanum 5 3 0 2 10 4
 
Enligt det konstruerade indexet framgår det att Munkedal hamnar i 
topp och därefter kommer Lysekil. I andra änden av skalan 
återfinns Kungälv och Marks kommun. 
 
Ett tredje sätt att försöka ringa in resultatet av en ekonomifunktions 
processer är att ta fasta på hur kommunernas finansiella nyckeltal 
ser ut. Även om ekonomifunktionen inte på egen hand genererar 
några större kostnader som påverkar resultatet kan 
ekonomifunktionens skicklighet i att skapa relevanta prognoser, 
identifiera källor till problem samt pedagogiskt förmedla 

beslutsunderlag förväntas påverka den ekonomiska utvecklingen. 
Ett särskilt intressant mått är då budgetföljsamhet och nedan 
presenteras den genomsnittliga budgetföljsamheten för de studerade 
kommunerna under de tre senaste åren: 

Budgetavvikelse i snitt över tre år
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Strikt skall tabellen egentligen utläsas som att den kommun har bäst 
budgetföljsamhet som placerar sig närmast nollsträcket. Ur det 
perspektivet framstår Hjo och Mark som de kommuner som har 
högst budgetföljsamhet och därmed är bäst i klassen. Sämst 
budgetföljsamhet uppvisar Kungälv tätt följt av Tanum. Ett 
argument som ofta förs fram i sammanhanget är emellertid att det 
är bättre att ha en positiv avvikelse än en negativ även om den 
positiva avvikelsen är större än den negativa. Ur ett 
styrningsperspektiv är det knappast ett rimligt argument eftersom 
budgeten skall tjäna som riktlinje och underlag för beslut och om 
det år efter år visar sig att riktlinjen inte är relevant kommer med 
stor sannolikhet tilltron till budgeten att urholkas. 

Utveckling av ekonomifunktioner - några 
reflektioner 

Det genomförda projektet har indikerat ett antal områden som kan 
vara intressanta att reflektera över. Det handlar om områden där det 
antingen förefaller finnas en utvecklingspotential i många 
kommuner eller områden som vi vet för lite om och där fler studier 
kunde behövas. Utifrån de jämförelser som gjorts framgår det att 
det är svårt att peka på några enskilda områden som är eftersatta 
generellt sett och givetvis är det ett rimligt resultat av en jämförande 
studie där jämförelsegruppen omfattar både högsta och lägsta 
värdet. Utifrån iakttagelserna som gjorts går det att peka på några 
områden där det för den enskilda kommunen kan vara intressant att 
göra en översyn för att se om den egna organisationen kan 
förbättras. 
 
Ett första område handlar om hur mycket som satsas på 
ekonomifunktionen och hur satsningen gestaltar sig. Spännvidden i 
jämförelsegruppen var relativt stor beträffande hur mycket som 
satsas i relation till storleken på kommunen. Det framgår också att 
de satsade resurserna använts lite olika bland annat beträffande hur 
stor andel som gått till att avlöna ekonomer. Viktigt i 
sammanhanget är givetvis att belysa hur mycket som satsas i relation 
vill vilken ambitionsnivå som finns. Men det vida spannet 
beträffande hur mycket resurser som satsas indikerar att det för 
vissa kommuner borde vara aktuellt att fråga sig om mer resurser 
borde satsas medan andra kanske borde ställa frågan om vad de får 
för de satsade resurserna. 
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Ett andra område där det förefaller finnas en utvecklingspotential 
rör hur arbetet organiseras, fördelas och vilka rutiner som etableras. 
Det var inte syftet med föreliggande studie att bibringa mer kunskap 
kring olika strategier kring hur arbetet organiseras konkret men det 
förefaller vara ett viktigt nästa steg. Det finns ofta en fokus på hur 
den ekonomiadministrativa sidan av ekonomifunktionens arbete 
organiseras och fungerar men desto mer i skymundan hamnar andra 
aspekter av ekonomifunktionens verksamhet. På vilket sätt 
organiseras en ekonomifunktion som skall klara av att vara 
stödorienterad är en relevant fråga i sammanhanget. Jämförelserna 
ger för handen att aktivitetsnivån förefaller variera mellan 
kommunerna och ett intressant område att generera mer kunskap 
kring är mot den bakgrunden varför dessa skillnader registrerats. 
 
Ett tredje område för utveckling förefaller vara hur de 
ekonomiadministrativa rutinerna kan effektiviseras, inte minst för 
att garantera att nya systemstöd utnyttjas tillfullo. Det har under 
projektets gång inte framkommit några entydiga indikationer på vad 
som driver effektiviteten i de ekonomiadministrativa processerna 
och det förefaller mot den bakgrunden vara intressant att gå till 
botten med vad det är som förklarar de skillnader i resursåtgång per 
faktura som iakttagits. 
 
Ett fjärde område som studien bidragit till att belysa är betydelsen 
av ekonomifunktionens storlek. Det förefaller finnas ett visst stöd 
för att ju större kommun desto mindre resurser i förhållande till 
kommunstorlek behöver satsas på ekonomifunktionen. Det skulle i 
så fall tala för lösningar som resulterar i att enskilda 
ekonomifunktioner servar större enheter. Detta kan ske genom 
sammanslagningar av två kommuners ekonomifunktioner eller som 
en naturlig effekt av en kommunsammanslagning. Det går också att 
tänka sig mellanvarianter där vissa delar av ekonomifunktionen 
delas mellan flera, vilket exempelvis sker om fakturahanteringen 
läggs ut. Men jämförelserna som gjorts visar också att 
kommunstorlek som förklaringsvariabler inte helt förklarar alla 
skillnader kommuner emellan. Om det sedan är en indikation på 
ineffektivitet eller en högre ambitionsnivå ger jämförelserna inga 
entydiga svar på. Däremot förefallet det vara viktigt att beakta 
ekonomifunktionens samtliga uppgifter eftersom det mycket väl kan 
vara så att mycket tid och energi kan läggas på sådant som ofta är 
svårt att mäta, som exempelvis stöd till verksamhetsföreträdare och 
politiker. 
 
Under 2009 kommer en fortsättning av projektet att genomföras. I 
projektets andra fas som kommer ytterligare ett steg i 
jämförelsearbetet att tas genom att fånga en bild av hur politiker 
och tjänstemän uppfattar ekonomifunktionen i de kommuner som 
deltar i jämförelserna. Avsikten är att skapa en grund för fortsatt 
analys av ekonomifunktionerna och skapa förutsättningar för ett 
lärande sinsemellan deltagarna i jämförelseprojektet. Analysen av 
data som samlas in kommer också att kunna ligga till grund för en 
reflektion kring relevansen i olika aspekter av jämförelserna som 
genomfördes i steg ett. 

Upphandling & inköp 
Kommunerna Tanum, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Lysekil 
har ett mångårigt samarbete i inköps- och upphandlingsfrågor. 
Samarbetet har under 2007 vidareutvecklat bland annat genom att 
kommunerna anställt en gemensam upphandlingschef med 
organisatorisk placering i Lysekil. För att genomföra gemensamma 

upphandlingar avsätter alla kommuner personella resurser i form av 
upphandlare till en gemensam resurs. 
 
Avsikten med det utökade samarbete är bland annat att effektivisera 
upphandlingsfunktionen och höja kunskapsnivån vilket gör det 
möjligt att göra bättre upphandlingar. Kommunerna blir 
tillsammans en större och intressantare part på marknaden vilket 
ökar möjligheten till att få ekonomiskt fördelaktigare anbud.  
 
För att på effektivt och rationellt sätt kunna arbeta med 
gemensamma upphandlingar är en viktig förutsättning att 
kommunerna arbetar efter samma regelverk. Kommunerna har 
därför tagit fram och antagit en gemensam policy och ett 
gemensamt regelverk för upphandlingsverksamheten.  
 
Det ökade samarbetet baseras på en gemensam upphandlingsplan 
där de olika upphandlingarna fördelas mellan kommunernas 
upphandlare. Under året har olika insatser gjorts för att öka 
”avtalstroheten”, bland beställarna ska öka De brukande 
förvaltningarnas och enheternas medverkan och inflytande i 
upphandlingarna kommer att ökas vilket också kommer att ge 
positiv effekt på avtalstroheten. 
 
Under 2008 har kommunerna installerat ett system för IT-stöd av 
upphandlingsprocessen. 

Elektronisk handel 
Kommunerna Tanum, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Lysekil 
har träffat avtal om samarbete kring elektronisk handel. Samarbetet 
mellan kommunerna syftar till kommunerna ska hantera alla 
fakturor elektronisk och att detta i första hand ska ske genom 
elektroniska beställningar och abonnemang som genererar 
elektroniska fakturor. 
 
För att uppnå 100 procent elektroniska fakturor är kommunerna är 
överens om att ingå ett samarbete om upphandling, anskaffning, 
administration och drift av IT-stöd för E-handel, fakturahantering 
och upphandlingsadministration. 
 
Munkedal, Sotenäs och Tanum har under 2008 etablerat drift av det 
upphandlade e-handelssystemet medan Lysekil planerar driftstart 
under 2009. Strömstad har valt att avbryta samarbetet med övriga 
kommuner avseende e-handel och träffat avtal med sin leverantör 
av ekonomisystem. 

Övrigt Samarbete 
Kommunerna i norra Bohuslän samverkar inom många områden. 
Inom vissa områden deltar samtliga kommuner i samarbetet inom 
andra områden är samarbetet begränsat till två, tre eller fyra av 
kommunerna. 
 
Under 2008 har det tagit initiativ till att utveckla samarbetet mellan 
kommunerna. Några områden som pekats ut som särskilt 
intressanta är, IT, ekonomi- och personalfunktion, socialtjänst, 
utbildning, miljö med flera områden Nedan följer en kort 
redovisning av några av de områden där det finns ett utvecklat 
samarbete/samverkan. 
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Renhållning 
Kommunerna Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Tanum äger 
tillsammans renhållningsbolaget Rambo AB som svarar för 
avfallshantering med mera i dessa kommuner. 

Räddningstjänst 
Inom räddningstjänsten finns ett utvecklat samarbete mellan två 
eller flera kommuner inom flera områden, exempelvis 
befälsberedskap och viss materialhantering. 

Gymnasieskola 
Sotenäs och Lysekils kommuner har inrättat en gemensam nämnd 
för gymnasieskolan. 

Näringslivsverksamhet 
Samtliga kommuner utom Lysekil har under flera år samarbetat för 
att utveckla näringslivet i regionen. 

Biblioteksverksamhet 
Kommunerna har tillsammans bildat ett kommunförbund för att 
drift av ett bibliotekssystem som möjliggör medialån från alla 
bibliotek i kommunerna. 

Överförmyndare 
Samarbete kring gemensam funktion som överförmyndare. 

Specialistkompetens 
För att kunna tillhandahålla specialistkompetens inom smala 
områden delar några av kommunerna på vissa tjänster, som exempel 
kan nämnas alkoholhandläggaren som delas mellan Tanum och 
Sotenäs och en GIS-samordnare som delas mellan Munkedal, 
Strömstad och Tanum. 

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


