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Förord 
Intresset för benchmarking inom offentlig sektor har ökat kraftigt 
de  senaste  åren.  I  Kommunforskning  i  Västsveriges  (KFI)  ROS‐
rapport som presenterar trender och tendenser inom områdena 
redovisning,  styrning  och  organisation  anges  det  att 
benchmarking  har  under  senare  år  vuxit  fram  som  ett  av  de 
vanligaste  och  viktigaste  verktygen  för  verksamhetsutveckling. 
Benchmarking  är  en  process  som  ofta  startar  med 
nyckeltalsjämförelser Nyckeltalsjämförelser  ger  ju  i  första  hand 
information om hur kommunen ligger till i förhållande till andra. 
Ambitionen  är  att  nyckeltalsjämförelserna  sedan  ska  stimulera 
till lärande och verksamhetsutveckling. 
 
De  fem  kommunerna  i  norra  Bohuslän  har  sedan  år  2000 
systematiskt  jobbat  med  och  använt  benchmarking  för 
jämförelser  och  verksamhetsutveckling.  Samarbetet  i  norra 
Bohuslän är på ett sätt unikt i landet genom att det pågått under 
så  många  år,  omfattar  i  stort  sett  hela  den  kommunala 
verksamheten  och  involverar  både  ekonomifunktionerna  och 
verksamhetsföreträdare. 
 
För  femte året  i rad publiceras en rapport där det gångna årets 
benchmarkingarbete  sammanfattas.  Rapporten  presenteras  vid 
en  benchmarkingdag  i maj  och  behandlas  och  blir  därefter  ett 
viktigt  verktyg  i  de  olika  kommunernas  planerings  och 
uppföljningsarbete.  
 
Under åren 2008  ‐2010 har de nordbohusländska kommunerna 
tillsammans med Dals‐Ed, Färgelanda, Orust och Tjörns kommun 
deltagit  i  det  nationella  jämförelseprojektet.  Inom 
jämförelseprojektets ram har två nya rapporter tagits fram under 
2010. Dels en rapport om Individ‐ och familjeomsorg och dels en 
rapport  inom  handikappomsorgen.  Med  sitt  fokus  på 
medborgarnytta  och  verksamhetskvalitet  har  jämförelse‐
projektet inneburit en utveckling av benchmarkingarbetet. 
 

Tillsammans  med  forskare  från  KFI  har  kommunerna  i  norra 
Bohuslän  och  Marks  kommun  tagit  fram  en  rapport  där 
jämförelse görs av ekonomifunktionerna i de olika kommunerna. 
I  rapporten  jämförs både  kostnader och  kvalitet. Denna  typ  av 
mätning  där  kostnader  och  kvalitet  för  en  stabsfunktion  inom 
kommuner  jämförs är den första  i sitt slag  i hela  landet. KFI har 
också  gjort  en  särskild  jämförelse  av  kommunernas 
årsredovisningar.  Flera  av  kommunerna  i  norra  Bohuslän  har 
genom  åren  uppmärksammats  i  KFI:s  tävling  om  bästa 
årsredovisning. 2010 vann Tanums kommun tävlingen. 
 
För  att  utveckla  jämförelsearbetet  ytterligare  deltar  flera  av 
kommunerna  i  norra  Bohuslän  i  flera  nationella  nätverk, 
exempelvis Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) nätverk för 
kvalitetsutveckling (Kvalitet i Korthet). 
 
Benchmarkingarbetet  har  en  stor  potential  att  vara  ett  viktigt 
verktyg  för verksamhetsutveckling. En viktig  förutsättning är ett 
fortsatt  stort  engagemang  från  både  ekonomer  och 
verksamhetsföreträdare. 
 
Till  sist  ett  stort  tack  alla  som  på  olika  sätt medverkat  i  olika 
projekt  och  arbetsgrupper  och  bidragit  till  att  göra 
benchmarkingarbetet  i  norra  Bohuslän  till  något  unikt.  Tack 
också  till  er  som  varit med  om  att  ta  fram  denna  och  andra 
rapporter. 
 
Maj 2011 
 
Ekonomicheferna i Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Strömstad och 
Tanums kommuner 
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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.  Utgångspunkten  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  det  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  521  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  i flera andra av de bohuslänska 
kommunerna.  
 
Kommunen har under senare år, i syfte att uppnå en effektivare 
styrning  och  ledning  samt  besparingar  genom  synergieffekter, 
bolagiserat en del av sina verksamheter.  
 
Lysekil styrs sedan valet 2006 av en borgerlig majoritet ledda av 
folkpartiet. 

Munkedal 
Munkedals  kommun  bildades  1974  genom  en  sammanslagning 
av  de  tidigare  kommunerna  Munkedal,  Svarteborg  och 
Sörbygden.  Munkedals  Landareal  är  635  km2,  vilket  är  tredje 
störst  i  landskapet  efter  Tanum och Uddevalla. Bebyggelsen  är 
ganska  jämt  fördelad  mellan  tätorter  och  landsbygd.  Av 
kommunens  cirka  10  200  invånare  bor  cirka  5  900  personer  i 
någon  av  tätorterna  Munkedal,  Dingle,  Hällevadsholm  och 
Hedekas.  Centralort  är Munkedal.  I Munkedal  finns  cirka  900 
företag, varav de  flesta är enmansföretag eller småföretag med 
en  till  fem  anställda.  Det  största  förtaget  i  kommunen  är 
pappersbruket Arctic Paper AB. 
 
Munkedal kommun styrs sedan valet 2010 genom ett samarbete 
mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. 

Sotenäs 
Sotenäs är den till ytan minsta av kommunerna i norra Bohuslän. 
Kungshamn är centralort  i kommunen. Andra orter  i kommunen 
är Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand Väjern, Hovenäset och 
Bohus‐Malmön.  Samtliga  orter  är  välkända  för  ett  stort  antal 
besökare  i kommunen. Handel och turism är en växande näring 
men  i  övrigt  återfinns  de  flesta  av  kommunens  cirka  1  200 
arbetstillfällen  inom  tillverkningsindustrin.  Livsmedelsindustrin, 
framväxt ur en  tidigare  stark  fiskerinäring, har en dominerande 
ställning i Sotenäs. Abba Seafood är det enskilt största företaget. 
Arbetsmarknaden  i Sotenäs kommun har haft en stabil karaktär 
över tiden. Andelen arbetslösa har den senaste  femårsperioden 
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genomsnittligt  legat  lägre  än  för  både  länet  och  riket. 
Kommunens  invånarantal  har minskat  något  under  de  senaste 
åren  och  uppgår  nu  till  9  052  invånare.  Kommunen  har 
kontinuerligt ett  födelseunderskott och är därför helt beroende 
av  inflyttning  för  att  befolkningen  inte  skall minska.  Inflyttning 
sker  framför  allt  i  åldersgruppen  45  år  och  uppåt  och 
befolkningen  karaktäriseras  av  att  andelen  personer  55  år  och 
äldre är bland de högsta i riket. Däremot är åldersgrupperna 20‐
44  år  kraftigt  underrepresenterade  vid  en  jämförelse  med 
genomsnittet i riket. 
 
Sotenäs  styrs  sedan  valet  2010  av  en  borgerlig majoritet,  där 
moderaterna är det största partiet. 

Strömstad 
Strömstads kommun bildades år 1967 efter sammanslagning av 
Strömstads  stad,  Vette  kommun  och  Tjärnö  kommun. 
Kommunen  domineras  av  centralorten  Strömstad  som  fick 
stadsrättigheter redan på 1670‐talet. Befolkningen har ökat med 
drygt 700 personer sedan år 2000 och uppgick vid årsskiftet  till 
11  808  personer.  Drygt hälften av invånarna bor i centralorten. 
Övriga  orter  är  relativt  små,  från  ett  femtiotal  invånare  till 
närmare  700  i  Skee  tätort.    Landarealen  uppgår  till  472  
kvadratkilometer.    Kommunen  har  en  varierad  och  intressant 
natur, som sträcker sig från skärgården i väster, vars kuststräckor 
och  marina  miljöer  tillhör  de  mest  skyddsvärda  och  unika  i 
landet, till skogsklädda marker med bördiga  lerslätter  i  inlandet, 
där det förr vanliga småskaliga lantbruket har skapat ett varierat 
landskap  och  därmed  varierad  flora  och  fauna.    Näringslivet 
domineras av  små och medelstora  företag,  främst  inom handel 
och besöksnäring. Närheten  till Norge är en viktig anledning  till 
kommunens expansion de senaste åren. Bland de större privata 
arbetsgivarna kan nämnas KGH Customs Services AB, Grensemat 
AB samt Crawford Production AB. 
 
Strömstad  styrs  sedan  valet  2010  av  socialdemokraterna, 
moderaterna och strömstadspartiet. 

Tanum 
Tanums  kommun  bildades  1971  genom  en  sammanslagning  av 
Tanums, Kville och Bullarens kommuner. Kommunen har 12 253 
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  14  500  invånare medan  Sotenäs  är 

minst med drygt 9 100 invånare. Strömstad och i viss mån Tanum 
har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste åren medan 
övriga  kommuner  har  haft  en  vikande  befolkningsutveckling. 
Samtliga kommuner har en befolkningsstruktur med relativt hög 
andel äldre och ett negativt födelsenetto Tanum och Strömstad 
ökade sitt invånarantal under 2010 medan befolkningen i övriga 
kommuner minskade. Regionen norra Bohuslän har tappat cirka 
700 invånare den senaste tioårsperioden. 

Befolkningsutveckling Lysekil 

 
 
Lysekil  som  är  den  största  kommunen  i  norra  Bohuslän  har  
14 521  invånare.  Lysekil befolkning har minskat med  cirka 270 
personer  den  senaste  tioårsperioden.  Under  2010  minskade 
invånarantalet  med  36  personer  Beroende  på 
befolkningsstukturen  har  kommunen  haft  ett  negativt 
födelsenetto  under  2000‐talet.  Flyttnettot  som  tidigare  varit 
positivt har minskat de senaste åren. 

Befolkningsutveckling Munkedal 

 
 
Munkedal har  tappat drygt 300  invånare  sedan 2000 och hade 
vid det  senaste årsskiftet 10 181  invånare, vilket är  lika många 
invånare  som  2006.  Befolkningen minskade  dessförinnan  varje 
enskilt  år  under  åren  2000‐2006.  Under  2010  minskade 
invånarantalet med 65 personer. Befolkningsminskningen under 
den  senaste  tioårsperioden  beror  främst  på  ett  negativt 
födelsenetto  som  inte  kunnat  kompenseras  med  ett  positivt 
flyttnetto. 
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Befolkningsutveckling Sotenäs 

 
 
Sotenäs  som  är  den  minsta  av  de  fem  kommunerna  i  norra 
Bohuslän har 9 052  invånare. Kommunens befolkning har sedan 
2000 minskat nästan 600 personer. Minskningen beror främst på 
att  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 

 
 
Strömstad  som  har  haft  den  mest  positiva 
befolkningsutvecklingen av kommunerna  i norra Bohuslän hade 
vid  senaste  årsskiftet  11  808  invånare,  en  ökning  med  118 
personer  sedan  2009.  Sedan  2000  har  kommunens  befolkning 
ökat  med  drygt  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 

 
 
Tanums  befolkning  ökade med  117  personer  under  2010  och 
uppgick den 31 december 2010 till 12 370 personer. Efter att ha 
legat  på  i  stort  oförändrad  nivå  under  1990‐talet  har 
befolkningen ökat med drygt 250 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 
 
Många kommuner  i Västra Götaland redovisade 2009 och 2010, 
trots  en  vikande  konjunktur,  en  resultatnivå  som  enligt  gängse 
praxis  är  att  betrakta  som  god  ekonomisk  hushållning.  Även 
kommunernas genomsnittliga resultat under de tre senaste åren 
var  finansiellt tillfredsställande  i många av kommunerna  i  länet. 
Ett antal kommuner  lyckades också finansiera sina  investeringar 
med  skatteintäkter,  vilket  innebar  att  soliditeten  ökade  både  i 
genomsnitt och i flertalet enskilda kommuner. 
De fem nordbohusländska kommunerna hade i bokslut 2009 och 
2010 sammantaget en ekonomisk ställning som är genomsnittlig 
för  kommunerna  i  Västra  Götaland  även  om  den  ekonomiska 
situationen  är  väldigt  olika  för  kommunerna  i  norra  Bohuslän. 
Strömstad  har  en  något  starkare  ställning  än  genomsnittet. 
Munkedal och  Lysekil har en  svagare  ställning än genomsnittet 
medan  Sotenäs  och  Tanums  ekonomiska  ställning  är 
genomsnittlig  för  regionen.  Strömstad  och  Tanum  har  genom 
starka resultat de senaste åren stärkt sin ställning. 
 

Skattesats 
Kommunerna  i  norra  Bohuslän  har  generellt  sett  hög 
utdebitering. Alla kommuner har en utdebitering som ligger över 
genomsnittet  i  både  länet  och  riket.  Lägst  kommunalskatt  har 
Sotenäs  följt av Tanum. Strömstad höjde sin utdebitering under 
2010. Lysekil och Munkedal tillhör de kommuner som har högst 
utdebitering i Västra Götaland. 

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 2010  i norra Bohuslän hade Munkedal.  Lysekil  var den 
enda  kommun  som  redovisade  ett  negativt  resultat.  Sett  över 
den senaste treårsperioden har Tanum haft de bästa resultaten i 
norra Bohuslän. 

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 
skattefinansieringsgrad  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. 
 
De  senaste  åren  har många  kommuner  ökat  sina  investeringar 
och  ligger nu på en hög nivå.  Starka  resultat har gjort att man 
ändå  delvis  kunnat  skattefinansiera  sina  investeringar.  Under 
2010  är  Munkedal  och  Tanum  de  kommuner  som  klarat  att 
skattefinansiera investeringarna i högst grad. 

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.  Många  kommuner  i  Västra  Götalands 
försämrades  sin  soliditet  under  perioden  2004  till  2009  trots 
starka  resultat  och  förhållandevis  måttliga  investeringar  i 
framförallt  i början på perioden. Under 2010 har de kommuner 
som  kunnat  hålla  uppe  resultatnivån  förstärkt  sin  soliditet  En 
förklaring  till  detta  var  att  kommunernas  pensionsförpliktelser 
minskade  under  2010.  Soliditeten  varierade  kraftigt  mellan 
kommunerna  både  inom  Västra  Götalandsregionen  och  norra 
Bohuslän.  Strömstad  och  Sotenäs  har  en  bättre  soliditet  än 
länsgenomsnittet.  Sotenäs  har  den  fjärde  bästa  soliditeten  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  såväl  den 
långsiktiga ekonomiska kapaciteten som av kontrollperspektivet 
är dessa sämre än  i grannkommunerna. Lysekil har dels en hög 
skattesatts  och  dels  kraftig  negativ  soliditet.  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 2010  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. 
 
Lysekil  tillhör  en  av  endast  14  kommuner  i  hela  riket  som 
redovisade ett negativt resultat för 2010. Omräknat per invånare 
redovisade  Sotenäs  och  Lysekils  de  lägsta  resultaten  i  norra 
Bohuslän  för  år  2010.  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.  
 
2010  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 är 
sämre än för grannkommunerna i norra Bohuslän.   
 
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 
2010  främst  beroende  på  ett  starkt  resultat.  Svagare  resultat 
2008  och  2009  gör  att  det  genomsnittliga  resultatet  under 
perioden  är  genomsnittligt  för  de  jämförande  kommunerna. 
Kommunens  ekonomiska  ställning  är  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 ytterligare ett antal år med 
positiva resultat för Munkedals kommun. 
 
Munkedals  beredskap  för  negativa  resultat  är  fortfarande  god, 
och ligger på en genomsnittlig nivå med de övriga kommunerna i 
jämförelsen  framförallt  när  det  gäller  resultat  och 
budgetföljsamhet.  Munkedal  redovisade  2010  värden  som  är 
genomsnittliga  eller bättre  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. För 2010 har kommunen 
stärkt  sin  ställning  i  jämförelse  med  de  övriga  kommunerna 
främst beroende på ett bra resultat. 
 
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. 
 
Den  finansiella  profilen  för  Munkedals  kommun  visar  att 
kommunens  långsiktiga  kapacitet  och  risk  är  sämre  än  för 
genomsnittet  i  norra  Bohuslän.  Det  är  framförallt  en  hög 
skattesats  och  en  svag  soliditet  som  ger  utslag.  Däremot  har 
2010  års  starka  resultat  gjort  att  kommunen  förstärkt  sin 
kortfristiga beredskap och kontroll. 
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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  de  senaste  tre  åren.  Relativt  svaga 
resultat  under  2008‐2010  är  den  främsta  orsaken  till  Sotenäs 
försämring. 
 
Det  enda  nyckeltalet  på  kontrollsidan  som  ligger  bättre  än 
genomsnittet  är  budgetföljsamhet.  Sammantaget  ligger  den 
finansiella kontrollen lägre än genomsnittet vilket beror på att de 
senaste årens resultat, trots  inkomster från fastighetsförsäljning 
och  överskott  i  exploaterings‐  och  affärsverksamheten,  inte 
matchar den höga investeringsvolymen.  
 
Den höga  investeringsvolymen  innebär att kassalikviditeten har 
försämrats kraftigt under 2009 och 2010 vilket  i  sin  tur medför 
att den kortsiktiga betalningsberedskapen påverkats negativt och 
sett över treårsperioden är det detta perspektiv som förändrats 
mest.    Även  den  långsiktiga  kapaciteten  påverkas  av  de  stora 
investeringarna.  
 
Den  egentliga  nämndsverksamheten  visar  för  2010  en  negativ 
budgetavvikelse  vilket  till  största  delen  är  hänförligt  till 
omsorgsnämndens  verksamheter.  Tack  vare  överskott  inom 
gemensam  verksamhet  (pensions‐  och  personalomkostnader), 
exploateringsverksamhet  och  övrig  fastighetsförsäljning  uppnås 
en positiv budgetavvikelse på sista raden i resultaträkningen.  
 
Skall  Sotenäs  återta  sin  starka  position  i  kommunjämförelsen 
krävs  att  resultatet  före  extraordinära  poster  förstärks  och  att 
investeringarna egenfinansieras i högre grad. 
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Strömstad 
Strömstad  har  en  jämförelsevis  stark  ekonomi  och  goda 
ekonomiska  förutsättningar med kontinuerlig befolkningstillväxt 
och  god  arbetsmarknad.  Färjetrafiken  mellan  Strömstad  och 
Sandefjord i Norge ger intäkter som motsvarar mer än en krona i 
utdebitering, men kommunens  turismprofil  innebär också  stora 
merkostnader,  framförallt  inom  infrastruktur  och  skydd. 
Anpassningsförmågan till en varierande intäktsutveckling är god, 
liksom  budgetföljsamheten.  Efter  att  ha  haft  de  starkaste 
resultaten  i  kommungruppen  under  åren  2008  och  2009  var 
resultatet  för  2010  genomsnittligt  för  kommunerna  i  norra 
Bohuslän.  2010  års  resultat  påverkas  av  engångskostnader  för 
infrastrukturella åtgärder. 
 
Strömstad uppvisar för tredje året i rad den starkaste finansiella 
profilen  i kommungruppen.   Det  relativt  sett  svagare  resultatet 
för  2010  och  en  försämrad  budgetföljsamhet  samt  en  höjd 
skattesats har medfört att Strömstads ställning försämrats något. 
Samtliga perspektiv är för kommungruppen genomsnittliga eller 
bättre  än  genomsnittet.  Det  är  främst  nyckeltalen  för 
kassalikviditet och finansiella nettotillgångar som är bättre än för 
övriga  kommuner.  Kassalikviditeten  är  ovanligt  hög  till  följd  av 
flera  orsaker,  varav  en  är  en  fortsatt  fördröjning  inom 
investeringsverksamheten.  Detta  har  medfört  att  planerad 
upplåning skjutits på framtiden. Kommunen har en låg låneskuld, 
vilket är den främsta orsaken till den goda soliditeten. Vad gäller 
soliditetsmåttet  bör  nämnas  att  detta  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. 
 
Den  långsiktiga  kapaciteten  har  försämrats  beroende  på  en 
höjning  av  skattesatsen  och  att  den  höga  investeringsvolymen 
inte kunnat egenfinansierats. Strömstad har visserligen en stark 
relativ  position,  men  för  att  bibehålla  den  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 vara att skapa en balans mellan driftskostnadsutveckling och 
investeringsverksamhet så att merparten av  investeringarna kan 
finansieras löpande med egna medel. 
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Tanum 
Tanums och Strömstad har den starkaste ekonomiska ställningen 
av  kommunerna  i  norra  Bohuslän.  Tanums  styrka  ligger 
framförallt  i  god  kontroll  och  en  god  långsiktigt  kapacitet. 
Kommunens  kortsiktiga  kapacitet  och  utsatthet  för  risk  är 
genomsnittlig  för  kommungruppen. Det är de  starka  resultaten 
som Tanum redovisat de senaste åren som gjort att kommunen 
stärkt sin ekonomiska ställning relativt övriga kommuner  i norra 
Bohuslän.  Detta  har  också  medfört  att  kommunen  kunnat 
egenfinansiera investeringarna i högre grad än övriga kommuner 
kunnat göra. 2010 års goda resultat beror främst på relativt låga 
kostnadsökningar  och  tillfälliga  statliga  bidrag.  En  god 
budgetföljsamhet i Tanum har bidragit till de goda resultaten.  
 
För att förstärka den långsiktiga kapaciteten krävs många år med 
bra  resultat  och  egenfinansiering  av  investeringarna.  Under 
1990‐talet  gjorde  kommunen  stora  investeringar  vilket 
påverkade kommunens soliditet negativt. Under perioden 2000‐
2007  låg  investeringarna  på  en  lägre  nivå  vilket medförde  en 
förstärkning  av  soliditeten  och  möjlighet  att  amortera  på 
låneskulden.    Sedan 2008  ligger  kommunens  investeringsvolym 
återigen på en hög nivå. Även om den höga investeringsvolymen 
under  perioden  2008‐2009  påverkar  Tanums  långsiktiga 
ekonomiska  situation  har  den  ändå  stärkts  relativt  övriga 
kommuner. Kommunens  investeringsplaner de kommande åren 
ligger på en mycket hög nivå  vilket gör det  viktigt att upprätta 
goda resultat för att inte försämra den ekonomiska ställningen. 
 
Soliditeten  är  genomsnittlig  för  kommungruppen  medan 
skattesats är den näst lägsta i norra Bohuslän trots att den ligger 
över  genomsnittet  i  Västra  Götaland.  Tanum  har  hållit 
skattesatsen  oförändrad  sedan  2004  De  finansiella 
nettotillgångarna  är  lägre  än  genomsnittet  för  kommunerna  i 
norra  Bohuslän.  Det  är  stora  skillnader  i  soliditetsnivå mellan 
kommunerna  i  norra  Bohuslän.  Sotenäs  och  Strömstad  har  en 
stark soliditet medan Lysekil och Munkedal har negativ soliditet. 
Tanum har för kommungruppen en genomsnittlig soliditet. 
 
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 svaga värden för 
finansiella nettotillgångar en viss risk. 
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Ekonomisk analys 

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. 
Strömstad höjde sin utdebitering under 2010. Övriga kommuner 
höll utdebiteringen oförändrad. 
 
   Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum

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

Resultat 
Lysekil redovisar ett underskott på 0,6 mkr i 2010 års bokslut. 
Övriga kommuner redovisar betydande överskott. Munkedal, 
Sotenäs och Tanum redovisar bättre resultat 2010 än 2009. 
Samtliga kommuner visade positiva resultat under åren 
2006–2009. Strömstad och Tanum har haft en genomsnittlig 
resultatutveckling  som  är  starkare  än  genomsnittet  för 
kommunerna i Västra Götaland. 

 
 

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. Munkedal och 
Sotenäs har en kostnadsutveckling som är  lägre än ökningen av 
skatteintäkterna.  I  övriga  kommuner  ökar  kostnaderna mer  än 
skatteintäkterna vilket inte är långsiktigt hållbart. 

Övriga  kommuners  negativa  utveckling  med  en  alltför  hög 
kostnadsutveckling fortsatte under 2010.   Strömstad redovisade 
den högsta  kostnadsökningen 2010, 6,4 procent  följt av  Lysekil 
på  5,5  procent.  Diagrammet  visar  respektive  kommuns 
nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. 

 

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 och 
minskning av pensionsåtagandena de senaste åren har förbättrat 
soliditeten i kommunerna. Positiva resultat även 2010 medför att 
samtliga kommuner bibehåller eller förbättrar sin soliditet under 
2010. 
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Skola och barnomsorg 

Inledning 
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 

 Oktoberdagar (Kompetensutvecklingsdagar där alla 8 
kommuner deltar) 

 
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  t ex 
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  m.m.  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,  dvs.  hur  skolan/förvaltningen  fångar 
upp  hur  eleverna  upplever/bedömer  undervisningen 
med mera. 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 

 Ekonomigrupp 

 Analysgrupp 

 Kvalitetsutvärderingsgrupp KU8 
 

 
Förvaltningschefsgruppen består av  förvaltningschefer  för barn‐ 
och  utbildningsförvaltningarna.  Förvaltningscheferna  har  det 
övergripande  ansvaret  för  projektet.  Mål,  resultat  och 
uppnående. 
 
Ekonomgruppen har fått i uppdrag att ta fram mätbara nyckeltal 
inom områden ekonomi och kvalitet. Nyckeltalen skall spegla hur 
en  skola  har  använt  de  ekonomiska  resurserna  kopplat  till  de 
behov som föreligger för att nå en god 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  skall  skolan/förvaltningen  fånga  upp 
hur  eleverna  upplever/bedömer  undervisningen.  Underlaget 
skall  ligga  till  grund  för  en  analys  om  huruvida  elever  som  är 
nöjda med  undervisningen  och/eller  sin  situation  i  skolan,  når 
målen i högre grad. 
 
Genom  Kvalitetsutvärderingsgruppen  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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Förvaltningschefsgruppen 
Denna grupp träffas ungefär en gång i månaden för att diskutera 
gemensamma  utvecklingsområden  inom  framförallt 
kvalitetsarbete  och  kompetensutveckling.  Viktiga 
utgångspunkter  i detta samarbete är de nyckeltal som  tas  fram 
av  ekonomgruppen  samt  analyser  och  enkäter  som  görs  av 
analysgruppen. Under året har gruppen  framför allt arbetat att 
planera  en  stor  gemensam  kompetensutvecklingsinsats  under 
ledning av Hans‐Åke Scherp, professor vid Karlstads Universitet. 
Denna insats har till syfte att skapa en utvecklingsorganisation på 
varje skola/förskola som bygger på lärande samtal i grupper. Till 
en  början  kommer  denna  organisation  att  användas  vid 
införlivandet  av  de  nya  styrdokumenten.  I  fortsättningen  skall 
organisationen vara navet i kommunernas utvecklingsarbete. Ett 
annat viktigt område som gruppen arbetat med är planering av 
oktoberdagarna,  en  gemensam  träffpunkt  kring 
utvecklingsfrågor för samtliga skolledare i V8‐kommunerna samt 
ekonomer  och  politiker.  Vidare  har  den  gemensamma 
kompetensutvecklingsdagen  i  vecka  44  planerats  av 
förvaltningscheferna. 

Ekonomigruppen 
Sedan mitten  av  90‐talet har  ekonomerna  sammanträtt  för  att 
diskutera gemensamma frågor samt för att skapa ett nätverk för 
gemensamt informations‐ och kunskapsutbyte.  
 
Dagordningen för ett sådant möte är att i första hand att ta fram 
gemensamma nyckeltalen  för att  sedan diskutera ett eller  flera 
aktuella  ämnen  inom  skolan. Vi passar också på  att  ”dela med 
oss” när det gäller arbetsinsatser som vi för närvarande arbetar 
med eller nyss har slutfört. Exempel kan vara: 
 

 Intern kontroll av administrativa rutiner 

 Redovisningssystem 

 Resursfördelningssystem 

 Ekonomirapporter 
 
Nätverket har fungerat mycket väl och bland annat varit ett stöd 
för nya medarbetare när de har börjat sina arbeten. 
 
När kommunstyrelsen  i respektive kommun  fattade beslutet att 
vi skulle arbeta med projektet ”Benchmarking  i norra Bohuslän” 
blev  detta  en  naturlig  fortsättning  på  det  arbete  som  sedan 
tidigare hade påbörjats. 

Beskrivning av nyckeltalen 
I  samverkan  med  analysgrupp  tar  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 genom: 
 

 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  vi  använder  de medel  som 
verksamheten  disponerar.  Volymmått  i  olika  konstellationer  är 
ett sätt att mäta produktiviteten inom verksamheten. 
 
Förutom volymmått såsom antal elever  i grundskolan och antal 
barn  i  barnomsorgsverksamheterna  har  arbetsgruppen  arbetat 
fram  ett  produktivitetsmått  som  är  begränsat  till 
tidsanvändningen. Måtten beskriver till 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. Arbetsgruppen har därför bestämt att utnyttja denna 
databas och valt ut följande nyckeltal: 
 

 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 

 Lärare (heltidstjänst), andel med tillsvidareanställning 

 Lärare, (heltidstjänst.), andel med pedagogisk utbildning 

 Invånare, andel lågutbildade 
 
Nyckeltalen  sammanställs  och  presenteras  av  analysgruppen 
som  redogör  för  relationen mellan  insatta medel och  redovisat 
resultat.  Nyckeltalen  tas  fram  under  hösten  och  därför 
presenteras endast ett fåtal nyckeltal här. 

Nyckeltalsdefinition 

Kostnader 
Nedan  presenteras  vilka  kostnadsnyckeltal  som  arbetsgruppen 
har tagit fram. 
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För  verksamheterna  förskola,  skolbarnsomsorg  och 
familjedaghem: 
 

 Helårsarbetare per  100 heltidsbarn och helårsarbetare 
per  100  barn.  All  personal  beräknas  ingå,  förutom 
personal  för  lokalvård,  skolmåltider,  ledning, 
administration,  elevassistenter  och  vaktmästare.  Ett 
heltidsbarn  beräknas  ha  en  vistelsetid  på  30  timmar  i 
förskolan och 15 timmar inom skolbarnsomsorgen 

 
Grundskola inklusive förskoleklass: 
 

 Pedagogisk personal/100 elever  
Här  redovisas  endast  schemalagd  personal  med 
pedagogisk  uppgift  d.v.s.  lärare,  speciallärare, 
förskollärare,  fritidspedagoger  och  personal  för 
flyktingundervisning. 

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

 Kostnader per elev inom grundskolan 
Arbetsgruppen har valt att presentera bruttokostnaden 
per  elev  för  grundskolan.  Nyckeltalen  särredovisar 
lokalkostnaderna och kostnaderna för den pedagogiska 
personalen (undervisning). 

 Kostnad per personaltimme 
Kostnad för personal relaterat till utlagd schemalagd tid 
det vill säga elever/barn i verksamheten. 

 Kostnad per elevtimme 
Kostnaden  för  personal  fördelad  på  den  tid  som 
eleven/barnen befinner sig i verksamheten. 

 

Produktivitet 
 Antal  utlagda  undervisnings‐/vistelsetimmar  per  vecka 

totalt per elev/barn 
Den  tid  där  eleven  finns  i  klassrummet  eller  den 
genomsnittliga placeringstiden inom barnomsorgen. 

 Antal undervisningstimmar/tid i barngrupp per veckan i 
genomsnitt per tjänst 
Schemalagd tid med eleverna/barnen 

 

Barnomsorg 
I presentationen nedan har vi endast redovisat nyckeltalen för de 
fem  kommunerna  Strömstad,  Tanum,  Munkedal,  Sotenäs  och 
Lysekil. Övriga kommuner inom V8 gruppen finns att läsa om på 
kommunens hemsida. Här kommer också presentationsmaterial 
att  presenteras.  Nyckeltalen  nedan  avser  endast 
verksamhetsåret 2010. 

Personaltäthet 
Täthet per 100 heltidsbarn: 
Kommun  Förskola  Fritidshem  Familjedaghem 

Lysekil  17,3  6,9  24,3 

Munkedal  20,7  4,3  25,5 

Sotenäs  20,8  5,3  19,6 

Strömstad  18,6  6,9  21,6 

Tanum  17,5  6,1  21,8 

 

Täthet per 100 barn: 
Kommun  Förskola Fritidshem  Familjedaghem 

Lysekil  17,2 5,7  23,3 

Munkedal  18,6 4,9  23,1 

Sotenäs  18,8 5  18,2 

Strömstad  19,2 6,6  21,7 

Tanum  17,3 6,4  15,5 

Kostnad/placeringstimme 
Kommun  Förskola Fritidshem  Familjedaghem 

Lysekil  197,5 141,8  231,6 

Munkedal  224,1 116,1  252,3 

Sotenäs  251,0 153,5  225,9 

Strömstad  220,7 158,1  230,4 

Tanum  199,6 135,8  195,6 

Produktivitet, barnomsorg 
Genomsnittlig placeringstid: 
Kommun  Förskola Fritidshem  Familjedaghem 

Lysekil  29,7 12,6  28,7 

Munkedal  26,9 17,3  27,2 

Sotenäs  27,1 14,3  27,8 

Strömstad  30,9 14,2  30,1 

Tanum  29,7 15,7  21,4 

 
Kommungruppen  redovisar  i  stort  sätt  en  likvärdig 
resursfördelning till de olika barnomsorgsverksamheterna.  Inom 
förskolan  motsvarar  denna  resurs  ca  3  tjänster  på  17  barn. 
Antalet placeringstimmar per barn  i genomsnitt varierar mycket 
mellan kommunerna och förklarar därför de stora skillnaderna  i 
kostnad  per  vistelsetimme  som  redovisas  nedan.  Den 
genomsnittliga  placeringstiden  inom  förskolan  varierar  mellan 
30,9 i Strömstad och 26,9 timmar per barn i Munkedal. Orsaken 
till att Strömstad har en förhållandevis hög placeringstid per barn 
jämfört  med  övriga  kommuner  är  sannolikt  strukturen  på 
näringslivet  där  många  arbetar  inom  handeln  och  har  långa 
arbetsdagar.   Sotenäs  kommun  redovisar en hög  kostnad  inom 
förskolan med 251 kronor per  timme. Sotenäs kommun har en 
hög  personaltäthet  och  förhållandevis  låg  placeringstid  jämfört 
med övriga i kommungruppen. 
 
I  Munkedal  har  den  genomsnittliga  vistelsetiden  ökat  inom 
förskolan, från 25,6 timmar 2007 till 26,9 timmar 2010. Ökningen 
av  vistelsetiden  beror  till  stor  del  på  en  ökad  efterfråga  på 
barnomsorg och att föräldrarna efterfrågar mer tid. 
 
Inom fritidshemmen redovisar Strömstad den högsta kostnaden 
med  158,1  kronor  per  timme  och  Munkedal  den  lägsta  med 
116,1 kronor. Många små enheter i anslutning till bygdeskolorna 
med  förhållandevis  få  barn  gör  att  personaltätheten  ökar  och 
därigenom  kostnaderna.  Munkedals  kommun  har  en  lägre 
personaltäthet  än  jämförda  kommuner.  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 12,6 timme i Lysekil. 
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Strukturkostnadsindex barnomsorg 
År  Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum 

2002  107,1  95,8  84,1  12,6  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  115,7 

2007  96,8  119,4  92,9  129,8  113,3 

2008  100,0  121,4  89,5  129,5  130,7 

2009  105,5  122,1  96,3  122,9  123,5 

 
Lysekil, Munkedal, Strömstad och Tanum har högre kostnader för 
barnomsorg  än  vad  som  är  motiverat  utifrån  kommunernas 
struktur. Tanums strukturkostnad har minskat kraftigt från 2008 
till 2009 men är  fortfarande högst bland kommunerna. Sotenäs 
har  lägre  strukturkostnad  än  vad  som  är  motiverat  utifrån 
kommunernas  struktur.  Sotenäs  har  den  lägsta  kostnaden  för 
barnomsorg av kommunerna utifrån sin kommunstruktur. 
 

Grundskola och förskoleklass 
I presentationen nedan har vi endast redovisat nyckeltalen för de 
fem  kommunerna  Strömstad,  Tanum,  Munkedal,  Sotenäs  och 
Lysekil. Övriga kommuner inom V8 gruppen finns att läsa om på 
kommunens hemsida. Här kommer också presentationsmaterial 
att  presenteras.  Nyckeltalen  nedan  avser  endast 
verksamhetsåret 2010. 

Personaltäthet, förskoleklass/grundskola 
  Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad Tanum

Lärarpersonal/100 
elever  7,7  8,1  8,9  8,6 8,6

Lärarpersonal inkl 
elevassistenter/100 
elever  8,8  9,4  9,3  9,2 9,3

 

Kostnad/elev, kr, förskoleklass/grundskola 
  Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad Tanum

Bruttokostnad/elev  80 938  87 736  88 134  89 047 89 044

‐varav uindervisning  36 770  39 976  43 106  39 252 40 854

‐varav lokaler  14 450  14 213  18 125  25 914 19 091

‐varav övrigt  29 717  33 547  26 989  23 881 29 099

 
Undervisningsresursen  är  den  enskilt  största  kostnadsposten 
inom  grundskolan  och  antalet  tjänster  varierar mycket mellan 
kommunerna. Munkedal redovisar den högsta personaltätheten 
med  9,4  tjänster  per  100  elever,  vilket  är  en  ökning  från  9,1 
under 2009. Antalet elevassistenter har ökat mellan åren, vilket 
förklarar Munkedals  relativt  höga  personaltäthet.  Sotenäs  och 
Tanum  kommun  redovisar  en  lärartäthet  inklusive 
elevassistenter  på  9,3  tjänster  per  100  elever  och  Lysekil 
redovisar  motsvarande  8,8.  Skillnaden  är  mycket  stor  mellan 
högsta och lägsta antal tjänster och Lysekil sticker ut då de övriga 
kommunerna  ligger  nära  varandra.  Om  Lysekil  skulle  haft 
resurser  lika  med  Munkedal  så  skulle  Lysekil  kommun  getts 
möjligheten  att  ytterligare  anställa  8,7  tjänster  inom 
grundskolan.  Lysekil  gjorde  en  stor  neddragning  av 
personaltätheten  mellan  åren  2006  och  2007.  Munkedal  och 

Lysekil  är  de  kommuner  som  redovisar  störst  andel 
elevassistenter.  
 
Strömstad  kommun  redovisar  tillsammans med  Tanum  en  hög 
kostnad  per  elev.  För  Strömstad  förklaras  detta  av  höga 
lokalkostnader  och  för  Tanum  genom  höga  övriga  kostnader. 
Strömstads kommun har många små grundskolor samtidigt som 
kommunen hyr lokalerna av ett kommunalägt bolag där hyrorna 
är  höga.  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 9,3 tjänster per 100 elever och 
det finns en friskola inom kommunen 
 
Munkedal redovisar tillsammans med Lysekil låga lokalkostnader. 
En  del  av  förklaringen  till  Lysekils  låga  lokalkostnader  är  att 
kostnaderna  för  en  del  av  gymnastiksalarna  inte  ligger  under 
grundskolans  ansvarsområde  samt  att  man  har  minskat 
städfrekvens,  lokalytor och vaktmästeri. Kommunen har endast 
en  skola  för  årskurs  7‐9  där  cirka  600  barn  har  sin  skolgång. 
Dessutom samutnyttjas aula, skolmåltidslokal och bibliotek med 
gymnasiet. Munkedal har låga lokalkostnader, vilket delvis beror 
på  att  man  försöker  samordna  olika  verksamheter  i  skolans 
lokaler.  
 
Sotenäs  har  en  relativt  hög  lärartäthet  och  andelen 
lärare/elevassistenter per 100 elever uppgår  till 9,3. Kostnaden 
för lokaler ligger kvar på samma höga nivå som tidigare. 
 
Lysekils  kommun  redovisar  lägst  kostnaderna  under 
verksamhetsåret 2010. Kostnaden  för  ca hälften av alla elevers 
lokalkostnad  gällande  gymnastik  redovisas  inte  mot  skolan. 
Samtliga  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. Antalet 
rektorer har reducerats som en följd av ledningsöversynen 2008. 
Under  2009  har  skolan  dragit  ned  på  antalet  tjänster  under 
normal resurstilldelning för att klara budgeten vilket även spiller 
över  på  vårterminen  2010.  Även  andra  kringtjänster  som 
vaktmästare och  administrativa  tjänster har det dragits ned på 
och en skola flyttat till mindre lokalytor hösten 2009. 

Produktivitet, grundskola 7-9 
  Lysekil  Munkedal  Sotenäs Strömstad Tanum

Kostnad/personaltimme  824  785  765 782 805

Kostnad/elevtimme  49,0  46,3  47,8 47,3 55,8

Undervisning/lärartjänst  17,5  17,5  17,5 17,4 18,1

Undervisningstid/elev  23,1  23,6  23,8 24,2 22,9

 
För  6  året  har  vi  tagit  fram  produktivitetsmått  relaterat  till 
undervisningstiden och  avgränsat  till  årskursen 7‐9.  Skillnader  i 
antal utlagda undervisningstimmar noteras. Tanum redovisar det 
högsta antalet timmar med 18,1 och Strömstad det lägste antalet 
timmar med 17,4. 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.  Det  kan  noteras  att  samtliga  kommuner  i 
jämförelsegruppen  förutom  Sotenäs  redovisar  lika  nyckeltal 
genom  åren.  Sotenäs  redovisar  en  minskning  med  1  timme 
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mellan  perioden  2008  och  2010.  Orsaken  till  förändringen  är 
ändrade arbetstidsförhållanden där lärarnas närvaro reglerades. 
Kostnaden per elevtimme är högst hos Tanum med 56,7 kronor. 
Antalet  timmar  per  elev  i  genomsnitt  är  lägst  i  Tanum  vilket 
bland annat förklarar den höga kostnaden. 

Strukturkostnadsindex grundskola 
År  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 

2008  97,2  107,7  106,4  120,4  113,9 

2009  102,9  113,0  114,5  116,7  110,9 

 
Samtliga kommuner har högre kostnader  för grundskola än vad 
som  är  motiverat  utifrån  kommunernas  struktur.  Lysekils 
strukturkostnad har ökat med 20,9 procentenheter från 2002 till 
102,9  procent  2010.  Tanum  och  Strömstad  förbättrar  sin 
strukturkostnad  medan  övriga  kommuner  försämrar  sin 
strukturkostnad mellan 2008 och 2009. 

Kvalitetsnyckeltal 
Andel gymnasiebehöriga: 

 
Som  tidigare  beskrivit  redovisar  Skolverket  resultatmåtten  för 
grundskolan under hösten.  
 
Måttet  andelen  grundskoleelever  som  är  gymnasiebehöriga  är 
uppdaterad  för  2010  och  redovisas  i  ovanstående 
sammanställning  under  rubriken  ”sammanställda  nyckeltal  för 
2010 och kvalitetsnyckeltal”: 
 
För  att  vara  behörig  till  gymnasiet  krävs  betyget  Godkänt  i 
ämnena svenska, engelska och matematik.  
 
Under 2009 och 2010 har andelen behöriga till gymnasiet sjunkit 
på riksnivå. Samtliga kommuner  i  jämförelsegruppen  ligger över 
riksnivån.  För  Munkedals  kommun  uppgår  andelen  till  92,9 
procent  för  år  2010,  vilket  är  en  liten  ökning  jämfört  med 
föregående  år  då  den  uppgick  till  92,7  procent.  Tanum  och 
Strömstad har under 2009 kraftigt  förbättrat sina  resultat, men 
under 2010  redovisar  kommunerna nu den  största nedgången. 
För  2009  redovisade  Sotenäs  det  lägsta  värdet  i  gruppen med 

88,9  procent.  Och  det  verkade  som  att  fjolårets  resultat  var 
tillfällighet. 
Andel elever som slutför gymnasiet inom fyra år: 

 
 
Tanums kommun  ligger  lägst  i  jämförelsegruppen men  lika med 
riksgenomsnittet  för  elever  som  slutför  gymnasieskolan  inom 
fyra  år.  En  förklaring  till  resultatet  i  ges  i  Lärcentrums 
kvalitetsredovisning  för  2008.  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  som  slutför 
gymnasiet  inom  fyra år uppgår  till endast 76 procent.   Sotenäs 
och Strömstad är de kommuner som redovisar högst värde med 
80 procent. 

Enkät år 7-9 
Under  arbetets  gång  inom  benchmarkingsamarbetet  har  det 
framkommit  ett  behov  av  att  komplettera  de  ekonomiska 
siffrorna  och  betygstatistiken med  andra  ”mjukare”  värden  för 
att  fördjupa  jämförelsen  av  våra  verksamheter.  Därför 
beslutades  att  hösten  2006  genomföra  en  ”mjuk  enkät” med 
frågeställningar kring  trygghet,  trivsel, arbetsro, arbetsmiljö och 
liknande områden. 
 
Under v 40, 2010, genomfördes därför åter enkäten  i årskurs 9 
inom ramen för benchmarkingsamarbetet. Det är femte året som 
enkäten  används  och  andra  året  den  är  utökade  versionen 
använd. Enkäten är utformad utifrån påståenden som den eleven 
kunnat  ta  ställning  till  från  ”Instämmer  inte  alls”  (1)  till 
”Instämmer  helt”  (10).  1  är  således  lägsta möjliga medelvärde 
medan 10 är det högsta.  
 
Eftersom  enkäten  genomförs  i  årskurs  9  är  det  inte  samma 
elevgrupp  som  följs.  Det  är  därför  vanskligt  att  jämföra 
resultaten.  Gruppen  som  helhet  redovisar  goda  resultat  i 
enkäten. Sotenäs och Munkedal visar mycket höga värden på alla 
tre  frågorna  som  redovisas  här  medan  Tanums  kommun 
tillsammans med Strömstad och Lysekil har det  lägsta värdet på 
frågorna: 
 
”Eleverna vet i stor utsträckning vad som krävs för ett visst betyg, 
jag upplever att  jag blir rättvist behandlad  i skolan och eleverna 
upplever att de trivs på skolan”. 
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När det gäller skolmaten är skillnaderna större. 
 
Enkät skola, lunch 
   Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum 

2008  8,38  7,68  7,63  7,43  7,63 

2009  7,56  7,93  7,49  5,99  7,45 

2010  7,27  7,43  8,06  5,93  6,51 

 
I  Tanum  har  andelen  elever  som  äter  lunch  i  skolan minskat 
ytterligare under 2009. En projektanställd  ”Kostinspiratör” med 
finansiering  av  Hälso‐  och  sjukvårdsnämnden  arbetat  bland 
annat med  elevers  och  föräldrars  attityder  till mat.  Strömstad 
redovisar det lägsta värdet med 5,99 under 2009. 
 
Enkät skola, trivsel 
   Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum 

2008  7,93  8,33  8,50  7,90  7,60 

2009  7,71  7,71  8,59  7,54  7,60 

2010  7,60  8,00  7,89  7,10  7,31 

Att  elever  upplever  arbetsro  på  lektionerna  är  en  viktig 
förutsättning  för att elever skall kunna  lyckas med sina studier. 
Värdet  på  frågan:  Jag  upplever  arbetsro  på  lektionerna  visar 
lägre  värde  än  de  andra  redovisade  frågorna.  Därför  kommer 
kommunerna  att  under  kommande  år  att  arbete med  frågan  i 
respektive  kommun  och  på  respektive  skola. Därefter  kommer 
Analysgruppen att följa upp arbetet och analysera arbetet utifrån 
nästkommande enkät. 
 
Enkät skola, rättvist behandlad 
   Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum 

2008  8,00  8,03  8,55  7,80  7,85 

2009  7,48  7,81  8,87  7,71  7,72 

2010  7,93  8,04  8,04  7,10  7,39 

 
Enkät skola, betyginsikt 
   Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum 

2008  7,45  7,93  8,38  7,85  7,83 

2009  7,90  8,29  8,71  8,13  7,51 

2010  7,90  7,85  8,11  7,72  7,82 

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. 
 
En enkät med i stor utsträckning motsvarande frågor eleverna får 
ges även till lärarna i årskurs 7‐9. Resultatet av elev‐ och 
lärarenkäterna återkopplas och diskuteras varje år på respektive 
skola. 
 

Jämförelse betyg nationella provet år 9 
Skolverket  gjorde  år  2000  en  nationell  granskning  av 
betygsättningen som visade på betydande brister när det gäller 
likvärdigheten. Detta förhållande gällde vad vi kunde förstå även 
här hos oss  i  vår miljö. Under  2008  intervjuade  analysgruppen 
elever  som  börjat  på  gymnasiet  vilka  kunde  bekräfta  att  de  i 
många  situationer  i  sin nya miljö med nya kamrater  från andra 
skolor  var  svårt  att  se  sambandet  mellan  prestationer  och 
tidigare bedömningar.  
 
I en rapport från skolverket publicerad 2007, i vilken man arbetat 
med perioden 1998  till 2006, diskuteras om  arbetet på  central 
och  lokal nivå  lett  till  att betygsättningen  idag  är mer  likvärdig 

jämfört  med  hur  det  stod  till  i  slutet  av  1990‐talet  när 
betygsystemet var relativt nytt. 
 
I  rapporten används  relationen mellan  slutbetyg och  resultaten 
från  de  nationella  proven  i matematik,  svenska  och  engelska  i 
årskurs  9  som  en  indikator  på  likvärdighet  mellan  skolor.  De 
nationella proven är  inga examensprov och det är helt naturligt 
att  slutbetyget  inte  alltid  är  det  samma  som  provbetyget  för 
enskilda  elever.  Det  finns  inga  juridiskt  bindande  förordningar 
eller någon uttalad policy  från Skolverket om hur  lärare,  skolor 
och huvudmän skall förhålla sig till resultaten från de nationella 
proven.  I  hela  landet  får  ungefär  åtta  av  tio  elever  samma 
slutbetyg som provbetyg vilket kan anses vara helt i sin ordning. 
 
I rapporten konstateras också att då provresultat och slutresultat 
sammanställs  till  skolnivå  är  det  rimligt  att  avvikelser  på 
individnivå,  i  alla  fall  till  viss  del,  tar  ut  varandra. Därmed  bör 
överensstämmelsen på skolnivå mellan provbetyg och slutbetyg 
vara starkare än på elevnivå. 
 
Rapporten  visar  att  skillnaden  mellan  skolors  genomsnittliga 
provresultat och slutbetyg varierar betydligt mellan olika skolor. 
Rapporten diskuterar också en del naturliga  förklaringar  till  att 
skolor uppvisar stora avvikelser, t.ex. att man satt in stödinsatser 
på  skolan efter det att proven genomförts.  I  så  fall  finns  ingen 
anledning  till  oro  för  likvärdigheten  i  betygsättningen.  Men 
avvikelserna kan också bero på att lärare helt enkelt har svårt att 
underkänna elever eller sätter betyg på grunder som inte finns i 
de nationella betygskriterierna.  I så  fall är  likvärdigheten hotad.  
En annan  förklaring,  som kanske är den mest betydelsefulla, är 
att  lärare på olika skolor  tolkar mål och betygskriterier på olika 
sätt. Varje lärare gör sin egen tolkning utifrån centralt fastställda 
kriterier men  tolkningen  blir  inte  samstämmig mellan  lärarna, 
framför allt inte mellan skolorna. 
 
Rapporten visar att höga betyg  i förhållande till provbetygen på 
skolnivå  också  står  för  reella  skillnader  i  bedömningen  av 
eleverna. Ett  resultat är  till exempel att elever  från  skolor med 
höga  betyg  i  förhållande  till  proven  tenderar  att  nå  sämre 
gymnasieresultat  jämfört  med  elever  från  skolor  där  betygen 
ligger  nära  provresultaten,  givet  att  de  fick  samma  slutbetyg  i 
årskurs 9. 
 
En viktig slutsats som Skolverket drar i sin rapport är att även om 
det kan  finnas en del mer eller mindre godtagbara  förklaringar 
till  att  skolor  genomsnittligt  har  högre  slutbetyg  än  provbetyg 
pekar  resultaten ändå på att  lärarna på olika  skolor  inte  sätter 
betyg på  likartad sätt. Det finns brister  i  likvärdigheten som kan 
få  konsekvenser  när  elever  konkurrerar  om  platser  till 
gymnasieskolans program. 
 
Skolverket konstaterar vidare att det är viktigt att man på  lokal 
nivå ordnar mötesplatser  för  lärare  inte enbart  inom den egna 
skolan  utan  även  med  andra  skolor  för  att  diskutera 
betygsättningsfrågor.  Här  har  skolchef  och  rektor  ett  stort 
ansvar. 
 
Hur har vi då arbetat med dessa frågor lokalt? 
Sedan  fyra  år  tillbaka  har  analysgruppen  inom  ramen  för  V8‐
arbetet  uppmärksammat  problematiken.  Analysgruppen  har 
skapat  en  mötesplats  där  syftet  är  att  olika  ämnesslag,  i 



 19

grundskolans  samtliga  ämnen, möts  för  erfarenhetsutbyte  och 
arbete med betyg och bedömning. Detta har hittills skett under 
måndagen  i vecka 44. Gruppens avsikt är att detta ska fortsätta 
och från en del ämnesslag finns önskemål om tätare möten. 
 
I  matematik  och  svenska  har  gruppen  sett  till  att  de  olika 
ämnesslagen har bedömt samma elevarbeten. I praktiken har det 
gått  till  så  att  slumpvis  utvalda  elevarbeten  från  de  åtta 
kommunerna  avidentifierats,  kopierats  och  distribuerats  till  de 
olika  ämnesslagen  för bedömning. Detta har  i matematik  skett 
under 2007, 2008 och 2009 och i svenska under 2008 och 2009. I 
båda  ämnena  har  man  i  sammanställningen  kunnat  se  att 
samstämmigheten  i  bedömningen  ökat  från  de  olika 
ämnesslagen  i  våra  kommuner.  Alla  resultat  går  tillbaka  till 
arbetslagen.  
 
Under 2010 har analysgruppen gjort  ytterligare en  jämförelse  i 
svenska och avsikten är att detta arbete ska fortsätta under 2011 
med en jämförelse inom ämnet engelska. 
 
Nedan  finns  sammanställningar  mellan  resultat  på  nationella 
prov  och  betyg  från  skolor  i  de  fem  kommunerna.  Resultat 
redovisas  i  procentform  och  bygger  på  Skolverkets  officiella 
statistik.  Sammanställningarna  visar  att  största  avvikelserna 
mellan  resultat  i nationella prov och betyg  finns,  i de  flesta  av 
kommunerna  liksom  i  riket  som helhet,  i matematik medan de 
minsta finns i engelska. Så har det sett ut i riket under flera år så 
en  del  av  förklaringen  till  detta  bör  kunna  spåras  i  provens 
utformning.  Noterbart  i  detta  sammanhang,  vilket  Skolverket 
konstaterar  i  sin  rapport, är också att provresultaten  fluktuerar 
mer än betygssättningen sett till hela riket. Detta tolkas som att 
provens svårighetsgrad kan variera mellan åren. 
 
Högre betyg än np 2010 

 
 
De elever i Tanum som har fått ett högre betyg än NP‐resultatet 
har alla fått högre resultat vid liknande moment och provtillfällen 
som  ingår  i bedömningen av elevens kunskaper. En del av dem 
har  misslyckats  på  ett  delmoment  som  gör  att  den  totala 
bedömningen på NP blir  lägre  än det betyget  eleven har  fått  i 
slutbetyg.  Eleven har då  visat motsvarande  kvalitéer  i  liknande 
moment vid andra tillfällen. 
 
De elever som har fått ett  lägre betyg än NP‐ resultatet har alla 
haft ett svagt NP‐ betyg och de har även haft svagare resultat än 

NP‐resultatet  vid  andra moment  och  provtillfällen  som  ingår  i 
bedömningen av elevens kunskaper. 
 
De  elever  i  åk  9,  som  uppnådde  betyget  godkänd  under 
sommarskolan  behandlas  vid  den  slutliga  gymnasieintagningen 
på  samma  sätt  som  om  de  hade  fått  detta  betyg  vid 
vårterminens  slut. Detta  sker  tack  vare  överenskommelse med 
intagningskansliet  i  Uddevalla  och  att  samordnaren  under 
kursens sista vecka meddelar intagningskansliet vilka elever, som 
kan  tänkas  få godkända betyg vid slutprovet.  Intagningskansliet 
reserverar  platser  på  dessa  elevers  sökta  gymnasieprogram. 
Direkt  efter  slutprovet  på  sommarkursens  sista  dag,  får 
intagningskansliet besked om  vilka  elever,  som  erhållit betyget 
”G”. Genom  detta  upplägg  blir  dessa  elever  ordinarie  sökande 
och  konkurrerar med  sina  totala  betygspoäng  på motsvarande 
villkor som övriga behöriga gymnasiesökande. 
 
Sommarskolans upplägg i Tanum med annan miljö än den vanliga 
skolmiljön, långa pass och möjlighet till fokusering på ett ämne i 
taget  har  varit  en  vinnande  koncept  och  gjort  det möjligt  för 
elever  i åk 9 att bli godkända  i ett av ämnena svenska, engelska 
eller matematik. 
Åke  Adriansson  som  har  varit  samordnare  för  sommarskolan  i 
Tanums kommun skriver i sin utvärdering: 
 
I små grupper kommer elevernas kreativitet  fram. Deras  tankar 
kan bollas och diskuteras. De  får chans att höra andras sätt att 
lösa uppgifter och problemställningar. De "kommer  inte undan". 
Varje dag rättar man igenom deras egna arbeten och upptäcker i 
tid felaktigheter. Mestadels är det fråga om elever, som fungerar 
bättre i mindre grupp och av olika skäl haft svårigheter i aktuellt 
ämne och därför har behov av  särskild  tid och uppmärksamhet 
från läraren. 
 
Även om det finns likheter i hur sambandet mellan resultaten på 
de  nationella  proven  och  betygsättningen  ser  ut  i  våra 
kommuner  är  olikheterna  så  pass  stora  att  det  även 
fortsättningsvis är viktigt att genomföra systematiska jämförelser 
av  hur  bedömningen  sker.    Det  räcker  inte  att  läraren  i  sin 
ensamhet studerar  riktlinjer och allmänna  råd. Lärarna behöver 
sitta  tillsammans,  arbeta  med  samma  elevarbeten,  byta 
elevarbeten med varandra och  jämföra  sina bedömningar både 
inom och mellan olika skolor. 

Strukturkostnadsindex gymnasieskola 
År 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 97,4 102,7 107,0  126,1 107,0

2008 97,8 105,3 103,5  124,6 107,5

2009 101,9 98,5 100,7  132,0 106,6

 
Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum har högre kostnader  för 
gymnasieskola  än  vad  som  är motiverat  utifrån  kommunernas 
struktur.  Munkedal  och  Tanum  har  minskat  sina 
strukturkostnadsindex det senaste året medan övriga kommuner 
ökar.  Munkedal  har  som  enda  kommun  i  jämförelsen  lägre 
strukturkostnad än vad  som är motiverat utifrån kommunernas 
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struktur. Noterbart  är  att  Strömstads  strukturkostnadsindex  är 
det högsta i landet. 
 

Kollegial utvärdering, KU8 
Kollegial  utvärdering,  KU8,  innebär  att  pedagoger  från  en 
kommun  besöker  kollegor  i  en  grannkommun  för  att  spegla, 
uppmuntra och utmana pedagogerna  i deras utvecklingsarbete. 
KU8 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. 
 
En  grundläggande  utbildning  erbjuds  de  rekryterade 
observatörerna  t ex  i  lärande  samtal, observationsmetoder och 
lösningsfokuserat  förhållningssätt. Målsättningen  är  att ha  åtta 
observatörer  per  kommun. Uppdraget  som  observatör  innebär 
att  på  ett  positivt  och  framsynt  sätt  observera,  stödja  och 
uppmuntra,  men  också  utmana  berörda  kollegor  utifrån  det 
uppdrag  som  arbetslaget  lämnat.  Det  finns  även  ett 
övergripande  uppdra  som  innebär  att  alltid  belysa  hur 
läroplanens värdegrund kommer till uttryck i förhållningssätt och 
samspel mellan  alla  som  finns  i  verksamheten. Uppdraget  som 
observatör omfattar 10‐15 dagar per läsår, utbildning inkluderad. 
Observatörerna arbetar  i team utsedda för respektive uppdrag  i 
annan kommun.  
 
Utbytet med kollegor med 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. 
 

Utvärdering av läsåret 2007/2008 
Informationsinsatser 
Eftersom  man  tidigt  såg  brister  i  information  kring  KU8 
prioriterades tid till att åka runt i kommunerna för att informera 
om vad KU8 är, vad det innebär att vara observatör, att söka ett 
uppdrag  och  att  få  ett  besök.  Både  med  tanke  på  att  få 
intresserade att söka observatörsuppdraget och att arbetslagen 
skulle inse möjligheten till skolutveckling genom att söka om ett 
lärande besök. 
 
Utbildning av observatörerna 
Följande utbildningsinsatser genomfördes under året. 

 Kickoff  på  Bokenäs  den  8  oktober  2007. 
Förvaltningschefer,  styrgrupp,  ALP  och  samordnarna 
deltog  i  presentationen  av  syfte,  målsättning  och 
planerat innehåll i arbetet med KU8. 

 Två  dagar  på  Bokenäs  den  21‐22  november  2007. 
Innehåll dag 1:  Lars‐Åke Kernell, Göteborgs Universitet 
föreläste  om  Vad  man  kan  observera,  innehåll  i 
undervisning  mm.  Dag  2  innehöll  Hur‐frågorna.  Jan 
Jonsson, Göteborgs Universitet föreläste om det lärande 
samtalet och förhållningssätt i mötet med kollegor mm. 

 Två dagar under  våren använde observatörerna  till att 
göra kollegiebesök hos varandra. 

 Den  24  januari  2008  höll  Britt‐Inger  Olsson;  Orust 
kommun  en  förläsning  om  lösningsfokuserat 
förhållningssätt.  På  eftermiddagen  ägnades  tid  åt  att 
följa  upp  och  dra  lärdomar  av  kollegiebesöken.  Här 
fördelades även vårens uppdrag. Plats: Ellös 

 Den 4 februari 2008 träffades observatörerna  i Tanums 
Tingshus.  Annika  Torstensson  höll  en  föreläsning  om 
observatörsteknik  och  sedan  planerade  grupperna  för 
sitt första besök. 

 Den  14 maj  2008  träffades  gruppen  under  kvällen  på 
Daftö  konferenscenter  och  hade  lite  trevligt 
tillsammans.  Den  15  maj  genomfördes  utvärdering  i 
tvärgrupper. 

 
Uppdragsurval 
Styrgruppen utsåg följande uppdrag under läsåret 2007/2008: 
 

 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. 

 
Upparbetande av rutiner samt dokumentation av dessa 
Samordnarna har utarbetat rutiner och ansvarfördelning för det 
lärande besöket. 
Dessa  finns  som  dokument  ”Struktur  för  lärande  besök”  och 
”Ansvarsfördelning  under  lärande  besök”.  Dessa  dokument 
används  av  samtliga  aktörer  vid  de  lärande  besöken.  Även 
underlag  för utvärdering av  lärande besök  finns  för arbetslagen 
som blir besökta och för observatörerna. 

Lärdomar 
Observatörerna 
Här  är  några  av  de  lärdomar  som  observatörerna  uttryckt  i 
utvärderingen: 
 

 Att på ett respektfullt sätt reflektera med kollegor 

 Ställa frågor som leder till diskussion 

 Att  lyfta  det  positiva  och  se  möjligheter  och  lägga 
mindre fokus på problem 

 Lära sig samtalsteknik 

 Anteckna under observationerna 

 Att få insikt i andra verksamheter 

 Tips och idéer till den egna verksamheten 

 När man  tittar  på  någon  annans  verksamhet  ser man 
hela tiden sin egen 
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 Lärare måste våga släppa  in varandra för att hjälpa och 
stötta varandra 

 Intressanta  samtal  med  pedagoger  inom  samma 
profession 

 Att  planera  och  strukturera  ett  större  övergripande 
arbete 

 Att nå fram till respondenter i samtalssituationer 

 Blivit  medveten  om  att  olikheter  kompletterar  och 
utvecklar verksamheten 

 Sätta ord på det man gör – utveckla yrkesspråket 
 
Stöd från rektor 
I utvärderingen har det kommit fram att observatörerna har haft 
olika  mycket  stöd  från  sin  till  rektor  i  sitt  uppdrag.  Somliga 
rektorer har underlättat med anskaffande av vikarier, stöttat och 
varit intresserade och positiva till observatörens uppdrag. Andra 
har inte visat något intresse alls. Några har varit mindre positiva 
när det gäller kompensation och ersättning av tid, ordna vikarier 
med mera. Några observatörer har uttalat att det är problem att 
få vikarier och att vara borta från sin egen verksamhet. 
 
Kompetensutvecklingen 
I  utvärderingen  framkom  att  samtliga  var  nöjda  med  den 
kompetensutveckling  KU8  har  erbjudit. Många  har  uttryckt  att 
alla delarna behövdes och att pusselbitarna  föll på plats när de 
skulle  genomföra  det  lärande  besöket.  Många  har  också 
poängterat hur stor betydelse själva uppdraget i sig varit för det 
egna  lärandet.  Alla  samtal  i  observatörsgrupperna  och 
planeringsarbetet  har  varit  lärorika  liksom  de  besök 
observatörerna gjorde hos varandra. Många understryker att det 
varit en hög kvalitet på innehållet i utbildningen. 
 
Arbetslagens utvärderingar 
Arbetslagen  som  haft  lärande  besök  har  också  skrivit 
utvärderingar.  Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  det  var 
övervägande  positiva  synpunkter  som  kom  fram.  Här  är  några 
citat: 
”Mycket positivt att någon ser vad vi gör”, ”De lyckades att lyfta 
fram positiv  kritik  vilket  stärker  ens  självförtroende”,  ”Besöken 
ger  upphov  till  gemensamma  pedagogiska  diskussioner”,  ”Det 
öppnade ögonen för vad vi gör och vad vi kan göra annorlunda”,  
Det  gav  en  kick  att  arbeta  vidare  och  utveckla  det  vi  har”, 
”Mycket  bra  sätt  att  fortbilda  sig  i  vardagen”. Några  arbetslag 
tyckte det var för få utmaningar. 
 
Sammanfattning 
Samordnarna  är mycket  nöjda  över  resultatet  och  det  arbete 
som har blivit utfört. Alla  inblandade är väldigt positiva. Det har 
varit  ett  intressant  arbete  med  många  engagerade  och 
kompetenta  kollegor.  Observatörerna  har  gjort  ett  fantastiskt 
arbete. Samordnarna har  fått mycket beröm  för deras struktur, 
tydlighet och kvalitet på  innehållet  i utbildningen och för att de 
har varit väl  förberedda och  lyhörda. De problem som man har 
stött  på  har mest  handlat  om  brister  i  kommunikationen  och 
informationen  på  olika  nivåer.  Ett  annat  problem  har  varit  att 
några observatörer har haft svårt att få vikarier och man ser att 
det  kan  påverka  KU8  arbetet  negativt  framöver  med  risk  för 
avhopp. 
 

Utvärdering av läsåret 2008/2009 
Informationsinsatser 
Informationsspridningen  om  KU8  ute  i  kommunerna  har 
framförallt  skett  via  observatörerna  och  de  kommunala  KU8 
ansvariga. Detta har blivit  tydligt då både  rekryteringen av nya 
observatörer och nya uppdragsansökningar ofta har haft någon 
anknytning till de tidigare observatörernas skolor eller skolor där 
den kommunale KU8‐ansvarige arbetar. De ringar på vattnet som 
hittills synts har varit kring de  iblandade. För att få en snabbare 
spridning har insatser planerats inför nästa läsår. Bland annat ska 
KU8‐broschyren läggas med handlingarna på oktoberdagarna. De 
verksamma observatörerna ska också göra en kort presentation i 
sina respektive grupper under V8‐ dagen v 44. 
 
Rekrytering av observatörer 
Andra  rekryteringsomgången av observatörer blev  lite  förlängd, 
på  grund  av  att  alla  kommuner  inte  lyckades  fylla  sina platser, 
och  den  utsatta  ansökningstiden  (0808??)  framflyttades  till 
terminsslutet. 
 
De  kommuner  som  hade  sökanden  vid  utsatt  tid,  fyllde  sina 
platser och  styrgruppen beslutade  att  göra  en  informationsdag 
för de som rekryterats för att inte intresset skulle avta.  
Efter förlängd ansökningstid hade samtliga kommuner rekryterat 
sina observatörer. 
Tanum  4+(3),  Strömstad  3+(5),  Ed  4+(3),  Sotenäs  6+(2), 
Munkedal  4+(4),  Färgelanda  5+(3),  Orust  4+(4),  Lysekil  4+(4). 
Första intaget inom parentes. 
 
Utbildning av observatörerna 
Följande  utbildningsinsatser  genomfördes  under  året  för  ”de 
nya” observatörerna: 

 Kickoff  på  Bokenäs  den  22/10  och  den  21/1  för  de 
senast  tillkommande.  Två  ”gamla”  observatörer  och 
samordnarna  presenterade  syfte,  målsättning  och 
planerat innehåll i arbetet med KU8. 

 Den  26/3  höll  Britt‐Inger  Olsson,  Orust  kommun  en 
förläsning  om  lösningsfokuserat  förhållningssätt.  På 
eftermiddagen  ägnades  tid  åt  att  följa  upp  och  dra 
lärdomar av kollegiebesöken. Annika presenterade delar 
av ” Det värderande ögat”. Plats: Bokenäs. 

 Två dagar på Bokenäs den 25‐26/5. Innehåll dag 1: Lars‐
Åke  Kernell,  Göteborgs  Universitet,  föreläste  om  Vad 
man kan observera,  innehåll  i undervisning mm. Dag 2 
innehöll  Hur‐frågorna.  Jan  Jonsson,  Göteborgs 
Universitet,  föreläste  om  det  lärande  samtalet  och 
förhållningssätt i mötet med kollegor mm. 

 Två dagar under  våren använde observatörerna  till att 
göra kollegiebesök hos varandra. 

 
Obligatorisk  litteratur:  ”Det värderande ögat” Cato R.P.Björndal 
(liber) och ”Lösningsfokuserad pedagogik” Kerstin Måhlberg och 
Maud Sjöblom (Mareld). Dessutom har det köps in ett antal titlar 
som varit frivillig litteratur. 
 
Kompetensutveckling för ” de gamla” observatörerna: 

 Den 10/11 hade Jan Jonsson, Göteborgs Universitet, en 
uppföljningsdag  med  handledning  på 
samtalen/observationerna på Bokenäs. 
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 Den  28/1  träffades  observatörerna  och  fick  sina 
uppdrag  och  startade  planeringen  av  de  lärande 
besöken. 

 Två  dagar  25‐26/5  på  Bokenäs.  Dag  1  användes  den 
individuella  utvärderingen  för  gemensamt  lärande  i 
gruppen. Dag 2  föreläste Hans‐Åke Scherp om Lärande 
samtal och inifrån/utifrån styrning. 

 
Uppdragsurval 
Styrgruppen  utsåg  följande  uppdrag  och  det  lärande  besöken 
ägde rum v 10‐13: 

 Dals‐Ed, Hagaskolan 4‐6: Observera stadiegemensamma 
aktiviteter på skolan. 

 Sotenäs,  Smögens  skola:  Klarar  vi  att  tillgodose  alla 
barns behov i en åldersblandad skola? 

 Strömstad,  Skee  förskola:  Hur  introducerar  vi  ny 
personal i verksamheten? 

 Tanum,  Lurs  skola:  Hur  kan  vi  nå  måluppfyllelse  i 
matematiska samtal i ålderblandade grupper? 

 Färgelanda: Inget uppdrag. 

 Lysekil, Stångenäs skola 1‐3: Lilla gruppen, hur bemöter 
vi eleverna? 

 Munkedal, Kungsmarksskolan, år 7: Att följa en klass. 

 Orust,  Henån  skola  7‐9:  Titta  på  arbetslagens 
organisation. 

 
Upparbetande av rutiner samt dokumentation av dessa 
Styrgruppen  har  efter  hand  reviderat  delar  av  dokumenten. 
Styrgruppen  utsåg  under  hösten  en  arbetsgrupp  som  skulle  ta 
fram  förslag  till  en  broschyr  om  KU8.  Broschyren  blev  klar, 
trycktes på Nordbloms  tryckeri och  finns nu  klar  för  att  sprida 
information om KU8 (bifogas). 

Lärdomar 
Observatörerna 
Här är några av de nya  lärdomar som observatörerna uttryckt  i 
utvärderingen efter andra observationen: 

 Jag har blivit en bättre lyssnare. 

 Säkrare i rollen och bättre förberedd vid besöket. 

 ”Jag går alltid ur ett uppdrag, stärkt på något sätt, det 
tar kraft men det ger dubbelt tillbaks”. 

 Vi har lärt att planeringen är otroligt viktig och att lämna 
lite  ”luft”  emellan  observationer  och  samtal  för  egna 
reflektioner. 

 Lättare att bena ut uppdragets kärna denna gång. 

 Vi har haft en god struktur och en flexibilitet  i gruppen 
som bidragit till bra resultat. 

 Det  har  varit  spännande  och  mycket  givande  med 
blandade  grupper.  Vi  har  lärt  av  varandras 
kompetenser. 

 Vi har lärt oss att man inte kan vara nog tydlig. 
 
Stöd från rektor 
I utvärderingen har det kommit fram att observatörerna har haft 
olika mycket stöd från sin rektor i sitt uppdrag. Somliga rektorer 
har  underlättat med  anskaffande  av  vikarier,  stöttat  och  varit 
intresserade och positiva  till observatörens uppdrag. Andra har 
inte visat något intresse alls. Några har varit mindre positiva när 
det  gäller  kompensation  och  ersättning  av  tid,  ordna  vikarier 
mm. Några  observatörer  har  uttalat  att  det  är  problem  att  få 

vikarier och att vara borta från sin egen verksamhet. Framförallt 
har det uttryckts från lärare i år 7‐9, då det lärande besöket inföll 
på våren, samtidigt med nationella prov, skriftliga omdömen och 
utvecklingssamtal. Flera har upplevt att de har dubbelarbetat för 
att  få  det  ordinarie  arbetet  att  fungera.  Planering,  rättning, 
utvecklingssamtal mm har de gjort utöver observatörsuppdraget.  
 
Kompetensutvecklingen 
I  utvärderingen  framkom  att  samtliga  var  nöjda  med  den 
kompetensutveckling  KU8  har  erbjudit. Många  har  uttryckt  att 
alla delarna behövdes och att pusselbitarna  föll på plats när de 
skulle  genomföra  det  lärande  besöket.  Många  har  också 
poängterat hur stor betydelse själva uppdraget i sig varit för det 
egna  lärandet.  Alla  samtal  i  observatörsgrupperna  och 
planeringsarbetet  har  varit  lärorika  liksom  de  ”kollegiebesök” 
observatörerna gjorde hos varandra. 
 
Många understryker att det varit en hög kvalitet på  innehållet  i 
utbildningen. Önskemål om fortsatt kompetensutveckling gäller i 
huvudsak samtalsmetodik och observationsteknik. De  flesta har 
sett uppdraget  i  sig  som den  viktigaste  kompetensutvecklingen 
och några har uttryckt att de behöver träna sig på att reflektera 
över sin egen insats. 
 
Arbetslagens utvärderingar 
Arbetslagen  som  haft  lärande  besök  har  också  skrivit 
utvärderingar.  Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  det  var 
övervägande positiva synpunkter som kom fram och arbetslagen 
har uttryck att de lärt sig mycket på besöket. Här är några citat: 
 
”Mycket  positivt  att  någon  ser  vad  vi  gör”,  ”Positivt  att  få 
bekräftelse”, ”Sakliga återkopplingar”, ”Vi kände att vi växte av 
positiva  omdömen”,  ”Roligt  att  diskutera  lektionsupplägg”, 
”Öppna  och  strukturerade  samtal”,  ”De  fick  oss  att  tänka  på 
varför vi gör  som vi gör”,  ”Vi  lärde oss att vi behöver  tala mer 
med  varandra”,  ”Besöket  har  belyst  frågor  som  vi  annars  inte 
pratar om”, ”Kändes bra att bli granskad och ifrågasatt av någon 
opartisk  person”,  ”Vi  fick  personlig  utmaning  och  ej  enbart 
bekräftelse”,  ”Hade  önskat  mer  konstruktiv  kritik”,  ”Det  har 
stärkt min lärarroll”, ”De besökande störde inte barnen, eleverna 
kände  sig betydelsefulla”. Några arbetslag  tyckte det var  för  få 
utmaningar. 
 
Utvecklingsbehov 
De flesta av de frågor som uttrycktes som utvecklingsbehov förra 
året kvarstår, det gäller: 

 Hur kan  informationen spridas  i kommunerna om KU8, 
så  att  inte  enbart  skolor  som  har  observatörer  söker 
uppdrag?  Att  rektorerna  ser  möjligheten  till  KU8 
uppdrag  i  vardagsarbetet.  Att  fokusera  på  vinsterna 
med ett besök! 

 Förtydliga  uppdragen  så  det  fokuseras  på  de 
pedagogiska och didaktiska frågorna. 

 Observatörerna  efterfrågar  större  förankring  om  det 
sökta uppdraget på de besökta skolorna. Att alla känner 
till det lärande besöket och hur ansvarsfördelningen ser 
ut. 

 Hur  kan  rektorerna  ta  tillvara  observatörernas 
kompetens? 

 Tidsdiskussionen kvarstår, men har tonats ner. 

 Ökat användande av IKT. 
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Avslutningsvis  bör  sägas  att  ett  behov  ses  av  att  ha  en  väl 
fungerande  lärande  organisation  i  botten  för  att  KU8‐arbetet 
skall  få  ”bättre  jordmån”.  I observatörernas utvärderingar  syns 
tydligt att arbetet före och efter besöket bör kvalitetssäkras. 
 
Sammanfattning  
Vi  samordnare  är mycket nöjda över  resultatet och det  arbete 
som är utfört. Alla inblandade är väldigt positiva. Det har varit ett 
intressant  arbete  med  många  engagerade  och  kompetenta 
kollegor. Observatörerna har gjort ett fantastiskt arbete.  
 
Vi samordnare har fått mycket beröm för vår struktur, tydlighet 
och  kvalitet  på  innehållet  i  utbildningen  och  för  att  vara  väl 
förberedda  och  lyhörda. De  problem  som  vi  stött  på har mest 
handlat  om  brister  i  kommunikationen  och  informationen  på 
olika nivåer. Ett annat problem har varit att några observatörer 
har haft svårt att  få vikarier och vi ser att det kan påverka KU8 
arbetet  negativt  framöver med  risk  för  avhopp.  Det  har  varit 
några  observatörer  som  har  begärt  att  avstå  uppdrag  väldigt 
nära inpå besöket. Det har varit en del logistiska svårigheter runt 
detta. 
 
Från och med nästa vårtermin kommer grupperna att slås  ihop 
och  bestå  av  en  grupp  på  64  observatörer,  vilket  förmodligen 
kommer att underlätta bildandet av observatörsgrupper. 
Vår känsla är att det största lärande sker hos observatörerna och 
det  kan  vara  en  fråga  att  fundera  kring  hur 
kompetensutvecklingen  skulle  kunna  utvecklas  i  V8 
kommunerna? 
Skulle KU8 kunna stå som modell för fler utvecklingsområden? 

Utvärdering av läsåret 2009/2010 
Under  våren 2010 gjordes åtta  lärande besök. Dals‐Ed  saknade 
ansökan därför  lades två besök  i Munkedal som terminen  innan 
inte hade något besök. Sotenäs blev  tilldelade ett uppdrag som 
man  tackade  nej  till  två  dagar  innan  observatörernas 
planeringsmöte. Av den anledningen placerades ytterligare ett  i 
Tanum. 
 
Uppdragen våren 2010: 
Lysekil  Skolår  7‐9  ‐  ”Att  följa  undervisningen  i  en  klass  i 

skolår 7” 
Strömstad  Skolår  1‐6  ‐  ”Att  belysa  elevernas  inflytande  över 

sitt lärande” 
Munkedal  A. Skolår 5 ‐ ”Att följa en klass för att undersöka det  
    gemensamma förhållningssättet” 

B. Förskola ‐ ”Att belysa vuxnas närvaro i uteleken” 
Tanum   A. Förskola ‐ ”Att belysa genusperspektiv” 
  B. Förskola ‐ ”Bjuder vår miljö in till lek?” 
Orust  Grundsärskolan ‐ ”Har vi en struktur som tillgodoser 

alla elevers behov” 
Färgelanda   Förskola ‐ ”Hur kan vi utveckla den fria leken?” 
 
Under hösten 2010 kom väldigt få uppdragsansökningar, endast 
från  fyra  av  åtta  deltagande  kommuner.  Uppdragen  tilldelas 
enligt nedan. 
 
Uppdragen hösten 2010 
Lysekil  A. Fk‐skolår 6 ‐ ”Att belysa elevernas skolgård och  
  rastaktiviteter” 

B.  Förskola  ‐  ”Hur  stimulerar  vi  barnens 
språkutveckling?”   

Tanum  A.  Förskola  ‐  ”Att  belysa  barnens  inflytande  och 
delaktighet” 

  B. Förskoleklass ‐ ”Att belysa genusperspektivet” 
Strömstad  Skolår  1  och  4  ‐  ”Spegling  av  att  utveckla  lokal 

pedagogisk planering” 
Sotenäs  Skolår 2  ‐  ”Kan vi vuxna anpassa verksamheten  så 

att vi tillgodoser alla behov?” 
 
Kompetensutveckling för observatörer 

 En utvärderingsdag efter vårens besök. 

 En  utbildningsdag  för  observatörerna  intag  2,  Lärande 
samtal. 

 Lärande  samtal  i  observatörsgrupperna,  kommunvis. 
Dilemman och svårigheter i observatörsrollen. 

 
Lärdomar,  slutsatser  och  utvecklingsarbete  under 
verksamhetsåret 
Utifrån våra återkommande utvärderingar har vi vidareutvecklat 
formen  för  lärande besök  för att  få så hög kvalitet som möjligt. 
Allt  har  utgått  ifrån  observatörernas  reflektioner  och  lärdomar 
samt  arbetslagens  utvärderingar.  I  samband med  detta  arbete 
har det tydligt framkommit att KU8‐besöket behöver bli en del av 
ett  långsiktigt  och  återkommande  kvalitetsarbete  vilket  skulle 
öka  effekten  av  KU8‐besöket.  Detta  är  generellt  för  samtliga 
kommuner i V8. Vi bedömer också att det är en förklaring till att 
vi  inte  får  in  så många  ansökningar,  behovet  finns  helt  enkelt 
inte. KU8 behöver en  jordmån  för  lärande där KU8 kan komma 
med perspektiv  i den  lärprocess  enheten befinner  sig. Det  kan 
också  vara  så  att  kommunerna  behöver  göra  ytterligare 
informationsspridning.  Vår  bedömning  är  att  KU8  behöver 
komma in som en naturlig del av en utvecklingsorganisation. 
 
Av  ovanstående  anledning  har  vi  KU8‐samordnare  deltagit  vid 
förvaltningschefsmöte för att föra fram ett förslag kring hur man 
i  V8  skulle  kunna  arbeta  med  utvecklings‐
organisation/lärandeorganisation. 
 
Detta har resulterat  i en utbildningsdag med KU8‐ansvariga och 
förvaltningscheferna  kring arbets‐ och utvecklingsorganisation  ‐ 
KU8‐samordnarna  får utifrån detta  i uppdrag att planera  för en 
utbildning  för  rektorerna  kring  utvecklingsorganisation.  Detta 
förslag  återkopplades  och  förankrades  påföljande  FC‐möte. 
Förslaget innebar: 

 16  april:  Samtliga  rektorer  i  V8;  föreläsning  om 
utvecklingsorganisation utifrån ett ledningsperspektiv. 

 23 april: Lärledarutbildning del 1 för ett antal rektorer i 
V8 som skall leda rektorers lärgrupper. 

 23 juni: Lärledarutbildning del 2. 

 Under senvår/höst deltar samtliga rektorer i lärgrupper. 

 Oktoberdagarna  på  Lingatan  ägnades  till  största  delen 
åt  detta  och  förberedelser  för  en  utbildningsdag  för 
pedagogerna  v  44  som  rektorerna  skulle  ansvara  för 
lokalt med stöd i form av inspelade föreläsningar m.m. I 
slutet av Oktoberdagarna får KU8‐samordnarna ett nytt 
uppdrag,  att  skapa  en utbildning  för pedagoger  att bli 
lärledare.  Grundidé:  Lärledarna  och 
utvecklingsorganisationen  skall  användas  för  att 
införliva  de  nya  reformerna  (ex.  förskolans  reviderade 
läroplan, skollag, LGR11 etc.). Detta innebär en stor och 



 24

omfattande  utbildningsinsats  inom  V8  med  start  i 
januari. 

 Den  23/10  var  KU8‐samordnarna  i  Karlstad  och 
planerade  tillsammans  med  tf  professor  i  pedagogik, 
Hans‐Åke Scherp. Utifrån detta skapades ett förslag om 
hur  man  praktiskt  skulle  kunna  genomföra 
utbildningsinsatsen för ca 210 blivande lärledare. 

 
Den  10/12  presenterades  det  framarbetade  förslaget  till 
lärledarutbildning för förvaltningschefsgruppen: 

 Två  dagars  utbildning  av  8  observatörer  samt  KU8‐
samordnarna.  Observatörerna  och  KU8‐samordnarna 
leder  den  tillämpningsinriktade  delen.  De  två  dagarna 
har  ett  innehållsligt  fokus  för  den  kommande 
lärledarutbildningen. 

 En  föreläsningsdag  (fördelat  på  två  dagar  av  praktiska 
skäl)  för  samtliga  lärledare.  Fokus  på 
förståelsefördjupning. Strömstad 17‐18/1. 

 Två  dagar med  de  tillämpningsinriktade  delarna.  Cirka 
60 personer åt gången vilket innebar 4 tillfällen. 

 En uppföljningsdag i maj. 
 
Förvaltningscheferna tog förslaget i sin helhet. 
 
Övrigt 
KU8 har under verksamhetsåret också blivit inbjudna att föreläsa 
om  ”Lärande  besök”  vid  lärstämma  i  PBS‐nätverket 
(http://www.kau.se/pbs/pbs‐natverket)  i  Västerås  5‐6/10.  Två 
observatörer  samt  en  KU8‐samordnare  var  på  plats  på 
lärstämman och presenterade KU8:s arbete. 
 
Sammanfattning 
2010  har  varit  ett  otroligt  händelserikt  år  för  KU8.  Två  fulla 
besöksomgångar  har  genomförts  och  dessutom  har  ett  stort 
utvecklingsarbete  kring  utvecklingsorganisation  med  lärledare 
som kan hjälpa  till att  stödja verksamheterna  i ett  systematiskt 
lärande där KU8 kommer  in som en naturlig del  i ett  långsiktigt 
arbete. I den nya skollagen står att läsa i kapitel 1, 1 §: 
 
”Utbildningen  ska  vila  på  vetenskaplig  grund  och  beprövad 
erfarenhet”. 
 
Det arbete som görs inom KU8 är gott stöd för detta. 
 

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  2011  fortsätta 
arbetet  med  att  implementera  ett  gemensamt 
resursfördelningssystem  inom  förskola,  fritidshem  och 
grundskola  samt  att  implementera  ett  gemensamt 
kontoplanssystem  där  alla  kommuner  kör  gemensam 
aktivitetskod  för  att  särskilja  verksamheternas  delkostnader. 
Redovisningen  skiljer  sig  idag  något  mellan  kommunerna  då 
några  kommuner  väljer  att  redovisa  delverksamheterna  under 
verksamhetskoden  medan  övriga  kommuner  redovisar  detta 
genom olika typer av aktivitetskoder.  
 
Oktoberdagarna kommer även  fortsättningsvis att vara centrala 
dagar för avstämning och diskussion mellan kommunerna. 
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Omsorgsverksamhet 

Bakgrund 
Vi är fem kommuner i norra Bohuslän – 
Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum – som sedan 
flera år tillbaka årligen gör jämförelser av nyckeltal. 
  
Jämförelser syftar till att stimulera till utveckling och förbättring. 
Genom att jämföra kommuner med varandra kan man upptäcka 
möjligheter att använda resurser på ett mera effektivt sätt. Det 
ger  ökade  kunskaper  om  samband  och  kostnadsstrukturer. 
Dessutom ger samarbetet ett lärande av varandra. Tanken är att 
genom  jämförelser  lära  oss  att  analysera  de  faktorer  som  kan 
orsaka  skillnader.  Det  har  visat  sig  att  ingen  enskild  faktor 
förklarar kostnadsnivån.   
  
Målsättningen är alltså 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.    Inför 
det framtida arbetet krävs att styrgruppens ansvar tydliggörs och 
att  samordning  sker  när  det  gäller  analysen  av  det materialet 
som ekonomerna tar fram. 
  
Det är  först när studien genomförs under ett 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 främst siffermaterial som arbetats 
fram  av  ekonomer  i  respektive  kommun. Det  fortsatta  arbetet 
inriktas på att kombinera detta material med ett analysmaterial 
från  omsorgsförvaltningarnas  olika  verksamheter. 
Analysmaterialet  inriktas  på  att  ge  förklaringar  till  skillnader 
mellan kommunerna med koppling till kvalitetsaspekter.  

 Arbetet under 2010 
Ekonomigruppens  arbete under  2010 har  till  viss del  ägnats  åt 
kommunernas utredningar om LOV – lagen om valfrihetssystem. 
Strömstads  kommun  har  inte  deltagit  i  det  arbetet,  då 
kommunen har valt att inte göra en utredning om LOV. 
 
Viss  tid  har  också  ägnats  åt  att  öka  jämförbarheten  i  det 
ekonomiska  siffermaterial  som  tas  fram  till 
Räkenskapssammandraget. 
 
Under  hösten  2010  har  nätverket  Bohuslän  inom  ramen  för 
Jämförelseprojektet  tagit  fram  en  rapport  för 
handikappomsorgen.  I  detta  arbete  har  ekonomgruppen  varit 
behjälplig.  
 

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

Invånarjämförelse 2010 
 
Invånare 1 nov 2010  Lysekil  Munkedal  Sotenäs Strömstad Tanum

0‐w  14 551  10 172  9 056 11 811 12 363

0‐20 år  3 158  3 442  1 816 2 665 2 728

21‐w  11 393  7 730  7 240 9 146 9 635

0‐65 år  10 884  7 824  6 600 9 243 9 331

65‐w  3 667  2 348  2 456 2 568 3 032

80‐w  1 054  669  800 745 873

85‐w  503  324  392 353 436

80‐w % av inv antal  7,2%  6,6%  8,8% 6,3% 7,1%

85‐w % av inv antal  3,5%  3,2%  4,3% 3,0% 3,5%

 
Kommentar: Andelen invånare som är 80 år eller äldre är högre 
än  riksgenomsnittet  (5,4  procent)  för  alla  kommunerna. 
Strömstad  har  lägst  andel  80  år  och  äldre medan  Sotenäs  har 
högst andel. Förhållandet är samma för åldersgruppen 85 år eller 
äldre  (2,7  procent).  I  de  flesta  av  nyckeltalen  används 
invånarantalet  för  att  kunna  göra  en  jämförelse  mellan 
kommunerna. 

Övergripande nyckeltal 
Nyckeltalet  visar  den  totala  kostnaden  för  förvaltningen.  Här 
ingår samtliga bokförda kostnader exklusive semesterlöneskuld. 
Kostnaden  delas  sen  med  det  totala  antalet  invånare  i 
kommunen  per  den  1  Nov  2010.  Lysekil  har  den  högsta 
kostnaden  per  invånare  följt  av  Sotenäs.  Strömstad  har  den 
lägsta kostnaden per invånare. 
 
Omsorgsförvaltningens totala verksamhet, netto/invånare, tkr 

 
Lysekils kommentar: 
Kostnadsutvecklingen mellan  2009  och  2010  i  Lysekil  har  varit 
relativt sett högre än i de övriga kommunerna. 
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Detta  beror  på  dels  högre  kostnader  under  2010  inom 
äldreomsorgen  i  samband  med  ombyggnation  av  ett  särskilt 
boende.  Även  inom  individ‐  och  familjeomsorgen  har  stora 
kostnadsökningar skett dels för försörjningsstöd men framförallt 
inom  barn‐  och  ungdomsvården  där  en  kostnadsökning  skett 
med  45  %  sedan  2009.  Här  har  kostnaderna  för 
institutionsplaceringar varit den post som påverkat detta mest. 
 
Munkedals kommentar: 
Äldreomsorgens kostnader har ökat beroende på höga kostnader 
för  utskrivningsklara  och  överbeläggning  på  demens  och 
korttidsboende. Inom LSS har nya boenden startats. Kostnaderna 
för  försörjningsstöd har ökat, dessutom har placeringar av barn 
och unga ökat. 
 
Sotenäs kommentar: 
Under  2010  har  arbetet  med  styrning  och  ledning  av 
verksamheten  fortsatt  för att nå målet med en budget  i balans 
och klargöra att det är budgeten som är förutsättningen för den 
ambitionsnivå som kan finnas i verksamheten.  
 
För Sotenäs del har den totala nettokostnaden minskat med 68 
tkr  mellan  2009‐2010,  samtidigt  som  antalet  invånare  har 
minskat med  42  st.  Sotenäs  har  tillsammans med  Lysekil  den 
högsta  nettokostnaden  per  invånare.  Sotenäs  har  även  högst 
andel 80‐W (8,8%) att jämföra med riket som ligger på 5,4%. För 
Sotenäs  del  ingår  även  Arbetslivsenheten  som  utgör  590 
kr/invånare.  
 
Strömstads kommentar: 
I  Strömstad  har  det  funnits  en  uppdelning  när  det  gäller 
socialtjänst  och  LASS/LSS  där  vuxna  21  år  och  uppåt  fått  stöd 
inom omsorgsförvaltningen och de under 21 år genom barn och 
utbildningsförvaltningens försorg. En rimlig bedömning är att det 
blir mer kostsamt med en uppdelning genom att man begränsar 
möjligheterna till gemensamt nyttjande av resurserna. Från 2011 
övertas socialtjänst och LSS verksamhet av omsorgsnämnden. 
Av de 200 242 tkr som är Omsorgsförvaltningens totala kostnad 
år  2010  utgör  31  883  tkr  av  verksamhet  som  Barn‐  och 
utbildningsförvaltningen  har  ansvarat  för.  Detta  gäller 
måltidsorganisationen med 9 700 tkr, LASS/LSS 9 639 tkr och IFO 
12 544 tkr. 
 
I Strömstad och Sotenäs ingår verksamhet för Arbetslivsenheter, 
vilket inte ingår i övriga jämförelsekommuner. För strömstads del 
innebär det 340 kr/invånare. 
 
Tanums kommentar: 
Än  en  gång  har  Tanums  omsorgsnämnd  redovisat  ett  starkt 
resultat  år  2010.  Verksamheternas  nettokostnad  per  invånare 
har varken ökat eller minskat. Inom individ‐ och familjeomsorgen 
har  behovet  av  försörjningsstöd  minskat.  Även  placeringar  av 
barn, ungdomar och vuxna har minskat  jämfört med  förra året. 
Handikappomsorgen  fortsätter  att  expandera  främst  gällande 
behovet av boende och daglig verksamhet. Ett nytt gruppboende 
har  startats  under  året.  Inom  äldreomsorgen  har  behoven  av 
hemtjänst  minskat.  Tillgången  av  särskilda  boendeplatser  har 
motsvarat behovet. 
 

Nyckeltal för äldreomsorg 

Nettokostnad äldreomsorg per invånare 
80-W år 
Nyckeltalet  visar  den  totala  nettokostnaden  för  äldre‐  och 
handikappomsorg.  Här  ingår  bokförda  kostnader  för 
äldreomsorg;  SoL  och  HSL.  Kostnaden  divideras  med  antal 
invånare 80 år eller äldre. Lysekil har den högsta nettokostnaden 
och  Sotenäs  den  lägsta  för  2010.  Samtliga  kommuner  förutom 
Sotenäs och Munkedal ökar nettokostnaden per  invånare 80 år 
eller äldre jämfört med 2009. 
 
Nettokostnad äldreomsorg/invånare 80‐W år, kr 

 
Lysekils kommentar: 
Kostnaderna  för  äldreomsorgen  i  Lysekil  har  ökat  under  2010. 
Detta  beror  på  att  kommunen  utökat  antalet  platser  i  särskilt 
boende.  Till  detta  kommer  effekter  av  att  ett  av  kommunens 
större  boende  byggdes  om  vilket  påverkade  tillgången  på 
boendeplatser  samt  även  korttidsplatser under  större delen  av 
året.  Ombyggnadsperioden  medförde  reducerad  tillgång  på 
boendeplatser  och  till  följd  av  detta  ökat  betalningsansvar  för 
utskrivningsklara patienter 
  
Munkedals kommentar: 
Personer över 80 år har fler insatser över dygnet. Kommunen är 
vidsträckt geografiskt sett, vilket  innebär högre kringkostnader  i 
form av resor, restid samt personal tid. 
 
Sotenäs kommentar: 
Hösten 2009 fattade omsorgsnämnden ett beslut att avveckla ett 
särskilt boende och  i  stället utveckla det  till  trygghetsbostäder. 
Detta beslut  innebär att antalet särskilda boenden  i kommunen 
minskar  med  sammantaget  15  platser.  Arbetet  med  denna 
omstrukturering  pågår  och  det  är  sedan  drygt  ett  år 
intagningsstopp på Bankeberg. Detta har medfört en minskning 
med 13 boende. Vid årsskiftet var det 24 boende på Bankeberg.  
 
För Sotenäs del har den totala nettokostnaden per 80‐w minskat 
inom äldreomsorgen mellan 2009‐2010. Kostnaden för särskilda 
boenden  har  minskat  med  2,4  mkr.  I  hemtjänsten  har 
kostnaderna  minskat  med  2,6  mkr.  Timpriset  för  en 
biståndsbedömd timme har sjunkit kraftigt under hösten, målet 
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var att komma ner under 400 kr/timme och  i dec var snittpriset 
378 kr/timme 
 
Strömstads kommentar: 
Tendensen är att ökade personalinsatser krävs för extra insatser 
för  brukare  med  stora  omvårdnadsbehov.  Det  gäller  såväl 
demenssjukdom  som  somatiskt  sjuka.  Dessa  insatser  är 
nödvändiga för att upprätthålla en god och säker omsorgskvalité 
med  medicinsk  säkerhet  för  brukarna  men  även  för  att 
säkerställa en acceptabel arbetsmiljö för personalen. 
 
Personalresurser  har  i  stor  utsträckning  fått  inriktas  på  ett 
mindre  antal  brukare  med  mycket  stora  omvårdnadsbehov. 
Nedläggning  av  en  avdelning  på  sjukhuset  har  resulterat  i  en 
kännbart ökad vårdtyngd inom särskilt boende och korttidsvård. 
Detta har också medfört  förkortad  förberedelsetid när brukare 
bedöms som utskrivningsklara från sjukvården.   
 
Tanums kommentar: 
Tanums  nettokostnad  för  äldreomsorg  har  ökat med  cirka  tre 
procent. Den  låga  kostnadsökningen  förklaras  främst  av  sänkta 
hyror  för  kommunens  äldreboende  samt  lägre  kostnader  för 
bostadsanpassningsbidrag. Intäkterna har ökat med två procent, 
främst till följd av att antalet boendeplatser inom särskilt boende 
har  ökat. Under  året  har  projektmedel  använts  för  exempelvis 
anhörigstöd,  utveckling  av  demensverksamheten  och 
rehabilitering.  Under  2010  genomfördes  162  034  hemtjänst‐
besök i Tanum. I jämförelse med 2009 har antalet besök minskat 
med 1 461, vilket motsvarar cirka en procent. 
 
Från och med april 2010 genomför Kommunen matdistribution 
till  hemtjänsten  i  egen  regi.  Från  att  i  april  2010  ha  varit  38 
personer  som  erhållit  matdistribution  är  det  vid  årsskiftet  74 
personer. Nyttjandegraden  för de särskilda boendeplatserna är, 
liksom  för  2009,  99  procent.  Det  bodde  i  slutet  av  2010  173 
personer  inom  äldreomsorgens  särskilda  boenden. 
Verksamheten  erbjuder  idag  möjlighet  för  gifta  par  att  bo 
tillsammans.  Detta  är  positivt  men  ställer  samtidigt  krav  på 
ökade  personalresurser  för  att  tillgodose  omsorgsbehoven. 
Under  året  har  två  projekt bedrivits  inom  hemsjukvården med 
ekonomiskt  stöd  från  regionen.  Ett  samarbetsprojekt  för  att 
utveckla  samverkansformer  inom  Strömstads  och  Tanums 
kommun  för  att  tillgodose medborgarnas  krav på  god  sjukvård 
under jourtid. 

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  (100)  kan  förklaras  av 
ambitionsnivå  eller  strukturella  faktorer  som  inte  beaktas  i 
utjämningen. 
 
Strukturkostnadsindex, äldreomsorg 

År  Lysekil Munkedal  Sotenäs  Strömstad Tanum

2004 87,3 11,4  108,7  97,4 113,4

2005 85,0 112,1  106,0  95,5 110,8

2006 94,6 113,2  114,9  101,9 119,0

2007 98,6 118,0  113,0  108,8 108,0

2008 99,4 120,6  114,6  101,7 106,5

2009 106,5 117,2  111,4  108,7 107,3

NKI äldreomsorg 
Nyckeltalet är hämtat från jämförelseprojektet. 
 
Äldreomsorg, NKI hemtjänst 

År Lysekil Munkedal  Sotenäs  Strömstad Tanum

2004 81 86  82  82 80

2005 ‐ ‐  ‐  ‐ ‐

2006 78 82  76  85 83

2007 ‐ ‐  ‐  ‐ ‐

2008 77 82  81  84 84

2009 70 76  72  77 81

2010 78 76  77  82 79

 
Äldreomsorg, NKI Särskilt boende 

År Lysekil Munkedal  Sotenäs  Strömstad Tanum

2005 63 80  79  78 81

2006 ‐ ‐  ‐  ‐ ‐

2007 61 76  79  78 80

2008 ‐ ‐  ‐  ‐ ‐

2009 61 73  71  82 71

2010 66 77  77  75 78

 
Lysekils kommentar: 
NKI  har  ökat  för  hemtjänst  och  särskilt  boende.  Lysekil  har 
systematiskt arbetat med att förbättra kvaliteten utifrån tidigare 
resultat. I en gemensam handlingsplan har åtgärder planerats in 
och genomförts i verksamheterna 
 
Munkedals kommentar: 
Hemtjänsten  hade  65  procent  svarsfrekvens.  Högst  betyg  fick 
bemötande och vårdinsatser. Lägst betyg får social samvaro och 
information. Särskilt boende hade  svarsfrekvens på 55 procent. 
Vårdinsatser och boendemiljö är brukarna nöjda mest med. Lägst 
betyg får social samvaro och information. 
 
Sotenäs kommentar: 
NKI har  för hemtjänst har ökat  från 72 till 77 % 2009‐2010. NKI 
för  särskilt boende har ökat  från 71  till 77 % 2009‐2010. Detta 
resultat  är  effekten  av  flera  olika  orsaker,  tydlig  ledning  och 
styrning,  god  planering  arbete  med  ständiga  förbättringar 
(Ledan),  genomförandeplaner,  dokumentation,  värdegrunds‐
arbete samt arbete med "budget i balans".   
 
Strömstads kommentar: 
Antal nöjda kunder i hemtjänst har ökat mellan åren 2009‐2010. 
Strömstad  visar  här  det  högsta  resultatet  jämfört  med 
jämförande kommuner år 2010. 
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Mätningen  avseende  särskilt  boende  gjordes  i  januari‐februari 
2010. Under 2010 har  extra personalresurser  tillförts.  Ett  antal 
brukare  med  mycket  stora  omvårdnadsbehov  samt  att 
nedläggningen av en avdelning på  sjukhuset har  resulterat  i en 
kännbart ökad vårdtyngd inom särskilt boende och korttidsvård. 
Detta har också medfört  förkortad  förberedelsetid när brukare 
bedöms som utskrivningsklara från sjukvården.   
 
Tanums kommentar: 
Äldreomsorgen  har  kvalitetsgarantier  för  biståndsbedömning, 
hemtjänst, hälso‐ och sjukvård, korttidsvård och särskilt boende. 
Kvalitetsgarantierna  omfattar  bland  annat  handläggningstid, 
kontaktperson, välkomstsamtal, bemötande, genomförandeplan 
och  erbjudande  om  individuell  kontakttid.  Uppföljning  av 
kvalitetsgarantierna  för särskilt boende och hemtjänst har skett 
och  i  stort  sett har målen nåtts. Det  som behöver utvecklas är 
kontaktmannaskapet.  Öppna  jämförelser  av  kvalitet  och 
effektivitet inom vård och omsorg om äldre har för fjärde gången 
presenterats.  Rapporten  visar  att  både  hemtjänst  och  särskilt 
boende  i  Tanums  kommun  har  fått  ett  mycket  gott  betyg. 
Gällande bedömningen av omsorg i helhet och bemötandet inom 
särskilt  boende  ligger  Tanums  resultat  högst  i 
benchmarkinggruppen. 

Öppna jämförelser, kvalitet i 
äldreomsorgen 
Inom ramen för Skl:s projekt öppna jämförelser görs jämförelser 
av  kvaliteten  inom  äldreomsorgen.  Tabellerna nedan  visar dels 
nöjdheten på en skala 0‐100 och dels placeringen bland Sveriges 
290  kommuner.  Grön  färg  anger  att  kommunen  tillhör  de  25 
procent  bästa  kommunerna.  Röd  färg  anger  att  kommunen 
tillhör de 25 procent sämsta kommunerna och gul färg anger att 
kommunen ligger i mellanskiktet . 
 
1. Hjälpen omsorgen som helhet 
Procentandel nöjda med den sammantagna hjälpen 
Kommuner  Hemtjänst  Särskilt boende 

   Total  Ranking  Total  Ranking 

Min‐Max  51‐93  ‐  40‐89    

Riket  70  ‐  65    

Lysekil  76  73  58  235 

Munkedal  75  91  72  59 

Sotenäs  70  180  72  59 

Strömstad  77  62  74  40 

Tanum  70  180  76  32 

 
2. Bemötande 
Procentandel nöjda med personalens bemötande 
Kommuner  Hemtjänst  Särskilt boende 

   Total  Ranking  Total  Ranking 

Min‐Max  63‐93     49‐90    

Riket  78     71    

Lysekil  75  233  61  270 

Munkedal  86  33  80  27 

Sotenäs  78  183  78  48 

Strömstad  90  9  82  16 

Tanum  84  61  84  11 

 

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

   Total  Ranking  Total  Ranking 

Min‐Max  44‐89     27‐81    

Riket  65     54    

Lysekil  64  186  54  156 

Munkedal  67  141  67  20 

Sotenäs  61  229  55  144 

Strömstad  79  12  67  20 

Tanum  65  172  56  124 

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

   Total  Ranking  Total  Ranking 

Min‐Max  17‐79     26‐81    

Riket  45     51    

Lysekil  52  65  47  204 

Munkedal  32  262  55  107 

Sotenäs  20  286  52  147 

Strömstad  68  4  43  240 

Tanum  54  50  57  87 

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

   Total  Ranking  Total  Ranking 

Min‐Max        8‐52    

Riket        29    

Lysekil  49  86  20  244 

Munkedal  35  238  20  244 

Sotenäs  44  146  19  250 

Strömstad  51  62  40  32 

Tanum  48  100  29  141 

Avgiftsjämförelse 
 Lysekil  Munkedal  Sotenäs Strömstad Tanum

Trygghetslarm kr/mån  200  186  197 174 188

Hemsjukvård kr/tim  200  250  246 256 323

Matdistribution kr/port  44  50  49 46 56

Matavg särskilt boende 
kr/mån  2 629  2 947  2 759 2 665 2 961

Högkostnadsskydd 
kr/hemtj tim 

Deb via 
nivåer  300  250 40 ‐

Timpris fsg sjkvårds‐
insats till region  530  ‐  80 300 505
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Handikappomsorg 

Nettokostnad LSS LASS Psykiatri per 
invånare 0-64 år 
Nyckeltalet  visar  den  totala  nettokostnaden  för  LSS,  LASS  och 
psykiatri.  Kostnaden  divideras med  antal  invånare  0‐64  år.  För 
2010 har Sotenäs den högsta nettokostnaden per  invånare 0‐64 
år  och  Tanum  har  den  lägsta.  För Munkedal  och  Sotenäs  har 
nettokostnaden  ökat  de  senaste  åren.  Strömstad  har minskat 
kostnaderna  och  för  Tanum  respektive  Lysekil  har  det  legat 
ganska stabilt. 

Nettokostnad LSS LASS Psykiatri per invånare 0‐64 år, kr 

 
Lysekils kommentar: 
Lysekil har höga kostnader/invånare  i  jämförelse med de andra 
kommunerna  och  får  därmed  ersättning  från 
utjämningsbidraget. Verksamheten har utökats de senaste åren 
då många  familjer  och  unga  vuxna  har  behov  av  insatser. Det 
gäller  främst  för  insatserna  avlösarservice,  korttidsboende, 
korttidstillsyn och gruppboende 

Munkedals kommentar: 
Munkedal har  startat  två nya boenden  vilket  resulterat  i högre 
kostnader.  Många  tillfälliga  insatser,  ledsagning  och 
semesterresor 

Sotenäs kommentar: 
Sotenäs har höga kostnader för LSS/LASS och de har fortsatt ökat 
under  2010.  Den  största  ökningen  finns  för  köpta 
platser/avlastningsplatser.  

Strömstads kommentar: 
Mellan  år  2009  och  2010  minskade  antalet  brukare  som  har 
personlig assistans.  Få ärenden  kan medföra  stora  variationer  i 
kostnader  mellan  två  år.  I  Strömstad  har  det  funnits  en 
uppdelning  där  vuxna  21  år  och  uppåt  fått  stöd  inom 
omsorgsförvaltningens  ramar  och  de  under  21  år  genom  barn 
och utbildningsförvaltningens försorg. En rimlig bedömning är att 
det  blir  mer  kostsamt  med  en  uppdelning  genom  att  man 
begränsar möjligheterna till gemensamt nyttjande av resurserna 
Från  2011  övertas  all  LSS‐verksamhet  av  omsorgsnämnden. 
Denna uppdelning mellan förvaltningarna gör det också svårt att 
kommentera resultatet. 

Tanums kommentar: 
Handikappomsorgens  nettokostnader  har  varit  oförändrade, 
vilket  förklaras  av  en  minskning  av  antalet  assistansärenden 
under  hösten  samt  att  en  förväntad  skolplacering  i  annan 
kommun och en planerad utökning med två boendeplatser på ett 
serviceboende  uteblev.  Däremot  har  handikappomsorgen  haft 
en volymökning under året, vilket kostnadsökningen på drygt 11 
procent visar. Totalt har verksamhetens intäkter ökat med drygt 
7  procent,  1  078  tkr,  till  följd  av  intäktsökning  inom  personlig 
assistans. 

Antal boende inom LSS 2010 
   Lysekil Munkedal  Sotenäs  Strömstad Tanum

Boende totalt  48 24  17  25 24
egen regi  47 23  17  25 24

Köpta platser  1 1  0  0 0

Nöjdbrukarenkät inom LSS 
Nyckeltalet är hämtat från  jämförelseprojektet 2010. Nöjdheten 
anges  i  en  skala  1‐5.  En  färgskala  har  även  använts  för  att 
förtydliga resultaten. Denna fördelning är: 
 
  = 1 poäng 
  = 2-3 poäng 
  = 4-5 poäng 

Alla boende som önskar erbjuds en  individuellt anpassad daglig 
aktivitet utanför bostaden: 
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad  Tanum 

3 5 5 5 5 

Alla som kan och vill använder egen nyckel till sin bostad: 
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad  Tanum 

4 5 5 5 5 

Alla  (som  kan  och  vill)  får  ta  emot  gäster  alla  kvällar  efter  kl. 
21.00: 
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad  Tanum 

4 5 5 5 5 

De boende  får  vara ute på aktiviteter  som  kräver personalstöd 
från boendet efter kl 21 00: 
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad  Tanum 

4 5 4 5 5 

Alla (som kan och vill) har tillgång till egen brevlåda: 
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad  Tanum 

4 2 5 5 5 

Alla  (som  kan  och  vill)  har  dagligt  inflytande  över  den  mat 
(huvudmålet) som lagas och serveras: 
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad  Tanum 

4 3 5 3 5 

Har  det  förekommit  våld  eller  hot  på  boendet  inom  de  sex 
senaste månaderna? 
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad  Tanum 

3 2 4 3 1 

Är det möjligt att bli sambo på boendet? 
Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad  Tanum 

4 4 5 5 3 
 
   Lysekil  Munkedal  Sotenäs Strömstad Tanum

Summa av max 40 poäng  30  31  38 36 34

Andel av max  75%  78%  95% 90% 85%
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Daglig verksamhet och sysselsättning 
under 2010 
 Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad Tanum

Deltagare i egen regi  57  15  23  35 33

Varav intergrerade pl.  11  6  5  8 8

Andel intergrerade pl. 19% 40% 22% 23% 24%
Antal köpta platser  1  0  0  0 1

Andel deltagare total 58 15 23 35 34
Habilietringsers/dag  39:‐  39:‐  30:‐  43:‐ 43:‐

Nöjdbrukarenkät inom daglig verksamhet 
och sysselsättning 
Nyckeltalet är hämtat från  jämförelseprojektet 2010. Nöjdheten 
anges  i  en  skala  1‐5.  En  färgskala  har  även  använts  för  att 
förtydliga resultaten. Denna fördelning är: 
 

  = 1 poäng 

  = 2-3 poäng 

  = 4-5 poäng 

Andel deltagare som gått till den öppna arbetsmarknaden: 
Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum 

0  0  0  1  0 

Har deltagarna möjlighet att byta sysselsättning  inom ramen för 
kommunens dagliga verksamhet 

Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum 

5  4  5  5  5 

Är det möjligt att vara kvar i verksamheten efter 65 år? 
Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum 

5  5  5  5  5 

Är verksamheten öppen året runt? 
Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum 

5  3  5  5  0 

Har  brukarna  utsatts  för  hot  eller  våld  inom  de  sex  senaste 
månaderna? 

Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum 

4  2  5  5  3 

Erbjuds deltagarna att delta på arbetsplatsträffar: 
Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum 

5  5  5  5  2 

 
   Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad Tanum

Summa av max 40 poäng  24  19  25  26 15

Andel av max  80%  63%  83%  87% 50%

Antal brukare med personlig assistans 
som valt annan utförare än kommunen 
2008-2010 
   Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum

2008  9 av 24  10 av 28  6 av 16  4 av 12  3 av 12

2009  10 av 23  11 av 24  8 av 19  4 av 10  4 av 11

2010  11 av 26  11 av 23  8 av 17  5 av 14  2 av 11

Individ- och familjeomsorg 

Nettokostnad individ- och familjeomsorg 
per invånare 0-w år 
Nyckeltalet  visar  den  totala  nettokostnaden  för  individ‐  och 
familjeomsorg. Kostnaden divideras med antal  invånare 0‐w år. 
Lysekil, och Munkedal sticker ut med höga kostnader för individ‐ 
och  familjeomsorg.  Orsaker  som  påverkar  skillnader  mellan 
kommunerna  kan  vara  kostnader  för  institutionsplaceringar, 
försörjningsstöd  och  förebyggande  verksamhet  samt 
utvecklingen av invånarantalet. 

Nettokostnad individ‐ och familjeomsorg/invånare 0‐w år, kr 

 
Lysekils kommentar: 
Lysekils mål  under  2010  var  att minska  institutionsplaceringar.  
Istället har det under året skett en ökning av antalet köpta dygn 
gällande barn‐ och unga. 
Lysekil har under 2008‐2009 minskat antalet vårddygn, 2010 blev 
en  kraftig  ökning.  Liknande  siffror  redovisas  av  flertalet 
kommuner inom Fyrbodal med invånarantal i nivå med Lysekil . 

Munkedals kommentar: 
Munkedals höga kostnader beror delvis på stort försörjningsstöd 
och placeringar av barn och unga. 

Sotenäs kommentar: 
Sotenäs  har  generellt  sätt  mycket  låga  kostnader.  Ett 
jämförelseprojekt mellan nio  kommuner  i närområdet  visar  att 
verksamheten  inom  alla  delar  har  låga  eller  mycket  låga 
kostnader, en jämförelse som också står sig nationellt. 
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Strömstads kommentar: 
I Strömstad har det  funnits en uppdelning där vuxna 21 år och 
uppåt fått stöd inom omsorgsförvaltningens ramar och de under 
21  år  genom  barn  och  utbildningsförvaltningens  försorg.  Från 
2011  övertas  socialtjänst  för  Barn‐  och  Unga  av  omsorgs‐
nämnden. Den uppdelning som varit mellan  förvaltningarna gör 
det  svårt  att  kommentera  resultatet.  Båda  förvaltningarna  har 
dock  haft  kostnader  för  institutionsplaceringar  som  betydligt 
överstiger budget 
 
Tanums kommentar: 
Individ‐ och  familjeomsorgens nettokostnader har minskat med 
2,9 procent  (0,9 mkr)  jämfört med 2009. De verksamheter som 
står  för merparten  av  kostnadsminskningen  är  institutionsvård 
och familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna missbrukare 
samt försörjningsstöd. Den främsta anledningen till de minskade 
kostnaderna för institutionsvård är att hemmaplanslösningar har 
skapats  genom  att  boendestödsinsatser  möjliggjorts  även  för 
andra  grupper  än  personer med  psykisk  funktionsnedsättning. 
Detta  i kombination med att arbetet på missbruksmottagningen 
”Riksvägen”  och  att  behandlingsteamet  REBUS  utvecklats  har 
sänkt kostnaderna. 

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  (100)  kan  förklaras  av 
ambitionsnivå  eller  strukturella  faktorer  som  inte  beaktas  i 
utjämningen. 
 
Strukturkostnadsindex, individ‐ och familjeomsorg 

År  Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum

2004  143,0  74,5  96,4  88,6  99,9

2005  144,5  77,6  105,0  71,7  104,9

2006  148,0  128,4  94,0  79,8  129,7

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

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

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

 

Nöjdbrukarenkät individ – och 
familjeomsorgen 
Nyckeltalet är hämtat  från  jämförelseprojektet 2010. För att  ta 
reda  på  hur  brukarna  upplever  kommunens  individ–  och 
familjeomsorg  genomfördes  en  brukarundersökning  under 
veckorna  14‐17.  Enkäten  innehöll  sex  frågor  och  dessutom 
ställdes  tre  övergripande  frågor,  som  presenteras  nedan,  vilka 
tillsammans utgör Nöjd brukar  index. Detta  räknas  fram genom 
att medelvärdet på de tre frågorna på den 10‐gradiga skalan vägs 
samman till ett sammanfattande index på en 100‐gradig skala. 
 
Hur nöjd är du med hjälpen rådgivningen: 
Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum  Nätverket 

8,4  6,7  8,3  8,8  8,8  8,2 

 
Hur väl har hjälpen  rådgivningen uppfyllt dina  förväntningar på 
den: 
Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum  Nätverket 

7,7  7,4  8,2  8,5  8,7  8,1 

 
Tänk dig den bästa hjälp  rådgivning man kan  få, hur nära eller 
långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp du får? 
Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum  Nätverket 

7,5  7,2  7,9  8,2  8,7  7,9 

 
Nöjdbrukarindex: 
Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum  Nätverket 

76  67  79  83  86  79 

Försörjningsstöd, kostnad per invånare 
Nyckeltalet visar utbetalt försörjningsstöd per samtliga invånare i 
kommunerna. Munkedal  ligger högst  följt av  Lysekil. Strömstad 
och Tanum är de kommuner som har minskat från 2009‐2010. 
 
Försörjningsstöd kostnad/invånare 0‐w, kr 

 
Lysekils kommentar: 
Kostnad  för  försörjningsstöd  har  under  2010  ökat  med  nio 
procent mot föregående år. Antalet bidragshushåll har ökat med 
två procent till 399 hushåll. Största ökningen återfinns i början av 
året för att sedan stabiliseras under resterande del av året. 
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Munkedals kommentar: 
Många som  får  försörjningsstöd är skuldsatta. Det  finns en hög 
arbetslöshet  i  kommunen,  speciellt  bland  ungdomar  och  det 
finns många långtidsarbetslösa. 
 
Sotenäs kommentar: 
Kostnaderna  för  försörjningsstöd  har  ökat  med  17  procent 
mellan  2009  och  2010. Orsaken  till  detta  är  förändringar  i  vår 
omvärld med ökad  arbetslöshet och  färre personer  som  tillhör 
arbetslöshetskassa samt fler utförsäkrade från socialförsäkrings‐
systemet Trots  kostnadsökningen utmärker  sig  Sotenäs  som en 
kommun med mycket låga socialbidragskostnader. 
 
Strömstads kommentar: 
Strömstad har lägst kostnad för försörjningsstöd per invånare år 
2010. Låg arbetslöshet och erfaren personal har stor betydelse. 
Samlokalisering med  Arbetsförmedling,  Försäkringskassan  samt 
Arbetslivsenheten ger många alternativ till försörjningsstöd. 
 
Tanums kommentar 
Efter att nettokostnaden för försörjningsstöd under 2009  låg på 
den  högsta  nivån  sedan  2001,  har  kostnaden  under  2010 
minskat. Antalet hushåll som fått försörjningsstöd under året har 
ökat något, men  samtidigt har den genomsnittliga bidragstiden 
minskat. Andelen ungdomar upp till 25 år har varit ganska  jämn 
under 2010, samtidigt som trenden är att denna grupp minskar. 
Förklaringen  är  att  arbetsmarknaden  är  bättre  samt  att 
arbetsmetoder har utvecklats, bland annat fördjupad samverkan 
med  arbetsförmedlingen.  För  att  öka möjligheterna  till  arbete 
och  därmed minska  behovet  av  försörjningsstöd  för  ungdomar 
har ett samarbete inletts med arbetsförmedlingen genom att en 
socialsekreterare arbetar där en halv dag per vecka. 

Bygglovshantering 
Under  2010  bildades  en  bygg‐grupp  för  jämförelse  mellan 
byggavdelningarna  inom  kommunerna  i  norra  Bohuslän. 
Gruppen  består  av  förvaltningschefer  och  representanter  från 
byggavdelningarna  inom  kommun  och  1  ekonom  från  varje 
kommun som bistår gruppen vid behov.  Jämförelsen grundar sig 
på  tidigare  påbörjat  jämförelsearbete men  längre  har  gruppen 
inte kommit ännu. Ny plan och bygglag kommer att kräva mycket 
resurser och behov av nya  rutiner på byggavdelningarna under 
2011, vilket kan vara fördel att  jämföra mellan kommunerna för 
att ta hjälp av varandras utveckling. Första halvåret förväntas att 
gå åt till att komma  in  i det den nya plan och bygglagen kräver 
och  under  andra  halvåret  2011  förväntas  gruppen  att  komma 
igång  med  jämförelsearbetet  och  besluta  vilka  område  inom 
byggavdelningarna som man skall  fokusera på. och med ny PBL 
är det inte fruktbart att jämföra förrän 2012. 
 
 

Fastighetsförvaltning 
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.  Jämförelser  inom 
norra Bohuslän är särskilt intressanta eftersom kommunerna valt 
att organisera sin  fastighetsförvaltning på olika sätt. Exempelvis 
har Strömstads kommun valt att lägga ägandet och förvaltningen 
av verksamhetsfastigheterna i ett bolag. 
 
Under 2010 har ”fastighetsgruppen” arbetat med att se över och 
utveckla de mått och nyckeltal som används i jämförelsearbetet. 
Detta arbete kommer att fortsätta under 2011. 
 
Alla  kommuner  disponerar  och  använder  stora  lokalytor. 
Merparten  av  lokalerna  ägs  och  förvaltas  av  kommunerna  
(I Strömstads fall av ett kommunalt bolag). Endast en mindre del 
av  lokalerna  hyrs  in.  Merparten  av  lokalerna  används  inom 
barnomsorg, skola och äldreomsorg. Det är  förhållandevis stora 
skillnader  mellan  hur  mycket  lokaler  som  kommunerna 
disponerar och  använder. Munkedal  som har minst  lokaler har 
nästan  25  procent  mindre  lokalyta  per  kommuninvånare  än 
Lysekil som har mest lokalyta. 
 

kvm  Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad Tanum

Egna vht lokaler  76 726 46 362  42 908  54 441 63 794

Inhyrda lokaler  15 164 3 644  13 580  6 471 4 994

Disponerad yta  91 890 50 006  56 488  60 912 68 788

Disp. yta/inv  6,3 4,9  6,2  5,2 5,6
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Kostnader för egna verksamhetsfastigheter per kvm 

 
Även  kostnaderna  för  verksamhetslokaler  per  kvadratmeter 
varierar kraftigt mellan kommunerna. Munkedal och Lysekil har 
högst  kostnad  per  kvadratmeter  medan  Strömstad  har  lägst 
kostnad.  Kostnadsskillnaderna  kan  förklaras  till  del  av  olika 
kapitalkostnadsmodeller, fastigheternas ålder etc. 
 
Energikostnad kr/kvm 

 
Energikostnaderna har ökat de senaste åren bland annat till följd 
av höjda el‐,  fjärrvärme‐ och oljepriser. Alla kommuner arbetar 
med  att  sänka  energikostnaderna.  Tanum  har  lägst 
energikostnad  per  kvadratmeter,  cirka  30  procent  lägre  än  de 
kommuner  som har högst energikostnad. Skillnaderna  förklaras 
till viss del av fastigheternas ålder och skick men också av val av 
uppvärmningskälla  samt  hur  långt  kommunerna  kommit  i  sitt 
arbete med energieffektivisering. 

Investeringskostnader för fastigheter, tkr 

 
Det  görs  omfattande  investeringar  i  ny‐  och  ombyggnad  av 
fastigheter.  Sammantaget  har  det  skett  investeringar  på  cirka  
70  mkr  under  2010.  Sotenäs  och  Lysekil  har  gjort  de  största 
investeringarna under 2010. 
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VA-verksamhet 

Inledning 
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 
mm.  
 
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.  
 
En  ny modell  togs  fram  2008 med  delvis  nya  nyckeltal.  Årets 
arbete  har  bestått  i  att  uppdatera  nyckeltalen  med  aktuella 
värden.  

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

Produktion 
Tillskottsvatten, m3/km avloppsledning och dygn 

   2008  2009 2010 

Lysekil  42,53  33,56 26,02 

Munkedal  22,58  14,79 9,94 

Sotenäs  26,61  23,53 22,63 

Strömstad  14,58  8,92 9,8 

Tanum  18,79  15,84 12,75 

Riket  24,95  20,73   

 
Med  tillskottsvatten  avses  hur  mycket  den  renade  volymen 
överstiger den  sålda volymen. Denna mängd har  sedan  ställts  i 
relation till antalet km avloppsledning. Ett lågt värde indikerar ett 
bra  avloppsledningsnät  men  värdena  påverkas  mycket  av 
nederbördsmängden  under  året.  Samtliga  kommuner  utom 
Strömstad visar  lägre värden 2010 än 2009  sannolikt beroende 
på  lägre nederbördsmängder.  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 

   2008  2009  2010

Lysekil  11,12  6,40  8,05

Munkedal  1,93  2,16  1,92

Sotenäs  7,37  9,90  6,59

Strömstad  7,98  4,87  5,87

Tanum  2,05  1,64  2,04

Riket  5,86  7,11    

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

Miljö 
Elförbrukning kWh / m3 producerad volym dricksvatten 

   2008  2009  2010

Lysekil  0,51  0,55  0,54

Munkedal  0,48  0,43  0,42

Sotenäs  0,59  0,57  0,61

Strömstad  0,51  0,55  0,57

Tanum  1,05  1,06  1,07

Riket  0,68  0,70    

 
Nyckeltalet  visar  elförbrukningen  för  vattenverk  och 
tryckstegring  förhållande  till  volym.  Kommunens  topografi 
påverkar  nyckeltalet.  Samtliga  kommuner  förutom  Tanum 
hävdar sig väl i jämförelse med riket. Tanum har långa ledningar 
och stora höjdskillnader mellan vattentäkt och verk samt mellan 
verk och abonnent som ger hög elförbrukning. 
 
Elförbrukning kWh / m3 renad volym avloppsvatten 

   2008  2009  2010

Lysekil  0,54  0,60  0,72

Munkedal  0,86  0,99  1,10

Sotenäs  0,51  0,54  0,56

Strömstad  0,95  0,83  0,70

Tanum  0,85  0,98  1,18

Riket  0,61  0,71    

 
Nyckeltalet  visar  den  elförbrukningen  för  avloppsreningsverk  i 
förhållande  till  renad  volym.  Ett  större  antal  små  reningsverk 
påverkar nyckeltalet för Tanum och Munkedal negativt. 
 
Kemikaliekostnad kr/ m3 renad volym avloppsvatten 

   2008  2009  2010

Lysekil  0,34  0,18  0,28

Munkedal  0,28  0,40  0,50

Sotenäs  0,34  0,52  0,45

Strömstad  0,31  0,27  0,33

Tanum  0,38  0,62  0,68

Riket  0,34  0,29    

 
Nyckeltalet visar kostnaden för tillsatser av kemikalier vid rening 
i  förhållande  till volym. Anledning  till att mäta kostnad  i  stället 
för faktisk mängd beror på att kemikalierna levereras i olika form 
vilket försvårar jämförelser baserad på förbrukad kvantitet. 
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Ekonomi 
Driftskostnader, exkl. kapitalkostnader kr / m3 såld 
volym 

   2008  2009 2010 

Lysekil  32,60  29,60 31,97 

Munkedal  26,30  27,96 28,00 

Sotenäs  19,90  22,20 20,63 

Strömstad  25,71  24,87 31,47 

Tanum  35,91  32,90 35,23 

Riket  21,19  22,74   

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

   2008  2009  2010 

Lysekil  5 750  6 063  6 063 

Munkedal  6 889  7 380  7 380 

Sotenäs  7 133  7 140  7 140 

Strömstad  6 462  6 853  6 853 

Tanum  7 510  7 810  7 810 

Riket  5 373  5 632  5 823 

 
Årsavgifter  för  en  villa med  150 m3  årsförbrukning  av  vatten. 
Samtliga  kommuner  ligger  betydligt  över  riksgenomsnittet  och 
Munkedal,  Sotenäs  och  Tanum  befinner  sig  bland  de  40 
kommuner som har  landets högsta VA‐taxa. Alla kommuner har 
dock förbättrat sin position från 2009. 
 

Kvalitet och störning 
Antal läckor per km dricksvattenledning   

   2008  2009  2010 

Lysekil  0,07  0,07  0,09 

Munkedal  0,05  0,06  0,07 

Sotenäs  0,06  0,04  0,13 

Strömstad  0,08  0,04  0,07 

Tanum  0,04  0,04  0,07 

Riket  0,07  0,08    

 
Antal stopp per km avloppsledning   

   2008  2009  2010 

Lysekil  0,03  0,01  0,02 

Munkedal  0,02  0,02  0,03 

Sotenäs  0,08  0,07  0,13 

Strömstad  0,03  0,04  0,03 

Tanum  0,13  0,12  0,06 

Riket  0,11  0,12    

 
Med undantag av enstaka år visar samtliga kommuner bra 
värden i förhållande till riket. 
 
 
 

Sammanfattning 
Baserat  på  2009  års  uppgifter  ligger  samtliga  kommuner 
sammantaget för utvalda nyckeltal bättre än riket. Strömstad är 
den  kommun  som  har  bäst  värden.  Därefter  följer  Lysekil, 
Munkedal och Sotenäs som en relativt samlad grupp. Tanum har 
sammantaget något lägre värden. 
 

Framtid 
En ökad dialog mellan referensgrupp och arbetsgrupp hade varit 
önskvärd.  Tänkbara  områden  inom  ett  utökat  samarbete  kan 
vara  framtagande  av  kvalitetsnyckeltal  ur  ett  brukarperspektiv 
och förbättrad information till abonnenter och allmänhet. 
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IT 
IT‐enheterna  i  kommunerna  Strömstad,  Tanum  och Munkedal 
har sedan början av 2000‐talet arbetat med benchmarking inom 
sitt ansvarsområde. Successivt har definitioner  för och metoder 
att  inhämta  relevant  information  förfinats.  Nyckeltals‐
jämförelserna  utgör  inte  den  exakta  sanningen  men  värdena 
fungerar väl för att göra jämförelser kommunerna emellan samt 
för att illustrera trender. 

Jämförelser med utsidan 
Nils Knutsson, marknadschef hos Tieto, har vid flera tillfällen och 
under  en  längre  tidsperiod  gjort  sammanställningar  över 
nyckeltal  för  kommunal  IT‐verksamhet.  En  sammanställning  av 
nyckeltal  inom kommunal  IT  för 2008 har presenterats.  I denna 
jämförelse  ligger  kommunerna  i  norra  Bohuslän  i  paritet med 
övriga jämförda kommuner. 
 
Sveriges  Kommuner  och  Landsting  (SKL)  har  gjort  ett  antal 
ansatser till nationell benchmarking‐modell för kommunernas IT‐
verksamhet.  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 kostnader 
IT‐kostnad / kommuninvånare 

tkr/inv  Munkedal  Strömstad  Tanum 

2005  1,0  1,2  0,8 

2006  1,1  1,2  0,9 

2007  1,1  1,3  0,9 

2008  1,1  1,1  0,9 

2009  1,1  1,2  0,9 

2010  1,2  1,4  1,0 

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.  Nivån 
stämmer  överens  med  vad  som  uppmäts  i  den  rikstäckande 
undersökningen. 
 
IT‐kostnad / PC, tkr 

 

Stora skillnader  i antalet PC:ar  i  respektive kommun  får kraftigt 
genomslag  i  detta  nyckeltal. Munkedal  har  färre  datorer  inom 
skolan.  

Nyckeltal datortäthet 
IT‐användare adm.nätet / Nätkopplad PC adm.nät 

anv/pc  Munkedal Strömstad  Tanum

2005 3,3 1,9  2,5

2006 2,5 1,9  2,6

2007 2,5 1,4  2,5

2008 2,2 2,0  2,5

2009 2,0 1,8  2,2

2010 2,0 1,6  2,4

Antal grundskoleelever / PC 

elev/pc  Munkedal Strömstad  Tanum

2005 8,1 6,6  4,8

2006 7,8 6,2  4,1

2007 7,0 5,9  3,4

2008 7,0 4,1  3,0

2009 6,6 4,2  2,0

2010 5,5 3,1  1,9

Antal gymnasieelever / PC 

elev/pv  Munkedal Strömstad  Tanum

2005 4,0 2,3  1,5

2006 3,7 2,6  1,6

2007 3,2 3,2  1,3

2008 3,4 1,9  1,3

2009 5,5 1,6  1,5

2010 3,2 1,1  1,9

 
Det  är  inga  avgörande  skillnader mellan  datortätheten  de  tre 
kommunernas  administrativa  verksamhet. Den  stora  skillnaden 
är  i  skolornas  datortäthet.  Skolorna  i  Strömstad  och  Tanum 
disponerar  betydligt  fler  datorer  per  användare  än  de  i 
Munkedal.  Sedan  flera  år  är  i  praktiken  alla  anställda  i  de  tre 
kommunerna användare i IT‐systemen. 
 
Antal PC / IT‐tekniker (adm + skola) 

 
Flest  PC  per  tekniker  har  Strömstad  med  209  PC/tekniker,  I 
samtliga tre kommuner ökar antal pc per IT‐tekniker. 
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Personal 
Personalcheferna  har  sedan  länge  haft  ett  nätverk  där  man 
regelbundet  träffats  för  att  diskutera  gemensamma  frågor.  År 
2002  startade  personalchefsgruppen  upp  sin  del  av  det 
gemensamma  benchmarkingprojektet,  med  huvudsaklig 
inriktning på två frågor, nämligen att: 

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

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

Den  första  punkten  har utvecklats  enligt ursprungsplanen men 
den andra har man  inte  lyckats med fullt ut, främst på grund av 
att benchmarkingarbetet har varit vilande under några år. Från 
år  2009  har  arbetet  återigen  aktualiserats  och  det  finns  nu  en 
aktiv  arbetsgrupp  bestående  av  personalsekreterare  från 
samtliga  kommuner.  Uppdraget  är  att  fortsätta  arbetet  med 
nyckeltalsjämförelser och analyser. 
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. 
 
Totalt antal månadsanställda 

 
 
Förändring av totalt antal månadsanställda 

   Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad Tanum

2007‐2008  ‐3,3%  ‐8,7%  ‐3,4%  ‐1,4% 0,4%

2008‐2009  ‐7,2%  ‐2,7%  ‐0,7%  ‐4,6% ‐1,1%

2009‐2010  0,2%  0,6%  ‐3,1%  0,0% 1,6%
 
Diagrammet  visar  totalt  antal  anställda  (månadsanställda, 
tillsvidare‐ och visstidsanställda),  samt antal  tillsvidareanställda. 
Samtliga  kommuner  utom  Sotenäs  ökar  totalt  antal  anställda. 
Störst  ökning  uppvisar  Tanum, med  1,6  procent.  Nära  hälften 
avser tillsvidareanställda, främst inom skola och äldreomsorg. 
 

Andel tillsvidareanställda av totalt antal månadsanställda 

 
 
Förändring  andel  tillsvidareanställda  av  totalt  antal 
månadsanställda 

 
Andelen  tillsvidareanställda  ökar  trendmässigt  i  Sotenäs  och 
Strömstad. Tanum uppvisar en minskning av  tillsvidareanställda 
med 2,2 %. Munkedal fortfarande lägst andel tillsvidareanställda 
jämfört med övriga kommuner. 
 
Antal månadsanställda per 1 000 invånare 

 
 
Förändring antal månadsanställda per 1 000 invånare 

   Lysekil Munkedal  Sotenäs  Strömstad Tanum

2007‐2008  ‐3,8% ‐8,6%  ‐1,9%  ‐1,7% ‐0,3%

2008‐2009  ‐6,5% ‐2,1%  ‐1,3%  ‐1,8% ‐0,8%

2009‐2010  1,0% 0,0%  ‐4,3%  ‐3,3% 0,0%
 
Sotenäs och Strömstad har minskat antalet anställda per 1 000 
invånare. I synnerhet Sotenäs där nyckeltalet har sjunkit med 4,3 

   Lysekil Munkedal  Sotenäs  Strömstad Tanum

2007‐2008  0,4% 4,7%  2,3%  1,7% 0,0%

2008‐2009  4,1% 1,5%  ‐0,1%  0,7% ‐0,3%

2009‐2010  0,0% 0,0%  1,1%  1,1% ‐2,2%
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procent  sen  föregående år.  Lysekil har minskat  sitt  tal med 1,0 
procent, men ligger fortfarande högst i kommungruppen. 
 
Sysselsättningsgrad hos kvinnor 

   Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Heltid  48,5% 44,1% 50,3% 65,6% 41,3%

Deltid 75‐99  29,4% 35,9% 37,2% 21,0% 32,4%

Deltid 0‐74  22,1% 20,0% 12,5% 13,4% 26,3%
  
Tabellen  visar  hur  kvinnors  tjänstgöringsgrad  fördelar  sig  i 
kommunerna (avser samtliga kvinnor). Att kunna erbjuda önskad 
tjänstgöringsgrad  är  en  angelägen  jämställdhetsfråga  eftersom 
det  främst  är  inom  kvinnodominerade  yrkesområden  som 
ofrivilligt  deltidsarbete  förekommer.  Inom  kommunal 
verksamhet  återfinns  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,  Lysekil och Sotenäs har högst andel heltidsanställda 
kvinnor. I Strömstad har andelen ökat sedan år 2007 framför allt 
till  följd  av  införandet  av den  s.k.  "Strömstadsmodellen",  vilket 
innebär att man inom omsorgen får välja 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. 
 
Åldersfördelning i procent 

   Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad Tanum

‐29  8%  7%  6%  4% 6%

30‐39  18%  18%  17%  19% 18%

40‐49  27%  25%  28%  28% 24%

50‐59  33%  31%  33%  31% 33%

60‐w  14%  19%  16%  18% 19%
 
Åldersstrukturen  ser  ungefär  likadan  ut  i  samtliga  kommuner. 
Omkring hälften av de anställda är fyllda 50 år, det vill säga har 
max femton år kvar till pension. Ungefär en tredjedel av dem har 
max fem år kvar till pension. Inför framtiden handlar det om att i 
möjligaste mån  rekrytera  unga  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. 
 

Total sjukfrånvaro i procent, utveckling över tid 

 
 
Total sjukfrånvaro 

   Lysekil Munkedal  Sotenäs  Strömstad Tanum

Korttid  1,3% 2,1%  2,5%  2,3% 2,1%

Långtid  4,1% 2,3%  2,4%  1,6% 2,1%

Total  5,4% 4,4%  4,8%  3,9% 4,2%
 
Sjukfrånvaron  sjönk  i  samtliga  kommuner  under  år  2010. 
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. 
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Forskning 

Organisationskultur för framgångsrika 
kommuner 
De  kommuner  som deltar  i projektet  är  samtliga medlemmar  i 
Kommunforskning i Västsverige (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  träffats  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 
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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  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. 

Det nationella 
kommunforskningsprogrammet 
 
I  juni  2009  genomfördes  en  konferens med  anledning  av  den 
samhällsekonomiska  utvecklingen  och  konsekvenser  för 
kommunsektorn. En grupp forskare och praktiker möttes för att 
resonera kring behovet av studier av det som av många beskrevs 
som krisen. Ett resultat av konferensen och diskussionerna blev 
att de  fem universitetsanknutna  forskningsinstitutionerna  inom 
kommunal  ekonomi  och  politik  gör  gemensam  sak  och 
tillsammans utvecklar och genomför ett forskningsprogram.  
 
Programmets  innehåll  har  vuxit  fram  i  samtal mellan  forskare 
från  de  fem  forskningsmiljöerna  och  företrädare  för  de 
kommuner som har uttalat  intresse  för att delta  i programmet. 
Intresset  har  kommit  till  uttryck  i  samtal  med 
kommunföreträdare  som  har  berättat  om  erfarenheter  från 
besvärliga situationer, erfarenheter som behöver analyseras och 
ställas i relation till andra kommuners erfarenheter och på så sätt 
rusta organisationen för framtiden. 
 
Programmet är ett  samarbete mellan de  större aktörerna  inom 
svensk  kommunforskning.  Initiativtagare är KommunForskning  i 
Västsverige (KFi). Andra aktörer är KEFU i Skåne, IKE i Stockholm, 
CKS i Linköping samt FOVU i Örebro. 
 
Totalt deltar 47 kommuner  i programmet. Samtliga kommuner  i 
norra Bohuslän utom Lysekil deltar i programmet. 
 
Under 2011 och 2012 kommer åtta temastudier att genomföras 
inom områdena: 

 Förklaring av framgång 

 Demokrati och politisk handlingskraft 

 Samverkan som strategi 

 God ekonomisk hushållning på gott och ont 

 Vad är kommunal tillväxt 

 Styrning, organisation och kontinuerlig effektivitet 

 Samarbete mellan politiker och tjänstemän i vardag och 
förändring 

 Bokslutspolitik i den kommunala världen 
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Jämförelseprojektet 
Jämförelseprojektet är ett nationellt projekt som samordnats av 
Sveriges  Kommuner  och  Landsting  (SKL)  på  uppdrag  av 
finansdepartementet som delfinansierat projektet. 
 
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. För att lyckas med detta bygger 
projektets  arbetsmetod  på  kommunernas  egen  kraft  och 
uppfinningsrikedom. Syftet med  rapporten är 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  är  ett  av  tjugotvå  nätverk  som  ingår  i  det 
treåriga  nationella  jämförelseprojektet.  De  kommuner  som 
deltar  i  nätverket  är  Dals‐Ed,  Färgelanda,  Lysekil,  Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn. Tillsammans  finns 
det knappt 100 000 invånare i dessa kommuner. 
 
Projektet  avslutades  hösten  2010  när  det  sjätte  och  sista  (?) 
delprojektet  avrapporterades.  Samtliga  rapporter  finns 
publicerade  på  jämförelseprojektets  hemsida 
www.jamforelseprojektet.se 

Individ- och familjeomsorg 
Nätverket  Bohuslän  är  ett  av  tjugotvå  nätverk  som  ingår  i  det 
treåriga  nationella  jämförelseprojektet.  De  kommuner  som 
deltar  i  nätverket  är  Dals‐Ed,  Färgelanda,  Lysekil,  Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn. Tillsammans  finns 
det knappt 100 000  invånare  i dessa kommuner. Nätverket har 
tidigare publicerat rapporterna ”Särskilt boende – en  jämförelse 
av  äldreomsorgen  ur  ett  medborgarperspektiv”  2008‐03‐18, 
”Hemtjänst – en jämförelse av äldreomsorgen ur ett medborgar‐
perspektiv”  2008‐10‐15,  ”Grundskolan  –  en  jämförelse  av 
kommunens  grundskola  ur  ett medborgarperspektiv”  2009‐05‐
28  och  ”Förskola  –  en  jämförelse  av  kommunens  förskole‐
verksamhet  ur  ett  medborgarperspektiv”  2009‐12‐11.  I  denna 
femte  rapport  har  nätverket  haft  uppdraget  från  sin  styrgrupp 
att  jämföra  individ‐  och  familjeomsorg  ur  ett  medborgar‐
perspektiv. 
 
Projektgruppen  har  i  sitt  arbete  hämtat  statistik  och  uppgifter 
från centrala dataregister där det visat sig möjligt. Merparten av 
måtten  har  dock  fått  undersökas  lokalt  genom  att  ibland  göra 
retrospektiva  studier  och  ibland  genomföra  undersökningar 
under gemensamma undersökningsveckor. Nätverk Bohuslän har 
valt att titta på individ‐ och familjeomsorgen ur främst åtta olika 
delar. Rapporten består av följande delar:  
1. Befolkning och kostnader 
2. Utredningstid 

 tid från första kontakt till utbetalat försörjningsstöd 
 tid  från  att  utredning  påbörjas  till  beslut  inom  barn‐  och 
ungdom 

 tid  från  att  utredning  påbörjas  till  beslut  inom 
missbruk/vuxenvård 

3. Andel beslut som ändrats i slutlig instans 
4. Brukartid 
5. Informationsgivning 
6. Tillgänglighet 
7. Brukarnas nöjdhet 
8. Återaktualisering 
9. Sammanfattande bild‐spindeldiagram 
 
Individ  och  familjeomsorgen  bedrivs/organiseras  på  olika  sätt 
med utgångspunkt  från kommunernas olika  förutsättningar och 
politiska  vägval. Det  är  inte möjligt  att  ta  fram  en  ”sann”  och 
heltäckande  bild  av  individ‐  och  familjeomsorgens  kvalitet 
genom en undersökning av det här slaget. Måtten och de gjorda 
jämförelserna  ska  ses  som  indikationer  på  de  skillnader  som 
finns mellan kommunerna. Skillnaderna kan sedan ges ytterligare 
förklaringar. 
 
Samtliga  kommuner  i  nätverket  har  en  verklig  kostnad  som 
överstiger  standardkostnad.  Sotenäs  har  lägst  kostnad  per 
invånare  och  minst  skillnad  mellan  verklig  kostnad  och 
standardkostnad. Högst  kostnadsandel entreprenad och köp av 
verksamhet har Orust följt av Dals‐Ed . Lägst ekonomiskt bistånd 
per invånare har Sotenäs följt av Strömstad. Samtliga kommuner 
förutom Sotenäs har hög andel försörjningsstödstagare som har 
varit aktuella längre än 1 år.  
 
Kostnaden  per  invånare  vad  gäller  vård  för  vuxna  med 
missbruksproblem  varierar  stort.  Lägst  kostnad  har  Orust. 
Kostnaden  per  invånare  vad  gäller  vård  för  barn  och  ungdom 
varierar  i  nätverket  och  lägst  kostnad  har  Sotenäs.  Snabbast 
handläggning av försörjningsstöd från första besök till pengar på 
kontot har Dals‐Ed. Av de kommuner som mätt redan från första 
kontakt har Tanum kortast handläggningstid. Det skiljer dock inte 
så  mycket  mellan  kommunerna  och  handläggningstiden  är 
relativt  kort  för  nätverket  i  jämförelse  med  andra  nätverks 
jämförelser. 
 
Andelen  avslagsbeslut  skiljer  sig  mellan  kommunerna  liksom 
andelen  som  överklagas  och  ändras  i  högre  instans.  Det  är 
skillnad  på  hur  socialsekreterarna  fördelar  sin  arbetstid  i 
nätverkets  kommuner.  I  Sotenäs  är  andelen  direkt  tid  med 
brukare högst. Information till kommunens invånare är en viktig 
kvalitetsfråga. Kan man  ta del och  finna  svar på viktiga  frågor? 
Kommunernas  webbsidor  har  granskats  både  2009  och  2010 
utifrån 13 vanliga medborgarfrågor.  
 
Flertalet  kommuner  har  förbättrat  sig  i  den  senare 
undersökningen.  Kommunernas  servicenivå  via  telefon  och  e‐
post har undersökts av ett externt företag. Servicenivån varierar 
mellan  kommunerna  och  sammantaget  har  Sotenäs  högst 
tillgänglighet  och  kortaste  svarstider.  Brukarnas  nöjdhet  har 
undersökts  via  enkät.  Överlag  är  brukarna  nöjda  med 
bemötande, information, hjälpen och tillgängligheten. Nöjdast är 
brukarna i Tanum. Leder verksamhetens insatser till att brukaren 
”klarar sig själv” efter avslutad kontakt? Respektive kommun har 
följt  upp  försörjningsstödstagare,  barn  och  ungdomar  samt 
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vuxna  1  år  efter  avslutad  insats.  Resultatet  är  gott  i  flertalet 
kommuner  och  högst  resultat  har  Färgelanda,  Orust  och 
Strömstad. 
 
   =Högst     =Lägst 

 

D
als‐Ed

 

Färge
lan

d
a 

Lyse
kil 

O
ru
st 

So
te
n
äs 

Strö
m
sta

d
 

Tan
u
m
 

Tjö
rn
 

Standardkostnad
1)
  20%  38%  34%  118%  8%  22% 31% 140%

Kostn, försörjningsstöd  724  626  741  518  245  255 446 628

Längdförsörjningsstöd
2)
  44%  44%  52%  36%  15%  63% 44% 42%

Ejbrukarrelaterad tid  18%  14%  25%  17%  22%  25% 28% 20%

Handläggningstid
3)
  293  107  248  412  236  265 270 217

Rättssäkerhet
4)
  0%  0%  0%  0,3%  0%  0% 6% 1%

Information  44%  85%  59%  85%  85%  69% 85% 56%

Tillgänglighet, telefoni
5)
  56%  33%  56%  33%  67%  33% 56% 56%

Tillgänglighet, e‐post
6)
  77%  89%  67%  77%  100%  22% 67% 55%

Återaktualisering:                   

‐försörjningsstöd
7)
  36%  95%  83%  94%  67%  100% 62% 68%

‐övrigt
8)
  59%  87%  72%  90%  86%  84% 76% 71%

Nöjd‐Brukar‐Index  77  81  76  79  79  83 86 77

 
1) Procentavvikelse från standardkostnad 
2) Andel personer med försörjningsstöd över 1 år 
3) Ackumulerat antal dagar i snitt för ansökan och anmälan 
   gällande barn/ungdom och vuxna 
4) Andel avslagsbeslut som ändrats i slutlig instans 
5) Andel lyckade kontaktförsök med en handläggare 
6) Andel besvarade e‐post inom 2 dygn 
7) Andel som inte återaktualiserats inom 1 år 
8) Andel som inte återaktualiserats inom 1 år (ackumulerat för  
  barn/unga och missbruk/vuxenvård) 

LSS-verksamhet 
Nätverket  Bohuslän  är  ett  av  tjugotvå  nätverk  som  ingår  i  det 
treåriga  nationella  jämförelseprojektet.  De  kommuner  som 
deltar  i  nätverket  är  Dals‐Ed,  Färgelanda,  Lysekil,  Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn. Tillsammans  finns 
det knappt 100 000 invånare i dessa kommuner.  
Nätverket har tidigare publicerat rapporterna ”Särskilt boende – 
en  jämförelse  av  äldreomsorgen  ur  ett  medborgarperspektiv” 
2008‐03‐18, ”Hemtjänst – en jämförelse av äldreomsorgen ur ett 
medborgarperspektiv”  2008‐10‐15,  ”Grundskolan  –  en 
jämförelse  av  kommunens  grundskola  ur  ett  medborgar‐
perspektiv”  2009‐05‐28,  ”Förskola  –  en  jämförelse  av 
kommunens  förskoleverksamhet  ur  ett  medborgarperspektiv” 
2009‐12‐11 och ”Individ‐ och Familjeomsorg – en  jämförelse av 
kommunens  individ‐  och  familjeomsorg  ur  ett  medborgar‐
perspektiv” 2010‐07‐01. I denna sjätte rapport har nätverket haft 
uppdraget  från  sin  styrgrupp  att  jämföra  Lagen  om  stöd  och 
service (LSS) ur ett medborgarperspektiv. 
 
Projektgruppen  har  i  sitt  arbete  hämtat  statistik  och  uppgifter 
från centrala dataregister där det visat sig möjligt. Merparten av 
måtten  har  dock  fått  undersökas  lokalt  genom  att  ibland  göra 
retrospektiva  studier  och  ibland  genomföra  undersökningar 
under  gemensamma  undersökningsveckor.  Bohusläns  nätverk 
har  valt  att  titta  på  verksamheten  för  funktionsnedsatta  ur 
främst elva olika delar.  

Rapporten består av följande delar: 
 
• Insatser och kostnader  
• Utredningstid  
• Verkställighetstid  
• Kostnad per utredning  
• Rättssäkerhet – andel beslut som överklagats och ändrats av 
Förvaltningsrätt  

• Informationsgivning  
• Tillgänglighet  
• Kvalitetsbild i grupp‐ och serviceboende  
• Kvalitetsbild i daglig verksamhet  
• Brukarnas nöjdhet med daglig verksamhet  
•  Andel brukare med personlig assistans som väljer annan 
utförare än kommunen  

• Sammanfattande bild  
 
Verksamheten  för  funktionsnedsatta  bedrivs/organiseras  på 
olika  sätt  med  utgångspunkt  från  kommunernas  olika 
förutsättningar  och  politiska  vägval.  Det  är  inte möjligt  att  ta 
fram en ”sann” och heltäckande bild av verksamhetens kvalitet 
genom en undersökning av det här slaget. Måtten och de gjorda 
jämförelserna  ska  ses  som  indikationer  på  de  skillnader  som 
finns mellan kommunerna. Skillnaderna kan sedan ges ytterligare 
förklaringar. 

Sammanfattning 
Lysekil  är  enda  kommunen  i  nätverket  som  har  högre 
standardkostnad  än  rikets  genomsnitt  och  som  därmed  får 
bidrag  i  utjämningssystemet.  I Dals  Ed,  Färgelanda  och  Tanum 
finns  ett  samband  mellan  ökade  insatser,  personer  och 
kostnader.  I  övriga  kommuner  finns  inte  detta  samband. 
Variationen  är  också  stor  mellan  kommunerna  avseende 
kostnaden  per  person  i  bostad med  särskild  service  och daglig 
verksamhet.  
Hur  lång tid får brukaren vänta på att en utredning blir klar och 
en  beslutad  insats  genomförs?  Nätverket  har  jämfört 
utredningstiden  för  alla  insatser  och  verkställighetstiden  för 
bostad  med  särskild  service  för  vuxna  och  kontaktperson. 
Strömstad  har  kortast  utredningstid  och  verkställighetstiden 
varierar stort mellan kommunerna och  insatserna. En osäkerhet 
finns i resultaten då det är ett litet antal.  
Det  är  stora  skillnader  i  kostnaderna  per  utredning  mellan 
kommunerna. En utredning kostar 2,7 gånger mer  i Färgelanda 
än i Lysekil. En viss osäkerhet i resultatet finns då arbetstiden för 
LSS‐utredningar har skattats.  
Andelen beslut som ändrats i Förvaltningsrätt har undersökts och 
det  är  överlag  en  låg  andel.  Däremot  skiljer  sig  andelen 
avslagsbeslut.  Endast  fyra  av  kommunerna  har  beslut  som 
överklagats och i dessa finns också beslut som ändrats.  
Information  till kommunens  invånare är en viktig kvalitetsfråga. 
Kan man  ta del och  finna svar på viktiga  frågor? Kommunernas 
webbsidor  har  granskats  utifrån  12  vanliga  medborgarfrågor. 
Resultatet varierar  stort mellan kommunerna. Ett gott exempel 
är Orust där man får svar på samtliga frågor.  
Kommunernas servicenivå via telefon och e‐post har undersökts 
av  ett  externt  företag.  Telefontillgängligheten  varierar  stort 
mellan  kommunerna  liksom  svarstiderna på  e‐post.  Lysekil och 
Sotenäs har bäst servicenivå på telefon och endast Orust når upp 
till  godkänd  nivå  på  e‐post.  Beaktansvärt  är  att  det  hos  sju 
kommuner finns frågor som inte alls besvarats inom två veckor.  
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Kommunerna  har  jämfört  kvalitetsbilden  i  bostad med  särskild 
service för vuxna och resultaten skiljer inte mycket. Generellt har 
brukarna  stort  inflytande  i  sitt  boende  och  över  sina 
fritidsaktiviteter. För daglig verksamhet skiljer sig resultatet mer 
än  för  grupp‐  och  serviceboende.  Här  har  Färgelanda  och 
Strömstad bäst resultat.  I denna undersökning har vi  inte funnit 
någon tydlig samvariation mellan kostnaden per brukare i daglig 
verksamhet och resultatet för de kvalitetsmått vi jämfört.  
 
Brukarnas  nöjdhet  med  daglig  verksamhet  har  undersökts. 
Färgelanda  och  Munkedal  är  de  kommuner  som  har  nöjdast 
brukare.  I  denna  jämförelse  finns  ett  visst  samband  mellan 
kostnad per brukare och brukarnas nöjdhet.  
 
Av nätverkets  kommuner  är det  endast  i Dals‐Ed  som  samtliga 
brukare med personlig assistans väljer kommunen som utförare. 
Trenden är att andelen som väljer annan utförare ökar över  tid 
och  att  ju  fler  som  har  insatsen,  ju  högre  andel  anlitar  annan 
utförare än kommunen. 
 
Jämförelserna omfattar  flera olika områden  som  redovisas  i ett 
stort  antal  nyckeltal.  För  att  skapa  en  översiktlig  helhetsbild 
redovisas  tolv  viktiga  nyckeltal  i  form  av  ett  polärdiagram 
(spindeldiagram). De  tolv nyckeltalen är grupperade  i  fyra olika 
dimensioner  med  tre  nyckeltal  i  varje  dimension.  De  fyra 
dimensionerna är kostnadsnivå, verksamhetskvalitet, effektivitet 
samt tillgänglighet och information.  
 
Dimensionen  kostnadsnivå  består  av  nyckeltalen  kostnader  i 
särskilt boende, kostnader i daglig verksamhet samt kostnad per 
utredning. 
  
Nyckeltalen  i  gruppen  effektivitet  består  av  utrednings‐  och 
verkställighetstid samt rättssäkerhet.  
 
De tre kvalitetsnyckeltalen är kvalitet i grupp och serviceboende, 
kvalitet i daglig verksamhet samt brukarnöjdhet.  
 
Tillgänglighet  per  telefon  och  e‐post  samt  informationskvalitet 
på  hemsidan  utgör  de  tre  nyckeltalen  i  dimensionen 
tillgänglighet och information.  
 
Kommunernas värde för varje nyckeltal redovisas relativt övriga 
kommuner  där  bästa  kommuner  får  nio  poäng,  nästa  bästa 
kommun åtta poäng ner till kommunen med sämst värde som får 
en poäng. För dimensionen kostnader anses  låga kostnader var 
en positiv  faktor varför kommunen med  lägst kostnader  får nio 
poäng. 

Dals-Ed  
Dals‐Ed har relativt övriga kommuner  i nätverket  låga kostnader 
men klarar ändå att upprätthålla en bra kvalitet i verksamheten. 
Kvalitén  i  grupp‐  och  serviceboende  är  bäst  i  hela  nätverket. 
Effektiviteten  i  form  av  utrednings‐  och  verkställighetstid  samt 
rättssäkerhet är genomsnittlig för nätverket. Tillgängligheten per 
telefon  och  e‐post  är  bra. Det  enda  område  som  ligger  under 
genomsnittet är information på hemsidan.  

 
 
 

Färgelanda  
Färgelanda  är  den  kommun  som  har  högst  kvalitet  i 
verksamheten,  men  Färgelanda  har  samtidigt  en  hög 
kostnadsnivå. Effektiviteten är hög med för nätverket bra värden 
för utredningstid och rättssäkerhet. Information på hemsida och 
tillgänglighet via  telefon  ligger under genomsnittet, däremot är 
tillgängligheten per e‐post över genomsnittet. 
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Lysekil  
Lysekils  kostnader  för  LSS‐verksamheten  är  bland  de  lägsta  i 
nätverket.  Kvalitén  i  form  av  brukarnas  nöjdhet  och  kvalitén  i 
grupp‐ och serviceboende är lägst i jämförelsegruppen. Däremot 
ligger  kvalitén  i  daglig  verksamhet  över  genomsnittet. 
Tillgänglighet per telefon och information på hemsidan tillhör de 
bästa i nätverket, däremot är tillgängligheten per e‐post bland de 
sämsta  i  nätverket.  Effektiviteten  i  form  av  utrednings‐  och 
verkställighetstid  samt  rättssäkerhet  är  genomsnittlig  för 
nätverket. 

 
 

Orust  
Orust har  låg kvalitet  i verksamheten relativt övriga kommuner, 
även  brukarnöjdheten  ligger  under  genomsnittet.  Kostnaderna 
för  grupp‐ och  serviceboende  är högst  i nätverket, däremot  är 
kostnadsnivån  i  övrigt  låg.  Effektiviteten  i  form  av  utrednings‐ 
och  verkställighetstid  samt  rättssäkerhet  är  bättre  än 
genomsnittet  för nätverket. Orust har starka värden  i avseende 
information, både vad gäller tillgänglighet per telefon och e‐post 
och information på hemsidan. 

 
 
 

Sotenäs  
Sotenäs är den kommun som har det bästa sammantagna värdet 
av alla kommunerna i nätverket. Sotenäs har genomsnittliga eller 
bättre värden än genomsnittet på alla områden. Kostnadsnivån 
är  förhållandevis  låg  samtidigt  som  kvalitén  är  hög  och 
effektiviteten  bäst  i  nätverket.  Sotenäs  har  starka  värden 
avseende  information, både vad gäller  tillgänglighet per  telefon 
och e‐post samt information på hemsidan. 

 
 

Strömstad  
Strömstads  kostnadsnivå  är  den  högsta  av  kommunerna  i 
jämförelsegruppen.  Kvalitén  i  grupp‐  och  serviceboenden  och 
daglig verksamhet är god, däremot ligger brukarnöjdheten under 
genomsnitten.  Effektiviteten  i  form  av  utrednings‐  och 
verkställighetstid  samt  rättssäkerhet  är  bättre  än  genomsnittet 
för  nätverket.  Tillgängligheten  per  telefon  är  bra  medan 
informationskvalitén på hemsidan och tillgängligheten sämre än 
genomsnittet. 
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Tanum  
Tanums kostnader  för  LSS‐verksamheten är något  lägre än den 
genomsnittliga. Kvalitén  i grupp‐ och serviceboenden och daglig 
verksamhet  samt brukarnöjdhet  är  sammantaget den  lägsta  av 
alla  kommunerna  i  jämförelsegruppen.  Effektiviteten  är 
sammantaget  genomsnittlig med  bra  värden  för  rättssäkerhet 
och verkställighet medan utredningstiden är bland den  längsta  i 
nätverket. Värden för tillgänglighet och information på hemsidan 
är något bättre än genomsnittet. 

 

Tjörn  
Tjörn har kostnader som ligger under genomsnittet men kvalitén 
i  verksamheten  och  brukarnöjdheten  ligger  ändå  över 
genomsnittet i nätverket. Effektiviteten i form av utrednings‐ och 
verkställighetstid  samt  rättssäkerhet  är  genomsnittlig  för 
nätverket.  Även  tillgängligheten  per  telefon  och  e‐post  och 
informationskvalitén på hemsidan är genomsnittlig. 
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Ekonomifunktion 

Inledning 
På senare år har mätningar av alla de slag blivit allt vanligare. Det 
övergripande  syftet  med  all  benchmarking  är  att  generera 
kunskap  om  den  egna  verksamheten  genom  att  spegla 
verksamheten mot andras. Ibland mäts verksamheter med syftet 
att utröna om de fullgör sitt uppdrag och som ett sätt att stärka 
ansvarsutkrävandet.  I  andra  fall  initieras  mätningar  och 
jämförelser  som en del  i den  interna  verksamhetsutvecklingen. 
Vid  jämförelserna  framträder  goda  exempel  som  andra  kan  ta 
efter och en effekt blir därmed att kunskap  sprids mellan olika 
organisationer.  KommunForskning  i  Västsverige  (KFi)  har 
tillsammans  med  ett  flertal  västsvenska  kommuner  drivit  ett 
projekt  som  handlar  om  att  jämföra  ekonomifunktioner. 
Deltagarna  under  hela  projekttiden  har  varit  Marks  kommun 
samt  de  nordbohuslänska  kommunerna  Lysekil,  Munkedal, 
Sotenäs, Strömstad och Tanum. Utgångspunkten  i projektet har 
–  i enlighet med den grundläggande  tanken som benchmarking 
vilar på – varit att de  systematiska  jämförelserna  skall bidra  till 
lärande  om  den  egna  verksamheten.  Genom  att  relatera  den 
egna  verksamheten  till  andra  verksamheter  har  ett  sådant 
lärande uppnåtts  inom projektet. Jämförelserna har genomförts 
under  tre år och har därför varit uppdelade  i olika delprojekt.  I 
det  första  delprojektet  sammanställdes  statistiska  uppgifter  av 
olika slag för de deltagande kommunerna. Det var uppgifter om 
allt  från  olika  kostnadsmått  för  ekonomifunktionerna  till  antal 
ekonomer. Därutöver genomfördes en enkätundersökning för att  

kartlägga  ekonomernas  arbetssätt  och  uppfattningar  om 
arbetsprocessen.  Därefter  genomfördes  ytterligare  ett 
delprojekt. Den  tillämpade metoden var återigen en enkät men 
den här gången var den  riktad  till användarna. Med användare 
avsågs  politiker  och  budgetansvariga  tjänstemän.  Frågorna  i 
enkäten  handlade  om  hur  dessa  aktörer  uppfattade 
ekonomifunktionens  arbete  och  andra  ekonomirelaterade 
frågor.  Resultatet  från  de  två  första  delprojekten  har 
avrapporterats och visar att det  förekommer skillnader av olika 
slag.  Vidare  har  kvaliteten  på  de  deltagande  kommunernas 
årsredovisningar bedömts och redovisats. Innan mätningarna var 
fullbordade  uppdaterades  uppgifterna  från  det  första 
delprojektet  och  enkäten  till  ekonomerna  genomfördes  igen. 
Som  framgår  av  beskrivningen  har  en mängd  olika mätningar 
genomförts  och  det  finns  därmed  en mycket  omfattande  data 
som  beskriver  ekonomifunktionerna  i  de  deltagande 
kommunerna. Det är naturligtvis en styrka för att kunna jämföra 
ekonomifunktionerna  och  därigenom  uppnå  ett  lärande. 
Samtidigt  har  den  omfattande mängden  data medfört  att  det 
varit svårt att  få en samlad bild av respektive ekonomifunktion. 
Syftet med  denna  rapport  är  att  sammanfatta  resultatet  i  en 
modell där den insamlade datan sammanställs och ger en samlad 
bild  av  respektive  ekonomifunktion.  I  det  följande  avsnittet 
presenteras  den  utvecklade  modellen.  Utgångspunkten  för 
modellen  var  som  tidigare nämnts att den  skulle ge en  samlad 
bild av situationen för respektive ekonomifunktion. Det betyder 
att  olika  uppgifter  vägts  samman.  Det  är  således  aggregerade 
uppgifter  som presenteras  i modellen.  I avsnitt 3  redovisas alla 
underliggande uppgifter som använts i modellen. Avslutningsvis, 
i avsnitt 4, förs ett sammanfattande resonemang. 

 

 

En samlad bild av mätningarna 
Modellen  som  utvecklats  för  att  leverera  en  samlad  bild  av 
mätningarna  består  av  fyra  perspektiv  vilka  är  relaterad  till 
resursomvandlingskedjans fyra delar. Det första perspektivet är 

 resurser vilket handlar om hur mycket  resurser  som  satsats på 
respektive  ekonomifunktion.  Perspektiv  två  och  tre  beskriver 
ekonomifunktionens  arbetssätt  respektive  resultat.  Det  fjärde 
perspektivet beskriver den av användarna upplevda nyttan med 
ekonomifunktionen. 
 

 
  Mätpunkter i resursomvandlingskedjan 
 
Respektive perspektiv utgörs av fyra olika mätningar som ser ut 
enligt följande: 

Resurser 
 Invånare per ekonom 

 Invånare per ekonomiassistent 

 Kostnad ekonomifunktion per invånare 

 Ekonomifunktionens nettokostnad i relation till kommunens 
nettokostnad 

 

Arbetssätt 
 Ekonom per anställd vid ekonomifunktionen 

 Utbildning av ekonomer 

 Förståelse för verksamheten (enligt tjänstemän och politiker) 

 Kontrollorientering (enligt ekonomerna och granskning) 
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Resultat 
 Aktuella och anpassade rapporter (enligt tjänstemännen) 

 Informationsförmedling (granskning) 

 Pedagogisk förmåga (enligt politikerna) 

 Tillgänglighet (enligt tjänstemännen) 

Nytta 
 Ekonomifunktionens betydelse (enligt politikerna) 

 Relevanta och genomarbetade förslag (enligt politikerna) 

 Stöd som samtalspartner och utredare (enligt tjänstemännen) 

 Stöd vid planering och uppföljning (enligt tjänstemännen) 
 
Respektive  mätning  består  i  sin  tur  av  ett  varierande  antal 
uppgifter  som  hämtats  från  datan  som  samlades  in  i  samband 
med delprojekten. Vilka uppgifterna är  redovisas  i det  följande 

avsnittet. De  fyra  olika mätningarna  inom  varje  perspektiv  har 
rangordnats  utifrån  utfallet.  Eftersom  gruppen  består  av  sex 
kommuner  har  en  rangordning  skett  från  ett  till  sex.  En 
bestämning  har  gjorts  utifrån  vad  som  normativt  sett  är  att 
föredra  (exempelvis  låga  kostnader  för  ekonomifunktionen  i 
relation  till  invånare är att  föredra  framför hög eller att en hög 
grad  av  tillgänglighet  är  att  föredra  framför  en  låg  grad).   Den 
kommun som har det bästa utfallet erhöll en sexa och den som 
erhöll det sämsta utfallet en etta. Det betyder att jämförelserna 
är relativa. De fyra perspektiven och de sexton olika mätningarna 
har  sammanställts  i  ett polärdiagram.  Struktur  för modellen  är 
således  inspirerad  av  de  finansiella  profilerna  vilka  utvecklats 
inom ramen för forskningsverksamheten vid KFi och används för 
att benchmarka finansiell ställning och utveckling.  I det följande 
redovisas profilerna för respektive ekonomifunktion vilket ger en 
bild av läget i relation till övriga i gruppen. 

 
 
 

Lysekil 
Lysekil redovisar en profil som tillhör den svagare gruppen bland 
jämförelsekommunerna. Bäst blir utfallet rörande 
resursdimensionen: kommunen satsar inte mycket i relation till 
övriga kommuner på sin ekonomifunktion. Eftersom inte  

 
kommunen faller ut lika starkt i övriga dimensioner kan frågan 
ställas om mer resurser eventuellt skulle kunna leda till 
förbättringar i de övriga perspektivet. Tidigare resultat i 
jämförelseprojektet indikerar emellertid att sambandet mellan 
satsade resurser och resultat är svagt. 
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Mark 
Mark redovisar en profil som överlag gör att kommunen placerar 
sig i den grupp som faller ut bättre än övriga. Jämförelsen ger en 
indikation på att förbättringar kan ske inom  

 
 
dimensionen arbetssätt där utfallet är svagt relativt övriga. För 
tre av nyckeltalen i detta perspektiv faller Mark sämst ut i 
gruppen. 

 

 

Munkedal 
Munkedal redovisar en relativt stark profil över lag. Det nyckeltal 
som sticker ut är ekonomifunktionens betydelse. Nyckeltalet 
fångar den betydelse som politikerna tilldelar  

 
 
ekonomifunktionen. Att en ekonomifunktion som faller väl ut i 
övriga avseenden inte tillmäts någon större betydelse av 
politikerna är givetvis intressant och tankeväckande. 
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Sotenäs 
Sotenäs redovisar en profil som placerar kommunen i gruppen 
med kommuner som faller ut lite sämre än de övriga. Den 
dimension som faller ut bäst är arbetssätt och där är det en god  

 
 
utbildningsnivå samt en hög kontrollorientering som får 
genomslag. Men för samtliga perspektiv indikerar utfallet i 
jämförelserna att det finns en förbättringspotential. 

 

Strömstad 
Strömstad är kanske den kommun där profilen ger den mest 
splittrade bilden. Det gör utfallet mer svårtolkat. Något som  
 
 

 
 
förefaller vara tydligt är dock att kommunen faller sämre ut 
beträffande satsade resurser. Eftersom övriga dimensioner faller 
bättre ut förefaller de satsade resurserna leda till ett gott 
resultat. 
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Tanum 
Tanum redovisar den klart starkaste profilen i gruppen. Utan att 
satsa mest resurser på ekonomifunktionen uppnås goda resultat 
jämfört med övriga jämförelsekommuner. Det är svårt att utifrån  
 

 
 
profilen peka på några uppenbara förbättringsområden. Den 
dimension som faller sämre ut än övriga är resursdimensionen, 
men även den faller ut bland de bättre. 
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Upphandling & Inköp 
Kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum 
har  ett mångårigt  samarbete  i  inköps‐ och upphandlingsfrågor. 
Under 2007 vidareutvecklades samarbetet blanda annat genom 
att kommunerna anställde en gemensam upphandlingschef med 
organisatorisk placering  i Lysekil.  I respektive kommun finns det 
dessutom  en  upphandlare  som  deltar  i  det  gemensamma 
upphandlingsarbetet. 
 
Avsikten  med  det  utökade  samarbetet  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  inköps‐  och 
upphandlingspolicy med riktlinjer. 
 
Det  ökade  samarbetet  baseras  på  en  gemensam 
upphandlingsplan där de olika upphandlingarna  fördelas mellan 
kommunernas upphandlare.   Gemensamt genomförs även vissa 
utbildningar  för  såväl  upphandlare  som  berörda  verksamhets‐ 
och  inköpsansvariga.  Under  2010  kommer  det  att  ske  en  del 
lagändringar  som berör upphandlingsområdet vilket medför ett 
behov  av  att  uppdatera  och  justera  policy,  riktlinjer  och 
arbetssätt  med  åtföljande  utbildning  av  kommunernas 
upphandlare och beställare. 

Statistiska uppgifter 
Av nedanstående statistik framgår antalet genomförda/slutförda 
upphandlingar  samt  antalet  fakturor  av  olika  slag  under  2010. 
Upphandlingarna som redovisas är dels samordnade och dels de 
kommunspecifika.  

Elektronisk handel 
Kommunerna Tanum, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Lysekil 
har  träffat  avtal  om  samarbete  kring  elektronisk  handel. 
Samarbetet mellan kommunerna syftar till att 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 har kommunerna  ingått ett samarbete om 
upphandling, anskaffning, administration och drift av  IT‐stöd för 
E‐handel, fakturahantering och upphandlingsadministration. 
 
   Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum

e‐handel (beställningar)  0  2 008  2 023  1 417 1 768

Scannade fakturor  3 290  12 448  11 991  19 434 15 836

E‐fakturor  758  5 315  12 916  4 083 4 206

Pappersfakturor  20 674   ‐  2 036  1 591 3 700

 

E-handel och faktureringssätt 
Munkedal, Sotenäs och Tanum har under 2008 etablerat drift av 
det upphandlade e‐handelssystemet medan Lysekil har påbörjat 
driftstart under 2010. Strömstad har valt att avbryta samarbetet 
med övriga kommuner avseende e‐handel och träffat avtal med 
sin leverantör av ekonomisystem. 
 
  Lysekil  Munkedal  Sotenäs  Strömstad  Tanum

Formaliserade 
direktupphandlingar  12  6  1 8 5

Antalet förenklade 
upphandlingar  9  3  4 16 27

Antalet öppna 
upphandlingar  2  0  0 2 2

Antalet gemensamma 
upphandlingar  8  5  10 11 7

‐varav genomfört av resp   
kommun  0  0  0 1 3

Avslutade upphandlingar 2010 
När det gäller siffrorna för de kommunspecifika upphandlingarna 
så  går det  inte  att  jämföra dem mellan de olika  kommunerna. 
Här  är  redovisningen  olika.  Vissa  kommunspecifika 
upphandlingar  enligt  ovan  har  genomförts  utan upphandlarens 
inblandning  eller  att  upphandlaren  bara  annonserat  den  och  i 
vissa  fall  har  upphandlaren  genomfört  hela  upphandlingen. 
Sedan  förekommer  det  ett  mörkertal  av  upphandlingar  som 
genomförs  av  förvaltningar  och  bolag  själva  och  som  inte 
kommer  till  upphandlarens  kännedom  och  således  inte  finns 
redovisade. Så  jämförelse får ske  inom respektive kommun från 
nu och kommande år. 
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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  tagits  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. 

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. Från och med 2010 
har  Lysekil  och  Munkedal  gemensamt  bildat  räddningstjänst‐
förbundet  ”Mitt  Bohuslän”  som  ansvarar  och  utför  den 
räddningstjänst  som  åligger  kommunerna.  Tanum,  Strömstad 
och Sotenäs samverkar bland annat kring befälsberedskap. 

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

Miljöverksamhet 
Utredning  pågår  om  att  bilda  ett  kommunalförbund  för  bland 
miljötillsyn. 

Biogasutredning 
Lysekil,  Munkedal,  Sotenäs  och  Tanum  utreder  genom  sitt 
renhållningsbolag RAMBO AB i samarbete med Uddevalla Energi 
AB möjligheterna och förutsättningarna för att  i ett biogasbolag 
tillvarata bland  annat matavfall,  avloppsslam  för produktion  av 
fordonsgas. 

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

Överförmyndare 
Samarbetet  kommer  att  utvidgas  från  och  med  2011  genom 
tillskapande  av  en  gemensam  förvaltningsorganisation 
stationerad  i Uddevalla.   Utöver kommunerna  i norra Bohuslän 
deltar Uddevalla och Färgelanda i detta samarbete.  
 

Personal- och lönesystem 
Lysekil,  Munkedals  och  Sotenäs  kommuner  har  påbörjat  ett 
projekt  som  syftar  till  att  upphandla  och  installera  ett 
gemensamt personalsystem fr o m 2012. 

Besöksnäringen 
Inom  ramen  för  samarbetet  norra  Bohuskommunerna  sker  ett 
samarbete kring besöksnäring och turistfrågor. 

GIS-tjänster 
Munkedal,  Tanum  och  Strömstads  kommuner  samverkar  vid 
hanteringen  av  GIS‐tjänster  (  geografiskt  informationssystem  ) 
avseende  kartering  av  gator,  vägar,  ledningsnät,  fysisk 
kartinformation med mera. 

Växel- och telefonitjänster 
Lysekil,  Munkedal  och  Sotenäs  har  gemensam  central 
växelfunktion.  

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  respektive  energirådgivare  som  köps  av 
Uddevalla och en GIS‐samordnare  som delas mellan Munkedal, 
Strömstad och Tanum. 

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

Näringslivsverksamhet 
Samtliga  kommuner  samverkar  för  att  utveckla  näringslivet  i 
regionen. 

Kustzonprojektet 
Ett  gemensamt  arbete  i  kustkommunerna  att  finna  arbetssätt 
och åtgärder för ett hållbart nyttjande av kustområdena och den 
marina  miljön.  Inriktningen  ligger  bland  annat  på  båtliv, 
vattenbruk, energiproduktion, fiske och övergödning.  

Bomässa 
Kommunerna anordnade 2010 en bomässa  i Kungshamn  i syfte 
att  öka  antalet  helårsboende  i  kommunerna.  Under  2011 
kommer bomässan att ordnas i Tanum. 
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