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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 under senare år vuxit fram som ett av 
de vanligaste och viktigaste verktygen för verksamhetsut-
veckling. Benchmarking är en process som ofta startar med 
nyckeltalsjämförelser. Nyckeltalsjämförelser ger i första hand 
information om hur kommunen ligger till i förhållande till 
andra. Ambitionen är att nyckeltalsjämförelserna sedan ska 
stimulera till lärande och verksamhetsutveckling.
De fem kommunerna i norra Bohuslän har sedan år 2000 sys-
tematiskt jobbat med och använt benchmarking för jämförel-
ser och verksamhetsutveckling. Samarbetet i norra Bohuslän 
är på 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 verksamhets-
företrädare.
För nionde året i rad publiceras en rapport där det gångna årets 
benchmarkingarbete sammanfattas. Rapporten presenteras vid 
en benchmarkingdag i juni och behandlas och blir därefter 
ett viktigt verktyg i de olika kommunernas planerings och 
uppföljningsarbete. 
Under åren 2008 -2010 deltog de nordbohusländska kom-
munerna tillsammans med Dals-Ed, Färgelanda, Orust och 
Tjörns kommun i det nationella jämförelseprojektet. Med sitt 
fokus på medborgarnytta och verksamhetskvalitet innebar 
jämförelseprojektet en utveckling av benchmarkingarbetet.
Tillsammans med forskare från KFI har kommunerna i norra 
Bohuslän och Marks kommun tagit fram en rapport där jäm-
förelse 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 KFIs tävling om bästa 
årsredovisning. 
För att utveckla jämförelsearbetet ytterligare deltar flera av 
kommunerna i norra Bohuslän i flera nationella nätverk, ex-
empelvis Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) nätverk 
för kvalitetsutveckling (Kvalitet i Korthet). Flera av kom-

munerna i norra Bohuslän har också deltagit i de nationella 
kommunforskningsprogrammen.
Benchmarkingarbetet har en stor potential att vara ett viktigt 
verktyg för verksamhetsutveckling. En viktig förutsättning är 
ett fortsatt stort engagemang från både ekonomer och verk-
samhetsföreträdare.
Till sist ett stort tack 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 att ta fram denna och andra rap-
porter.
Maj 2014
Ekonomicheferna i Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Strömstad 
och Tanums kommuner

Foto: Niklas Almesjö/Scandinav Bildbyrå
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Inledning
På senare år har allt fler av de svenska kommunerna arbetat 
med jämförelser med andra kommuner för att utveckla sin 
verksamhet. Utgångspunkt är att det finns kommuner som 
fungerar bättre än andra och att deras sätt att bedriva verk-
samheten på, bör spridas till övriga kommuner. Arbetssättet 
att utveckla sin verksamhetgenom att jämföra och lära av 
andra brukar benämnas benchmarking.
Kommunforskning i Väst (KFI) gör varje år en studie av vilka 
styrmodeller som är mest populära i kommunerna. Studien 
visar att benchmarking är av de mest populära styrmodellerna 
och att dess popularitet är växande.
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 demokra-
tin.  Studier har visat att en hög andel av Sveriges kommuner 
arbetar med benchmarking, men att de förhoppningar som 
kommunerna har med tekniken inte har realiseras fullt ut. 
Då främst på grund av hinder i form av tidsbrist och oro för 
att nyckeltalen ska användas på felaktigt sätt.

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

verksamheter.
• att ge uppslag till kvalitetsförbättringar och förnyelse av 

kommunernas verksamhet.
• att finna förklaringsfaktorer till varför spännvidden är så 

stor mellan kommunerna avseende: skatteuttag, ekonomisk 
ställning samt kostnader för olika verksamheter.

• att implementera en arbetsmetodik inom benchmarking-
området

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

verksamheter.

Organisation
Benchmarkingarbetet 2013 omfattar följande områden:
• Finansiella jämförelser
• Barnomsorg och grundskola
• Äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, handikappom-

sorg
• VA-verksamhet
• Personal
En styrgrupp har inrättats där ekonomicheferna från respek-
tive kommun ingår. Styrgruppens uppgift är att samordna 
projektet och arbetsgruppernas arbete. Styrgruppen rappor-
terar till kommunstyrelsen. 
För varje delområde finns verksamhetsgrupper som arbetar 
med jämförelser inom sina respektive områden. Dessa grupper 
kan bestå av förvaltningschefer, ekonomer, personalhandläg-
gare och andra verksamhetsföreträdare.

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

Lysekil
Lysekils kommun bildades 1971 genom en sammanslagning 
av kommunerna Stångenäs, Skaftö och Lysekil. Kommunen 
har 14 396 invånare och täcker en yta på 210 km2. 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 tillba-
kagång på samma sätt som i flera andra av de bohusländska 
kommunerna.
Kommunen har under senare år, i syfte att uppnå en effekti-
vare styrning och ledning samt besparingar genom synergief-
fekter, bolagiserat en del av sina verksamheter.
Lysekil styrs sedan valet 2006 av en borgelig allians ledda 
av Folkpartiet.
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Munkedal
Munkedals kommun bildades 1974 genom en sammanslag-
ning av de tidigare kommunerna Munkedal, Svarteborg och 
Sörbygden. Munkedals landareal är 635 km2, vilket är tredje 
största 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 
1000 företag, varav de flesta är enmansföretag eller småföre-
tag med en till fem anställda. Det största företaget i kommu-
nen är pappersbruket Arctic Paper AB. Munkedal styrs sedan 
valet 2010 genom ett samarbete mellan Socialdemokraterna 
och Centerpartiet.

Sotenäs
Sotenäs är den till ytan minsta av kommunerna i norra Bo-
huslän. Kungshamn är centralort i kommunen. Andra orter i 
kommunen är Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand Väjern, 
Hovenäset och 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 tillverknings¬industrin. Livs-
medelsindustrin, 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 genomsnittligt legat lägre än för 
både länet och riket. Kommunens invånarantal har minskat 
något under de senaste åren och uppgår nu till 8 928 invånare. 
Kommunen har kontinuerligt ett födelseunderskott och är 
därför helt beroende av inflyttning för att befolkningen inte 
ska minska. Inflyttning sker framför allt i åldersgruppen 45 
år och uppåt och befolkningen karaktäriseras av att andelen 
personer 55 år och äldre är bland de högsta i riket. Däremot 
är åldersgrupperna 20-44 år kraftigt underrepresenterade vid 
en jämförelse med genomsnittet i riket.

Strömstad
Strömstads kommun bildades år 1967 efter sammanslagning 
av Strömstads stad, Vette kommun och Tjärnö kommun. 
Kommunen domineras av centralorten Strömstad som fick 
stadsrättigheter redan på 1670-talet. Befolkningen har ökat 
med nästan 1400 personer sedan år 2000 och uppgick vid 
årsskiftet till 12480 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 km². Kommunen har en varie-
rad 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 va-
rierad 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, Gottebiten Strömstad AB och Maximat 
Nordby AB. 
För rikets statistik över företagande*1 hamnar Strömstad på 
femte plats efter Åre, Stockholm, Malung-Sälen och Dan-
deryd. Strömstad styrs sedan valet 2010 av en koalition be-
stående av Socialdemokraterna, Moderaterna och det lokala 
Strömstadspartiet.

Tanum
Tanums kommun bildades 1971 genom en sammanslagning 
av Tanums, Kville och Bullarens kommuner. Kommunen har 
12 3303 invånare och spänner över en yta på 909 kvadratkilo-
meter. Den största orten är Grebbestad med 1 900 invånare. 
Centralorten Tanumshede har cirka 1 730 invånare. Andra 
större orter är Fjällbacka och Hamburgsund. Befolkningen 
har de senaste åren ökat i kustsamhällena medan den minskat 
i inlandet. Kommunen sträcker sig från Munkedals kommun 
i söder till Strömstads kommun i norr, utmed havet i väster 
och jordbruksbygd och ”fjäll” i öster. Jord- och skogsbruk 
samt fiske har historiskt varit viktiga näringsgrenar men dessa 
har minskat i betydelse de senaste åren. Dagens näringsliv 
utmärks av ett stort antal småföretag. Handel och turism har 
expanderat kraftigt de senaste åren. Stora arbetsgivare är 
Tanums Fönster, Tanum Strand och Tetra Pac. Tanums kom-
mun har sedan sammanslagningen 1971 styrts av en borgerlig 
majoritet.

1 *Statistiken över företagande visar antalet företag per 1 000 invånare. 
För att inte vilande företag eller företag med mycket
liten verksamhet ska påverka resultatet bygger siffrorna på antal fö-
retag med minst en anställd. Källa: SCB
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Befolkning
Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär lika stora och där-
med i många avseende lätta att jämföra med varandra. Lysekil 
är störst av kommunerna med sina knappa 14 400 invånare 
medan Sotenäs är minst med 8 900 invånare. Strömstad och 
i viss mån Tanum har haft en positiv befolkningsutveckling 
den senaste tioårsperioden medan övriga kommuner har haft 
en vikande befolkningsutveckling. Samtliga kommuner har 
en befolkningsstruktur med relativt hög andel äldre och ett 
negativt födelsenetto. Strömstad, Tanum och Munkedal ökade 
sitt invånarantal under 2013 medan befolkningen i övriga 
kommuner minskade. Regionen norra Bohuslän har varit 
oförändrad den senaste tioårsperioden.

Befolkningsutveckling Lysekil
Lysekil som är den största kommunen i norra Bohuslän har 
14 369 invånare. Lysekil befolkning har minskat med cirka 
400 personer den senaste tioårsperioden. Under 2013 minska-
de invånarantalet med 27 personer Beroende på befolknings-
stukturen har kommunen haft ett negativt födelsenetto under 
2000-talet. Ett positivt flyttnetto på 45 personer begränsade 
befolkningsminskningen.

Befolkningsutveckling Munkedal
Munkedal har tappat drygt 260 invånare sedan 2002 och hade 
vid det senaste årsskiftet 10 205 invånare. Munkedal som i 
början på 2000-talet en förhållandevis stor befolkningsminsk-
ning varje år har nu stabiliserat sitt invånarantal och ökade 
med 32 personer under 2013. Befolkningsökningen under 2014 
berodde på ett positivt flyttnetto med 40 personer. Munkedals 
födelsetal är tillsammans med Strömstads födelsetal de högsta 
i regionen norra Bohuslän.

Befolkningsutveckling Sotenäs
Sotenäs som är den minsta av de fem kommunerna i norra 
Bohuslän har 8 928 invånare. Sotenäs har den sämsta befolk-
ningsutvecklingen i norra Bohuslän. Kommunens befolkning 
har sedan 2002 minskat med 460 personer. Minskningen beror 
främst på att kommunen med en befolkningsstruktur med 
en stor andel äldre har ett negativt födelsenetto. Sotenäs i 
likhet med de andra kustkommunerna i norra Bohuslän en 
förhållandevis hög inflyttning men redovisade 2013 ett mindre 
negativt flyttnetto på två personer.
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Befolkningsutveckling Strömstad
Strömstad som har haft den mest positiva befolkningsutveck-
lingen av kommunerna i norra Bohuslän hade vid senaste 
årsskiftet 12 480 invånare, en ökning med 200 personer sedan 
2012. Sedan 2002 har kommunens befolkning ökat med 185 
personer. Ökningen under den senaste tioårsperioden beror 
framförallt på en stor inflyttning. Strömstad har också de 
senaste åren haft något högre födelsetal än övriga kommuner 
i norra Bohuslän.

Befolkningsutveckling Tanum
Tanums befolkning ökade med 33 personer under 2013 och 
uppgick den 31 december 2012 till 12 303 personer. Tanums 
invånarantal har ökat något den senaste tioårsperioden. 
Kommunen har haft inflyttningsöverskott varje år de senaste 
tio åren. Födelsenettot har däremot varit negativt varje år se-
dan 1993. Födelsetalen fortsätter att ligga kvar på en låg nivå. 
Kommunen har en relativt hög in- och utflyttning i relation 
till befolkningsmängden.
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Finansiell jämförande analys 
KFI (Kommunforskning i Västsverige) gör varje år en finan-
siell analys över hur de 49 kommunerna i Västra Götaland 
befinner sig finansiellt och har utvecklats i förhållande till 
varandra under en treårsperiod. Analysen är ett komplement 
till den traditionella finansiella analysen som återfinns i års-
redovisningen. 
Analysens olika jämförelser görs dels på traditionellt vis, 
dels i form av en så kallad finansiell profil, vars uppgift är att 
jämföra finansiella nyckeltal och sammanfattande finansiella 
perspektiv mellan kommunerna i länet och riket. Profilen är 
konstruerad som ett polärdiagram. Den innehåller dels fyra 
perspektiv, dels åtta finansiella nyckeltal, som är viktiga ur 
en kommuns finansiella horisont. De fyra perspektiven är 
långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, 
riskförhållande samt kontroll över den finansiella utveck-
lingen. De finansiella nyckeltalen är sådana nyckeltal som är 
vanligt förekommande inom kommunsektorn.
Analysrapporten med de 49 kommunernas finansiella profiler 
utkommer under hösten. Som en försmak görs under våren 
en mindre jämförelse, enbart mellan kommunerna i norra 
Bohuslän. Det är i huvudsak den jämförelsen som ligger till 
grund för de kommunvisa analyserna nedan. 

Resultat
En grundläggande förutsättning för en god ekonomi på lång 
sikt är att de löpande intäkterna överstiger de löpande kost-
naderna. Detta mäts bäst med måttet ”resultat före extraordi-
nära poster”. Många kommuner i Västra Götaland redovisade 
positiva resultat 2013, bland annat till följd av att AFA medel 
betalades tillbaka till kommunerna även under 2013.
Sotenäs och Tanum försämrade resultaten, medan Munke-
dal och Lysekil i stort redovisade oförändrade resultat och 
Strömstad höjd sitt resultat kraftigt. Strömstad hade starkast 
resultat i norra Bohuslän 2013. Vid analys av genomsnittligt 
resultat tre år bakåt redovisar Tanum de bästa resultaten i 
norra Bohuslän med 3,3 % resultat tätt följda av Strömstad 
med 3,1 %. Även Sotenäs och Munkedal redovisar genom-
snittliga resultat som är i linje med God ekonomisk hushåll-
ning. Lysekils kommun redovisar däremot ett genomsnittligt 
resultat på 1,2 % de tre senaste åren vilket är under nivån för 
God ekonomisk hushållning

Finansiell ställning
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Det visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre 
soliditet, desto mindre skuldsättning. Här används soliditet 
inklusive samtliga pensionsförpliktelser. Många kommuner 
i Västra Götaland försämrade sin soliditet under perioden 
2004 till 2009 trots starka resultat och förhållandevis mått-
liga investeringar. Under 2012 förstärkte många kommuner 
soliditeten tack vare förbättrad resultatnivå bland annat till 
följd av att de under året utbetalade AFA medlen. 
2013 förbättrades soliditeten bara för Strömstads kommun. 
Sotenäs, Munkedal och Lysekil försämrade sin soliditet bland 
annat till följd av en ökad pensionsskuld och Tanum höll sin 
soliditet oförändrad. De nordbohusländska kommunernas 
genomsnittliga soliditet ligger generellt något lägre än ge-
nomsnittet för länet. Soliditeten varierar dock kraftigt mellan 
kommunerna både inom Västra Götaland och norra Bohuslän. 
Sotenäs och Strömstad har en betydligt starkare finansiell 
ställning än länsgenomsnittet även om Sotenäs har försämrat 
sin soliditet under året. Munkedal och Lysekil har en avsevärt 
svagare finansiell ställning jämfört med länet medan Tanum 
ligger genomsnittligt. 

Finansiella profiler 2010-2013
Förändringarna av spindlarna under 2013 följer samma trend 
som de senaste åren. De finansiellt svaga kommunerna Mun-
kedal och Lysekil blir allt svagare och Tanum och Strömstad 
fortsatt slåss om förstaplatsen. Sotenäs profil försämras något 
men har en stark långsiktig kapacitet med låg skattesats och 
hög soliditet som gör att man hamnar i mitten av kommun-
gruppen. Strömstad redovisar den starkaste profilen 2013 och 
har inget värde som är sämre än medelvärdet i kommungrup-
pen. Endast bud-getföljsamheten och skattesatsen hamnar på 
medelvärden i jämförelsen och resten av Strömstads mått är 
bäst eller nästbäst. 

7
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Lysekil
Lysekils profil har förbättrats något jämfört med 2012. Detta 
främst beroende på att investeringar ligger på en låg nivå. 
Hög skattesats och negativ soliditet bidrar till en långsiktigt 
svag kapacitet. Kommunen har under många år redovisat 
låga resultat. De senaste årens positiva resultat beror främst 
på återbetalningen av AFA-premierna. 
Budgetföljsamheten är fortsatt låg. Stora negativa avvikelser 
återfinns inom kommunens kärnverksamheter vård, skola och 
omsorg. Kommunens kassalikviditet är god beroende på den 
låga investerings-volymen samt det kassatillskott som AFA-
premierna givit. De finansiella netto-tillgångarna består till 
största delen av tillgångar i dotterbolag.
Eftersom nämnderna inte har lyckats att anpassa sina verk-
samheter efter de ramar kommunfullmäktige anslagit har 
skatten höjts fr o m 2014 med 40 öre. På sikt måste anpassning 
genomföras och kostnaderna minska.
Kommunen måste arbeta med att förbättra styrning och kon-
troll för att stärka resultatet för att på sikt ha en möjlighet att 
konsolidera ekonomin.
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Munkedal
Munkedals finansiella profil försämras jämfört med 2012. Ett 
starkt resultat jämfört med kommungruppen är det enda som 
förbättras från 2012. Försämrad budgetföljsamhet, försämrat 
genomsnittligt resultat och lägre grad av skattefinansierade 
investeringar ger en kraftigt försämrad profil på kontrollsidan 
(den vänstra) jämfört med tidigare år. Dessa förändringar gör 
att kommunens ekonomiska ställning är svagast i kommun-
gruppen i norra Bohuslän. 
Den finansiella profilen har tidigare år präglats av en god kon-
trollsida och en god kortsiktig betalningsförmåga. Långsiktig 
kapacitet och risksidan har varit svag under många år med 
bland annat hög skattesats och låg soliditet. Spindeldiagram-
met för 2013 visar tydligt att den tidigare starka kontrollsidan 
har försämrat i jämförelse med kommungruppen vilket sätter 
kommunens ekonomi på stora prövningar framöver. Kommu-
nen har stort behov av att förbättra den långsiktiga kapaciteten 
och minska den risk som profilens högra sida visar. För att 
förbättra kommunens beredskap och möjlighet att hantera 
risk krävs att skattesatsen sänks och att soliditeten fortsätter 
att stärkas. För att åstadkomma detta krävs goda resultat och 
budgetföljsamhet under flera år. 
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Sotenäs
Sotenäs har en ekonomisk profil som i grunden skiljer sig åt 
från övriga kommuner i norra Bohuslän genom att ha kommun-
gruppens lägsta skattesats och starkaste soliditet vilket innebär 
god långsiktig ekonomisk beredskap. Sotenäs uppvisade 2011 
och 2012 starka resultat före extraordinära poster vilket innebar 
en förbättrad position utifrån perspektiven kontroll och risk. 
Under 2013 redovisade Sotenäs ett svagt resultat före extra-
ordinära poster vilket innebär en försämrad position utifrån 
kontroll perspektivet. Ökad upplåning under perioden 2011 
och 2013 har inneburit ett trendbrott för kommunen vilket 
medfört att de finansiella nettotillgångarna minskat och so-
liditeten försämrats. Tack vare en hög ingående soliditet har 
kommunen ändå den starkaste soliditeten i jämförelsen. Trots 
upplåning, har ändå kassalikviditeten minskat vilket tillsam-
mans med sämre budgetföljsamhet medför att den kortsiktiga 
betalningsberedskapen försämrats avsevärt. De fortsatt stora 
investeringarna påverkar även den långsiktiga kapaciteten 
genom att nyckeltalet skattefinansiering av investeringar blir 
lågt. Den egentliga nämndverksamheten visar 2013 en negativ 
budgetavvikelse vilket till största delen är hänförligt till om-
sorgsverksamhet och gymnasieskola. Tack vare överskott inom 
gemensam verksamhet (pensions och personalomkostnader), 
fastighetsförsäljning samt skatteintäkter och kommunal utjäm-
ning uppnås en liten positiv budgetavvikelse. Skall Sotenäs 
förbättra sin position i kommunjämförelsen krävs att resultatet 
före extraordinära poster förbättras och att investeringarna 
egenfinansieras i större utsträckning.
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Strömstad
Strömstad har också förbättrat sin ekonomiska ställning under 
2013, tack vare ett mycket starkt resultat. I och med det förbätt-
rades fem resultatrelaterade nyckeltal och samtliga perspektiv 
är bättre än medel. Det innebär att Strömstads spindeldiagram 
är bäst inom kommungruppen i denna jämförelse, efter tre år 
som tvåa eller trea. De två svagaste nyckeltalen 2013 är skatte-
sats och budgetföljsamhet, som ligger på en genomsnittlig nivå. 
De tre starkaste nyckeltalen är resultat före extraordinära pos-
ter, skattefinansieringsgrad av investeringarna och finansiella 
nettotillgångar. De förstnämnda är en följd av det starka resul-
tatet, medan det sistnämnda beror på att kommunen har avsatt 
medel för framtida pensioner, vilket inte övriga kommuner har 
gjort. Det goda resultatet 2013 beror främst på engångsintäkter. 
Det underliggande resultatet understiger dock årets budget, 
främst på grund av fortsatt underskott inom omsorgsnämnden. 
Kommunen har en i grunden god ekonomi, bra ekonomiska 
förutsättningar och en fortsatt stark befolkningstillväxt, som 
innebär såväl ökande intäkter som kostnader. Men det är en 
utmaning att balansera intäkts- och kostnadsökningen, såväl 
årligen som över tiden. Färjetrafiken till Norge ger intäkter 
motsvarande en skattekrona, men turismen innebär också mer-
kostnader, särskilt inom infrastruktur. De närmaste åren väntar 
stora investeringar och bland annat därför är det viktigt att 
säkerställa fortsatt höga resultatnivåer för att inte äventyra den 
långsiktiga kapaciteten. Kommunen arbetar målmedvetet med 
en mängd olika åtgärder, som siktar mot förbättrad kontroll 
och handlingsberedskap, på kort och lång sikt.
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Tanum
Tanums kommun har en ekonomisk profil som är stark jämfört 
med övriga kommuner i norra Bohuslän. Profilen för 2013 är 
relativt oförändrad jämfört med 2012 även om resultatet 2013 
inte är lika starkt och skattefinansieringsgraden är något sämre 
i jämförelsen med kommungruppen. Samtidigt harbudgetfölj-
samheten varit mycket god under 2013 vilket sammantaget 
ger profilen ett likartat utseende jämfört med 2012. 
Även om resultaten varit starka de senaste åren har det ändå 
inte räckt för att internfinansiera investeringsverksamheten 
vilket har resulterat i en ökning av låneskulden. Den kortsik-
tiga kapaciteten och utsattheten för risk är sämre än genom-
snittet för kommungruppen. Tanums skattesats är näst lägst 
i kommungruppen.
Om inte den långsiktiga kapaciteten ska försämras och att 
investeringsverksamheten ska kunna internfinansieras i till-
räcklig grad krävs att resultaten kommande år hålls på en hög 
nivå. Sedan 2008 ligger kommunens investeringsvolym på en 
hög nivå vilket det även kommer att göra de kommande åren. 
Tanum har för kommungruppen en genomsnittlig soliditet och 
god kassalikviditet medan de finansiella nettotillgångarna är 
lägst bland kommunerna.
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Ekonomisk analys 
Utöver den jämförande profilanalysen ovan görs jämförelser 
av ett antal viktiga finansiella indikatorer.

Utdebitering
Samtliga kommuner i Norra Bohuslän har en hög utdebite-
ring jämfört med genomsnittet i länet och riket. Munkedals 
kommun har höjt kommunalskatten med 50 öre från 2012. I 
övriga kommuner har inte utdebiteringen förändrats mellan 
2012 och 2013 i någon av kommunerna.

Resultat
Alla fem kommunerna har redovisat positiva resultat de se-
naste tre åren. Sett över den senaste treårsperioden har Tanum 
det genomsnittligt bästa resultatet medan Lysekil har det ge-
nomsnittligt lägsta resultatet

Kostnadsutveckling
För att långsiktigt nå och behålla en ekonomisk balans krävs 
att kommunen har kontroll över kostnadsutvecklingen och att 
kostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna. 
I Strömstad har nettokostnadutvecklingen minskat under 2013 
jämfört med 2012. I Tanum, Sotenäs och Munkedal har net-
tokostnaderna däremot ökat. Detta trots att återbetalningen av 
försäkringspremier från AFA Försäkring gjordes även under 
2013. Sotenäs och Lysekil ligger på relativt höga nettokost-
nadsandelar medans Strömstad redovisar bättre marginaler 
med en nettokostnadsandel på 94,7 procent för 2013. 
Diagrammet visar respektive kommuns nettokostnader i för-
hållande till skatteintäkter och statsbidrag.

Soliditet
Kommunernas långsiktiga finansiella styrka, soliditeten, 
skiljer sig väsentligt åt mellan kommunerna. Munkedal och 
Lysekil har inklusive samtliga pensionsåtaganden, en negativ 
soliditet och därmed ett negativt eget kapital. Sotenäs och 
Strömstad är de kommuner som har högst soliditet. Försäm-
ringen under 2013 beror på en ökning av pensionsskulden då 
avkastningsräntan (RIPS) justerades ner under året. Sotenäs 
försämrade soliditet påverkades dessutom av stora nettoin-
vesteringar (ca 90 mnkr) och ett lågt resultat.

Utdebitering, kr

År Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2013 22,06 22,83 21,31 21,91 21,56

2012 22,06 22,33 21,31 21,91 21,56
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Skola och barnomsorg

Barnomsorg
Den genomsnittliga kostnaden per vistelsetimme i förskola 
varierar mellan kommunerna. Tanum och Strömstad har lägre 
kostnader än Sotenäs.

Grundskola
Lärartäthet
Elevtalen i grundskolan har minskat de senaste åren. Sotenäs 
och Strömstad har behållit samma lärartäthet trots sjunkande 
elevtal. Dessa kommuner har också lägst lärartäthet av kom-
munerna i norra Bohuslän. I Tanum och Lysekil är lärar-
tätheten oförändrad jämfört med 2012. Strömstad har högst 
lärartäthet av kommunerna i norra Bohuslän. 
Resultat år 9 i grundskolan
För att mäta resultaten i grundskolan analyseras hur stor andel 
av eleverna i år nio i grundskolan som har godkänt betyg i alla 
ämnen. Sotenäs är den kommun som lyckas bäst. Munkedal 
och Strömstad har de sämsta resultaten 2013. 
Elevenkäter
Det görs regelbundna uppföljningar av elevernas trivsel i sko-
lan. Uppföljningarna görs i form av enkäter som eleverna 
svarar på. Generellt sett anger de flesta elever att de trivs bra 
i skolan. Sotenäseleverna i år 9 som har bäst studieresultat är 
också de som anger att de trivs bäst i skolan. Munkedal som 
har de svagaste studieresultaten har också sämst värden när 
det gäller elevernas trivsel i skolan. Alla kommunerna har 
förbättrat sina värden jämfört med 2012.
Gymnasiebehörighet
Resultaten i gymnasieskolan följs upp genom att mäta hur stor 
andel av eleverna som fullföljer gymnasiestudierna inom fyra 
år. Munkedal, där mer än 87 procent av eleverna fullföljer 
gymnasieskolan på fyra år, redovisar de bästa resultaten i 
norra Bohuslän. Strömstad som redovisar de sämsta resultaten 
har också försämrade resultat jämfört med 2012. 

Kostnad per vistelsetimme i förskola

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2013 246 230 234

Lärartäthet

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2011 9,1 9,3 9,1 9,6 9,6

2012 9,5 9,3 9,2 9,7 9,6

2013 9,5 9,6 10,2 9,5

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2011 79 87 87 84 81

2012 83 82 83 75 72

2013 82 87 80 73 82
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Omsorgsverksamhet
Bakgrund
Vi är fem kommuner i norra Bohuslän – Lysekil, Munkedal, So-
tenäs, 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 re-
surser 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 hit-
tar 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 utvecklings-
verktyg för verksamheten. Det är när man upprepar en upp-
följning som frågor dyker upp och en process startar. Det är 
viktigt att man använder sig av enhetliga definitioner. 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 ar-
betats fram av ekonomer i respektive kommun. Det fortsatta 
arbetet inriktas på att kombinera detta material med ett ana-
lysmaterial från omsorgsförvaltningarnas olika verksamheter. 
Analysmaterialet inriktas på att ge förklaringar till skillnader 
mellan kommunerna med koppling till kvalitetsaspekter.

Arbetet under 2013
Arbetet under 2013 har ägnats åt att öka jämförbarheten i det 
ekonomiska siffermaterial som tas fram till räkenskapssam-
mandraget. Resultatet från Socialstyrelsens Öppna Jämförelser 
har under år 2013 legat till grund för analys och verksamhets-
utveckling

Framtiden
Inför det framtida arbetet krävs att styrgruppens ansvar tydlig-
görs 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 räkenskaps-
sammandraget. För att förhöja värdet och nyttan med dessa 
jämförelser bör det samarbete som idag pågår mellan kom-
munerna och Fyrbodal avseende Öppna Jämförelser kopplas 
ihop med det fortsatta arbetet. Analys av resultaten bör ske i 
verksamheten och ledas av utsedd ansvarig i förvaltningen.

Invånarjämförelse, invånare 1 nov 2013

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

0-w år 14359 10187 8957 12491 12276

0-20 år 2983 2353 1663 2800 2530

21-w år 11376 7834 7294 9691 9746

0-64 år 10461 7708 6292 9753 9043

65-w år 3898 2479 2665 2738 3233

80-w år 1089 691 793 723 861

85-w år 538 331 422 372 445

80-w % av inv 7,6% 6,8% 8,9% 5,8% 7,0%

85-w % av inv 3,7% 3,2% 4,7% 3,0% 3,6%

Kommentar: Från 2012 har fördelningen mellan åldersgrupperna 
80-w och 85-w kommunerna emellan inte förändrats. Ström-
stad har även 2013 lägst andel 80 år och äldre medan Sotenäs 
fortfarande är den kommun med högst andel äldre befolkning. 
I de flesta av nyckeltalen används invånarantalet för att kunna 
göra en jämförelse av de olika nyckeltalen mellan kommunerna.

rapport 2013.indd   15 2014-06-04   11:10:22



16

Övergripande nyckeltal
Omsorgsförvaltningens totala verksamhet/inv.
Nyckeltalet visar den totala kostnaden för förvaltningen. Här 
ingår samtliga bokförda kostnader exkl. semesterlöneskuld. 
Kostnaden delas sen med det totala antalet invånare i kom-
munen per den 1 nov 2013

Nyckeltal för äldreomsorg
Nettokostnad äldreomsorg per invånare 80-W år
Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för äldre- och 
handikappomsorg. Här ingår bokförda kostnader för äldreom-
sorg; SoL och HSL. Kostnaden divideras med antal invånare 
80 år eller äldre. 
Gemensam kommentar:
Samtliga kommuner har en ökad nettokostnad mellan 2012 
och 2013. I Lysekil har ombyggnationen av ett särskilt boende 
bidragit till de ökade kostnaderna. I Sotenäs är den största 
orsaken de ökade volymerna inom hemtjänstens verksamhet. 
De övriga kommunernas ökning av den totala kostnaden för 
äldreomsorgen beror främst på ökade personalkostnader.
Lysekils kommentar:
En minskning med fem platser i särskilt boende har genom-
förts under 2013. Volymen hemtjänst har ökat med ca 6 % 
jämfört med 2012. Ombyggnad av ett särskilt boende 2013- 
2014 ger ökade kostnader under ombyggnadstiden. En analys 
pågår av kostnader för lokaler och kost då Lysekil jämförel-
sevis bedöms ha höga kostnader. 
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Munkedals kommentar:
Munkedal har en ökad kostnad inom vård och omsorg som 
till största del beror på löneökningar. 
Sotenäs kommentar:
I december 2012 antog kommunfullmäktige en ny äldre-
omsorgsplan i syfte att få underlag för långsiktig planering 
av dessa omfattande delar av nämndens åtagande. Planperio-
den omfattar åren 2013-2020. Nettokostnadsökningen mellan 
2012-2013 beror till största delen på ökade volymer inom 
hemtjänsten. De beslutade biståndsbedömda timmarna har 
ökat från ca 85 000 timmar till drygt 92 000 timmar vilket 
motsvarar en ökning med 8 %. 
Strömstads kommentar:
Strömstad har en ökad kostnad inom vård och omsorg. 
Till största delen består underskottet av högre personalkost-
nader än budgeterat. Behovet av vård- och omsorgsinsatser 
har lett till ökat behov av extrabemanning utöver befintlig 
grundbemanning. Antalet brukare som varit utskrivningsklara 
från sjukhus har genererat höga kostnader. För att minska 
kostnaden för extrabemanning och vikarier har resursenheter 
införts på de största särskilda boendena och i hemtjänsten
Tanums kommentar:
Kostnaderna har ökat vilket beror på att ökade personalkost-
nader inom hemtjänsten och att biståndshandläggningen har 
förstärkts genom köp av tjänster under året, vilket är en för-
ändring jämfört med år 2012. 
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Strukturkostnadsindex äldreomsorg
Strukturkostnadsindex är en indikator på om kommunen har 
högre eller lägre kostnader än de som motiveras av den egna 
strukturen enligt det statliga utjämningssystemet. 
Kommunens kostnader per invånare varierar bland annat 
beroende på strukturella skillnader som gör att behovet av 
kommunala verksamheter, eller kostnaderna för dessa, är 
högre eller lägre än riksgenomsnittet.
Strukturella skillnader utgörs av faktorer som kommunerna 
själva inte i nämnvärd grad kan påverka, till exempel:
• Åldersstruktur
• Invånarnas sociala bakgrund
• Den geografiska strukturen
Avvikelse mot riksgenomsnittet kan förklaras av ambitions-
nivå eller andra strukturella faktorer som inte beaktas i ut-
jämningen.
Nöjd-Kund-Index äldreomsorg
Nyckeltalen är hämtade från socialstyrelsens mätningar.
Gemensam kommentar:
Samtliga kommuner har fått goda omdömen av brukarna och 
håller en hög nivå på inom hemtjänsten under 2013. Lyse-
kils är den kommun som förbättrat siffrorna från 2012. Inom 
särskilda boenden är det Strömstad som utmärker sig och är 
den enda kommunen som bättrat på omdömet från brukarna 
gällande detta nyckeltal. Tanum håller samma nivå som förra 
året. 
Lysekils kommentar:
Arbete pågår med att utveckla kvaliteten inom både hemtjänst 
och särskilda boenden. Utifrån resultatet i Öppna jämförelser 
tas prioriterade förbättringsområden fram. Gemensamma 
förbättringsområden 2013 har varit inflytande, delaktighet 
och trygghet.  Inom hemtjänst är resultatet högt och bättre än 
2012. Specifikt förbättringsarbete för hemtjänsten har varit 
personalkontinuitet. Inom särskilt boende är resultatet 2013 
lägre än 2012. Specifikt förbättringsområde inom särskilt 
boende är sociala aktiviteter.
Arbete med en lokal värdegrund och värdighetsgarantier för 
äldreomsorgen har pågått under 2013 och implementeras un-
der 2014.
Munkedals kommentar:
From 2013 redovisas socialstyrelsen brukarundersökning. 
Jämförelsen mellan åren blir något skev då undersökningen 

Strukturkostnadsindex äldreomsorg, i %

2012 2011 2010

Lysekil 6,1 13,0 10,3

Munkedal 20,9 20,2 17,5

Sotenäs -1,9 -1,5 3,2

Strömstad 8,4 -2,8 10,6

Tanum 9,8 11,5 7,9

Nöjd-Kund-Index för särskilda boenden

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2010 66 77 77 75 78

2011 65 76 80 73 78

2012 82 82 92 82 87

2013 76 * * 92 87

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

Nöjd-Kund-Index för hemtjänst

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2010 78 76 77 82 79

2011 70 80 77 77 73

2012 89 96 90 92 93

2013 94 94 87 90 91
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är gjord på ett annat sätt än tidigare år.
Resultatet för hemtjänsten 2013 var 94 % nöjda med den 
hemtjänsten de hade. Nöjdheten hos brukarna bidrog till att 
Munkedals kommun blev utsedd till Sveriges seniorvänligaste 
kommun 2013 utav Sveriges pensionärsförbund.
Undersökningen misslyckades att genomföras på särskilt bo-
ende, varför resultat saknas.
Sotenäs kommentar:
I Socialstyrelsens Nöjd Kund Index (NKI) fick hemtjänsten i 
Sotenäs goda omdömen av brukarna under 2013. Nöjdheten 
har dock minskat under 2013 från en hög nivå. NKI visar 
nöjdheten hos brukarna där 100 är max.
Även äldreboenden i Sotenäs fick mycket goda omdömen av 
brukarna under 2012. Sotenäs tillhör en handfull kommuner 
i Sverige som har de mest nöjda kunderna i landet. För 2013 
finns inget resultat i Sotenäs.
I Socialstyrelsens Nöjd Kund Index (NKI) fick hemtjänsten i 
Sotenäs goda omdömen av brukarna under 2013. Nöjdheten 
har dock minskat under 2013 från en hög nivå. NKI visar 
nöjdheten hos brukarna där 100 är max 

Även äldreboenden i Sotenäs fick mycket goda omdömen av 
brukarna under 2012. Sotenäs tillhör en handfull kommuner 
i Sverige som har de mest nöjda kunderna i landet. För 2013 
finns inget resultat i Sotenäs.
Strömstads kommentar:

Nöjd kundindex (NKI) har ersatts av brukarundersökning 
”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” under år 2013. 
Resultatet när det gäller hemtjänst i Strömstad har försämrats 
från 90 till 87 när det gäller hemtjänst. När det gäller särskilt 
boende har resultatet förbättrats från 82-92.
Det är svårt att kommentera detta resultat dels för att un-
dersökningen är gjord på ett annat sätt år 2013 jämfört med 
föregående år och dels på grund av att svarsfrekvensen har 
betydelse, vilket inte framgår inte i denna jämförelse.
Tanums kommentar:
Under år 2013 har hemtjänsten arbetat vidare med områdena 
bemötande och brukarens delatighet, ett omfattande arbete 
har gjorts och syftet är att förbättra kvaliteten för brukarna 
genom att se över effektiviteten, kvalitet och ekonomi. Inom 
särskilt boende så har man under flera år arbetat målmedvetet 
för att förbättra vård och omsorg för demenssjuka.

Foto: Leif Johansson/Skandinav Bildbyrå
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Väntetid för plats på äldreboende
Gemensam kommentar:
Samtliga kommuner har ett bättre resultat jämfört med 2011, 
men från föregående år är det Sotenäs och Strömstad som har 
kortat ned väntetiden för plats på särskilt boende.
Lysekils kommentar:
Tiden ligger på samma nivå 2011- 2013 trots genomförda 
minskningar av antalet platser i särskilt boende. 
Munkedals kommentar:
Väntetiden i antal dagar från ansökningsdatum till särskilt 
boende var 34 dagar 2013 i Munkedals kommun. Resultatet 
är bättre än 2011, men har ökat från 2012 till 2013.  Även om 
antalet dagar har ökat från föregående år är det ett godtagbart 
resultat.
Sotenäs kommentar:
Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Soci-
alstyrelsen om en beviljad insats inte verkställts inom tre 
månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 
tre månader 
Om Socialstyrelsen bedömer att insatsen inte verkställts inom 
skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos länsrätten om 
utdömande av en särskild avgift.

Kommunen har fullgjort sin rapporteringsskyldighet för året 
2013 och 16 ärenden har överstigit tre månader. Omsorgsför-
valtningen har i genomsnitt verkställt beviljade insatser till 
särskilt boende efter 28 dygn.
Strömstads kommentar:
När det gäller Strömstads resultat gällande väntetider till sär-
skilt boende har det visat sig att "erbjudet inflyttningsdatum" 
ofta inte har blivit registrerat i verksamhetsprogrammet utan 
enbart inflyttningsdatum. Därför blir statistiken missvisande. 
Vi har påtalat detta till verksamheten och hoppas på att vi 
skall få ett mer tillförlitligt resultat för år 2014.
Tanums kommentar:
Under 2013 väntade i snitt sex personer per månad på plats 
inom särskilt boende, varav fyra väntade på boende med in-
riktning för demenssjuka. Väntetiden har i de flesta fall berott 
på personliga önskemål och praktiska omständigheter kring 
själva flytten.
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Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Väntetid för plats på äldreboende, antal dagar

2011 2012 2013

25 22 24 74 12 34 37 35 28 75 58 52 62 21 24
Väntetid för plats på äldreboende, antal dagar
Nyckeltalet visar antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet in-
flyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

rapport 2013.indd   19 2014-06-04   11:10:27



20

Bemötande, % nöjda med personalens bemötande

Hemtjänst Särskilt boende

Riket 76 (75) 58 (57)

Lysekil 75 (72) 66 (62)

Munkedal 91 (88) * (56)

Sotenäs 76 (66) 57 (64)

Strömstad 73 (81) 60 (55)

Tanum 82 (84) 70 (73)

Inflytande, % nöjda med visad hänsyn till åsikter/önskemål

Hemtjänst Särskilt boende

Riket 86 (85) 79 (79)

Lysekil 86 (81) 82 (70)

Munkedal 97 (94) * (84)

Sotenäs 80 (88) * (88)

Strömstad 88 (90) 81 (78)

Tanum 88 (92) 90 (84)

Maten, % nöjda med hur maten smakar

Hemtjänst Särskilt boende

Riket  77 (75)

Lysekil  77 (70)

Munkedal  * (82)

Sotenäs  * (82)

Strömstad  74 (79)

Tanum  79 (81)

Social samvaro och aktivitet, % nöjda med utevistelse

Hemtjänst Särskilt boende

Riket  58 (59)

Lysekil  51 (44)

Munkedal  * (54)

Sotenäs  * (62)

Strömstad  56 (73)

Tanum  67 (67)

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

Avgiftsjämförelse

1. Matabonnemang särskilt boende, kr/mån

2. Matdistribution kr/portion

3. Trygghetslarm kr/mån
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Öppna jämförelser, kvalitet i äldreomsorgen
Siffror inom parantes i tabellerna th avser år 2012.
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Handikappomsorg
Nettokostnad LSS LASS Psykiatri per invånare
Gemensam kommentar:
För 2013 ser resultatet likadant ut som föregående år när det 
gäller den högsta nettokostnaden per invånare 0-64 år, då 
dessa ligger hos Lysekil och Sotenäs. Den lägsta kostnaden 
har Strömstad och minskningen beror på ett minskat antalet 
ärenden med kommunal personlig assistans
Lysekils kommentar:
Nettokostnaden är tillbaka på 2011 års nivå om man tar hän-
syn till löneökningar. Nya ärenden påverkar kostnaden 2013. 
Munkedals kommentar:
Minskningen beror till en del på korrigerad lokalkostnadsför-
delning 2012 till 2013. Kostnader inom handikappomsorgen 
har bortsett från korrigeringen ökat till följd av personalför-
stärkningar.
Sotenäs kommentar:
Den totala nettokostnaden för Sotenäs ligger kvar på ungefär 
samma nivå 2013 som 2012 samtidigt som antalet invånare 
mellan 0-64 år minskat med 171 personer. Under 2013 har 
kostnaderna för köpta avlastningsplatser och köpta platser i 
annan kommun inom LSS ökat med 0,8 Mkr. Ökningen av 
köpta platser har kompenserats av lägre personalkostnader 
under året

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

Strömstads kommentar:
Strömstad har låg kostnad av jämförande kommuner. Enstaka 
ärenden kan medföra stora variationer i kostnader mellan åren. 
Inom omsorgen om funktionshindrade, LSS, sker fortlöpande 
en utveckling för att möta nya och förändrade behov. Beho-
ven av insatser i form av gruppbostad, bostad med särskild 
service, korttidsvistelse, daglig verksamhet mm. har hittills 
kunnat tillgodoses. Anpassning av verksamheten sker fortlö-
pande, dels beroende på att antalet äldre med beviljad insats 
ökar dels beroende på att antalet yngre som nyss lämnat skolan 
också ökar.
Nettokostnaden för denna verksamhet har minskat jämfört 
med föregående år, vilket beror på att antalet ärenden med 
kommunal personlig assistans har blivit färre.
Tanums kommentar:
Volymen för hela funktionshinderverksamheten har ökat 
jämfört med föregående år genom att antalet insatser och 
omfattningen i insatserna har ökat. 
Kostnadsökningen, förutom avtalade löneökningar, fördelar 
sig över flera delar av verksamheten där personalbemanningen 
har ökat i jämförelse med år 2012. Det gäller bostad med 
särskild service, daglig verksamhet, administration, beman-
ningsenheten samt korttidsboendet. Däremot så har antalet 
timmar inom personlig assistans utförd av Tanums kommun 
minskat.
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Individ- och familjeomsorg
Nettokostnad individ- och familjeomsorg 
Gemensam kommentar:
Lysekil, Munkedal, Strömstad och Tanum har alla ökade kost-
nader jämfört med 2012. Lysekil har den högsta siffran vilket 
främst beror på verksamheterna inom missbruksvård och 
barn/unga. Strömstad är den kommun som ökat kostnaderna 
mest mellan 2012 och 2013. Detta beror på högre kostnader 
för institutionsplaceringar för barn och unga. Sotenäs är den 
kommunen som har lägst kostnad och är också den kommun 
som sänkt sina kostnader under året 2013 då kostnaderna för 
institutionsplaceringar har minskat.
Lysekils kommentar:
Under 2012 har kostnaderna för köpt institutionsvård varit 
fortsatt höga, främst inom missbruksvården och barn/unga. 
Insatser för att påverka kostnader gjordes under 2013 genom 
att satsa på ett eget boende, Ungbo. Detta ger resultat i form av 
minskade institutionskostnader då antalet vårddagar minskar. 
Detta påverkar den totala nettokostnaden för IFO.
Munkedals kommentar:
Kostnaden för ekonomiskt bistånd har minskat 2013. Trots 
det så ser vi en ökning av nettokostnaden för individ- och 
familjeomsorgen.  Ökande placeringar av barn och unga under 
2013 påverkar den sammanlagda kostnaden för IFO.

Sotenäs kommentar:
Nettokostnaden inom IFO har ökat minskat 2013 jämfört med 
året innan. Under året har kostnaderna ökat något för insatser 
så som öppenvård, kontaktpersoner och familjehem samtidigt 
som kostnaderna för institutionsplaceringar har minskat. Kost-
naderna för ekonomiskt bistånd är fortsatt mycket låga, sett ur 
ett nationellt perspektiv, även om de ökat något det senaste året.  
Strömstads kommentar:
Strömstad har låga kostnader för försörjningsstöd (se separat 
kommentar avseende försörjningsstöd)
Individ och familjeomsorg har bedrivits med god kvalitet trots 
att verksamheterna periodvis varit underbemannade. Att re-
krytera medarbetare med nödvändig kompetens och erfaren-
het har visat sig allt svårare. Nettokostnaden för individ- och 
familjeomsorgen har ökat något i Strömstad. Detta beror på 
högre kostnader för institutionsplaceringar för barn och unga 
jämfört med föregående år.
Tanums kommentar:
Kostnaderna har ökat för Individ- och familjeomsorg under 
år 2013. Totalkostnaderna för placeringar av barn/unga samt 
vuxna missbrukare inom det traditionella IFO-området är i 
princip oförändrat jämfört med år 2012 och kostnaderna för 
försörjningsstöd har minskat. Övriga kostnader inom individ- 
och familjeomsorgen har sammantaget ökat samt kostnaden 
för övriga vuxenplaceringar.

Nettokostnad individ- och familjeomsorg 
per invånare 0-w år, kr
Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för individ- och famil-
jeomsorg. Kostnaden divideras med antal invånare 0-w år.
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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 be-
roende på strukturella skillnader som gör att behovet av kom-
munala verksamheter, eller kostnaderna för dessa, är högre 
eller lägre än riksgenomsnittet.
Strukturella skillnader utgörs av faktorer som kommunerna 
själva inte i nämnvärd grad kan påverka, till exempel:
• Åldersstruktur
• Invånarnas sociala bakgrund
• Den geografiska strukturen
Avvikelse mot riksgenomsnittet kan förklaras av ambitionsnivå 
eller andra strukturella faktorer som inte beaktas i utjämningen.
Gemensam kommentar:
Sotenäs och Strömstad har fortsatt låga kostnader för försörj-
ningsstöd trots en ökning från föregående år. Lysekils, Tanums 
och Munkedals kostnader har minskat under 2013 men trots 
detta är det Lysekil som fortfarande har den högsta kostnaden. 
Lysekils kommentar:
Beroende på ett tätt och väl fungerande samarbete med Ar-
betsförmedlingen och AME, samt nya rutiner inom verksam-
heten, har kostnaden avseende försörjningsstöd minskat under 
2013. Kostnaderna är fortfarande höga trots minskningen 

Strukturkostnadsindex IFO, i %

2012 2011 2010

Lysekil 62,6 50,6 34,1

Munkedal 43,7 52,8 45,2

Sotenäs 44,8 30,7 34,4

Strömstad -18,6 -9,6 12,4

Tanum 32,8 26,9 35,2
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och beror sannolikt på att många hushåll är långtidsberoende 
(mer än 9mån/år).
Munkedals kommentar:
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har fortsatt att sjunka 
2013. Man har tidigare gjort en genomlysning av verksamhe-
ten samt hittat nya sätt att arbeta vilket fortsatt ger resultat av 
minskade kostnader. 
Sotenäs kommentar:
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är fortsatt mycket låga, 
sett ur ett nationellt perspektiv, även om de ökat något det 
senaste året. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd uppgick till 
2,7 Mkr för året. 
Strömstads kommentar:
Strömstad har lag kostnad bruttokostnad för försörjningsstöd. 
Bruttokostnad för försörjningsstöd uppgick för år 2013 till 2,9 
miljoner. Detta ger en kostnad per invånare på 235 kr.  
Andelen av befolkningen i Strömstad som får försörjningsstöd 
är låg. Detta gäller även ungdomar. Låg arbetslöshet, uppar-
betade samverkansformer och rutiner samt erfaren personal 
har stor betydelse. 
Tanums kommentar:
Under år 2013 har försörjningsstödet minskat med 379 tkr och 
nettokostnaden har varit 5,3 miljoner, vilket bryter trenden 
med de senaste årens ökning. Antal hushåll har också minskat 
i jämförelse med 2012.

Försörjningsstöd kostnad per invånare O-w, kr Nyckeltalet visar utbe-
talt försörjningsstöd per samtliga invånare i kommunerna
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VA-verksamhet
Arbetet med att jämföra VA-verksamheter påbörjades 2002. 
En arbetsgrupp, bestående av en ekonom från varje kom-
mun, 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 kommu-
nerna kan lära av varandra men även att kunna finna förkla-
ringsfaktorer till de stora skillnader som finns i avgiftsuttag 
mm. 
Gemensamt för samtliga kommuner i benchmarkinggruppen 
är att VA-taxan ligger över genomsnittet i landet. Orsaker till 
detta är bl a olika geografiska och geologiska förutsättningar 
samt ojämn belastning över året.
Riksdagen har antagit en ny lag om allmänna vattentjänster 
som gäller från 1 januari 2007. Lagstiftningen ställer bland 
annat krav på att VA-verksamheten särredovisas från annan 
verksamhet. Huvudsyftet är att säkerställa att avgiftsuttaget 
inte blir för högt över tiden. 
En ny modell togs fram 2008 med delvis nya nyckeltal. Årets 
arbete har bestått i att uppdatera nyckeltalen med aktuella 
värden. 

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

Produktion
Med tillskottsvatten avses hur mycket den renade volymen 
överstiger den sålda volymen. Denna mängd har sedan ställts i 
relation till antalet km avloppsledning. Ett lågt värde indikerar 
ett bra avloppsledningsnät men värdena påverkas mycket av 
nederbördsmängden under året. I Sotenäs består ledningsnätet 
på många håll av kombinerade spillvatten- och dagvattenled-
ningar vilket bidrar till ett högt värde. 
Med utläckage dricksvatten avses hur mycket den produce-
rade volymen överstiger den sålda volymen.  Denna mängd 
har sedan ställts i relation till antalet km dricksvattenledning 
Ett lågt värde indikerar ett bra ledningsnät för dricksvatten 
med lite utläckage. Tanum och Munkedal visar värden som 
är betydligt bättre än genomsnittet för riket.
 

Tillskottsvatten, m3/km avloppsledning och dygn

2011 2012 2013

Lysekil 49,21 51,24 49,61

Munkedal 17,69 13,54 6,23

Sotenäs 21,19 28,62 19,44

Strömstad 6,97 11,97 9,84

Tanum 16,41 17,43 10,45

Riket 25,58 29,40

Utläckage dricksvatten, m3/ km vattenledning och dygn

2011 2012 2013

Lysekil 7,52 7,85 9,76

Munkedal 2,82 2,77 2,72

Sotenäs 6,60 8,65 6,28

Strömstad 5,24 4,21 9,84

Tanum 1,49 2,26 1,79

Riket 5,92 -
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Miljö
Elförbrukning kWh/m3 dricksvatten
Nyckeltalet visar elförbrukningen för vattenverk och tryck-
stegring i förhållande till volym. Kommunens topografi påver-
kar 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 avloppsvatten
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 avloppsvatten
Nyckeltalet visar kostnaden för tillsatser av kemikalier vid 
rening i förhållande till volym. Anledning till att mäta kostnad 
i stället för faktisk mängd beror på att kemikalierna levereras 
i olika form vilket försvårar jämförelser baserad på förbrukad 
kvantitet.

Ekonomi
Driftskostnader, exkl. kapitalkostnader kr/m3 såld 
volym
Nyckeltalet visar totala driftskostnader exklusive kapitalkost-
nader i förhållande till såld volym. Samtliga kommuner ligger 
över jämförelsetalet för riket. Höga kostnader kan bero på små 
anläggningar, förhållan¬devis låg volym och få abonnenter, 
höga kostnader för ledningsdragning etc. I Sotenäs beror den 
relativt låga kostnaden för såld volym delvis på stordriftsför-
delar. Kommunen har en jämförelsevis stor vattenproduktion 
tack vare storförbrukare som fiskberedningsindustrin och på 
grund av att de flesta hushållen är anslutna till kommunalt 
vatten.

Elförbrukning kWh/m3 producerad volym dricksvatten

2011 2012 2013

Lysekil 0,52 0,69 0,91

Munkedal 0,51 0,49 0,48

Sotenäs 0,58 0,56 0,56

Strömstad 0,73 0,71 0,72

Tanum 1,09 0,92 0,79

Riket 0,86 1,02

Elförbrukning kWh/m3 renad volym avloppsvatten

2011 2012 2013

Lysekil 0,60 0,58 0,58

Munkedal 0,79 0,98 1,28

Sotenäs 0,58 0,50 0,68

Strömstad 0,93 0,57 0,63

Tanum 0,85 1,03 1,34

Riket 0,63 0,63

Kemikaliekostnad kr/m3 renad volym avloppsvatten

2011 2012 2013

Lysekil 0,32 0,24 0,33

Munkedal 0,38 0,58 0,40

Sotenäs 0,53 0,51 0,62

Strömstad 0,38 0,22 0,63

Tanum 0,42 0,61 0,70

Riket 0,28 0,36

Driftskostnader, exkl. kapitalkostnader kr/m3 såld volym

2011 2012 2013

Lysekil 28,02 24,98 23,32

Munkedal 25,56 28,25 28,75

Sotenäs 24,84 25,94 24,66

Strömstad 31,39 29,92 0,63

Tanum 40,57 43,68 41,93

Riket 23,44 23,55
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Årsavgift normalvilla, kr/år
Årsavgifter för en villa med 150 m3 årsförbruk¬ning av vat-
ten. Samtliga kommuner ligger betydligt över riksgenomsnit-
tet och Munkedal, Strömstad och Tanum befinner sig bland 
de 40 kommuner som har landets högsta VA-taxa. 

Kvalitet och störning
Antal läckor per km dricksvattenledning 
Antal stopp per km avloppsledning 
Samtliga kommuner hävdar sig relativt väl i jämförelse med 
riket.

Sammanfattning
Baserat på 2012 års uppgifter ligger samtliga kommuner, 
sammantaget för de flesta nyckeltal, bra till i jämförelse med 
kommuner i jämförbar storlek. Dock visar de ekonomiska 
nyckeltalen, relativt övriga kommuner, på en hög kostnads-
nivå. Strömstad är den kommun som har bäst värden. På en 
något lägre nivå ligger de övriga kommunerna som en relativt 
samlad grupp.

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

Årsavgift normalvilla, kr/år

2011 2012 2013

Lysekil 6 375 6 700 7 075

Munkedal 7 380 7 624 7 863

Sotenäs 7 728 7 569 7 569

Strömstad 6 855 7 264 7 774

Tanum 7 940 8 515 9 550

Riket 6 020 6 287 6 540

Antal läckor per km dricksvattenledning

2011 2012 2013

Lysekil 0,07 0,06 0,06

Munkedal 0,11 0,10 0,12

Sotenäs 0,04 0,04 0,03

Strömstad 0,04 0,04 0,02

Tanum 0,02 0,02 0,05

Riket 0,08 0,07

Antal stopp per km avloppsledning

2011 2012 2013

Lysekil 0,01 0,05 0,08

Munkedal 0,02 0,13 0,06

Sotenäs 0,07 0,05 0,09

Strömstad 0,01 0,02 0,06

Tanum 0,07 0,11 0,12

Riket 0,12 0,11
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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 in-
riktning på två frågor, nämligen att
• utveckla personalboksluten i kommunerna och i det jobbet 

ta fram gemensamma nyckeltal för väsentliga personalför-
hållanden som underlättar jämförelser mellan kommunerna

• analysera kommunernas personalkostnader varvid bland 
annat kostnader för sjukfrånvaro är aktuellt.

Kommuner är personalintensiva och personalkostnaden svarar 
för mer än 60 procent av den totala kostnaden 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
Antal anställda, samt antal tillsvidareanställda
Diagrammet visar totalt antal anställda (månadsanställda, 
tillsvidare- och visstidsanställda).  Samtliga kommuner ökar 
antal anställda. Sotenäs och Lysekil ökar marginellt. De störs-
ta ökningarna står Strömstad och Tanum för med en ökning 
om 6,4 procent respektive 5,2 %. De största ökningarna bland 
det totala antalet anställda beror framför allt på volymök-
ningar. Både Tanum och Strömstad ökar sin befolkning vilket 
får konsekvenser i antalet anställda.
Andel tillsvidareanställda av totalt anställda
Andelen tillsvidareanställda har minskat i samtliga kommuner 
förutom i Sotenäs som ligger kvar på samma nivå som 2012. 
Den största minskningen har Tanum med en minskning 4,3 
% följt av Strömstad på 1,9 %.  Strömstad har nu lägst andel 
tillsvidareanställda jämfört med övriga kommuner. Sotenäs 
har den största andelen tillsvidareanställda.
Antal månadsanställda per 1 000 invånare
Samtliga kommuner har ökat antalet månadsanställda per 
1000 invånare. Största ökningen har skett i Tanum och i 
Strömstad. Återigen igen är det volymökningar som är orsa-
ken. Ökningen är i storleksordningen cirka 4,5 %.
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Sysselsättningsgrad hos kvinnor
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 ochökade möjlig-
heter till att vara självförsörjande. 
Strömstad har ökat sin andel för heltidsanställda kvinnor till 
71,5 procent. Detta beror på den så kallade ”Strömstadsmodel-
len” där man får välja sysselsättningsgrad två gånger per år. 
Sotenäs har tagit beslut om att erbjuda heltider vilket kommer 
att förändra andelen med heltid. 
Åldersfördelning
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. Det kommer att bli svårare 
att rekrytera och behålla medarbetare i framtiden om inte vi 
tar detta med ”attraktiv arbetsgivare” på allvar. Sveriges kom-
muner och landsting har uppmanat kommunerna att arbeta 
seriöst med detta.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har stigit i samtliga kommuner under år 2011 
och 2012. Detta är en trend som gäller hela riket. Ökningarna 
i våra kommuner har varit relativt stora jämfört med föregå-
ende år. Vissa kommuner konstaterar att andelen längre sjuk-
skrivningar ökar vilket torde var den i huvudsak bidragande 
orsaken till den ökande totala sjukfrånvaron. En orsak till 
den stigande frånvaron beror på att det har blivit mycket svårt 
att få sjukersättning tillsvidare. Munkedal har högst andel 
långtidssjukfrånvaro högst total sjukfrånvaro.  Strömstad 
har den lägsta totala sjukfrånvaron på strax över 5 procent. 
Kommunerna jobbar mycket aktivt med hälsobefrämjande 
arbete för att minska sjukfrånvaron.
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Forskning och projekt

Kommunforskning i Väst
Organisationskultur för framgångsrika kommuner
De kommuner som deltar i samarbetet ”Benchmarking i norra 
Bohuslän är samtliga medlemmar i Kommunforskning i Väst 
(KFI). KFI har genomfört ett antal studier av kommuner och 
landsting som bland annat syftat till att finna förklaringsfak-
torer till de studerade kommunernas ekonomiska situation. 
KFI har under åren 2002-2004 genomfört en studie av 
kommunerna i Norra Bohuslän. Studien har varit ett vik-
tigt 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 ”Organisations-
kultur för framgångsrika kommuner - en studie av Munkedal, 
Sotenäs, Strömstad och Tanum”.
Att arbeta med benchmarking. Erfarenheter från 
ett Benchmarkingnätverk i Norra Bohuslän
Kommunforskning i Västsverige har genomfört en forskarstu-
die där benchmarking i norra Bohuslän analyserats. Studien 
består av tre delstudier: enkätstudie, dokumentstudie och 
intervjustudie. 
Enkätundersökningen har genomförts vid tillfällen, augusti 
2005 och i maj 2007. 
Rapporten analyserar vilka önskade och oönskade effek-
ter ett benchmarkingnätverk skapar. En bedömning av ett 
benchmarkingarbete såsom det i Norra Bohuslän måste ba-
seras 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 nack-
delar variera beroende på vilket utgångsläge den enskilda 
kommunen har. 
Studierna av benchmarkingsamarbetet har redovisats u två 
KFI-rapporter.

Jämförelse av ekonomifunktioner
KFI har genomfört två forskningsstudier där jämförelse av 
ekonomifunktioner gjorts. Rapporterna från stidierna visar på 
stora olikheter mellan ekonomifunktionerna i olika kommuner 
både när det gäller kostnader som resultat. Det är svårt att 
finna enskilda förklaringsfaktotrer att vissa kommuner lyckas 
bättre än andra. Studierna visar att det inte tycks finnas något 
samband mellan insatta resurser (kostnader) och resultat.
Nationellt kommunforskningsprogram
Det är angeläget att studera hur olika kommuner agerar och 
kommer att agera för att anpassa verksamheten till de för-
ändrade villkor som kommer att gälla under de kommande 
decennierna. 
Det är betydande anpassningar som krävs.
Under åren 2009-2013 pågick den första delen av det kom-
munala kommunforskningsprogrammet. I forskningsprogram-
met deltog 47 kommuner och de fem universitetsanknutna 
kommunforskningsinstituten i landet. Inom ramen för pro-
grammet har fyra konferenser hållits där forskningsresultaten 
återkopplats till deltagande kommuner, vidare har cirka 25 
rapporter skrivits.
Den andra delen av det nationella kommunforskningsprogram-
met påbörjades hösten 2013 och avslutas med slutrapport och 
slutkonferens i juni 2016. Den övergripande inriktningen för 
forskningsprogrammet är att studera resursanpassning och 
verksamhetsutveckling. Detta kommer att konkretiseras och 
brytas ner i olika forskningsprojekt. Återkoppling av forsk-
ningsresultaten kommer att genom rapporter samt presenta-
tioner vid konferenser för deltagande kommuner. Flera av 
kommunerna i norra Bohuslän har deltagot i de nationella 
kommunforskningsprogrammen.

Jämförelseprojektet
Jämförelseprojektet var ett nationellt projekt som samordnats 
av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) på uppdrag av 
finansdepartementet som och delfinansierat projektet.
Jämförelseprojekts primära syfte var att ta fram effektiva ar-
betsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska 
förbättringar i verksamheterna. Inriktningen var att försöka 
finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Det fanns också 
en uttalad ambition att skapa en arbetskultur där kontinuerliga 
jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med 
att förbättra sina verksamheter. 
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Resultaten från arbetet skulle ur ett brukar- och medborgar-
perspektiv 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 lyftes fram 
och vara en inspirationskälla för andra kommuner.
Nätverket Bohuslän var 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.
Projektet avslutades hösten 2010 när det sjätte deprojektet 
avrapporterades.

Ekonomifunktionsjämförelse NoBo
Under 2008-2009 gjorde KFI flera studier där kommunernas 
ekonomifunktioner jämfördes.
Det primära syftet med studierna var att generera kunskap 
som kan ligga till grund för ett utvecklande av ekonomifunk-
tionen i kommuner. Genom att få sin verksamhet relaterad 
till andra kommuners ekonomifunktioner kan grunden för 
ett utvecklingsarbete läggas.
Studierna visade att det finns stora skillnader mellan kom-
munerna både vad gäller insatta resurser (kostnader) och 
resultat. Ekonomifunktionernas resultat mättes i flera olika 
dimensioner, bland annat mättes ekonomistyrning, infor-

mationskvalitet, politikers och tjänstemäns uppfattning av 
ekonomifunktionen. Det gick i de studier som gjordes inte 
att se något samband mellan insatta resurser och resultat.
Kostnaden för ekonomifunktionen i kommunerna i norra 
Bohuslän varierar kraftigt. Det har i de studier som gjorts inte 
påvisats några stordriftsfördelar så att större kommuner skulle 
ha lägre kostnader eller ha bättre resultat än små kommuner. 
Tvärtom visar kostnadsjämförelsen för 2012 att Lysekil som 
är den största kommunen i norra Bohuslän har den högsta 
kostnaden för ekonomifunktionen.
Ekonomifunktionernas uppdrag och organisation skiljer 
mellan kommunerna. I några kommuner är alla ekonomer 
organiserade centralt medan i andra kommuner är de för-
valtningsknutna ekonomerna direkt knutna till respektive 
förvaltning. Organisationsform verkar inte spela någon roll 
för hur väl ekonomifunktionen lyckas.
Antalet ekonomer varierar också mellan kommunerna. Några 
kommuner har valt att satsa på fler kommuner och färre as-
sistenter. Utbildningsnivån bland ekonomerna är hög, de allra 
flesta av ekonomerna har en för jobbet relevant högskoleut-
bildning.
I tabellen redovisas två nyckeltal ”Antal ekonomer” samt 
”Nettokostnaden för ekonomifunktionen per 1 000 invå-
nare. Kostnadsjämförelsen avser 2012.

Nyckeltal

Lysekil Munkedal Sotenäs Tanum

Antal ekonomer 7 5 6 6

Kostnad per inv för ekonomifunktionen, kr 591 447 493 323
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Kommunens kvalitet i korthet
Kommunerna i norra Bohuslän deltar tillsammans med mer än 
200 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kvalitet 
i korthet (KKiK). Projektet administreras och samordnas av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Inom ramen för 
projektet görs jämförelser mellan kommunerna inom fem 
perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delak-
tighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. 
Totalt redovisas cirka 40 olika nyckeltal. Projektet utgår från 
befintliga nationella nyckeltal som kompletteras med mät-
ningar som görs i den egna kommunen.
Tanums är den kommun i norra Bohuslän som sammantaget 
visar det bästa samlade resultat i mätningen. 
Tillgänglighet
Tanum och Munkedal får bäst betyg när det gäller tillgänglig-
het. När det gäller möjligheten för medborgarna att nå tjäns-
temän och politiker i kommunen via e-post tillhör Tanum 
och Munkedal de bästa kommunerna i landet När det gäller 
betyget för bemötande är Strömstad den kommun i hela landet 
som får bäst betyg. I den mätning som ligger till grund för 
mätningen är 100 procent nöjda med det bemötande de fått. 
Kortast väntetiden för en plats på ett äldreboende hade Tanum, 
Lysekil och Sotenäs. Väntetiden för en plats på förskola varie-
rar kraftigt mellan kommunen, kortast är väntetiden i Sotenäs 
och Munkedal medan Strömstad tillhör de kommuner i landet 
där väntetiden på en förskoleplats är längst.. 
Trygghet
Enligt undersökningen upplever invånarna i kommunerna 
i norra Bohuslän stor trygghet i sina kommuner. Munkedal 
skiljer ut sig något från övriga kommuner då invånarna i Mun-
kedal inte upplever samma trygghet som i övriga kommuner. 
Tanum och Sotenäs har lägst antal barn per personal inom 
förskolan vilket också indikerar en hög trygghetsfaktor. En 
hemtjänsttagare i Tanum får under en 14-dagars period besök 
av i genomsnitt besök av 13 olika vårdare vilket är bäst bland 
kommunerna i norra Bohuslän. Få vårdare är en indikator på 
att tryggheten inom hemtjänsten är god.

Information och delaktigt
När det gäller medborgarnas nöjdhet med information från 
kommunen samt möjlighet till delaktighet och påverkan får 
Tanum bäst betyg. Tanums hemsida, tanum.se, tillhör de bästa 
i landet när det gäller informationshåll och tillgänglighet. 
Även Sotenäs och Lysekils hemsidor får bättre betyg än ge-
nomsnittligt.
Effektivitet
Inom perspektivet effektivitet ryms olika nyckel som visar 
bland annat brukarnöjdhet, kostnadsnivå, tjänsteutbud och 
verksamhetsresultat.
Generellt sett är kommunernas kostnadsnivå inom kärnverk-
samheterna hög, samtidigt som brukarnöjdheten och tjänste-
utbudet inom äldreomsorgen och handikappomsorgen är bra. 
Nyckeltalen inom äldreomsorgen ligger på en hög nivå och 
ligger också högt jämfört med övriga kommuner i mätningen. 
Resultaten inom skola varierar mellan kommunerna. Sotenäs 
är den kommun som når de bästa skolresultaten där särskilt 
resultaten vid nationella prov i år 3 sticker ut. Andelen elever 
som är behöriga till gymnasiet samt andelen elever som full-
följer gymnasiet inom fyra år ligger på en bra nivå. Strömstad 
har dock sämre resultat än övriga kommuner i norra Bohuslän
Kommunen som samhällsutvecklare
Inom området presenteras nyckeltal som både visar på förhål-
landen i de geografiska kommunerna och kommunerna som 
organisation. Företagandet och nyföretagande ligger högt i en 
jämförelse med övriga kommuner i landet. Strömstad tillhör 
de kommuner som har högst nyföretagande i landet. Däremot 
visar flera undersökningar att företagarna inte är nöjda med 
företagsklimatet i norra Bohuslän. Tanums miljöarbete lig-
ger väl framme, andelen ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet ökar år från år tillhör de högsta i landet.
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Tillgänglighet NoBo

Värde Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Tillgänglighet e-post, kommunen, andel svar inom två dagar 83 87 78 78 85

Tillgänglighet via telefon, andel kontakt med handläggare 43 44 37 43 44

Gott bemötande vid telefonkontakt, procent 96 88 85 100 73

Utökat öppethållande huvudbiblioteket mm 41 12 42 4 9

Plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum, procent 37 98 56 17 67

Väntetid inom förskoleverksamheten, antal dagar 23 10 9 53 16

Väntetid för plats på äldreboende, antal dagar 24 34 28 52 24

Handläggningstid ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), antal dagar 13 9

Trygghet NoBo

Värde Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Hur trygga känner sig medborgarna, procent 57 67 68 70

Hur många olika vårdare besöker en person med hemtjänst på 14 dagar 22 15 15 16 13

Barn per personal inom förskolan 5,5 5,7 5 5,5 5,1

Barn per personal inom förskolan, faktiskt 4,3 3,7 3,4 3,9 3,7

Delaktighet och information NoBo

Värde Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Valdeltagande, procent 76 81 81 78 88

Information på hemsida, procent 49 53 58 67

Medborgarnas delaktighet, procent 34 36 40 43

Medborgarnas möjlighet till inflytande, procent 43 34 36 40
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Effektivitet NoBo

Värde Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan, kr 117 219 118 750 132 621 126119 138 974

Resultat nationella prov år 6 92 88 99 95 95

Resultat nationella prov år 3 (år 5 2009 ), procent 57 59 72 71 69

Behörighet till något program, procent 87,8 86,8 93,9 82 94,1

Elevers syn på skolan och undervisningen åk 8 69

Kostnad per betygspoäng, år 9, kr 345 355 346 376 366

Andel som fullföljer gymnasiet inom fyra år, procent 82 79 80 73 82

Kostnad per elev som ej fullföljer gymnasieskolan, kr 20 942 21 298 34629 20 301

Serviceutbud inom särskilt boende, äldreomsorg (andel av utbud), procent 75 55 51 40 60

Kostnad per plats i särskilt boende, äldreomsorg, kr 669 746 666 720 679 942 697248 648 702

Nöjdbrukarindex, särskilt boende äldreomsorg 76 92 87

Serviceutbud hemtjänst, andel av tjänsteutbud 73 70 76 67 79

Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten 182 557 231 176 208 119 166951 252 054

Nöjdbrukarindex, hemtjänsten 94 94 87 90 91

Serviceutbud grupp- och serviceboende, LSS 69 71 80 87 84

Andelen inte återaktualiserade ungdomar, ett år efter avslutad utredning (IFO) 100 79 50 86

Samhällsutveckling NoBo

Värde Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Kommunens sysselsättningsgrad, andel förvärvsarbetande 78,5 78,3 80,5 71,5 79,2

Andel invånare som erhållit försörjningsstöd 4,5 3,3 2,3 1,6 2,8

Nystartade företag per 1 000 invånare 3,7 13 6,8

Nöjdhet företagsklimat (Insikt) 64 59

Ohälsotal kommuninnevånare 9 8 8,4 8,7 9,1

Andelen återvunnit material 44 44 50 18 47

Andelen kommunala miljöbilar (ändrad definition) -

Andelen ekologiska livsmedel 15 6 7 16 36

Kommunen som plats att bo i 48 61 64 61
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Äldreomsorg tillgänglighet 

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Väntetid för plats på äldreboende, antal dagar 30 67 40 108 30

Skola tillgänglighet 

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum, procent 140 31 108 160 81

Väntetid inom förskoleverksamheten, antal dagar 104 58 50 150 81

Äldreomsorg trygghet 

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Hur många olika vårdare besöker en person med hemtjänst på 14 dagar 179 95 95 127 59

Skola trygghet 

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Barn per personal inom förskolan 123 158 20 123 40

Barn per personal inom förskolan, faktiskt 61 11 2 24 11

Äldreomsorg effektivitet 

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Serviceutbud inom särskilt boende, äldreomsorg (andel av utbud), procent 45 129 137 151 105

Kostnad per plats i särskilt boende, äldreomsorg, kr 164 160 175 184 140

Nöjdbrukarindex,särskilt boende äldreomsorg 179 - . 8 49

Serviceutbud hemtjänst, andel av tjänsteutbud 55 76 35 99 24

Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten 90 156 130 64 188

Nöjdbrukarindex, hemtjänsten 36 36 190 126 106

Skola effektivitet 

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan, kr 61 73 181 141 202

Resultat nationella prov år 6 137 203 3 51 51

Resultat nationella prov år 3 (år 5 2009 ), procent 196 191 88 98 121

Behörighet till något program, procent 112 128 20 185 16

Elevers syn på skolan och undervisningen åk 8 128

Kostnad per betygspoäng, år 9, kr 92 116 96 147 135

Andel som fullföljer gymnasiet inom fyra år, procent 38 85 68 169 38

Kostnad per elev som ej fullföljer gymnasieskolan, kr - 64 69 193 55
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Kostnadsnivå effektivitet

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan, kr 61 73 181 141 202

Kostnad per betygspoäng, år 9, kr 92 116 96 147 135

Kostnad per plats i särskilt boende, äldreomsorg, kr 164 160 175 184 140

Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten 90 156 130 64 188

Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten 90 156 130 64 188

Nöjdbrukarindex, hemtjänsten 36 36 190 126 106

Kundnöjdhet trygghet

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Hur trygga känner sig medborgarna, procent - 104 41 36 26

Kundnöjdhet delaktighet och information

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Information på hemsida, procent 147 93 93 120 17

Medborgarnas möjlighet till inflytande, procent - 136 114 74 37

Kundnöjdhet effektivitet

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Elevers syn på skolan och undervisningen åk 8 128

Nöjdbrukarindex,särskilt boende äldreomsorg 179 - . 8 49

Nöjdbrukarindex, hemtjänsten 36 36 190 126 106

Serviceutbud grupp- och serviceboende, LSS 146 141 102 56 71

Kundnöjdhet samhällsutveckling

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Nöjdhet företagsklimat (Insikt) 106 - - - 135

Kommunen som plats att bo i - 160 66 39 77
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Upphandling & inköp
Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Mun-
kedal har ett mångårigt samarbete inom upphandlings- och 
inköpsfrågor. År 2007 vidareutvecklades samarbetet genom att 
kommunerna anställde en gemensam upphandlingschef som 
organisatoriskt var placerade i Lysekil. Nuvarande upphand-
lingschef är placerad i Munkedal och Tanum. I varje kommun 
finns det en eller två upphandlare som förutom att ha hand om 
upphandlingar inom sin kommun deltar i det gemensamma 
upphandlingsarbetet.
Avsikten med det utökade samarbetet är bland annat att effek-
tivisera upphandlingsfunktionen och höja den gemensamma 
kunskapsnivån vilket möjliggör bättre upphandlingar. Kom-
munerna blir tillsammans en större och intressantare part på 
marknaden vilket ökar möjligheten att få ekonomiskt fördel-
aktiga anbud. 
För att samarbetet kring upphandling skall bli effektivt och 
rationellt är en viktig förutsättning att kommunerna arbetar 
med samma regelverk. Kommunerna har därför antagit en 
gemensam inköps- och upphandlingspolicy med riktlinjer.

Statistiska uppgifter
Av nedanstående statistik framgår antalet genomförda upp-
handlingar samt antalet fakturor av olika slag under 2013. 
Upphandlingarna som redovisas är dels samordnade och dels 
kommunspecifika
Elektronisk handel
Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Mun-
kedal har träffat avtal om samarbete kring elektronisk handel. 
Samarbetet mellan kommunerna syftar till att kommunerna ska 
hantera alla fakturor elektroniskt 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 kommu-
nerna ingått ett samarbete om upphandling, anskaffning, ad-
ministration och drift av IT-stöd för e-handel, fakturahantering 
och upphandlingsadministration
Trenden från 2010 och 2011 med ökat antal EDI orderfaktu-
ror har mattades av under 2012 och har under 2013 vänt till 
en minskning med 10 procent. Antalet scannade fakturor har 
sjunkit något jämfört med 2012. Däremot har antalet E-fakturor 
ökat med 17 procent jämfört med 2012. Antalet pappersfaktu-
ror fortsätter att sjunka. År 2013 fick de fyra kommuner som 

redovisat sina nyckeltal för både för 2012 och 2013 1 665 
pappersfakturor, detta är en minskning med knappt 40 procent 
jämfört med 2012. Lysekil är borträknat ur alla jämförelser 
med 2012 eftersom de inte redovisat sina nyckeltal gällande 
elektronisk handel för 2012.
E-handel och faktureringssätt
Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal har under 
2008 etablerat drift av det upphandlade e-handelssystemet 
medan Lysekil har driftstartat 2010. Strömstad har valt att 
avbryta samarbetet med övriga kommuner avseende e-handel 
och träffat avtal med sin leverantör av ekonomisystem
Upphandlingar 2013
Upphandlingarna redovisade nedan har genomförts med olika 
inblandning av kommunens upphandlare, i vissa upphandlingar 
har upphandlaren endast annonserat upphandlingen med det 
i andra fall är upphandlaren som genomfört hela upphand-
lingen. Det kan förekomma ett mörkertal av upphandlingar 
som genomförs av förvaltningar och bolag själva och som 
inte kommer till upphandlarens kännedom och således inte 
finns redovisade. 
Mellan år 2010 och 2011 hade antalet kända och formalise-
rade direktupphandlingar minskat från 32 stycken 2010 till 21 
stycken 2011. År 2012 hade antalet kända och formaliserade 
direktupphandlingar nästan fördubblats till 40 stycken. Under 
2013 ser vi att antalet sjunker igen och ligger nu på 38 stycken. 
Både förenklade upphandlingar och öppna upphandlingar har 
ökat jämfört med 2012. Ökningen ligger på drygt 10 procent.
De gemensamma upphandlingarna minskade 2012 jämfört 
med 2011. Under år 2013 har de minskat ytterligare något från 
40 stycken 2012 till 38 stycket 2013. Ser man till vilka upp-
handlingar som genomförts per kommun är de i år 11 stycken 
jämfört med 14 stycken 2012.
Antalet överprövningar har ökat något under 2013. Jämfört med 
2012 är ökningen ca 15 procent. Främst är det upphandlingar 
som gjorts av SKL eller Kammarkollegiet som överprövas. 
Mellan 2011 och 2012 hade antalet aktiva ramavtal stigit med 
drygt 10 procent, ökningen håller i sig även för 2013. År 2013 
har kommunerna tillsammas 383 aktiva ramavtal. Antalet nya 
ramavtalsområden som tillkommer har ökat med nästan 40 
procent jämfört med 2012. Det kan tyda på att kommunerna 
har en väl uppbyggd uppsättning av ramavtal som möter verk-
samheternas anskaffningsbehov.
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Elektronisk handel

2013 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

e-handel (beställningar) 949 2 734 2 038 2 136 2 571

Scannade fakturor 20 902 11 545 10 223 16 028 15 723

E-fakturor 5 440 6 780 12 663 11 607 12 520

Pappersfakturor 2 400 267 455 0 943

Upphandlingar 2013

2013 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Formaliserade direktupphandlingar 10 5 6 5 12

Antalet förenklade upphandlingar 40 20 17 14 20

Antalet öppna upphandlingar 21 11 13 11 17

Antalet gemensamma upphandlingar 11 11 11 11 11

-varav genomfört av resp  kommun 2 1 3 3 2

Överprövningar 6 5 7 5 5

Aktiva ramavtal 73 79 82 69 80

Nya ramavtalsområden 7 3 3 9 3

Jämförelse 2012 - 2013

2012 2013

e-handel (beställningar) 9 606 10428

Scannade fakturor 57 714 74 421

E-fakturor 37 078 49 010

Pappersfakturor 2 705 4 065

Formaliserade direktupphandlingar 40 38

Antalet förenklade upphandlingar 98 111

Antalet öppna upphandlingar 68 73

Antalet gemensamma upphandlingar 58 55

-varav genomfört av resp  kommun 14 11

Överprövningar 24 28

Aktiva ramavtal 352 383

Nya ramavtalsområden 18 25
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