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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.
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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

18

rapport 2013.indd   18 2014-06-04   11:10:25



19

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
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Väntetid för plats på äldreboende, antal dagar
Nyckeltalet visar antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet in-
flyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
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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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