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Förord
Intresset för benchmarking inom offentlig sektor har ökat 
de senaste åren. I Kommunforskning i Västsveriges (KFI) 
ROS-rapport som presenterar trender och tendenser inom 
områdena redovisning, styrning och organisation anges det 
att benchmarking under senare år vuxit fram som ett av 
de vanligaste och viktigaste verktygen för verksamhetsut-
veckling. Benchmarking är en process som ofta startar med 
nyckeltalsjämförelser. Nyckeltalsjämförelser ger i första hand 
information om hur kommunen ligger till i förhållande till 
andra. Ambitionen är att nyckeltalsjämförelserna sedan skall 
stimulera till lärande och verksamhetsutvecklande.
De fem kommunerna i norra Bohuslän har sedan år 2000 
systematiskt jobbat med och använt benchmarking för jäm-
förelser och verksamhetsutveckling. Samarbetet i norra 
Bohuslän är på så sätt unikt i landet genom att det pågått 
under så många år, omfattar i stort sett hela den kommunala 
verksamheten och involverar både ekonomifunktionerna och 
verksamhetsföreträdare. 
För tionde året i rad publiceras en rapport där det gångna årets 
benchmarkingsarbete sammanfattas. Rapporten presenteras 
vid en benchmarkingsdag i juni och behandlas och blir där-
efter 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 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 olika nationella nätverk, 
exempelvis Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nät-
verk för kvalitetsutveckling (Kvalitet i Korthet). 

Flera av kommunerna 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 till 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 andra som varit med att ta fram denna och andra 
rapporter.
Maj 2015
Ekonomicheferna i Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Strömstad 
och Tanums kommuner

Foto: Rebecca Wallin/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 verksamhet genom att jämföra och lära av 
andra brukar benämnas benchmarking. 
Kommunforskning i Väst (KFI) gör varje år en studie av vilka 
styrmodeller som är mest populära i kommunerna. Studien 
visar att benchmarking är en av de mest populära styrmodel-
lerna 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 realiserats fullt ut. 
Då främst på grund av hinder i form av tidsbrist och oro för 
att nyckeltalen skall 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 2014 omfattar följande områden:
• Finansiella jämförelser
• Barnomsorg och grundskola
• Äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, handikappom-

sorg
• VA-verksamhet
• Personal
• Kommunernas kvalitet i korthet (KKIK)
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 
hade vid årsskiftet 2014/2015 14 299 invånare och täcker en 
yta på 210 km2. Brofjorden och Gullmarsfjorden ger kom-
munen ett för Sverige unikt fjordlandskap. En tredjedel av de 
sysselsatta i kommunen arbetar i industriföretag. Preemraff 
är det dominerande företaget med cirka 600 anställda. Val till 
kommunfullmäktige skedde i september och ett minoritets-
styre bildades med socialdemokraterna, folkpartiet, centern 
och moderaterna.
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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 900 
företag, varav de flesta är enmansföretag eller småföretag 
med en till fem anställda. Det största företaget i kommunen 
är pappersbruket Arctic Paper AB.
Munkedal styrs sedan valet 2014 genom ett samarbete mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Sotenäs
Sotenäs är den till ytan minsta av kommunerna i norra Bo-
huslän. Kungshamn är centralort i kommunen. Andra orter i 
kommunen är Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand Väjern, 
Hovenäset och Bohus-Malmön. Samtliga orter är välkända för 
ett stort antal besökare i kommunen. Handel och turism är en 
växande näring men i övrigt återfinns de flesta av kommunens 
cirka 1 200 arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin. 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 
haft en nedåtgående trend de senaste åren men ökade något 
under 2014 och uppgick till 8 931 personer vid årsskiftet. 
Kommunen har kontinuerligt ett födelseunderskott och är 
därför helt beroende av inflyttning för att befolkningen inte 
ska minska. Inflyttning sker framför allt i åldersgruppen 45 
år och uppåt och befolkningen karaktäriseras av att andelen 
personer 55 år och äldre är bland de högsta i riket. Däremot 
är åldersgrupperna 20-44 år kraftigt underrepresenterade vid 
en jämförelse med genomsnittet i riket.

Strömstad
Strömstads kommun bildades år 1967 efter sammanslagning 
av Strömstads stad, Vette kommun och Tjärnö kommun. 
Kommunen domineras av centralorten Strömstad som fick 
stadsrättigheter redan på 1670-talet. Befolkningen har ökat 
med nästan 1 200 personer sedan år 2000 och uppgick vid 
årsskiftet till 12 694 personer. Drygt hälften av invånarna bor 
i centralorten. Övriga orter är relativt små, från ett femtiotal 
invånare till närmare 800 i Skee tätort. 
Landarealen uppgår till 472 kvadratkilometer. Kommunen 
har en varierad och intressant natur, som sträcker sig från 
skärgården i väster, vars kuststräckor och marina miljöer till-
hör de mest skyddsvärda och unika i landet, till skogsklädda 
marker med bördiga lerslätter i inlandet, där det förr vanliga 
småskaliga lantbruket har skapat ett varierat landskap och 
därmed varierad flora och fauna. 
Näringslivet domineras av små och medelstora företag, 
främst inom handel och besöksnäring. Närheten till Norge 
är en viktig anledning till kommunens expansion de senaste 
åren. Bland de större privata arbetsgivarna kan nämnas KGH 
Customs Services AB, Eurocash, Gottebiten Strömstad AB 
samt Quality Spa. Strömstad styrs sedan valet 2014 av en 
borgerlig koalition tillsammans med Miljöpartiet.

Tanum
Tanums kommun bildades 1971 genom en sammanslagning 
av Tanums, Kville och Bullarens kommuner. Kommunen har 
12 346 invånare och spänner över en yta på 909 kvadratkilo-
meter. Den största orten är Grebbestad med 1 900 invånare. 
Centralorten Tanumshede har cirka 1 700 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 kommun har sedan sammanslagningen 1971 styrts 
av en borgerlig majoritet.
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Befolkning
Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär lika stora och 
därmed i många avseende lätta att jämföra med varandra. 
Lysekil är störst av kommunerna med 14 300 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 låga 
födelsetal. Alla kommuner utom Lysekil ökade sitt invånar-
antal under 2014. Regionen norra Bohuslän har haft en svag 
befolkningsökning den senaste tioårsperioden.

Befolkningsutveckling Lysekil
Lysekil som är den största kommunen i norra Bohuslän har 
14  299 invånare. Lysekil befolkning har minskat med cirka 
500 personer den senaste tioårsperioden. Under 2014 mins-
kade invånarantalet med 70 personer Beroende på befolk-
ningsstukturen har kommunen haft ett negativt födelsenetto.

Befolkningsutveckling Munkedal
Invånarna i Munkedal ökade under 2014 med 41 personer till 
10 246 invånare 31 december 2014. Ökningen beror till stor del 
på ett positivt inflyttningsnetto (+36) under året och ett positivt 
födelsenetto (+5) för första gången på många år. Vi blir fortsatt 
färre unga och fler äldre över 65 år. Minskningen av antalet 
grundskoleelever och gymnasieelever är inte längre lika stor 
som den varit de senaste åren. Dessutom minskar antalet invå-
nare i åldersgruppen 20-65 år kraftigt för Munkedals del vilket 
innebär att försörjningsbördan ökar på dem som återstår i denna 
grupp. En trend som noterats är att befolkningsutvecklingen 
ser olika ut i de olika församlingarna. Invånarna minskar i 
Sörbygden och Svarteborg men ökar kraftigt i Foss församling.

Befolkningsutveckling Sotenäs
Sotenäs som är den minsta av de fem kommunerna i norra 
Bohuslän har 8 931 invånare. Även om det skedde ett litet 
trendbrott 2014 har Sotenäs haft den sämsta befolkningsut-
vecklingen i norra Bohuslän. Kommunens befolkning har 
sedan 2004 minskat med 405 personer. Minskningen beror 
främst på att kommunen med en befolkningsstruktur med en 
stor andel äldre har ett negativt födelsenetto. Sotenäs har i 
likhet med de andra kustkommunerna i norra Bohuslän en för-
hållandevis hög inflyttning vilket medförde att befolkningen i 
Sotenäs ökade något trots födelseunderskott med 54 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 12 694 invånare, en ökning med 214 personer sedan 
2013. Sedan 2006 har kommunens befolkning ökat med nästan 
10 % eller 1 125 personer. Ökningen beror framförallt på en 
stor inflyttning under den senaste tioårsperioden. Födelsetalen 
är positiva men på en relativt låg nivå.

Befolkningsutveckling Tanum
Tanums befolkning ökade med 43 personer under 2014 och 
uppgick den 31 december 2014 till 12 346 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 
årsredovisningen. 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 samman-
fattande finansiella perspektiv mellan kommunerna i länet 
och riket. Profilen är konstruerad som ett polärdiagram. Den 
innehåller dels fyra perspektiv, dels åtta finansiella nyckel-
tal, som är viktiga ur en kommuns finansiella horisont. De 
fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsik-
tig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över 
den finansiella utvecklingen. De finansiella nyckeltalen är 
sådana nyckeltal som är vanligt förekommande inom kom-
munsektorn. 
Analysrapporten med de 49 kommunernas finansiella profiler 
utkommer under hösten. Som en försmak görs under våren 
en mindre jämförelse, enbart mellan kommunerna i norra 
Bohuslän. Det år 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 kostna-
derna. Detta mäts bäst med måttet ”resultat före extraordinära 
poster”. Många kommuner redovisade positiva resultat under 
2014 även om resultatnivån var något sämre än året innan. 
Under 2014 gjordes ingen återbetalning från AFA försäk-
ringar vilket är en förklaring till det försämrade resultatet. 
Sotenäs, Munkedal och Strömstad försämrade resultaten, 
Tanum redovisade i stort sett oförändrat resultat och Lysekil 
redovisade tillsammans med Strömstad det starkaste resulta-
tet.  Vid analys av genomsnittligt resultat tre år bakåt i tiden 
redovisar Tanum de bästa resultaten i norra Bohuslän med 
2,7 % tätt följd av Tanum med 2,5 %. Sotenäs, Munkedal och 
Lysekil redovisar resultat under nivån för God ekonomisk 
hushållning de senaste tre åren.

Finansiell ställning
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
ställning. Den 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 måttliga investeringar. Under 
2012 och 2013 förstärkte många kommuner soliditeten tack 
vare en förbättrad resultatnivå bland annat till följd av under 
åren utbetalade AFA medlen. 2014 förbättrades soliditeten 
för Lysekil, Munkedal och Strömstad. Tanums försämrade 
soliditet beror i huvudsak på en högre investeringstakt och 
Sotenäs försämrade soliditet är framförallt hänförligt till det 
svaga resultatet. 
De nordbohuslänska kommunernas soliditet ligger generellt 
något lägre än genomsnittet för länet. Soliditeten varierar dock 
kraftigt mellan kommunerna både inom Västra Götaland och 
norra Bohuslän. Sotenäs och Strömstad har en betydligt star-
kare 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 2011-2014
Resultatet av de finansiella profilerna 2014 visar att Lysekil 
och Munkedal är fortsatt finansiellt svaga även om Lysekil 
förbättrade sin profil framförallt avseende resultatet. Mun-
kedals profil försämrades ytterligare jämfört med 2013 där 
endast kassalikviditeten förbättrades. Tanum och Strömstad 
har fortsatt de starkaste profilerna i norra Bohuslän.  Sotenäs 
profil visar en fortsatt stark långsiktig kapacitet med låg skat-
tesats och hög soliditet som gör att man hamnar i mitten av 
kommungruppen. Tanums profil försvagades något jämfört 
med 2013 främst på grund av att skattefinansieringsgraden av 
investeringar är sämre än övriga kommuner i kommungrup-
pen. Strömstad har den starkaste profilen i kommungruppen 
där endast skattefinansiering av investeringar och budgetfölj-
samheten är sämre än medelvärdet. 

7



8

Lysekil
Lysekils profil har förbättrats något jämfört med 2013. Re-
sultatet för 2014 var det starkaste av kommunerna i norra 
Bohuslän och betydligt bättre än föregående år. Svaga resultat 
de senaste åren gör dock att det genomsnittliga resultatet för 
de senaste tre åren är fortsatt svagt. Budgetföljsamheten som 
helhet var relativt god. Tittar man på budgetföljsamheten på 
nämndnivå är den emellertid sämre med framförallt svagare 
budgetföljsamhet inom omsorgsverksamheten. Låg inves-
teringsvolym gör att Lysekil har stor andel egenfinansierad 
investeringsverksamhet. Lysekils svagaste punkter är dels 
den dåliga soliditeten och dels den höga skattesatsen. Lysekil 
tillhör de kommuner som har lägst soliditet samt bland de 
högsta skattesatserna i västra Götaland. Kommunalskatten 
höjdes med 40 öre från 2014 och uppgår nu till 22,46 kronor. 
Kommunen skulle behöva goda ekonomiska resultat under 
många år för att bygga upp en långsiktig ekonomisk styrka. 
Den låga soliditeten och höga skattesatsen gör Lysekil eko-
nomiskt sårbart .De finansiella nettotillgångarna består till 
största delen av tillgångar i dotterbolag. Kassalikviditeten har 
försämrats något genom att amorteringar gjorts på långfristiga 
skulder. Likviditeten är dock fortsatt god.
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Munkedal
Munkedals finansiella profil har försämrats jämfört med 2013. 
Endast kassalikviditeten har förbättrats i övrigt har samtliga 
nyckeltal försämrats eller ligger kvar på samma låga nivå. 
Kommunens resultat för 2014 är negativt för första gången 
på femton år. Årets negativa resultat visar att kommunens 
beredskapsförmåga att hantera stora kostnadsförändringar 
inte varit tillräcklig. Finansiella analysen visar att kommunen 
har en svag ekonomisk ställning. Dessa förändringar gör att 
kommunens ekonomiska ställning är svagast i kommungrup-
pen 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 2014 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 åt från 
övrig kommuner i norra Bohuslän genom att ha kommungrup-
pens lägsta skattesats och starkaste soliditet vilket innebär god 
långsiktig ekonomisk beredskap. Sotenäs uppvisade ett svagt 
resultat före extraordinära kostnader 2013 jämfört med 2012 
vilket innebar en försämrad position utifrån perspektiven kon-
troll och risk. Under 2014 redovisade Sotenäs ett fortsatt svagt 
resultat före extraordinära poster vilket innebär en försämrad 
position utifrån risk perspektivet. Ökad upplåning under pe-
rioden 2011-2014 har inneburit ett trendbrott för kommunen 
vilket medfört att de finansiella nettotillgångarna har minskat 
och soliditeten försämrats. Tack vare en hög ingående soliditet 
har kommunen ändå den starkaste soliditeten i jämförelse. 
Trots upplåning och förbättrad budgetföljsamhet, har ändå 
kasalikviditeten minskat vilket medför att den kortsiktiga be-
talningsberedskapen försämrats. Investeringstakten har varit 
något lägre 2014 jämfört med tidigare år vilket har medfört 
förbättrad position avseende nyckeltalet skattefinansiering av 
investeringar. Den egentliga nämndeverksamheten visar en 
positiv avvikelse mot budget med 2,3 Mkr vilket är en förbätt-
ring jämfört med föregående år med 16,3 Mkr. 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 en fortsatt god ekonomi som till stor del grundar 
sig på den positiva befolkningsutvecklingen samt den fortsatt 
goda tillströmningen av turister och den fortsatta expansionen 
av besöksnäringen. Strömstad har haft en oförändrad skattesats 
som även ligger i nivå med övriga kommuner i området. Nivån 
på framtida skatter kan komma att påverkas av kommande 
volymökningar i våra verksamheter om inte effektiviseringar 
genomförs. Soliditeten är fortsatt god och de finansiella net-
totillgångarna likaså vilket gör att vi har en god förmåga till 
egenfinansiering. Kommunen har fortfarande inga lån men 
borgensåtagande ha ökat till våra bolag. Vi kan dock se att vår 
soliditet kan komma att påverkas negativt av de kommande 
investeringsbehoven om inte resultatkraven höjs. Kassalik-
viditeten har stärkts och därmed den kortsiktiga betalnings-
förmågan. Strömstad har en något sämre budgetföljdsamhet 
jämfört med tidigare år och jämfört med övriga kommuner 
men får ändå ses som god i förhållande till verksamheternas 
storlek. Årets resultat och resultatet sett över en 3- årsperiod är 
bättre än förväntat, delvis pga. engångsintäkter. Ett ökat fokus 
på ekonomistyrning krävs dock för att vi skall kunna ha den 
fortsatt starka finansiella profil som vi har idag.
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Tanum
Tanums kommun har en ekonomisk profil som är förhållan-
devis stark jämfört med övriga kommuner i norra Bohuslän. 
Profilen för 2014 är har försvagats jämfört med 2013 främst 
beroende på att skattefinansieringsgraden av investeringar 
är sämre än övriga kommuner i kommungruppen. Tanum 
har redovisat positiva resultat varje år sedan 2000, de två 
senaste åren har Tanums resultat varit genomsnittligt för kom-
mungruppen. Tanum mycket starka resultat 2012 medför att 
Tanum har det starkaste genomsnittliga resultatet den senaste 
treårsperioden.
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 kort-
siktiga kapaciteten och utsattheten för risk är sämre än ge-
nomsnittet för kommungruppen. Tanums skattesats är efter 
Sotenäs lägst i kommungruppen. Om inte den långsiktiga 
kapaciteten ska försämras och att investeringsverksamhe-
ten ska kunna internfinansieras i tillräcklig grad krävs att 
resultaten kommande år hålls på en hög nivå. Sedan 2008 
ligger kommunens investeringsvolym på en hög nivå vilket 
den även kommer att vara de kommande åren. Tanum har för 
kommungruppen en genomsnittlig soliditet och god kassalik-
viditet medan de finansiella nettotillgångarna är lägst bland 
kommunerna i norra Bohuslän. Budgetföljsamheten har varit 
mycket god under 2014.
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Ekonomisk analys 

Utdebitering
Alla kommunerna i norra Bohuslän har en hög utdebitering 
om man jämför med genomsnittet i länet och riket. Munkedal 
och Lysekil tillhör de kommuner i landet som har högst ut-
debitering. Lysekil höjde sin utdebitering med 40 öre medan 
Munkedal höjde sin utdebitering med 50 öre år 2013.

Resultat
Tanum, Strömstad och Lysekil redovisar överskott i bokslut 
2014 medan Sotenäs och Munkedal redovisar underskott. 
Lysekil redovisar bättre resultat än förra året, Tanum redo-
visar ett resultat i nivå med 2013 års resultat medan övriga 
kommuner redovisar sämre resultat 2014 än 2013. Lysekils 
och Strömstads resultatnivå är tillräcklig för att uppnå god 
ekonomisk hushållning med övriga kommuner resultat inte 
är tillräckliga för nå god ekonomisk hushållning. Tanum och 
Strömstad har haft de starkaste genomsnittliga resultaten 
under den senaste femårsperioden, 2010-2014 och har haft 
en resultatutveckling som är starkare än genomsnittet för 
kommunerna i Västra Götaland och tillräcklig för att uppnå 
god ekonomisk hushållning. Lysekil, Minkedal och Sotenäs 
resultatnivå den senaste femårsperioden är inte tillräcklig för 
att uppnå god ekonomisk hushållning.

Kostnadsutveckling
För att långsiktigt nå och behålla en ekonomisk balans krävs 
att man har kontroll över kostnadsutvecklingen och att kost-
naderna inte ökar snabbare än intäkterna. Både 2012 och 2013 
års bokslut innehåller intäkter av engångskaraktär. Exklusive 
dessa har flera av kommunerna en kostnadsutveckling som är 
högre än ökningen av skatteintäkterna, vilket inte är långsik-
tigt hållbart. Tanums kostnadsutveckling 2014 uppgår till 5,2 
procent vilket är högre än ökningen av skatteintäkter och stats-
bidrag. Under 2014 har Lysekil haft den lägsta nettokostnads-
utvecklingen medan Munkedal och Strömstad haft den högsta 
nettokostnadsutvecklingen av kommunerna i norra Bohuslän.

Soliditet
Kommunernas långsiktiga finansiella styrka, soliditeten, 
skiljer sig väsentligt åt mellan kommunerna. Munkedal och 
Lysekil har negativ soliditet, och därmed ett negativt eget 
kapital, medan Strömstad och Sotenäs tillhör de kommuner 
i Västra Götaland som har högst soliditet. Starka resultat de 
senaste åren har förbättrat soliditeten i kommunerna.

Utdebitering, kr

År Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

2014 22,46 22,83 21,31 21,91 21,56

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

Ekonomigruppen
Sedan mitten av 90-talet har ekonomerna sammanträtt för att 
diskutera gemensamma frågor samt för att skapa ett nätverk 
för gemensamt informations- och kunskapsutbyte. 
Dagordningen för ett sådant möte är att i första hand att ta 
fram gemensamma nyckeltalen för att sedan diskutera ett eller 
flera aktuella ämnen inom skolan. Vi passar också på att ”dela 
med oss” när det gäller arbetsinsatser som vi för närvarande 
arbetar med eller nyss har slutfört. Exempel kan vara:
• Intern kontroll av administrativa rutiner
• Redovisningssystem
• Resursfördelningssystem
• Ekonomirapporter
Nätverket har fungerat mycket väl och bland annat varit ett 
stöd för nya medarbetare när de har börjat sina arbeten.
När kommunstyrelsen i respektive kommun fattade beslutet 
att vi skulle arbeta med projektet ”Benchmarking i norra 
Bohuslän” blev detta en naturlig fortsättning på det arbete 
som sedan tidigare hade påbörjats. 
Beskrivning av nyckeltalen
I samverkan med analysgrupp tar ekonomigruppen fram nyck-
eltal inom följande områden:
• Kostnader
• Kvalitet
Nyckeltalen redovisas inom barnomsorg och grundskola. Av-
gränsningar sker mellan olika verksamheter avseende antalet 
nyckeltal inom ovanstående kategori.
Kostnader 
Gruppen har försökt begränsa antalet ekonomiska nyckel-
tal till ett fåtal per verksamhetsområde. Kvalitetssäkring av 
nyckeltalen har varit en viktig uppgift och mycket tid har 
därför lagts på detta för att ge en korrekt jämförelse mellan 
kommunerna.
Nyckeltalen gäller för verksamheterna barnomsorg och grund-
skola och har tagits fram genom:
• Personaltäthet samt kostnad för personaltäthet
• Kostnad per vistelsetid och genomsnittlig placeringstid
• Kostnad per elev för pedagogisk personal (avser endast 

grundskolan) 

Foto: Scandinav Bildbyrå

Nyckeltalsdefinition
Kostnader
Nedan presenteras vilka kostnadsnyckeltal som arbetsgrup-
pen har tagit fram. 
Verksamheterna förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk 
omsorg:
• Helårsarbetare per 100 heltidsbarn och helårsarbetare per 

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

• Kostnad per placeringstimme
• Genomsnittlig placeringstid per barn

Grundskola inklusive förskoleklass:
• All personal i undervisning/100 elever 
• Pedagogisk personal/100 elever. 

Här redovisas endast schemalagd personal med pedagogisk 
uppgift d.v.s. lärare, förskollärare.

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

• Elevassistenter/100 elever.Här redovisas elevassistenter för 
elever med särskilt stöd.
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Barnomsorg

Personaltäthet per 100 heltidsbarn Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Förskola 18,9 - 19,2 230 234

Skolbarnomsorg 6,3 - 4,7 5,4 6,0

Pedagogisk omsorg 26,5 - 21,2 23,6 20,4

Grundskola inklusive förskoleklass

Personaltäthet per 100 elever Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

All personal 10,7 9,3 10,0 9,9 9,5

Pedagogisk personal 8,9 7,6 9,2 7,6 8,1

Personal med annat uppdrag 0,7 0,3 0,4 1,6 0,5

Elevassistent 1,1 1,4 0,4 0,7 0,9

Barnomsorg

Kostnad per placeringstimme/kronor Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Förskola 222,8 - 261,8 243,2 230,5

Skolbarnomsorg 160,7 - 141,8 129,7 161,5

Pedagogisk omsorg 262,0 - 268,5 262,8 221,5

Grundskola inklusive förskoleklass

Kostnad per placeringstimme/kronor Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

All personal 51 560 43 805 48 656 49 782 48 947

Pedagogisk personal 43 943 38 721 45 643 38 404 44 543

Personal med annat uppdrag 3 453 1 766 2 152 8 275 1 370

Elevassistent 4 164 3 318 861 3 103 3 034

Barnomsorg

Personaltäthet per 100 barn Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Förskola 17,9 17,5 20,2 20,8 17,0

Skolbarnomsorg 6,1 4,6 5,2 5,3 5,8

Pedagogisk omsorg 22,5 20,8 26,7 20,5 17,2

Barnomsorg*

Genomsnittlig placeringstid Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Förskola 28,4 - 31,6 30,3 28,7

Skolbarnomsorg 14,4 - 16,5 14,8 14,5

Pedagogisk omsorg 25,4 - 37,8 26,2 25,3

*) Siffror avseende antal timmar saknas från Munkedal då detta inte har kunnat tas fram ur systemet
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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 2014
Arbetet under 2014 har ägnats åt att öka jämförbarheten i det 
ekonomiska siffermaterial som tas fram till räkenskapssam-
mandraget. Resultatet från Socialstyrelsens Öppna Jämförelser 
har under år 2014 legat till grund för analys och verksamhets-
utveckling

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

Övergripande nyckeltal
Omsorgsförvaltningens totala verksamhet/inv.
Nyckeltalet visar den totala kostnaden för förvaltningen.

Invånarjämförelse, invånare 1 nov 2014

Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

0-w år 14 287 10 226 8 931 12 653 12 339

0-20 år 2 832 2 195 1 613 9 817 2 504

21-w år 11 455 8 031 7 318 9 817 9 835

0-64 år 10 275 7 667 6 196 9 871 8 997

65-w år 4 012 2 559 2 735 2 782 3 342

80-w år 1 108 762 791 737 855

85-w år 577 357 424 379 439

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

85-w % av inv 4,0 % 3,5 % 4,7% 3,0% 3,6%

Kommentar: Från 2013 har fördelningen mellan åldersgrupperna 80-w 
och 85-w kommunerna emellan inte förändrats. Strömstad har även 
2014 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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Här ingår samtliga bokförda kostnader exkl. semesterlöne-
skuld. Kostnaden delas sen med det totala antalet invånare i 
kommunen per den 1 nov 2014.

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 utom Munkedal har en ökad nettokost-
nad mellan 2013 och 2014. I Munkedal beror minskningen 
på att antal invånare 80 år eller äldre har ökat. 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 perso-
nalkostnader.
Lysekils kommentar:
Den totala nettokostnaden för vård och omsorg har ökat mel-
lan 2013 och 2014. Det förklaras främst genom lokal- och 
personalkostnader. För att minska hyreskostnader har flera 
s.k. blockavtal sagts upp med väntad effekt under 2015. Ökad 
efterfrågan på vård- och omsorgsinsatser har lett till ökat 
behov av extrabemanning utöver befintlig grundbemanning 
vilket genererar i ökad ersättning för övertid samt mertid 
inom hemtjänsten. Fr.o.m. 2015 kommer organisationen och 
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resursfördelningen inom hemtjänsten att förändras och 2014 
års ersättningsmodell i form av hemtjänsttimmar kommer att 
förändras till en traditionell budget.
Munkedals kommentar:
Munkedal har en ökad kostnad inom vård och omsorg som till 
största del volymökningar inom hemtjänst och hemsjukvård. 
Men då antalet invånare 80-w år har ökat blir nettokostnaden 
per invånare 80-w år mindre än föregående år.
Sotenäs kommentar:
Nettokostnaden har ökat mellan 2014 och föregående år be-
roende på att allt fler haft behov av hemtjänstinsatser. De 
beslutade biståndsbedömda timmarna har ökat från ca 92000 
timmar till drygt 97000 timmar vilket motsvarar en ökning 
med 5 %. En ny avdelning öppnades på Kvarnberget med tio 
nya platser. Kostnaderna har ökat på alla särskilda boenden 
i kommunen beroende på att grundbemanningen har behövt 
förstärkas på grund av hög vårdtyngd.
Strömstads kommentar:
Kostnaderna för äldreomsorgen i Strömstad består till största 
delen av personalkostnader vilka översteg budgeterad kostnad. 
Precis som föregående år har brukare som skrivits ut från 
Vg-regionen/sjukhus och inte kunnat beredas plats genererat 
betaldygn till en hög summa. En omorganisation har under 
2014 genomförts för att få en effektivare och mindre kostsam 
verksamhet. 
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Tanums kommentar:
Nettokostnaden har ökat i jämförelse med förgående år vilket 
delvis beror på att personalplaneringen inom hemtjänst inte 
har varit tillräckligt flexibel och inte har optimerats utifrån 
uppdragen, trots en volymminskning. Även teknikstödet inom 
hemtjänsten har varit otillräckligt. Med konsultstöd kommer 
arbetsprocessen att fortskrida med att öka effektiviteten i 
planeringen av hemtjänstinsatserna samt för att få en ända-
målsenlig organisation med bra tekniskt stöd.
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 2014. Lysekils 
kommun har en liten minskning från föregående år, övriga 
kommuner har förbättrat nyckeltal. Inom särskilda boenden är 
det Lysekil som utmärker sig och är den enda kommunen som 
bättrat på omdömet från brukarna gällande detta nyckeltal. 
Lysekils kommentar:
Arbete med att utveckla kvaliteten pågår ständigt inom både 
hemtjänst och särskilda boenden. Utvecklingsområden base-
ras på de resultat som presenteras i Öppna jämförelser.  
Inom hemtjänst är resultatet sämre än 2013. Specifikt förbätt-
ringsarbete för hemtjänsten har varit personalkontinuitet. I 
samband med att extrabemanningen har ökat har detta kunnat 
visa sig i personalkontinuiteten och påverkar därför resultatet 
av Nöjd-Kund-Index.

Strukturkostnadsindex äldreomsorg, i %

2011 2012 2013

Lysekil 13,0 6,1 11,1

Munkedal 20,2 20,9 21,1

Sotenäs -1,5 -1,9 2,1

Strömstad -2,8 8,4 10,8

Tanum 11,5 9,8 7,7

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

2014 87 78 83 86 86

*) 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

2014 91 97 91 93 95



Inom särskilt boende är resultatet för 2014 bättre än 2013 vil-
ket kan visa på att arbetet inom området för sociala aktiviteter 
gett positivare omdömen bland de boende.
Arbete med att ta fram en lokal värdegrund och värdighets-
garantier för äldreomsorgen har pågått under 2013 och im-
plementerades under 2014.
Munkedals kommentar:
Nöjd kundindex (NKI) har from 2013 ersatts av brukarunder-
sökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. 
Resultatet för hemtjänsten 2014 var fortsatt hög och 97 % av 
brukarna var nöjda med den hemtjänsten de hade. Resultatet 
har ökat under 2014 från en redan hög nivå.
Inom särskilda boende är 78 % nöjda med boendet som helhet. 
Mest nöjda är boende när det gäller maten och inflytande. 
Sotenäs kommentar:
I Socialstyrelsens Nöjd Kund Index (NKI) fick hemtjänsten i 
Sotenäs goda omdömen av brukarna under 2014. Nöjdheten 
har ökat jämfört med 2013 från 87 till 91 vilket visar att Sote-
näs ligger på en hög nivå. NKI visar nöjdheten hos brukarna 
där 100 är det maximala talet. 

Det finns inga uppgifter för Nöjd-kund-Index Särskilt Bo-
ende som avser år 2013. Däremot finns en uppgift för 2012. 
Jämfört med detta nyckeltal har nöjdheten försämrats från 92 
till 83. Svårt att dra någon slutsats mellan dessa år beroende 
på avsaknad uppgift 2013.
Strömstads kommentar:
Resultatet när det gäller hemtjänst i Strömstad har förändrats 
till det bättre från år 2013 medan det har försämrats gällande 
särskilda boenden.  Viktigt att tänka på i analysen av resultatet 
är vilken svarsfrekvens den haft både för resultatet i stort och 
med tanke på jämförelse mellan åren.
Verksamheten jobbar med ÄBIC (äldres behov i centrum) för 
att bäst möjligt kunna tillgodose brukarens behov.
Tanums kommentar:
Verksamheterna har arbetat vidare med områdena bemötande, 
trygghet och delaktighet bland annat vid upprättande av ge-
nomförandeplaner. Arbetet med att målmedvetet förbättra 
vård och omsorg för demenssjuka inom särskilt boende har 
fortsatt. Tanums kommun har fått mycket goda omdömen av 
brukarna speciellt inom hemtjänst.

Foto: Scandinav Bildbyrå
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Väntetid för plats på äldreboende
Gemensam kommentar:
För Lysekil och Sotenäs har väntetiden för plats på äldrebo-
ende ökat från föregående år, medan Munkedal och Tanum 
är de kommuner med kortast väntetid för äldreboende 2014. 
Lysekils kommentar:
Väntetiden i antal dagar har ökat mellan 2013 och 2014. Denna 
ökning beror på att antalet platser i särskilda boenden 2014 är 
lägre än 2013, dels genom minskning av platsantalet och dels 
genom minskning av platser med anledning av ombyggnation.
Munkedals kommentar:
Väntetiden i antal dagar från ansökningsdatum till särskilt 
boende var 26 dagar 2014. Vilket är en minskning gentemot 
2013 då det var 34 dagar. Resultatet är klart lägre än medel i 
riket som var 54. Munkedal hör till de 25 % av kommunerna 
med lägst värden.
Sotenäs kommentar:
Väntetiden i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum var 58 dagar i Sotenäs kommun, en försäm-
ring jämfört med föregående år med 30 dagar. Anledningen 
till denna fördröjning är att det saknats en biståndshandläg-
gare under året samt att det varit större efterfrågan på särskilt 
boendeplats än tidigare år.

Strömstads kommentar:
Jämfört med år 2013 har antalet dagar minskat. Det är något 
vi kontinuerligt jobbar med för att uppnå så kort väntetid 
som möjligt.
Tanums kommentar:
Under året väntade i snitt sex personer per månad på plats 
inom särskilt boende, varav tre väntat på boende med inrikt-
ning för demenssjuka. Väntetiden har i de flesta fall inte berott 
på att det inte funnits lediga platser utan mer på personliga 
önskemål och praktiska omständigheter kring själva flytten. 
Under 2014 kunde alla personer erbjudas plats inom 90 dagar.
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Väntetid för plats till särskilt boende, antal dagar
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22 24 12 34 35 28 58 52 21 2441 26 58 49 21

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

Foto: Heléne Grynfarb/Scandinav Bildbyrå
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Bemötande, % nöjda med personalens bemötande

Hemtjänst Särskilt boende

Riket 76 (76) 57 (58)

Lysekil 78 (75) 64 (66)

Munkedal 84 (91) 64 (*)

Sotenäs 73 (76) 58 (57)

Strömstad 85 (73) 58 (60)

Tanum 90 (82) 73 (70)

Inflytande, % nöjda med visad hänsyn till åsikter/önskemål

Hemtjänst Särskilt boende

Riket 87 (86) 79 (79)

Lysekil 87 (86) 85 (82)

Munkedal 91 (97) 83 (*)

Sotenäs 83 (80) 83 (*)

Strömstad 90 (88) 89 (81)

Tanum 89 (88) 89 (90)

Maten, % nöjda med hur maten smakar

Hemtjänst Särskilt boende

Riket  75 (77)

Lysekil  75 (77)

Munkedal  87 (*)

Sotenäs  79 (*)

Strömstad  75 (74)

Tanum  72 (79)

Social samvaro och aktivitet, % nöjda med utevistelse

Hemtjänst Särskilt boende

Riket  58 (58)

Lysekil  47 (51)

Munkedal  64 (*)

Sotenäs  54 (*)

Strömstad  80 (56)

Tanum  68 (67)

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

Avgiftsjämförelse
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Öppna jämförelser, kvalitet i äldreomsorgen
Siffror inom parantes i tabellerna nedan avser år 2013.
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Omsorg för funktionsnedsatta
Nettokostnad LSS, LASS, psykiatri per invånare
Gemensam kommentar:
För 2014 har samtliga kommuner förutom Sotenäs har netto-
kostnaden per invånare 0-64 år ökat från föregående år. Den 
högsta nettokostnaden har Lysekil kommun och den lägsta 
kostnaden har Strömstad.
Lysekils kommentar:
Nettokostnaden sjönk något mellan 2012 och 2013, men har 
nu under 2014 ökat. Nya ärenden med hög bemanning har 
påverkat personalkostnaderna under året. 
Munkedals kommentar:
Kostnaderna inom handikappomsorgen har ökat 2014. Främst 
beror det på volymökning av antal brukare inom LSS samt 
ökade individuella vårdbehov. 
Sotenäs kommentar:
Den totala nettokostnaden för Sotenäs har minskat marginellt 
med 1 % mellan åren och det kan ha att göra med att antalet 
invånare mellan 0-64 år har minskat med 96 personer. Under 
2014 har kostnaderna för köpta avlastningsplatser och köpta 
platser i annan kommun inom LSS minskat med 10 %, 0,9 
Mkr. Personalkostnaderna har ökat med 0,8 Mkr och intäk-
terna minskade med 0,5 Mkr.

Nettokostnad LSS, LASS och 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 fortfarande låg kostnad jämfört med övriga 
kommuner i jämförelsen både vad gäller ungdomar och vuxna. 
Enstaka ärenden kan kraftigt påverka kostnaderna och är 
svåra att förutse. Antalet barn med rätt till stöd enligt LSS i 
form av korttidsvistelse har dubblerats under året.
Tanums kommentar:
De ökade kostnaderna beror främst på fler placeringar inom 
området psykisk funktionsnedsättning samt utökning inom 
befintliga ärenden avseende personlig assistans. Omvård-
nadsbehovet blir allt mer omfattande för allt fler individer i 
takt med en ökande grupp av äldre som behöver utökade om-
vårdnadsinsatser både i sitt hem och inom daglig verksamhet. 
Målgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
samt samsjuklighet ökar och ställer krav på specialistkom-
petens i arbetsmetoder, bemötande och utformandet av de 
insatser och stöd som ges.
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Individ- och familjeomsorg
Nettokostnad individ- och familjeomsorg 
Gemensam kommentar:
Munkedal och Sotenäs har ökade kostnader jämfört med 2013. 
Munkedal har den högsta siffran vilket främst beror på pla-
cering av barn och unga både i familjehem och institution. 
Munkedal är även den kommun som ökat kostnaderna mest 
mellan 2013 och 2014. Strömstad är den kommunen som har 
lägst kostnad 2014. Strömstad och Lysekils kommun är de som 
har sänkt sina kostnader mest från föregående år.
Lysekils kommentar:
Nyckeltalsredovisningen visar att kostnaden för institutions-
placering av barn och unga är den lägsta på flera år. Insatser 
för att påverka kostnader för institutionsplaceringar gjordes 
under 2013 genom att satsa på ett eget boende, Ungbo. Detta 
ger resultat i form av minskade institutionskostnader då anta-
let vårddagar minskar och påverkar den totala nettokostnaden 
för IFO. Institutionsplaceringar för vuxna redovisar också 
lägre kostnader 2014.
Munkedals kommentar:
Nettokostnaden för individ- och familjeomsorgen har ökat 
2014, vilket främst beror på ökade kostnader för arbetet med 
barn och unga. 2014 ökade placeringar av barn och unga både 
inom familjehem och institution. 
Sotenäs kommentar:
Nettokostnaden inom IFO har ökat 2014 jämfört med året 
innan. Det beror framförallt på att ökade kostnader för institu-

tionsplaceringar för barn/ungdomar och vuxna, samt öppenvård 
och familjehem för barn och unga. Däremot har kostnaderna 
som avser ekonomiskt bistånd minskat jämfört med föregående 
år liksom för övrig administration inom IFO.  
Strömstads kommentar:
Jämfört med övriga kommuner i analysen ligger Strömstad på 
en relativt låg nivå. Svårigheter att rekrytera socionomer med 
erforderlig kompetens har medfört att tjänster varit vakanta 
under lång tid och upprätthållits av konsulter från beman-
ningsföretag.
Tanums kommentar:
Kostnaderna inom individ- och familjeomsorg är höga vil-
ket beror på att försörjningsstödet har haft ökade kostnader i 
jämförelse med förgående år. Den andra stora delen är place-
ringskostnader för barn och vuxna, ökningen av kostnaderna 
hade dock varit betydligt högre om inte upparbetade kvalitativa 
hemmaplanslösningar satts in. Generellt har antal ärenden ökat, 
vilket återspeglar en nationell trend. Även problematiken i 
de olika ärendena har blivit tyngre, med bland annat psykisk 
ohälsa, missbruk och bristande föräldraförmåga.
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 

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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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.  Lysekils, Tanums och Munkedals kostnader har 
ökat under 2014 varav Lysekil kommun har högst kostnad av 
de fem kommunerna. 
Lysekils kommentar:
Långvarig arbetslöshet (mer än 9mån/år) och förändringar 
i socialförsäkringssystemet har inneburit att kostnaderna 
för försörjningsstöd har ökat i kommunen. Allt fler hushåll 
är beroende av allt fler månader/år. Samtidigt går allt fler 
ungdomar ut i arbetslöshet direkt efter avslutad skolgång. I 
dagsläget hamnar denna grupp i ett tidigt försörjningsstöd. 
Även gruppen med flyktingstatus har efter den 2-åriga eta-
bleringstiden på Arbetsförmedlingen mycket svårt att erhålla 
arbete och många ur gruppen riskerar istället att hamna i 
långvarigt försörjningsstöd.
Verksamheten har ett samarbete med Arbetsförmedlingen och 
AME där enskilda erbjuds arbete istället för försörjningsstöd. 

Strukturkostnadsindex IFO, i %

2011 2012 2013

Lysekil 50,6 62,6 19,2

Munkedal 52,8 43,7 29,0

Sotenäs 30,7 44,8 14,7

Strömstad -9,6 -18,6 -1,6

Tanum 26,9 32,8 9,4
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Projektet kommer att fortsätta även under 2015 för att försöka 
sänka kostnaderna.
Munkedals kommentar:
Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har 2014 ökat 
efter flera år av nedåtgående trend. När det gäller återbetalning 
av ekonomiskt bistånd så har det ökat och nettokostnaderna för 
ekonomiskt bistånd har därför inte ökat i samma omfattning.
Sotenäs kommentar:
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är fortsatt mycket låga, 
sett ur ett nationellt perspektiv. Jämfört med föregående år 
minskade kostnader för försörjningsstöd från 320 kr per in-
vånare till 277. Totalt uppgick kostnaden till 2,3 Mkr för året.
Strömstads kommentar:
Andelen invånare med försörjningsstöd är fortsatt låg. Detta 
kan till stor del härledas till omvärldsfaktorer som en gynnsam 
arbetsmarknad men även ett effektivt och tillgängligt stöd för 
personer som ska träda in på arbetsmarknaden
Tanums kommentar:
Nettokostnaden för försörjningsstöd har ökat med 37 procent 
i jämförelse med förgående år. Orsakerna är att fler hushåll än 
tidigare har blivit aktuella inom försörjningsstödet, bland annat 
fler nyinflyttade stora hushåll utan inkomst, ett växande antal 
ärenden med språkhinder, fler ungdomar med psykisk ohälsa 
och med missbruk. Det är även ett flertal hushåll som erhållit 
försörjningsstöd som ett led i ett behandlingsarbete. En analys 
har gjorts som lett fram till ett antal åtgärder, bland annat har 
arbete inriktats på de mest omfattande ärendena.

Nyckeltalet visar utbetalt försörjningsstöd per samtliga invånare i 
kommunerna.
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VA-verksamhet
Arbetet med att jämföra VA-verksamheter på¬börjades 2002. 
En arbetsgrupp, bestående av en ekonom från varje kommun, 
samlar in och ställer samman uppgif¬ter. Arbetsgruppen sam-
arbetar 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 förutsätt¬ningar 
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 kommu¬ner 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. En annan faktor som bidrar 
till ett högre värde är om ledningsnätet består av kombinerade 
spillvatten- och dagvattenledningar.
Med utläckage dricksvatten avses hur mycket den producerade 
volymen överstiger den sålda volymen. Denna mängd har 
sedan ställts i relation till antalet km dricksvattenledning. 
Ett lågt värde indikerar ett bra ledningsnät för dricksvatten 
med lite utläckage. Tanum och Munkedal visar värden som 
är betydligt bättre än genomsnittet för riket.
 

Tillskottsvatten, m3/km avloppsledning och dygn

2012 2013 2014

Lysekil 51,24 49,61 44,66

Munkedal 13,54 14,18 24,74

Sotenäs 21,14 14,49 19,01

Strömstad 11,97 9,84 14,31

Tanum 17,43 10,45 15,70

Riket 26,40 20,10

Utläckage dricksvatten, m3/ km vattenledning och dygn

2012 2013 2014

Lysekil 7,85 9,76 5,88

Munkedal 2,77 2,72

Sotenäs 7,29 5,32 6,73

Strömstad 4,21 5,35

Tanum 2,26 1,79 1,60

Riket 7,01 6,32
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Miljö
Elförbrukning kWh/m3 dricksvatten
Nyckeltalet visar elförbrukningen för vattenverk och tryck-
stegring i förhållande till volym. Kommunens topografi på-
verkar nyckeltalet. Samtliga kommuner hävdar sig väl i jäm-
förelse med riket. Långa ledningar och stora höjdskillnader 
mellan vattentäkt och verk samt mellan verk och abonnent 
ger högre 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 kapital-
kostnader i förhållande till såld volym. Samtliga kommuner 
ligger över jämförelsetalet för riket. Höga kostnader kan bero 
på små anläggningar, förhållandevis låg volym och få abon-
nenter, höga kostnader för ledningsdragning etc. I Sotenäs 
beror den relativt låga kostnaden för såld volym delvis på 
stordriftsfördelar. Kommunen har en jämförelsevis stor vat-
tenproduktion tack vare storförbrukare som fiskberednings-
industrin och på grund av att de flesta hushållen är anslutna 
till kommunalt vatten.

Elförbrukning kWh/m3 producerad volym dricksvatten

2012 2013 2014

Lysekil 0,69 0,91 0,92

Munkedal 0,49 0,48 -

Sotenäs 0,65 0,66 0,66

Strömstad 0,71 0,72 0,71

Tanum 0,92 0,79 0,77

Riket 1,02 0,96

Elförbrukning kWh/m3 renad volym avloppsvatten

2012 2013 2014

Lysekil 0,58 0,58 0,57

Munkedal 0,98 1,28 0,98

Sotenäs 0,50 0,68 0,58

Strömstad 0,57 0,63 0,77

Tanum 1,03 1,34 1,01

Riket 0,63 0,79

Kemikaliekostnad kr/m3 renad volym avloppsvatten

2012 2013 2014

Lysekil 0,24 0,33 0,38

Munkedal 0,58 0,40 -

Sotenäs 0,51 0,62 0,62

Strömstad 0,22 - 0,31

Tanum 0,61 0,70 0,54

Riket 0,36 0,40

Driftskostnader, exkl. kapitalkostnader kr/m3 såld volym

2012 2013 2014

Lysekil 24,98 23,32 26,90

Munkedal 28,25 28,75 -

Sotenäs 25,94 22,66 24,79

Strömstad 29,92 - 35,96

Tanum 43,68 41,93 44,00

Riket 23,55 23,16

Foto: Ingela Nyman/Scandinav Bildbyrå



Årsavgift normalvilla, kr/år
Årsavgifter för en villa med 150 m3 årsförbrukning av vatten. 
Samtliga kommuner ligger betydligt över riksgenomsnittet 
och Munkedal, Strömstad och Tanum befinner sig bland de 
40 kommuner i landet som har högst VA-taxa. 

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

Sammanfattning
Baserat på 2013 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. Sett till helheten så är Strömstad den kommun som har 
bäst värden.

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

Årsavgift normalvilla, kr/år

2012 2013 2014

Lysekil 6 700 7 075 7 500

Munkedal 7 624 7 863 8 065

Sotenäs 7 569 7 569 7 569

Strömstad 7 264 7 774 8 162

Tanum 8 515 9 550 10 315

Riket 6 287 6 540 6 824

Antal läckor per km dricksvattenledning

2012 2013 2014

Lysekil 0,06 0,06 0,03

Munkedal 0,10 0,09 0,08

Sotenäs 0,03 0,03 0,01

Strömstad 0,04 0,02 0,03

Tanum 0,02 0,05 0,05

Riket 0,07 0,07

Antal stopp per km avloppsledning

2012 2013 2014

Lysekil 0,05 0,08 0,02

Munkedal 0,13 0,08 0,08

Sotenäs 0,04 0,07 0,01

Strömstad 0,02 0,06 0,02

Tanum 0,11 0,12 -

Riket 0,11 0,10

Foto: Anne Dillner/Scandinav Bildbyrå
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Personal
Kommunerna är personalintensiva och personalkostnaden 
svarar för mer än 60 procent av den totala kostnaden i kom-
munerna. Nedan redovisas nyckeltalen för sjukfrånvaron i 
procent av tillgänglig tid samt sysselsättningsgrad för kvinnor.
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig arbetstid har 
stigit i samtliga kommuner varje år sedan 2011 vilket är en 
trend som även gäller för hela riket. Ökningarna i samtliga 
kommuner fortsätter att vara relativt höga i jämförelse med 
föregående år. Det är framförallt de längre sjukskrivningarna 
över 60 dagar som är den bidragande orsaken till ökningen 
av den totala sjukfrånvaron. Munkedal och Lysekil har den 
högsta sjukfrånvaron och Tanum har den lägsta totala sjuk-
frånvaron. 
Sysselsättningsgrad hos kvinnor

Tabellen visar hur kvinnors sysselsättningsgrad fördelar sig i 
kommunerna. Att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad 
är en angelägen jämställdhetsfråga eftersom det främst är 
inom kvinnodominerade yrkesområden som ofrivilligt del-
tidsarbete förekommer. Inom kommunal verksamhet återfinns 
ofrivillig deltidsarbetande främst inom vård- och omsorgs-
sektorn. 
Strömstad har behållit sin höga andel heltidsanställda kvin-
nor vilket beror på den så kallade ”Strömstadsmodellen” där 
man får välja sysselsättningsgrad inom vård- och omsorgs-
verksamheten. 
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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 nackdelar variera beroende på vilket utgångsläge 
den enskilda kommunen har. 
Studierna av benchmarkingsamarbetet har redovisats i två 
KFI-rapporter.

Jämförelse av ekonomifunktioner
KFI har genomfört två forskningsstudier där jämförelse av 
ekonomifunktioner gjorts. Rapporterna från studierna visar på 
stora olikheter mellan ekonomifunktionerna i olika kommuner 
både när det gäller kostnader som resultat. Det är svårt att 
finna enskilda förklaringsfaktorer att vissa kommuner lyckas 
bättre än andra. Studierna visar att det inte tycks finnas något 
samband mellan insatta resurser (kostnader) och resultat.
Nationellt kommunforskningsprogram
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 delprojektet 
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



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 får bäst betyg när det gäller tillgänglighet. När det 
gäller möjligheten för medborgarna att nå tjänstemän och 
politiker i kommunen via e-post tillhör Tanum de bästa kom-
munerna i landet  Alla kommuner i norra Bohuslän hatr för-
hållandevis svaga värden för tillgänglighet per telefon. När 
det gäller betyget för bemötande vid telefonkontakt får Tanum 
och Strömstad bäst betyg i norra Bohuslän. Kortast väntetiden 
för en plats på ett äldreboende hade Tanum och Munkedal. 
Väntetiden för en plats på förskola varierar 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 och 
Lysekil skiljer ut sig något från övriga kommuner då invå-
narna i Munkedal och Lysekil 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 Lysekil 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 Munkedals hemsidor får bättre betyg än 
genomsnittligt.
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. Tanum, 
Strömstad och Sotenäs är de kommuner som når de bästa 
skolresultaten där särskilt resultaten vid nationella prov i år 
6 sticker ut. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet 
ligger över genomsnittet i Sotenäs, Tanum och Strömstad. 
Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år ligger 
över riksgenomsnittet för alla kommuner utom Tanum.
Kommunen som samhällsutvecklare
Inom området presenteras nyckeltal som både visar på förhål-
landen i de geografiska kommunerna och kommunerna som 
organisation. Företagandet och nyföretagande ligger högt i 
en jämförelse med övriga kommuner i landet. Strömstad och 
Tanum 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 ligger väl framme, andelen ekologiska livsmedel 
i kommunens verksamhet ökar år från år tillhör de högsta i 
landet.
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Tillgänglighet NoBo

Värde Riket Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Tillgänglighet e-post 83 % 72 % 85 % 78 % 72 % 93 %

Tillgänglighet via telefon 49 % 39 % 59 % 44 % 52 % 47 %

Gott bemötande vid telefonkontakt 86 % 73 % 80 % 83 % 91 % 93 %

Utökat öppethållande huvudbiblioteket mm, antal timmar 48 39 12 92 39 9

Plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum 67 % 25 % 86 % 83 % 15 % 60 %

Väntetid inom förskoleverksamheten, antal dagar 21 19 28 1 38 11

Väntetid för plats på särskilt boende, antal dagar 52 41 26 58 49 21

Väntetid ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), antal dagar 16 11 14 14

Trygghet NoBo

Värde Riket Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Hur trygga känner sig medborgarna, procent 61 % 49 % 57 % 67 % 70 %

Antal olika vårdare besöker en person med hemtjänst på 14 dagar 15 13 16 18 15 14

Antal barn per personal inom förskolan 5,4 5,8 5,6 5,0 5,0 4,8

Antal barn per personal inom förskolan, närvarande 4,3 3,9 3,5 3,4 3,9 4,0

Delaktighet och information NoBo

Värde Riket Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

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

Information på hemsida, procent av maxpoäng 78 % 73 % 81 % 80 % 77 % 87 %

Medborgarnas delaktighetsindex, procent av maxpoäng 53 % 49 % 30 % 57 % 70 %

Medborgarnas möjlighet till inflytande, skala 40 25 34 41 43
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Effektivitet NoBo

Värde Riket Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan, kr 125 593 125 753 118 434 135 896 132 267 142 026

Resultat nationella prov år 6, genomsnittlig andel 92 % 93 % 92 % 92 % 97 % 96 %

Resultat nationella prov år, genomsnittlig andel 68 % 62 % 58 % 86 % 70 % 82 %

Behörighet till ett yrkesprogram, andel 86,4 % 80,7 % 84,8 % 95,8 % 87,5 % 93,8 %

Elevers syn på skolan och undervisningen åk 8, andel positiva svar 76 % 76 %

Kostnad per betygspoäng, grundskola, kr 368 351 344 369 366 362

Andel som fullföljer gymnasiet inom fyra år, procent 78,3 % 81,6 % 87,9 % 87,4 % 81 % 72,2 %

Kostnad/elev i förhållande till andel ej fullföljer gymnasieskolan, kr 25 186 27 635 13 105 14 652 25 065 32 473

Kvalitetsaspekter särskilt boende, andel av maxpoäng, procent 66 % 68 % 55 % 52 % 57 % 57 %

Kostnad per plats i särskilt boende, äldreomsorg, kr 676 709 696 620 865 038 703 741 869 296 690 458

Nöjdbrukarindex, särskilt boende äldreomsorg, andel i procent 84 % 87 % 77 % 83 % 86 % 86 %

Serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng 66 % 70 % 61 % 58 % 70 % 73 %

Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten, kr 248 519 320 331 261 259 289 849 266 863 286 398

Nöjdbrukarindex, hemtjänsten 91 % 91 % 97 % 91 % 92 % 95 %

Kavlitetsaspekter grupp- och serviceboende, LSS, andel av maxpoäng 82 % 66 % 72 % 80 % 86 % 88 %

Andelen ej återaktualiserade ungdomar, ett år efter insats (IFO) 78 % 85 % 92 % 81 %

Samhällsutveckling NoBo

Värde Riket Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Förvärvsarbetande invånare (20-65 år) 78,5 % 79,1 % 78,5 % 79,8 % 70,9 % 78,9 %

Andel invånare som någon gång under året erhållit försörjningsstöd 4,1 % 4,6 % 3,3 % 2,3 % 1,7 % 2,1 %

Antal nystartade företag per 1 000 invånare 4,9 4,6 5,3 7,6 8,8 7,8

Nöjdhet företagsklimat (Insikt)

Sjukpenningtal, antal utbetalda dagar per 1000 försäkrade i F-kassa 9,3 10,2 9,2 9,2 10,2 9,8

Andelen återvunnit material, hushållsavfall 36 % 40 % 40 % 32 % 20 % 49 %

Andelen kommunala miljöbilar i organisationen 45 % 23 % 31 % 35 % 33 %

Andelen ekologiska livsmedel 20 % 15 % 7 % 7 % 17 % 38 %

Nöjdkundindex, Kommunen som plats att bo i 60 % 51 % 48 % 64 % 60 %
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Äldreomsorg tillgänglighet 

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Väntetid för plats på äldreboende, antal dagar 87 40 138 114 28

Skola tillgänglighet 

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum 178 52 61 183 108

Väntetid inom förskoleverksamheten, antal dagar 76 103 4 125 34

Äldreomsorg trygghet 

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Hur många olika vårdare besöker en person med hemtjänst på 14 dagar 59 144 183 121 95

Skola trygghet 

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Barn per personal inom förskolan 39 84 250 252 270

Barn per personal inom förskolan, faktiskt 128 158 162 130 123

Äldreomsorg effektivitet 

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Serviceutbud inom särskilt boende, äldreomsorg (andel av utbud) 84 153 163 140 142

Kostnad per plats i särskilt boende, äldreomsorg 188 256 196 258 182

Nöjdbrukarindex,särskilt boende äldreomsorg 81 249 166 106 107

Serviceutbud hemtjänst, andel av tjänsteutbud 81 159 184 83 64

Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten 246 156 215 163 210

Nöjdbrukarindex, hemtjänsten

Skola effektivitet 

Placering Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan, kr 146 66 250 226 271

Resultat nationella prov år 6 128 169 175 23 44

Resultat nationella prov år 3 (år 5 2009 ) 226 254 8 136 16

Behörighet till något program 250 181 8 124 26

Elevers syn på skolan och undervisningen åk 8 101 54

Kostnad per betygspoäng, år 9, kr 168 194 122 130 138

Andel som fullföljer gymnasiet inom fyra år 85 8 14 97 252

Kostnad per elev som ej fullföljer gymnasieskolan, kr 200 9 21 165 245
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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



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 upp-
handlingschef är placerad i Munkedal. 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 samarbetet är bland annat att effektivisera upp-
handlingsfunktionen och höja den gemensamma kunskapsni-
vån vilket möjliggör bättre upphandlingar. Kommunerna blir 
tillsammans en större och intressantare part på marknaden 
vilket ökar möjligheten att få ekonomiskt fördelaktiga anbud. 
För att samarbetet kring upphandling skall bli effektivt och 
rationellt är en viktig förutsättning att kommunerna arbetar 
med samma regelverk. Kommunerna har därför under 2014 
antagit en ny uppdaterad gemensam inköps- och upphand-
lingspolicy med riktlinjer.

Statistiska uppgifter
Av nedanstående statistik framgår antalet genomförda upp-
handlingar samt antalet fakturor av olika slag under 2014. 
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 abon-
nemang som genererar elektroniska fakturor. 
Trenden från 2010 och 2011 med ökat antal EDI orderfakturor 
har mattades av under 2012 och har under 2013 vänt till en 
minskning. Under 2014 har de ökat igen, ökningen jämfört 
med 2013 är 32 procent. Antalet scannade fakturor har för 
tredje året i rad sjunkit, detta år med 21 procent jämfört med 
2013. Antalet E-fakturor fortsätter att öka. Ökningstakten är 
ungefär densamma som föregående år, 18 procent för 2014 
jämfört med 2013. Antalet pappersfakturor har sjunkit år för 
år sedan 2010, men 2014 steg antalet något.

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 2014
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. Som en följd av den höjda beloppsgränsen för di-
rektupphandlingar till 505 800 kr från halvårsskiftet 2014 har 
antalet direktupphandlingar ökat med nästa 25 procent jämfört 
med året innan. Under 2014 genomfördes 47 formaliserade 
direktupphandlingar. 
Antalet förenklade upphandlingar har ökat något jämfört med 
2013, vilket är lite förvånande med tanke på att en del av det 
som upphandlades som förenklade upphandlingar i och med 
de nya direktupphandlingsreglerna nu kan direktupphandlas. 
De öppna upphandlingarna har sjunkit med 26 procent jämfört 
med 2013, vilket kan ha att göra med att antalet gemensamt 
genomförda upphandlingar har minskat jämfört med 2013.
Deltagande i de gemensamma upphandlingarna fortsätter att 
minska. Minskningen från 2013 är 13 procent och totalt var det 
48 deltaganden i de gemensamma upphandlingar som genom-
fördes. Det kan jämföras med 55 för 2013. Ser man till vilka 
upphandlingar som kommunerna varit med och genomfört i 
år är det 10 stycken jämfört med 11 stycken 2013.
Antalet överprövningar fortsätter att ökat. Mellan åren 2012 
och 2013 var ökningen 15 procent. Ökningstakten har trappats 
av något och var mellan 2013 och 2014 11 procent. Främst är 
det upphandlingar som gjorts av SKL eller Kammarkollegiet 
som överprövas. 
Mellan åren 2011 till 2013 har antalet aktiva ramavtal stigit 
kontinuerligt med ca 10 procent om året. Under år 2014 har 
antalet ramavtal troligtvis sjunkit något, någon exakt siffra 
finns inte då uppgifter saknas från Lysekil. De kommuner som 
redovisat siffror för 2014 hade 297 aktiva ramavtal tillsam-
mans. Under 2013 tillkom 25 nya ramavalsområden, den siffran 
är för 2014 20 nya ramavtalsområden.
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Elektronisk handel

2014 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

EDI orderfakturor 576 4 464 2 106 3 488 3 105

Scannade fakturor 68 % 42 % 38 % 49 % 51 %

E-fakturor 19 % 57 % 57 % 51 % 47 %

Pappersfakturor 1 940 177 1 227 0 778

Upphandlingar

2014 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Formaliserade direktupphandlingar 10 7 10 8 12

Antalet förenklade upphandlingar 23 8 32 22 32

Antalet öppna upphandlingar 15 5 9 7 18

Antalet gemensamma upphandlingar 8 9 5 12 14

-varav genomförda av resp  kommun 3 1 0 4 2

Överprövningar 6 4 9 5 7

Aktiva ramavtal i.u 79 76 71 71

Nya ramavtalsområden 9 1 0 3 7

Jämförelse 2012 - 2014

2012 2013 2014

EDI orderfakturor 9 606 10 428 13 739

Scannade fakturor 57 714 74 421 58 801

E-fakturor 37 078 49 010 57 792

Pappersfakturor 2 705 4 065 4 122

Formaliserade direktupphandlingar 40 38 47

Antalet förenklade upphandlingar 98 111 117

Antalet öppna upphandlingar 68 73 54

Antalet gemensamma upphandlingar (NoBo och VästUpp) 58 55 48

Överprövningar 24 28 31

Aktiva ramavtal 352 383 297*

Nya ramavtalsområden 18 25 20

* exkl Lysekil




