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KKiK - Analys av resultat 2020
Sotenäs deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kommunens Kvalitet
i Korthet. Projektet administreras och samordnas av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Kommunens
Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna.
Förvaltningarna har nedan analyserat de nyckeltal där kommunen placerar sig bland de bästa och sämsta i
jämförelsen.

Sammanfattning
Jämförelseprojektet innefattar ett 40-tal nyckeltal fördelat inom tre områden; Barn och unga, Stöd och
omsorg samt Samhälle och miljö. Av dessa nyckeltal placerar sig Sotenäs kommun i 2020 års rapport bland
de 25 procent bästa kommunerna i tio fall, och bland de 25 procent sämsta kommunerna i nio fall.

Inom området Barn och unga ingår 16 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 procent bästa i sex av
nyckeltalen, vilka avser kvalitet inom grundskola i form av andel elever som klarat delprov, uppnådda
betyg, behörighet till yrkesprogram, samt nöjdhet med skolan. Andelen elever i kulturskolan är också hög.
Däremot är Sotenäs bland de 25 procent dyraste kommunerna i riket avseende kostnad per elev inom grundskola och gymnasieskola. Kommunen placerar sig även lågt avseende antal deltagartillfällen i idrottsföreningar bland barn och unga.

Inom området Stöd och omsorg ingår 14 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 procent bästa i tre av
nyckeltalen och bland de 25 procent sämsta i ett av nyckeltalen. Kostnaden per invånare för funktionsnedsättningsomsorg är låg. Den genomsnittliga väntetiden i antal dagar från ansökan tillbeslut om
försörjningsstöd är i Sotenäs kortast i Sverige. Inom särskilt boende, äldreomsorg, är brukarnöjdheten hög
trots att kommunen inte uppnår några poäng i måttet ”kvalitetsaspekter” inom särskilt boende, äldreomsorg.

Inom området Samhälle och miljö ingår 13 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 procent bästa i
nyckeltalet andel individer som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera.
Resultaten vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, och andel elever på SFI som klarar minst
två kurser är lågt. Företagsklimat får också låga poäng men avser resultatet från år 2018. Även inom
nyckeltalen antal insamlade ton hushållsavfall per person, och andel ekologiska livsmedel placerar sig
Sotenäs bland de 25 procent sämsta i jämförelsen.
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Barn och unga
Inom området "Barn och unga" ingår 16 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 % bästa i sex av
nyckeltalen, samt bland de 25 % sämsta i tre av nyckeltalen. Resultaten i två av nyckeltalen kan inte
redovisas för Sotenäs på grund av för få deltagande i undersökningen.

Grundskola
Andel elever i åk 3 som klarat ämnesprovet i svenska
Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. På grund av Coronapandemin genomförde Skolverket inga nationella prov för åk 3 under 2020.
Elevernas resultat på Nationella prov i svenska åk 3 har ända sedan 2013 (med ett undantag 2016) legat
över rikssnittet med höga resultat både för flickor och pojkar.
F-6 skolorna har under flera år riktat ett långsiktigt utvecklingsarbete i syfte att förbättra läs- och
skrivinlärning. Ett arbete som fortsatte under 2020 och där det förväntade resultatet är att ge eleverna ännu
bättre förutsättningar att lyckas även längre upp i skolåldrarna. Fokus på kompetensutveckling kring språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt är en del av förvaltningens prioriteringar liksom att öka kunskapen
bland pedagoger i svenska som andraspråk. Förhoppningsvis kommer de goda resultaten i årskurs 3 att
även påverka resultaten för årskurs 6 framöver där det under 2020 tyvärr var stora skillnader i resultat i
svenskämnet mellan flickor och pojkar. I det fortsatta utvecklingsarbetet ingår riktade insatser i syfte att
vända den negativa utvecklingen av pojkarnas resultat i bland annat svenska. Undervisningen i klassrummet
måste vara tillgänglig för alla elever och det kompensatoriska uppdraget med hjälp av bland annat läxhjälp
och lovskola behöver utvecklas för att vända pojkarnas negativa kunskapsresa i grundskolan.
För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas behöver skolorna fortsätta satsningen på språkutvecklande
arbete i samtliga ämnen samtidigt som undervisningen utformas så att den når alla elever.

Andel elever i åk 6 som klarat lägst betyget E i matematik
Sotenäs kommun placerar sig 2020 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen.
För årskurs 6 har resultaten i matematik legat ganska jämt under de senaste åren och gör det även under
2020. I jämförelse med övriga riket hamnade resultatet för hela årskursen bland de 25 procent bästa och för
flickorna var resultatet det bästa i riket, då 100 procent klarade lägst betyget E. Ett jämt resultat över flera
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år kan ses som att kommunen i sin satsning på matematik genom bland annat Matematiklyftet och tidiga
insatser, har hittat en likvärdighet i undervisningen i ämnet där det också finns den kompetens som krävs
för att möta alla elever. Det kan vara så att undervisningen i matematik är mer strukturerad när det gäller
att befästa grunderna jämfört med undervisningen i andra ämnen. Jämför man resultatet i matematik med
resultatet i svenska eller engelska i årkurs 6 är det i matematik minst skillnad mellan flickors och pojkars
resultat vilket också återspeglar sig i det sammanvägda värdet.
För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas behöver skolorna fortsätta följa utvecklingen i varje ämne
med avstämningar under terminerna och därefter göra de insatser som behövs för att eleverna ska nå målet
om lägst betyget E i matematik. Den kommunövergripande satsningen på språkutvecklande arbetssätt
kommer att gynna även matematikundervisningen.

Andel elever i åk 9 med behörighet till ett yrkesprogram
Sotenäs kommun placerar sig 2020 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen.
Kommunens resultat vad gäller behörighet till yrkesprogram är positivt och kan förklaras med att skolan
över tid prioriterat elevernas gymnasiebehörighet och genom ett systematiskt kvalitetsarbete uppnått detta.
För att nå behörighet till ett yrkesprogram behöver eleven ha minst betyget E i ämnena svenska, matematik
och engelska samt ytterligare fem valfria ämnen. För en enskild elev kan arbetet för att nå behörighet till
yrkesprogrammen innebära att undervisningen fokuseras på ett färre antal ämnen än de 17 som ingår i
timplanen. Andelen elever som under 2020 nådde behörighet till yrkesprogrammen låg på drygt 96 procent,
där 100 procent av flickorna nådde denna behörighetsnivå.
En utmaning för kommunen är att behörigheten till yrkesprogrammen fortsätter vara högt samtidigt som
det behöver skapas förutsättningar för elever att nå E i fler ämnen än vad yrkesprogrammen kräver. Jämför
man behörighet till yrkesprogram med behörighet till de teoretiska programmen når kommunen inte samma
höga resultat och där är också skillnaden mellan flickors och pojkars behörighetsnivå större.
För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas behöver skolan utveckla undervisningen så att den blir
tillgänglig för alla och det kompensatoriska arbetet ska vara anpassat och riktat utifrån elevernas behov.
Dessutom behöver skolan fortsätta arbeta för att eleverna ska ha god kunskap om olika gymnasieprogram
och dessutom få klart för sig vilka krav, förväntningar och förutsättningar som ställs för att man som elev
ska klara gymnasieprogrammen.

Andel elever i åk 9 som är nöjd med sin skola som helhet
Sotenäs kommun placerar sig 2020 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen.
Resultatet baseras på Skolinspektionens elevenkät från våren 2019 vilket betyder att eleverna som svarade
på enkäten idag går i åk 2 på gymnasiet. Den årskursen hade överlag goda skolresultat med mindre skillnad
mellan flickor och pojkar än andra årskurser. En kontinuitet i lärargruppen, tillsammans med satsningar i
form av projektet En skola för alla. Ett ESF-projekt som innebar riktade insatser av så kallade elevcoacher,
bidrog både till studie- och nöjdhetsresultat.
Utvecklingen visar att eleverna behöver bli lotsade i sin skolgång för att kunna prioritera bland de olika
skoluppgifterna. När eleverna ges hjälp med struktur av skolvardagen och stöd i form av studieteknik i
ämnena ökar deras möjlighet att greppa helheten; förståelsen för vad som förväntas genomföras och sedan
prioritera den egna insatsen.
För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas har skolan kvar elevcoachmodellen med en lärare riktat
mot varje årskurs. Detta för att stödja eleverna med förståelse för vad som förväntas av dem och försöka
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öka motivationen för skolarbetet. En ny elevenkät av Skolinspektionen har genomförts under våren 2021
och kan visa om resultatet kvarstår.

Kostnad per elev i grundskola F-9
Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen.
Resultatet beror på att kommunen haft större kostnader än merparten av Sveriges skolor vad gäller lokaler,
måltider och personal. Även om kommunenen ligger bland de 25 procent dyraste under 2019 har
kostnaderna minskat varje år sedan 2016. Under 2016 hade kommunen en nettoavvikelse från referenskostnaden (vad grundskolan borde kosta med de förutsättningar som finns) med +28 procent medan det
under 2019 minskat till +13 procent. En stor del av kostnadsförändringen ligger i minskade personalkostnader. Under perioden januari 2018 till december 2020 minskade arbetsorganisationen med 23
medarbetare. Under 2019 påbörjades också anpassningar av lokaler så att grundsärskolan fått egna lokaler
medan övriga skolor och förskolor samnyttjar lokaler mer än tidigare.
För att Sotenäs kommun ska förbättra sitt resultat krävs att utbildningsförvaltningen fortsätter att hålla
personalkostnaderna enligt politiskt beslutade inriktningsdirektiv för Sotenäs kommun framtida skolorganisation. Att fortsätta samnyttja lokaler och på andra sätt se över skolornas organisation är andra viktiga
delar i förändringsarbetet.

Gymnasieskola
Kostnad per elev i gymnasieskolan, hemkommun
Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen.
Resultatet för 2019 beror på att nettokostnaden per gymnasieelev (interkommunal ersättning, skolskjutsar
samt tilläggsbelopp) ökade kraftigt mellan åren 2017 och 2019. Kostnadsökningen kan förklaras med att
det fanns många tomma platser på gymnasieskolorna då efterfrågan på gymnasieplatserna var lägre än
antalet faktiska gymnasieelever. Detta medförde ett högt pris för varje enskild gymnasieplats. Ett
samverkansavtal behöver stämmas av och innebära någon form av anpassning av antalet platser utifrån
elevunderlag, men också en granskning av kvaliteten på undervisningen vilket inte fanns inför 2019 och
åren innan.
Sotenäs kommun sa upp samverkansavtalet för gymnasieskolan i Fyrbodal i december 2019 och påbörjade
ett arbete med att ta fram ett förmånligare samverkansavtal och ett nytt samverkansavtal har tecknats mellan
Sotenäs kommun och Uddevalla kommun. Detta träder i kraft under 2021. Samverkansavtalets syfte är att
på sikt minska nettokostnaden för gymnasieskolan men också till att bidra till bättre studieresultat genom
täta uppföljningar.
För att Sotenäs kommun ska förbättra sin placering krävs ett tydligt och transparent samverkansavtal med
nära samarbete mellan Sotenäs och samverkanskommunen. Detta kommer att förbättra förutsättningarna
för kommunen att påverka behov av och kvalitet på gymnasieutbildningar för våra elever.
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Kultur- och fritid
Deltagartillfällen i idrottsföreningar
Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen.
Resultatet beror på att kommunens föreningsliv är allmänt smalt med ett fåtal olika idrotter och aktiviteter.
Föreningarna upplever också svårigheterna att rekrytera ledare, vilket i sin tur begränsar antal aktiviteter.
Under år 2019 och 2020 breddades utbudet då några föreningar blev flersektionsföreningar och startade
upp nya aktiviteter som vollyboll och friidrott. Det finns dock en idrottskultur i kommunen som begränsar
både intresset och förutsättningarna att få vuxna ledare till andra idrotter än fotboll. Kommunen kämpar
med samma problematik som övriga riket vad gäller enskilda personers vilja till engagemang i ideella
föreningar.
Under 2020 skulle Kultur och fritid startat en idrottsskola men på grund av pandemin har detta skjutits till
2021. Idrottsskola innebär att barn får prova på olika verksamheter och lokala föreningar får presenterar
sina aktiviteter. Förhoppningen är att fler hittar barn och unga ska hitta "sin" aktivitet Erbjudandet riktar
sig till elever på lågstadiet och alla kommunens föreningar som är aktuella för syftet är intresserade av att
delta. Kultur och fritid erbjuder en ledarutbildning för de som deltar.
För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras behöver projektet med idrottsskola genomföras så att fler
barn möter fler olika aktiviteter och får möjlighet att engageras sig i detta. Samtidigt behöver idrottskulturen
breddas med nya aktiviteter. Kanske i en ny engagemangform för att motverka skörheten i att endast ha
eldsjälar som ledare.

Andel elever i musik- eller kulturskola
Sotenäs kommun placerar sig 2018 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen.
Resultatet beror på den satsningen som kommunen gjorde under 2018 på dans tillsammans med danspoolen
i Vänersborg. En aktivitet som blev mycket uppskattad. Antalet danselever ökade och flera andra
kulturaktiviteter kunde startas. Dansen har fortsatt att vara stor även under 2019 och 2020 men pandemiåret
har förändrat förutsättningarna och medfört att antalet elever som minskat under 2020. Pedagogiska
förändringar som distansundervisning tros ha påverkat elevernas engagemang och alla förutsättningar att
bedriva ett kreativt musik- och kulturarbete.
För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas bör ett fortsatt arbete med nya samarbetspartners och andra
samarbeten inom kulturlivet ökas.
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Stöd och omsorg
Inom området "Stöd och omsorg" ingår 14 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 % bästa i tre av
nyckeltalen. Samt bland de 25 % sämsta i ett av nyckeltalen. Resultaten i ett av nyckeltalen kan inte
redovisas för Sotenäs på grund av för få deltagande i undersökningen.

Individ- och familjeomsorg
Väntetid i antal dagar för beslut inom försörjningsstöd
Sotenäs kommun placerar sig 2020 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen.
Resultatet visar att Sotenäs har lägst antal dagar i landet avseende väntetid från första kontakttillfället till
beslut inom försörjningsstöd. Medelvärdet i landet var under 2020, 16 dagars väntetid. Resultatet beror på
hög beredskap i form av väl upparbetade rutiner och erfarna handläggare vilket resulterar i snabba och
effektiva bedömningar.
Utvecklingen visar att resultatet bör kunna bibehållas beroende av om ansökningsantalet ligger på liknande
nivå som under 2020 då samma värde är återkommande under de senaste tre åren. En förutsättning är att
inte arbetsbelastningen ökar i samband med samhällsförändringar. Under hösten 2020 har en svag ökning
i antalet ansökningar inkommit som en efterverkning av pandemin.
För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas bör rutiner och en stabil personalstyrka bibehållas.

Funktionsnedsättning
Kostnad för funktionsnedsättning
Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen.
Kostnaden har mellan åren 2018 och 2019 sjunkit med 1 124 kronor per invånare. Resultatet beror på något
färre antal individer med insatser, en minskning av köpta platser, samt full beläggning på kommunens
boenden för LSS och socialpsykiatri. Resultatet beror även på en ökning av antalet kommuninvånare.
Utvecklingen visar att behovet hos brukare förändras och verksamheten behöver ses över för att matcha
kommande behov, så som boendeformer och kultur- och fritidsaktiviteter.
För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas behöver fortsatt anpassning ske utifrån brukares behov och
samhällets utveckling.
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Särskilt boende
Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorg
Sotenäs kommun placerar sig 2020 bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen.
De faktorer som påverkar nyckeltalet kvalitetsaspekter i särskilt boende är boendeplatser i särskilt boende:
•
•
•
•
•

där den äldre erbjuds daglig utevistelse,
där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål,
där den äldre kan påverka tv-kanaler utöver basutbudet i gemensamhetslokal,
som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, och
som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar.

Resultatet för 2020 beror på att erbjudna utevistelser och gemensamma aktiviteter har påverkats negativt
av pandemin. Organiserade gemensamma gruppaktiviteter har inte kunnat genomföras, däremot har
individuella aktiviteter erbjudits.
För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras behöver satsningar göras på de kvalitetsaspekter som mäts.

Brukarbedömning inom särskilt boende äldreomsorg
Sotenäs kommun placerar sig 2020 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen.
Undersökningen visar hur nöjda brukare är med bland annat bemötande, kontakt med sjuksköterska och
läkare, utevistelse, trygghet och möjlighet att påverka omvårdnaden. Sotenäs ligger bland de 25 procent
bästa i undersökningen med ett sammantaget resultat på 91 procent nöjda brukare inom kommunens
äldreboenden. Detta trots att pandemin medfört stora inskränkningar i vardagen för de som bor på särskilt
boende. Detta bedöms vara resultatet av en kompetent personalstyrka som arbetat aktivt med att skapa
värdighet, välbefinnande och trygghet i vardagen för de boende samt ett nära och coachande ledarskap.
För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas fortsätter ett utvecklingsarbete utifrån undersökningen
"Vad tycker äldre om äldreomsorgen i Sotenäs kommun".
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Samhälle och miljö
Inom området "Samhälle och miljö" ingår 13 nyckeltal. Sotenäs placerar sig bland de 25 % bästa i ett av
nyckeltalen, samt bland de 25 % sämsta i fem av nyckeltalen.

Arbetsmarknadsåtgärder
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet
Sotenäs kommun placerar sig 2020 bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen.
Resultatet beror till största del på Arbetsförmedlingens reformering vilket inneburit ett lägre antal anvisade
personer till arbetsmarknadsenhetens verksamheter. Därtill har de personer som anvisats kommit från
socialtjänsten och stått långt ifrån arbetsmarknaden. Under perioden har även färre personer gått vidare till
arbete eller studier, då den övervägande delen har gått vidare till vården eller Försäkringskassan och har
inte varit redo för studier.
Utvecklingen visar en ökad arbetslöshet, vilken också förväntas stiga som en effekt av coronapandemin.
För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras behöver ett nytt samverkansavtal mellan Arbetsförmedlingen och Sotenäs kommun tas fram, vilket skulle snabba på förloppet till egenförsörjning. Ett nytt
samverkansavtal förväntas vara klart under första halvan av 2021.

Andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare
Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen.
Resultatet beror på att Sotenäs kommun har en god arbetsmarknad där många SFI-elever fått skift- eller
nattarbete inom livsmedelsindustrin. Det har då varit svårt att kombinera arbete med studier och familj.
Eleverna som är kvar och studerar SFI är personer med relativt låg utbildningsnivå från hemlandet vilket
medför att språk-och kunskapsutvecklingen i svenska tar lägre tid. Totala andelen elever som läser SFI har
också minskat till följd av goda jobbmöjligheter där målgruppen erbjudits tim- eller visstidsanställningar
hos privata arbetsgivare eller extratjänster via Arbetsförmedlingen och kommunen. Andelen elever som
inte har svenska som modersmål har halverats de senaste åren.
För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras behöver samarbetet med Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten samt individ- och familjeomsorgen effektiviseras. Kurs- och utbildningsutbudet behöver
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utökas så att SFI-studier kan kombineras med andra orienteringskurser och insatser motsvarande heltidssysselsättning. Vidare behöver behovet av kvällsskola kartläggas för att kunna kombinera arbete med
språkstudier inom SFI.

Andel individer som lämnat etableringsuppdraget för arbete eller studier
Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen.
Under 2019 inleddes reformeringen av Arbetsförmedlingens uppdrag och samarbetet upphörde. Detta har
även satt tydliga spår under 2020 och ett arbete pågår med framtagande av ny överenskommelse. Trots
detta har Sotenäs kommun ett fortsatt bra resultat vilket förklaras genom ett lägre antal anvisade individer
från Migrationsverket. Detta har gjort det möjligt att upprätthålla ett bra personligt mottagande och
möjlighet att arbeta med individuell utveckling.
Utvecklingen visar på ett fortsatt lågt anvisningstal från Migrationsverket.
En förutsättning för att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas är att en samverkansöverenskommelse
mellan arbetsmarknadsenheten, individ- och familjeomsorgen, vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen
kommer till stånd.

Företagsklimat
Företagsklimatet Insiktsmätning
Sotenäs kommun placerar sig 2018 bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. Resultaten för 2020
publiceras den 22 april 2021.
Nyckeltalet mäts vartannat år och företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service inom sex
myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll
samt serveringstillstånd.
Sotenäs kommuns näringslivsarbete har varit inriktat mot företagsfrukostar, informationsmöten och
företagsbesök. Detta har inte kunnat genomföras under pågående pandemi vilket kan vara en orsak till det
försämrade resultatet. En annan faktor kan vara att handläggningstiderna i markförvaltningen alltjämt är
långa, även om stora insatser gjorts för att prioritera företagarna. Denna ärendekategori omfattas visserligen
inte av insiktsmätningen men flera företagare har ärenden både i kommunens myndigheter och markförvaltningen och när det är långa handläggningstider i en ärendekategori påverkar det sannolikt utfallet i
undersökningen. Under pandemiåret 2020 har trängseltillsyn vid serveringsställen prioriterats. Att
informationen och samarbetet med dessa företagare var gott inför sommaren visar också resultatet av
sommarens inspektioner där få anmärkningar noterades. Andra ärenden har inte kunnat prioriteras lika högt.
För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras krävs en fortsatt utveckling av organisationen och
samordning enheter och verksamheter emellan samt ett kontinuerligt arbete med servicemedvetenhet.
Därtill krävs också att informationskampanjer, näringslivsfrukostar, företagsbesök och andra proaktiva
åtgärder återupptas.
Läs mer om publicerade resultat på hemsidan för Insiktsmätningen
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Miljö
Insamlat hushållsavfall i kg/person
Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % sämsta i KKIK-undersökningen.
Sotenäs har befunnit sig bland de 25 procent sämsta under de senaste åren. 2019 uppgick antal kg hushållsavfall per person till 627. Jämfört med elva andra kommuner inom gruppen "landsbygdskommun med
besöksnäring" (medelvärde 569 kg/person) är kommunen den fjärde sämsta 2019.
I hushållsavfall ingår mat- och restavfall (tidigare benämnt kärl- och säckavfall), grovavfall inklusive
trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger,
samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvaret (förpackningar, tidningar, el-avfall
batterier etc.) även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar.
I utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer
hushållsavfall än vad de permanentboende ger upphov till. Även i kommuner med stort inpendlingsöverskott genereras mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. Genom att använda ett justerat invånarantal
med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling speglas mängden avfall per person på ett mer
korrekt sätt, däremot kommer antalet kg per person aldrig stämma till fullo.

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet
Sotenäs kommun placerar sig 2019 bland de 25 % sämsta i KKIK-undersökningen.
Kommunen har under 2020 köpt in 24 procent ekologiska livsmedel, vilket kan jämföras med 22 procent
2019. Kommunen hade sannolikt kunnat öka inköpen av ekologiska livsmedel ytterligare under 2020. På
grund av coronapandemin har leverantörerna ersatt ekologiska livsmedel med andra varor. Trots detta har
kommunen ökat andelen inköpta ekologiska livsmedel.
Gränsvärdet för att lämna de 25 procent sämsta 2018 uppgick till 22 procent, och 2019 till 23 procent.
Skulle ökningstakten fortsätta så även 2020 ligger Sotenäs på gränsen till att ingå i gruppen de 50 procent
mellersta kommunerna.
För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras är det viktigt att kommunens alla verksamheter i större
utsträckning väljer ekologiska livsmedel vid livsmedelsinköp. Kommunens målvärde på 25 procent år 2021
behöver även höjas och finansieras, då ekologiska livsmedel generellt sett är dyrare än konventionellt
odlade livsmedel. Minskat matsvinn och därmed mindre livsmedelsinköp kan skapa visst budgetutrymme
för ekologiska alternativ.
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