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Beskrivning
Författare: .
Rapporten visar att det finns omfattande skillnader i kommunal effektivitet i grund- och
gymnasieskolan samt i äldreomsorgen. Det tyder på att stora belopp skulle kunna sparas om
kommunerna bedrev verksamheterna mer effektivt. Men det är viktigt att ta hänsyn till
kommunernas olika förutsättningar, annars riskerar fel kommuner att pekas ut som
ineffektiva.
Sveriges kommuner har olika förutsättningar för att tillhandahålla skola, vård och omsorg till
sina medborgare. Men olika förutsättningar kan inte förklara hela skillnaden i kommuners
effektivitet. Genom att jämföra sig med kommuner med liknande förutsättningar, kan en
kommun få en uppfattning om var effektiviseringar kan genomföras. I rapporten presenteras
ett verktyg för sådana jämförelser.
Rapporten konstaterar också att effektiviteten tenderar att minska under perioder med
minskande antal elever eller brukare. Det tyder på anpassningssvårigheter, och författarna
betonar vikten av att kommuner arbetar aktivt med strategier för att anpassa kostymen efter
behoven.

Annan Information
15 aug 2005 . Forskningsinstitutet vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid.
Helsingfors universitet (FISS) publicerar i Notat-serien föredrag och diskussionsinlägg,
bakgrundsmaterial, preliminära rapporter samt projekt- beskrivningar av allmänt vetenskapligt
intresse eller avsedda för en mera avgränsad publik.
Rapport till. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. 2016:6. Mer än tur i struktur – en
ESO-rapport om kommunal effektivitet. Magnus Arnek. Tore Melin. Anders Norrlid.
Finansdepartementet.
En sammanhållen vård och omsorg kräver ett fokus på flödeseffektivitet snarare än
resurseffektivitet. 17. Om systemförändring är målet måste lösningarna vara därefter. 17. Ett
mer patientanpassat ersättningssystem är inte nödvändigtvis mer specifikt. 17. Vägar framåt.
18. Uppdraget. 19. Kvalitetskriterier för en LHC-rapport.
Sociala investeringar i den kommunala redovisningen. 23 Kapitel 4. Styrning och . Ett
grundantagande i teorin om humankapital, se till exempel En god start – en ESO-rapport om
tidigt stöd i skolan, Expertgruppen för Studier i. Offentlig Ekonomi . ett växande intresse för
att hitta mer effektiva sätt att tidigt identifiera och.
Med mer än 60 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, som hantverkare och
tjänsteman, som grundare och . Sammanfattning. Plan- och byggprocessen skulle kunna
förkortas och göras effektivare genom att kommuner inriktar sig på större byggprojekt som
gör det billigare att bygga. Dessutom pekar man på.
HAVERIUTREDNING: Oklara ansvars förhållanden bakom flygolycka. NYHETER:
Räddningsskärmar felpackade i JAS Gripen. Officersförbundet stäm mer Försvarsmakten .
rium där ESO-rapporten Försvarets förutsätt- ningar presenterades. I stället . anställd utan att
frågan är mer komplex än så. Det här, menar jag, är en.
En mera ändamålsenlig styrning måste i större utsträckning än hittills bejaka komplexiteten. 4.
Offentlig sektor har verksamheter av väldigt olika karaktär . senare att problematisera och
diskutera dem mera ingående. 6 Molander, P. Dags för omprövning - en ESO-rapport om
styrning av offentlig verksamhet. ESO 2017:1.
26 sep 2016 . Rapporten visar att det finns omfattande skillnader i kommunal effektivitet i
grund- och gymnasieskolan samt i äldreomsorgen. Det tyder på att stora belopp skulle kunna
sparas om kommunerna bedrev verksamheterna mer effektivt. Men det är viktigt att ta hänsyn
till kommunernas olika förutsättningar,.
Olof Bolin, Per-Martin Meyerson & Ingemar Ståhl, Makten över maten – än en gång!,
Stockholm. 1985, s. 34. 2. . För en mer uttömmande bild av vad avregleringen innebar
hänvisas till Flygare & Isacson 2003, s. 254f. Tilläggas bör att vissa . kompass: om
stabiliseringspolitiken som läroprocess, ESO-rapport Ds 1999:9.
2016_6-Mer-%C3%A4n-tur-i-struktur-till-webben Read more about kommuner, effektivitet,

procent, elever, andel and kommunerna.
13 nov 2006 . publiceras av Förbundssekreteraren. Den distribueras till Förenings- ordförande
och Föreningsstyrelse- ordförande som i sin tur håller sina medlemmar uppdaterade. ”Vad
händer i förbundet” publiceras dess- utom i Slagfjädern, kurskatalogen och på förbundets
hemsida. Så mycket mer har vi i alla fall.
underlagsrapporter. 34. 4. En delad stad – Stockholms behov av socialt hållbar markpolitik.
37. 4.1. Stadens mål för en socialt hållbar stadsutveckling. 37. 4.2. Ojämlika livsvillkor . När
befolkningen ökar mer än bostadsbyggandet finns också risk . av hur några andra kommuner
arbetar med markpolitik för social hållbarhet.
pletterar Delmi nu sina rapporter och kunskapsöversikter med en rapportserie med namnet
Avhandlingsnytt. . behövande och deras anhöriga har haft svårare att få arbete än
arbetskraftsinvand- rare; Humankapital .. som är involverade idag skapar en mer
svåröverblickbar struktur och minskar möjligheterna till ett.
9 maj 2017 . der, förstärks tendensen till fiskal union än mera. En större central budget för
jordbruks- och regionalpolitik förefaller oundviklig, försåvitt resurserna inte kan styras om
från de gamla medlemsländerna till de nya. Samtidigt är län- derna fast beslutna att inte höja
medlemsavgiften. Än mindre är de benägna.
3 mar 2017 . Målet om att vara kostnadseffektiv är lättare att mäta. Någon slags definition gör
forskarna Magnus Arnek, Tore Melin och Anders Norrlid i ESO- rapporten ”Mer än tur i
struktur (2016:6)” där kostnader vägs emot meritvärden. ”Sveriges bästa skola” presenteras
här i termer av effektivitet. En kommunal.
kommunal budget. Genom det fria skolvalet kan elever och föräldrar även välja skola utifrån
egna preferenser, vilket har gjort skolan till en konkurrensutsatt .. ramfaktorteorin
formulerades har det gått mer än ett kvarts sekel. . En rapport från ESO (Expertgruppen för
Studier i Offentlig Ekonomi), en tankesmedja under.
taxeringsårets ingång, där taxeringen i sin tur baseras på föregående års inkomstnivå.
Medelskattekraft . Det innebär att dessa tre mångkulturella kommuner nästa år tilldelas mer än
en och en halv . genomgång av barnfattigdom i årsrapporten för 2015 visar att ”Malmö är
fortfarande den stad i Sverige som har högst.
10 maj 2012 . ett bättre samhällsekonomiskt utfall än en som överlåts till marknadskrafterna.
Fördelningsfrågor kan handla både om för- delningen av ekonomiska resurser och
fördelningen av t.ex. utbildning eller omsorg. Oavsett om motiven i sig är att verksamheten
blir mer effektiv eller att resurser fördelas jämnare,.
sättningar gör att det inte är säkert att det är de mest kostnadseffektiva åtgärderna som
genomförs. Andra styrmedel är också .. I kustvattnet har mer än 90 procent klassats denna
gång, jämfört med 73 .. Detta medför i sin tur en minskad utlakning av kväve som enligt
rapporten upp- gått till en minskning av 790 ton per år.
20 sep 2016 . Lågutbildade förlorar jobben i digitaliseringsekonomin ¶¶En ny ESO-rapport
visar att digitaliseringen har haft stora effekter på sysselsättning och produktivitet i svenskt
näringsliv .. Politiker tycker om att prata om att invandring behövs, men det hjälper inte i det
här sammanhanget, mer än på väldigt kort sikt.
ISBN: 9789138244951; Titel: Mer än tur i struktur : En ESO-rapport om kommunal effektivitet;
Förlag: Wolters Kluwer; Utgivningsdatum: 20160927; Bandtyp: Häftad; Vikt: 352 g; Språk:
Svenska; Baksidestext: Det finns omfattande skillnader i kommunal effektivitet i grund- och
gymnasieskolan samt i äldreomsorgen.
Socialförsäkringsrapport 2009:11. Social Insurance ... stort inflöde i sy- stemen. Det inflödet
kommer i sin tur ur det höga arbetskraftsdeltagandet, .. landsmän till dem vi vill ska komma
hit, blir Sverige intressant. Men än mer intressant blir Sverige om vi är ett land som bejakar

olikhet och ser det som en tillgång. Sådant ska.
I denna rapport gås igenom nuläge (kap 2), börläge (kap 3) och vilken förändring som behövs
(kap 4), samt läggs förslag till inköpspolicy och föreskrifter för inköp .. En stickprovskontroll
på några bokinköp hösten 2009 visar att man vid köp av böcker från icke-avtalsleverantörer
gett i genomsnitt 27% mer än om böckerna.
Hur ersättningsmodeller och impact bonds kan stimulera nytänkande och innovation i offentlig
verksamhet nima sanandaji. VINNOVA RAPPORT. VR 2014:01 . oftast aldrig mer än ett
tidsbegränsat projekt, som sällan sprids utanför den enhet där projektet .. Detta kan i sin tur
påverkas av hur ersättningarna utformas, i.
Ratio. The Swedish model. Rapport nr. 2. Reformerna som förändrade Sverige. Av Dennis
Josefsson .. Målet var att: ”…genom ökad konkurrens nå ett än mer rationellt utnyttjande av
produktions- och .. regional balans. Det talas om en effektiv konkurrens och, specifikt om
järnvägstrafiken, att den ska spela ”en viktig roll.
Utvärderingen gjordes åt Expertgruppen för Offentliga Studier (ESO). . Den här rapporten ges
ut inom ramen för Fores program för migration och ... 6 Kommuner där mer än 40 procent av
nattbefolkningen pendlar till en annan kommun. 51 av 290 kommuner. 7 Kommuner där
antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och.
26 sep 2016 . Effektiviseringar är helt klart möjliga och vi visar hur kommuner kan jämföra sig
med varandra för att på så sätt få en bild av hur man ligger till kostnadsmässigt, säger Anders
Norrlid, en av författarna. Rapporten Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal
effektivitet publiceras i dag. För frågor om.
10 mar 2001 . I en organisation utgör alltså dess struktur, strategi, kultur och processer enbart
olika sidor av samma mynt, fyra olika infallsvinklar på samma frågeställning. De utgör olika
sätt att beskriva . Men jag tror egentligen mer än så; nämligen att detta är en förutsättning för
varaktig och betydelsefull förändring.
Det finns omfattande skillnader i kommunal effektivitet i grund- och gymnasieskolan samt i
äldreomsorgen. Besparingar skulle kunna göras om kommunerna bedrev verksamheterna mer
effektivt, men hänsyn måste tas till kommunernas olika förutsättningar..
8 jun 2012 . En version av denna rapport finns publicerad som ”En god start – en ESO-rapport
om tidigt stöd i skolan”, 2012:2 (Greiff, .. höjande åtgärder, riktade mot alla barn, som också
är effektiva sätt att nå de barn som har det svårast i . nerna är det mer än i snitt 13 procent av
barnen som inte får godkänt. I de allra.
Den anmälda korruptionen i Sverige. Struktur, riskfaktorer och motåtgärder. Rapport 2013:15.
1. 2 ... en ökad medvetenhet om korruption, som i sin tur lett fram till bättre rutiner, att
riktlinjer setts över och att kontrollen skärpts. En djärv tanke .. ruptionsbrott effektivare och
mer samordnat. Sveriges Kommuner och Landsting.
kommunal inkomstskatt kom den genomsnittliga skattesatsen att ligga på ungefär 30 procent.
Den statliga . Med denna rapport vill Saco bidra med en skatteekonomisk kunskapsöversikt till
Sacoförbunden .. att inkomstomfördelningen istället bör ske på ett sätt som är mer
samhällsekonomiskt effektivt än genom att höja.
Det har nu gått mer än två decennier sedan Århundradets skattereform och mycket har hänt
som . ska bli effektivt. Det är därför önskvärt att hela skattesystemet ses över och inte endast
utvalda delar. En övergripande skattereform bör dessutom vara .. Även om resultaten från
forskningen kring skattestruktur och ekonomisk.
Han arbetar för närvarande med interaktionen mellan ekonomiska incita- ment och sociala
nor- mer i anslutning till inkomstförsäkringar, alternativ utformning .. 2 Jag diskuterar
Ekonomikommissionens rapport, och dess mottagande, ingående i Lindbeck. (2012, kap .. dit
sitt eget inflationsmål under mer än ett decennium.

Självstyrelse, likvärdighet och effektivitet. 13 tämligen klumpig formulering att det i riket finns
primärkommuner och landstingskommuner och att dessa har rätt att ta ut skatt för sköt- seln
av sina uppgifter. Regleringen är således ganska tunn. Å andra si- dan har de svenska
kommunerna funktionellt en tyngre position än.
ekonomi; Lindh, Thomas & Malmberg, Bo (2000), "40-talisternas uttåg: en ESO-rapport om
2000-talets demografiska utmaningar", Ds 2000:13; . forskningen i form av empiriska
generaliseringar eller formulerade i mer eller .. organisationsstruktur hos både SAF och LO
framhålls av De Geer som en grundläggande.
11 okt 2016 . Nu har också Svenskt Näringsliv upptäckt att den svenska skolan är ojämlik.
Nyligen har man uppmärksammat att rapporten, “Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om
kommunal effektivitet” från Studier i Offentlig ekonomi, visar att effektiviseringar i skolan
kan spara miljarder. Svenskt Näringsliv vill delta i.
NATURVÅRDSVERKET. Effektiv miljötillsyn. Slutrapport. Författare. Henrik Artman, Joel
Brynielsson, Lena Edlund, Per Fallgren,. Lars Forsberg, Gebrenegus . sin tur möjliggör för
Naturvårdsverket att följa upp och samordna .. hällsekonomiska kostnaden kan vederbörande
producera mer än vad som är samhälls-.
förändringsbehov svepte en internationell reformtrend, New Public. Management, in som hade
svar på hur förvaltningen skulle kunna bli modern och effektiv. ... ESO, SIPU samt
organisationskonsulterna. Ekonomerna. Ekonomerna och deras idéer flyttade in i
förvaltningspolitiken på mer än ett sätt. Agneta Hugemark har.
1 mar 2014 . 32 i fokus Fiber än hetare efter 20 år. 34 debatt Stick du stygga spöke för du finns
.. Marknad: Hantera effektivt intresseanmälningar, planering av utbyggnad, förprojektering
och avtal. Detaljprojektering: Generera . Dokumentation: Visualisera ditt nät med kraftfulla
grafiska rapporter. Förvaltning: Underlätta.
1 aug 2013 . På regeringens uppdrag tog Socialstyrelsen 2007 fram rapporten Strategi för
samverkan kring barn och ... För att använda samhällets resurser på ett mer effektivt sätt har
SKL tagit fram en webbaserad analys- och .. och skola) än utökade resurser för att nå
framgång i samverkan. Ett annat resultat från.
dessa mätningar i stor utsträckning bygger på experters uppfattningar om korruption snarare
än faktisk korruption, det . att om allt fler människor sedan förväntar sig mer korruption och
detta i sin tur påverkar deras . Survey, Global Corruption Barometer och Europeiska
kommissionens anti-korruptionsrapport, som ligger.
Jämför priser på Mer än tur i struktur: En ESO-rapport om kommunal effektivitet (Häftad,
2016), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Mer än tur
i struktur: En ESO-rapport om kommunal effektivitet (Häftad, 2016).
1 mar 2016 . kommuner för. Och hela modellen hyllas i en färsk rapport från OECD som ni
kan läsa mer om på sidan. 20. Ibland finns fog för att kritisera enskilda kommu . flera
kommungränser för att nå tillräckliga volymer och effektivitet. Då försäkrar vi oss om en
fortsatt bra konkurrens där både de privata och offentliga.
Ett lagförbud för myndigheter att bedriva konkurrensutsatt näringsverksamhet. Kriterier för
undantag från förbud. En rapport skriven av. Henrik Jordahl .. med privata företag är
offentliga aktörer förmodligen mer benägna att sänka sina . med ge dubbel avkastning genom
att vässa effektiviteten både på marknader och.
9 dec 2015 . kommunenkäten att mer än hälften av kommunerna bedömde att resurserna var
otillräckliga, samtidigt som de ansåg att andelen barn med stödbehov ökat. 16. Däremot
bedömer 75 procent av förvaltningscheferna att insatserna för barn i behov av särskilt stöd är
effektiva. 3.1 Stödets utformning i förskola.
20 dec 2006 . den statliga risktäckningen en generell karaktär, medan garantiprogrammen i

USA är mer inriktade mot särskilda . m.m. Rätt använda kan bostadskreditgarantier på ett
kostnadseffektivt sätt understödja ... 3 Se ”Staten fick Svarte Petter – en ESO-rapport om
bostadsfinansieringen 1985-1993”. Ds 2002:9.
25 sep 2016 . Vi menar att sådana enkla jämförelser ger en överdriven bild av kommunernas
ineffektivitet och därtill att fel kommuner pekas ut som ineffektiva. I rapporten Mer än tur i
struktur till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) har vi studerat
kommunernas effektivitet inom tre områden som tillsammans.
riktning underlag för en mer ingående diskussion om hur stöd bör utformas för att på bästa
sätt ge . Resan mot nutidens struktur har varit allt annat än linjär. ... I ESO-rapporten.
Företagsstödet: Vad kostar det egentligen? uppskattas denna förlust till 30–50 procent av
skatteuttaget. Strukturomvandling. Det finns även en risk.
6 dec 2012 . Fokus för slutrapporten är på så kallade sociala determinanter för hälsa och
ohälsa. Vi vet att dessa . Rapporten täcker inte alla områden av betydelse men innehåller några
viktiga nedslag. Skolan är och har alltid varit ett ideologiskt laddat område. ... undervisningen,
då är den också mer effektiv. Den.
11 dec 2012 . i staten. Riksrevisionen bedriver både årlig revision och effektivitetsrevision.
Denna rapport har tagits fram inom effektivitetsrevisionen, vars uppgift är att . Till rapporten
finns två elektroniska bilagor som går att ladda ned från ... kostnaderna för kommunal
konsumtion historiskt ökat mer än vad som varit.
14 mar 2014 . I denna rapport redovisas resultat och slutsatser från forskningsprojektet
”Effekter för säkerhetsarbete .. de två övriga kategorier inträffar olyckor mer sällan och det
kan vara svårt att ge riskmått annat än i grova tal. 1“ Promoting .. som i sin tur kan påverkas
av olika kommunala verksamheter. Frågan om hur.
7 okt 2016 . Nu visar en rapport, Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal
effektivitet, från Studier i Offentlig ekonomi, ESO, att det är mycket stora skillnader på hur
mycket elever i grundskolan och gymnasiet kostar. Längst ifrån varandra ligger Falköping där
varje elev kostar 77 000 kronor per år och.
28 sep 2016 . Ett seminarium om en ny rapport till ESO, Mer än tur i struktur, där Magnus
Arnek, Tore Melin och Anders Norrlid granskar den kommunala effektiviteten i grund- och
gymnasieskola och äldreomsorg.
4 Metod. Arbetet med att ta fram effektivare metoder mot miljöbrott har delats upp i tre delar; .
3 DS 1998:50, Att se till eller titta på och DS 2000:67, Att granska sig själv, ESO-rapporter om
den kommunala tillsynen. Na- . brottsupptäckande insatser har dock inte gjorts, mer än i några
enstaka undantagsfall. Skälen till.
1 jun 2017 . Vi har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen
arbetar med effektivisering av verksamheterna. Uppdraget ingår i revisionen för år. 2017.
Kommunens revisorer har uppmärksammat ESO-rapport om kommunal effektivitet ”Mer än
tur i struktur” utgiven 2016 och som påvisar.
i Skånes kommuner var detta ett av de områden som framhölls som ett av de mest angelägna.
Frågan restes .. aspekter av pedagogiskt ledarskap så som det beskrivs i forskning eller i
rapporter utgivna av myndigheter. . och rektors ansvarsområde inte får göras större än att
rektor kan hålla sig förtro- gen med det dagliga.
6 feb 2017 . bostadsbristen. ”Analysen” i utredningen av utbildning och vård har inget annat
syfte än att ge .. en likriktning av välfärden, ökade administrativa kostnader och en lägre
effektivitet”. Utredningens . om ”lika villkor” är svensk lag, får kommunala skolor i
genomsnitt över 10 000 mer per elev i skolpeng än.
4 sep 2017 . att i nämndens verksamhetsplan 2018 beakta de rekommendationer som
Slutrapport Unga .. Förslag i rapport 4. Riktade insatser mot nyanlända, utrikes födda och

övriga med utländsk bakgrund. Klara svensk skola på kortare tid än . kortsiktighet, vilket i sin
tur leder till bristande incitament att göra.
11 sep 2014 . På all inkomst över det beloppet betalar man kommunal skatt (32 procent) plus
statlig inkomstskatt (20 procent) plus värnskatt (5 procent). Totalt 57 .. I och med att
Vänsterpartiet minskar jobbskatteavdraget snabbare än Socialdemokraterna (i ett smalare
inkomstintervall), ökar marginalskatten mer med.
Rapport 0183. Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska
regionala utvecklingsfonden 2014–2020 . God tillgång till ägarkapital kan ha stor betydelse för
kommersialisering av innovationer, som i sin tur kan bidra till ... 4.1 Externt ägarkapital tillför
mer än finansiering. 54. 4.2 Effektivare.
26 sep 2016 . Lyssnade i dag till presentationen av rapporten "Mer än tur i struktur" av
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Magnus Arnek, Tore . När jag någon gång
ställer frågan om hur kostnadsmått i kommunal verksamhet tagits fram möts jag i stort sett
uteslutande av frågetecken. Det är uppenbart att det på.
kommunala planeringen, lobbying och public affairs samt politisk konsultverksamhet. Sedan
följer min empiriska .. Mitt ämne bygger på kunskaper om samhällsplaneringens struktur för
att kunna sätta in det i sin politiska ... om att tunnelbaneförhandlingarna handlade om mer än
enbart tunnelbana till Nacka. Det fanns helt.
Effektivare tillverkningstekniker i kombination med förflyttning av produktions- enheter till
länder med lägre .. MSRs krav är drivande, vilket betyder att dess omfattning är mer
långtgående än vad gällande lagstiftning . eller gröna nedköp? Expertgruppen för studier i
offentlig ekonomi (ESO) tog år 2013 fram en rapport som.
1. RAPPORT. Ett hem åt alla. Kristdemokraternas bostadspolitik. 2014-2018
www.kristdemokraterna.se .. bostadsområden genom att införa någon form av ekonomiskt
stimulansstöd till kommuner som bygger nya bostäder. 5. . Om förseningen är mer än vecka
reduceras bygglovsavgiften med 50 procent och vid längre.
17 maj 2013 . fungerande branscher. Skattelagstiftning ska inte vara struk- turpåverkande.
Förslaget leder till att konkurrensen mellan företag inom samma bransch snedvrids. . med mer
än 25 delägare är enligt regeringens bedömning risken alltid mindre . regeringen till minskad
effektivitet i skattesystemet, samti-.
18 okt 2016 . Rapportförfattarna analyseras det kommunala utjämningssystemet och kommer
fram till att systemets konstruktion undergräver kommunernas drivkrafter . kan till och med
vara direkt oansvarigt att bedriva en tillväxtfrämjande politik eftersom bidragen sjunker
relativt mer än de potentiella intäkterna kan öka.
Rapport 2016:6, Mer än tur i struktur -- en ESO-rapport om kommunal effektivitet. Rapport
2016:7, När det rätta blir det lätta - en ESO-rapport om "nudging". e 2017:1, Dags för
omprövning - en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet. SOU 2017:2, Bygg mer
för fler! En ESO-rapport om staten, kommunen och.
1 apr 2017 . . bland annat psykisk ohälsa. Tyvärr visar statistiken att Sjuhärads utveckling av
sjukpenningtalet är mer oroande än resten av Västra Götaland som i sin tur är .. som finns i
utlysningen. Om sjukpenningen de närmaste åren skulle fortsätta att öka med 150% som
förutses av regeringen i ESO-rapport om.
10 feb 2017 . 315-3 16). När det gäller dessa punkter bedömer Svenskt Näringsliv att
utredningen saknar belägg för sina påståenden. Begränsad forskning finns avseende punkt a)
ovan. Den studie som. ESO, 2016, 2016:6 Mer än tur struktur — en ESO-rapport om
kommunal effektivitet. Se under avsnitt 7.2.3.
31 dec 1995 . samma struktur. Inledningsvis relateras de nationella målen, varefter följer
beskriv- ningar av behov och prestationer, organisation, kostnader samt kvalitet och effekter.

Läsaren . Olika organisationsformer i olika kommuner 74. Kvaliteten har .. i sin tur kan leda
till en mer öppen främlingsfientlig- het.
27 feb 2013 . institutionella systemen fungerar så effektivt som möjligt. . sin tur kan förbättra
möjligheterna för näringslivet att rekrytera och behålla personal. . Rapporten innehåller även
tre kommunala fallbeskrivningar, vilka har skrivits av de medverkande kommunerna i dialog
med Tillväxtanalys. Här har Elsie.
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) - en rapport om kommunal effektivitet.
Sveriges kommuner har olika förutsättningar för att tillhandahålla skola, vård och omsorg till
sina medborgare. Därför är det inte konstigt att kommuner har olika kostnader för att leverera
en och samma välfärdstjänst -- äldreomsorg i.
och äldreomsorg. En rapport som borde vara en väckarklocka för vissa kommuner. TEXT:
THOMAS PETTERSSON. Konsten att mäta kommunal effek tivitet har tagit ett kliv. I höstas
presenterades nämligen ESOrappor ten Mer än tur i struktur – om kommunal effektivitet vars
viktigaste resultat baseras på en metod som kallas.
26 sep 2016 . Idag presenterades en intressant rapport om effektiviseringspotentialen i
kommunerna inom grundskolan, gymnasieskolan och äldreomsorgen. ESO Mer än tur i
struktur – en ESO-rapport om kommunal effektivitet. Rapportförfattarna menar att
effektiviseringspotentialen ligger på runt 10 procent i genomsnitt.
19 jun 2013 . En ESO-rapport om behovet av infrastruktur som presenteras i dag ifrågasätter
vi om det behövs mer pengar till infrastrukturen. Vi visar att de .. Betydligt mer så än i
Köpenhamn (vilket säkerligen även beror på Kphs mer kompakta struktur och plattare
landskap utöver de mildare vintrarna). Människor är.
13 jan 2017 . effektivitet ”Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal effektivitet”.
Även den rapporten visar på att Borås ligger högt kostnadsmässigt, se Bilaga Mer än tur i
struktur. Av Borås Stads kostnader härleds ca hälften till särskilda boende, 32 590 kr/inv 65+.
Resterande till ordinärt boende varav 26 217.
Rapport 2016:6, Mer än tur i struktur -- en ESO-rapport om kommunal effektivitet. Rapport
2016:7, När det rätta blir det lätta - en ESO-rapport om "nudging". e 2017:1, Dags för
omprövning - en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet. SOU 2017:2, Bygg mer
för fler! En ESO-rapport om staten, kommunen och.
Landskrona stad, tillväxt- och näringsliv, 2015-10-15. 2(18). INNEHÅLL. 1. Inledning. 3. 2.
Bakgrund. 4. 2.1. Näringslivet i korthet. 4. 2.2 Branschstruktur. 4. 2.3 .. Mer än 250 anställda.
DSV Road AB. Borgwarner Torqtransfer Systems AB. Haldex Brake Products Aktiebolag.
Ohlssons i Landskrona AB. Swep International AB.
20 feb 2015 . öka antalet deltagare i validering enligt branschmodeller och bedömning av
utländska utbildningar bland nyanlända,. • öka inslagen av validering i
yrkeskompetensbedömningarna och i andra etableringsinsatser för nyanlända,. • utbilda
medarbetare om möjligheterna till validering enligt branschmodeller,.
8 jul 2012 . Inlägg om Kommunal styrning skrivna av richardbengtsson. . Vi behöver därför
från grunden se över kommunernas struktur. . Skolverkets och Skolinspektionens båda
rapporter kan sammanfattas så här: kommunerna sköter inte sitt huvudmannaskap, det gör att
rektorer och lärare inte kan utföra sina jobb.
för mer än en miljon människor. Större riskobjekt är de så . klassas som Sev eso och/eller
farlig verksamhet. Därutöv er finns ett antal ... medlemskommuner som ingår i. Södertörns
brandförsvarsförbund, det vill säga Botkyrka, Ekerö,. Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn,
Nynäshamn, Salem,. Södertälje och Tyresö. För att.
I denna rapport har Kommunal tagit med sig medlemmarnas synpunkter i en granskning av
branschen för upphandlad . För som det sägs i denna rapport, visserligen är företagen närmare

resenären än den offentliga byråkratin. Men närmast .. Det blir än mer otydligt i de fall då
beslut gällande kollektivtrafikens omfattning.
1 I utredningsprojektets första (LO 2013a) och andra delrapport (LO 2013b) har vi mer
utförligt beskrivit hur vi definierar den . utbildning stor i fokus i denna rapport berörs främst
den del i modellen som handlar om starkt humankapital. . att behövs mer resurser än idag för
att kunna lösa de allvarliga problem vi pekar på.
Förväntat kunskapsbidrag. Resultatet av studien kan vara ett litet bidrag till att förstå hur olika
regeringsbeslut och satsningar tas emot av lärare och hur lärarna arbetar med målen i sin egen
undervisning. För att få matematiklyftet implementerat i lärarkåren behövs färdighetsträning
för lärarna. Det kollegiala lärandet.
21 sep 2016 . I en ny rapport till ESO, Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal
effektivitet ,
sammanbrott, år 1971, och oljekrisen, åren 1973–1974, bidrog starkt till strukturkrisens
omfattning, som förvärrades i . Den agrara omvandlingen föranleddes av jordbrukets
mekanisering, effektivare bruknings- och .. dödligheten, genom fallande spädbarnsdödlighet,
och därefter mer än fördubblades invånarantalet i riket.
ga vinstsökande individer snarare än missions inriktade individer”. Detta antas i sin tur vara
skälet till välfärdsstatens ofullständiga succé. Frey drar slutsatsen att den offentliga sektorns
synbara misslyckande inte kan förklaras av konventionell agentteori, utan att en mer psy
kologiskt orienterad litteratur måste konsulte ras.
7 dec 2017 . Det blev en 96 sidor lång rapport för finansdepartementets kommitté
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO). . Näst på tur var Per Bolund. ... I stället
pratas det om en nudge partisan bias: En republikan var mer positiv till en knuff som kom
från George W Bush än exakt samma knuff från Barack.
dan med emfas i två rapporter som publicerats i Ansvarskommitténs skriftserie. (Häggroth
2005 . 3 För att understryka frågans dagspolitiska relevans ska nämnas att Sveriges kommuner
och landsting (2008) i februari 2008 ... byggstenar i ett mer demokratiskt, effektivt och
maktdelat politiskt system än vad som fallet är.
4 apr 2017 . En ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster. Rapport till Expertgruppen
för studier i offentlig ekonomi,. 2016:3. Arnek, M., T. Melin och A. Norrlid, 2016. Mer än tur i
struktur – en ESO-rapport om kommunal effektivitet. Rapport till Expertgruppen för studier i
offentlig ekonomi, 2016:6. Arrow, K., 1963.
antas att plötslig lönedifferentiering skulle kunna skapa konkurrens i kollegiet vilket i sin tur
kan förändra samarbetet. .. (oecd.org). I ESO-rapporten (2009) ”En kår i kläm-Läraryrket
mellan professionella ideal och . det nya styrsystemet innebar även att lärares
arbetsförhållanden blev än mer reglerade med individuell.
Den ena parten vet mer än den andra och att det antas utnyttjas för egen vinning. Innebörden
är att principalen ... fentlig ekonomi (ESO) som började konstruera indikatorer för effektivitet
och kvali- tet för barnomsorg och . en rapport: »Det måste vara ett verktyg som fungerar
utifrån det kommunala självsty- ret« (Svenska.
Karriärtjänsterna får negativ kritik från lärarna, för att både rekrytering och uppdrag är
otydligt, enligt ny rapport. . Mer än var fjärde 15-åring i OECD-sfären, eller 13 miljoner elever,
klarar inte baskraven i ett eller flera av skolans centrala ämnen. Läget är .. Mer än tur i struktur
– en ESO-rapport om kommunal effektivitet. (pdf)
31 maj 2013 . skjutit beskattningen så att höginkomsttagarna i dag betalar mer än tidigare. Har
även det bidragit till . Den här rapporten handlar om det svenska skattesystemet och den
aktuella debatten om dess framtid. .. skattestruktur mellan Sverige och EU ligger i
beskattningen av arbete. I. Sverige svarar skatt på.

28 aug 2017 . framgår av skrivelsen. Underlag för beslut. - Motionen. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-07-14, ”Motion om att öka effektiviteten i de
kommunala verksamheterna”. - Länk till ESO-rapport 2016:6, http://eso.expertgrupp.se/wp- ·
content/uploads/2016/09/2016_6-Mer-%C3%A4n-tur-i-struktur-.
ekonomi (ESO) skrivit en rapport om re- geringens och riksdagens . vara styrd av politiken på
riksplanet och av svårpåverkade struktur- och konjunk- turfaktorer. Vi instämmer med
författarnas slutsat- ser om att kommunerna trots en ökad statlig detaljstyrning . gationens
arbete mer positiv än den som framskymtar i.
samordningsförbund (Finsam), och hur denna samordningsstruktur för finansiell samordning
är ett sätt för aktörer ... inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid sfi
mer än 60 timmar. • inte arbetspendlat till . Temagruppen har publicerat ett flertal rapporter om
unga som varken arbetar eller studerar.
22 nov 2017 . Effektiviseringspotential. I ESO-rapporten – Mer än tur i struktur. I effektivare
verksamheter kan utföra: • samma arbete till en lägre kostnad. • mer och/eller bättre
verksamhet till samma kostnad. Enkel modell utan struktur 20-30 procents effektivisering.
Modell med hänsyn taget till struktur 10-15 procent.
Fotbollsfamiljens struktur och dess tvistelös- ning och frågan .. Många ser idrottslektionen mer
som fysisk avkoppling än tillfälle för lärande. Foto Pressens Bild. .. lisationsmiljö. • Idrottens
professionalisering och kommersialisering. • Idrottens reglering och rättskul- tur. • Idrott,
kultur och media. • Idrottens rum och arenor.3.
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