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Följ oss på Facebook
Förutom Facebooksidan Tanums kommun kan du också följa några av våra verksamheter på 
deras egna sidor. 

• Anhörigstödet Tanums kommun
• Familjecentralen Eken
• Näringslivsutvecklarna i Tanums kommun

• Ung i Tanum
• Campus Futura
• Tanum Bibliotek, Kultur och Fritid
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Visa omtanke, hjälp till att bromsa smittspridningen genom att fortsätta följa de råd och  
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Dina val spelar roll och gör skillnad!
Följ utvecklingen på www.tanum.se/corona eller www.facebook.com/tanumskommun 
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Det har varit en stor utmaning för kommunen där alla verk-
samheter påverkats på ett genomgripande sätt. Det är en svår 
situation även för vårt näringsliv, där många branscher har 
det riktigt tufft. Kommunen har vidtagit ett antal åtgärder 
som syftar till att underlätta för näringslivet. Vi som bor i 
Tanum kan bidra genom att handla varor och tjänster lokalt, 
för vi vill ju ha ett levande näringsliv även efter pandemin. 
Tanum har haft en hög smittspridning i kommunen under 
vintern och våren. Utvecklingen går nu åt rätt håll och smitt-
spridningen sjunker. Fler och fler vaccineras och med som-
marens intåg och att vi fortsätter hålla i, hålla ut och hålla 
avstånd, så hjälps vi åt att bromsa smittspridningen. 

I år fyller Tanums kommun 50 år, som för många andra 
50-åringar så går det inte att fira som planerat på grund av 
rådande pandemi. Ni får istället följa med digitalt när vi upp-
märksammar vårt högtidsår bland annat på www.tanum.se  
där lyfter vi historiska ögonblick, kommunens utveckling och 
kommer även blicka framåt. Ett historiskt ögonblick för mig 
var när jag tog över ordförandeklubban i kommunstyrelsen 
2015, som första kvinna och representant för Moderaterna. 
Dessförinnan har Tanums kommun haft tre kommunalråd 
som har representerat Centerpartiet och en som represente-
rat Folkpartiet (nuvarande Liberalerna). Tanum fyller 50 år 
och har hittills haft fem kommunalråd.

Befolkningssiffran i sin kommun är något varje kommunal-
råd har full koll på. Den genererar mer skatteintäkter som 
gör att kommunen kan leverera en god välfärd och service. 
1971 när kommunen bildades var invånarantalet 10 823, vid 
årsskiftet var vi 12 912 invånare. Blir 2021 det år då befolk-
ningen i Tanum överstiger 13 000 invånare? 

Att vi har en positiv befolkningsutveckling beror delvis 
på att det byggs bostäder. Under 2020 tillkom det 164 nya 
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Tanum
Pandemin är fortfarande på agendan i 
vår värld så väl som i Tanums kommun

bostäder i kommunen, 120 småhus samt 44 hyresrätter. Sedan 
2015 har 750 bostäder byggts dels via Tanums Bostäder AB 
och dels via privata aktörer. Många spännande byggprojekt är 
på gång så fler bostäder kommer skapas runt om i kommunen. 

Under våren har kommunstyrelsen tagit beslut om vilka 
gång- och cykelleder som är prioriterade. En gång- och cykel-
led tas fram av kommunen i samarbete med markägare. En led 
använder till stor del befintliga vägar och stigar för att knyta 
ihop samhällena. En gång- och cykelled har färdigställts mel-
lan kommungränsen mot Sotenäs till Gerlesborg och arbetet 
har påbörjats på etapp 1 Fjällbacka-Grebbestad.

Närheten till naturen som finns i hela kommunen har blivit 
en källa till både fysisk och psykisk hälsa. När restriktioner 
har begränsat så har vi tanumsbor och våra besökare börjat 
umgås utomhus. Kommunens parker, lekplatser strövområden 
och badplatser har blivit naturliga träffpunkter. Vi kommer 
fortsätta utveckla våra utemiljöer även efter pandemin.

Trevlig sommar!

Liselotte Fröjd
Kommunstyrelsens  
ordförande (M)
liselotte.frojd@tanum.se
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Tanums kommun 50 år!
I år firar vi 50 år som kommun!  
År 1971 bildades Tanums kom
mun genom sammanslagningen 
av Bullarens, Kvilles och Ta
nums kommuner. Den stora 
kommunreformen genomfördes 
i hela Sverige och antalet kom
muner reducerades då från 848 
till 278 kommuner genom omfat
tande sammanslagningar.

År 2021 är därför ett högtidsår för kom-
munen. Det kommer vi att uppmärk-
samma på olika sätt, framför allt genom 
att lyfta historiska ögonblick, utveck-
lingen inom kommunen och verksamhe-
terna men också blicka framåt. 

Varför blev namnet just Tanums 
kommun?
När namnet på den nya kommunen 
skulle bestämmas utlyste man en tävling, 
där ”Tanum” och det historiska ”Ranrike” 
kom att bli huvudförslag. Trädgårds-
mästare Dahlquists döttrar hade före-
slagit Ranrike och förslaget väckte stort 
gillande ute i den nya kommunen. Den 
politiker som ledde Ranrike-falangen var 
Valdemar Haneson, medan Tanum-före-
språkarna anfördes av Erling Andersson. 
När avgörandet föll visade sig Erling 
Anderssons förslag starkast.

Visste du att vi varit 23 000 
invånare?
Vi är nu 12 912 invånare i Tanums kom-
mun. De senaste 20 åren har Tanums 
befolkning ökat med nästan 1 000 
personer.

Hela befolkningsökningen sedan 
år 2000 beror på att det flyttar in fler 
personer till Tanums kommun än vad 
det flyttar från kommunen. Varje år 

flyttar det mellan 700 och 800 personer 
till Tanum. Varje år föds det däremot 
färre personer än vad som avlider. Under 
2020 ökade vi med 71 personer och 102 
bebisar såg dagens ljus i Tanum.

Under 1700- och 1800-talet ökade be-
folkningen kraftigt i det område som idag 
är Tanums kommun. År 1880 uppgick 
invånarantalet till cirka 23 000 invånare.

Under en stor del av 1900-talet mins-
kade invånarantalet successivt. År 1950 
var invånarantalet 14 334 personer. Vid 
kommunsammanslagningen 1971 hade 
invånarantalet sjunkit ytterligare till  
10 823 invånare.

Men så vände befolkningsutveckling-

en uppåt i början av 1970-talet, 1975 var 
året då invånarantalet för första gången 
på länge översteg 11 000 invånare. År 
1990 var invånarantalet 12 068.

Blir år 2021 det år då befolkningen för 
första gången sedan mitten på 1950-talet 
överstiger 13 000 invånare?

I detta nummer av informations-
tidningen kan du läsa om Sverre Palm, 
som tanumsbo och politiker minns han 
sammanslagningen 1971. Musikskolan 
berättar om sina 50 år. Du träffar två av 
kommunens anställda som varit med i 
nästan 50 år. Och du kan se utvecklingen 
på våra fyra största samhällen, jämför 
karta från 1975 och 2020. Mycket nöje!

Tanums kommun 50 år

Följ firandet på www.tanum.se/tanum50

Om du har foton, en historia eller något annat du vill dela med dig av om 
 sammanslagningen så hör av dig till webbredaktion@tanum.se
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Tanums kommun 50 år

Sverre Palm, politiker och tanumsbo vid 
kommunsammanslagningen 1971
– Jag har blivit Tanumsbo flera 
gånger, men första gången var 
när jag flyttade efter mina 
föräldrar till Kragenäs 1950. 
Min första kommunsamman
slagning var jag med om redan 
1952 när Lur och Tanums kom
mun skulle bli ett.

När kommunsammanslagningen 
1971 ägde rum bodde och arbetade 
Sverre som stationsansvarig vid Rab-
balshede station. Han hade så tidigt som 
1963–1964 suttit som socialdemokratisk 
representant i kommunalfullmäktige 
i Tanum. Efter ett mellanspel med en 
tjänst i Stenungsund var han tillbaka i 
norra Bohuslän. Det var genom järnvägs-
mannafacket som han blev allt mer enga-
gerad i kommunalpolitiken i Bohuslän.

-1971 satt jag som kommunrevisor i 
Kville kommun, med en kommunsty-

rade för att stärka landets centralorter. 
Bullaren, Kville och Tanums kommun 
skulle slås ihop till en.

– Det var vi som skulle slås ihop med 
Tanum, den starkare orten, och inte 
tvärtom. Vad jag minns var det nya nam-
net ganska givet, men jag har för mig att 
även ”Ranrike kommun” var på förslag, 
säger Sverre.

Efter sammanslagningen 1971 blev 
Sverre framförallt insatt i de frågor 
som rörde dåvarande Bostadsstiftelsen i 
 Tanums kommun (idag Tanums Bostä-
der). Man planerade för att bygga fler 
bostäder. Kommunens slagord var ”En 
bygd i centrum väntar på att exploate-
ras”. Tanums kommun hade då 10 978 
invånare och ambitionen var att bli 
många fler. 

– Jag minns hur vi stod i centrum och 
blickade ut över ängarna och planerade 
för Hedegården och det nya bostadsom-
rådet. Det var en spännande tid, minns 
Sverre. 

1979 valdes Sverre in som ersättare i 
riksdagen, och mellan 1985-1998 represen-
terade han Socialdemokraterna Bohuslän 
i riksdagen. Några av Sverres stora hjärte-
frågor handlade om fritidsfisket i Bohus-
län. Han kämpade bland annat emot det 
förslag som lagts in för att minska antalet 
hummertinor och minska längden på 
garn. Något som tacksamt uppskattades 
av Bohusläns fritidsfiskare. Det slutade 
den gången med att man fick lov att 
fiska med 14 hummertinor, jämfört med 
dagens 6 stycken. 

Sverre bor idag i Grönemad tillsam-
mans med sin hustru Gunvor som han 
varit gift med i 61 år och firade diamant-
bröllopsdag med 2020. Han är fortfa-
rande engagerad i Socialdemokraterna i 
Tanums kommun. 

relse som leddes av kommunalnämnds-
ordförande Raymond Hansson (C). Till 
sin hjälp hade Raymond två-tre damer 
för att styra kommunen. Man kan säga 
att antalet kommunanställda har ökat 
ganska kraftigt från den tiden, berättar 
Sverre.

Något Sverre och hans kommunkol-
legor arbetade med på den tiden var att 
hålla koll på folk- och bostadsräkningen. 
All registrering sköttes manuellt, och 
det var mycket viktigt att fylla i de olika 
rutorna på rätt sätt så att det skulle gå att 
avläsa dem i inläsningskontrollen. 

– Hade man råkat dra ett streck utan-
för en ruta så fick man göra om alltihop. 
Det var faktiskt svårare än vad man kan 
tro, och flera som inte lyckades så bra 
med denna uppgift, minns Sverre.

Från regeringshåll beslutades att 
Sveriges småkommuner skulle slås ihop 
till större kommuner, och man plane-

På bilden syns från vänster kommunstyrelsens ordförande Raymond Hansson (C) 
och kommunstyrelseledamöterna Sverre Palm (S) och Eric Olsson (M). Tanums egen 
Harpsundseka, här i form av Bolsjöekan.
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Nu och då 
Tanums kommun fyller 50 år! Det uppmärksammas genom att visa utvecklingen över tid för fyra av de 
större samhällena inom kommunen. En bild säger mer än tusen ord, vilket det lätt kan bli om allt som 
skett ska beskrivas. Studera bilderna och se vad som hänt genom åren.  

Tips att kolla efter på 
bilderna:
– Idrottsplatsen
– Bostadsbebyggelsen
– Dragning av E6
– Områden för verksamheter
– Shoppingcenter
– Samhällsdelarna

Året är 1975: 
E6 löper genom centrum. Idrotts-
plats Hedevallen längst i norr, områ-
den för verksamheter och bostäder 
med tendens till två samhällsdelar.

Året är 2020:  
Ny dragning för E6 samt rondeller 
och utveckling av centrum. Idrotts-
platsen finns kvar, men har utveck-
lats och bytt namn till Sparvallen. 
Fler bostäder, främst mot norr och 
öster samt en uppfattning av mer 
sammanväxta samhällsdelar. Ut-
veckling av verksamhetslokaler och 
shoppingcenter längs ny E6.

Tanumshede år 1975 och år 2020

Tanums kommun 50 år
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Tips att kolla efter på bilderna:
– Siljevi, idrottsplats – Hamnplanen
– Bostadsbebyggelsen – Vadskär
– Småbåtshamnen – Området i söder
– Områden för verksamheter

Året är 1975: 
Småbåtshamn på östra sidan och timmerstockar i Orrevik-
bukten i väster, samt T-bryggan. Siljevi idrottsplats ligger lite 
för sig själv i öster. Grebbestad camping och badplats ligger 
söder om stora delar av bebyggelsen. Grebbestad folkhög-
skola fyller 100 år.  Verksamheter för bland annat fiskenä-
ring och tillverkning.

Året är 2020:  
Utveckling av småbåtshamnen mestadels i väster, bebyg-
gelse närmare Siljevi idrottsplats, utveckling av Grebbestad 
camping och badplatsen. Nytt fiskecenter, bryggan med 
restauranger och butiker samt verksamhet och väg ut vid 
Vadskär. Fler bostäder, främst mot norr och österut. Yta för 
verksamheter. Utveckling av hotellanläggning, handel och 
bostäder i söder. 

Grebbestad år 1975 och år 2020      

Tanums kommun 50 år
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Tips att kolla efter på bilderna:
– Badholmen – Områden för verksamheter
– Bostadsbebyggelsen – Sälvikområdet
– Småbåtshamnen – Området vid skolan/vårdcentralen

Året är 1975: 
Sjöbodar med bryggor för båtar. Brygga till Badholmen. Be-
byggelse och verksamhet till störst del norr och väster om 
Vetteberget. Badplats innan Sälvik och camping i söder. 

Året är 2020:  
Utveckling av småbåtshamnen vid centrum och Badhol-
men. Utveckling av idrottsplatsen, vårdcentralen och verk-
samhetsområdet i öster. Nya lokaler för grundskolan. Fler 
bostäder främst mot söder, öster och på Vetteberget. 

Fjällbacka år 1975 och år 2020

Tanums kommun 50 år

Bildkällor: Historiska flygfoto 1975 och ortofoto 2020: copyright Lantmäteriet, geodatasamverkan
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Tips att kolla efter på 
bilderna:
– Bostadsbebyggelsen
– Småbåtshamnen
– Områden för verksamheter
– Centrum
– Längs sundet

Året är 1975: 
Sjöbodar med bryggor för båtar på 
båda sidor om sundet. Skolan och 
linfärja ligger centralt. Bostäder 
finns främst mot norr. Tillverknings-
industri i centrum. 

Året är 2020:  
Utveckling av centrum och småbåts-
hamnen. Fler bryggor, främst öster 
om sundet. Fotbollsplan vid skolan 
och verksamhetsområde i nordost. 
Linfärja och fler bostäder, främst 
längs sundet och i norr.  

Hamburgsund och Hamburgö år 1975 och år 2020

TIPS!  Tanum har en egen extern kartportal, www.tanum.se/kartor
Bland kartorna hittar du information om var det finns allmänna parkeringsplatser och långtidsparkeringar, tips på vandringsle-
der och badplatser, sevärda smultronställen och även karta som visar hur det såg ut i Tanums kommun på 50- och 70-talet.

Tanums kommun 50 år

Denna artikel finns bland nyheterna på www.tanum.se  
där du kan förstora kartorna och jämföra och se skillnaderna bättre.
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Tanums musikskola fyller 50 år!
Under 50 år har kommunens 
ungdomar inspirerats,  fostrats 
och utvecklats på Tanums 
musikskola. Många har blivit 
artister, låtskrivare, författare, 
musiklärare. Andra har musice
rat på fritiden i körer, grupper 
och orkestrar eller hemma. Este
tisk träning ger kreativa män
niskor som uppfinner saker och 
söker sig till yrken som behöver 
problemlösande människor.  

Hur började det då?
En av antikviteterna på musikskolan, Ag-
neta Håkansson som finns kvar där allt 
sedan starten, berättar:

– I den första budgeten för kommu-
nen fanns Musikskolan med, och rektor 
Sten Markendal fick då uppdraget 
att annonsera efter någon som kunde 
spela instrument för grundskolans räk-
ning. Sven Alfredsson svarade, åkte till 
Västerby gård och rev av Ramona inför 
gäster som åt söndagsmiddag med vit 
duk på bordet. Jobbet var hans!

Det börjar röra på sig
I början undervisade Sven på måndagar 
i skolorna och på lördagar hemma hos 
eleverna. Många ville spela så Hasse och 
Janne Hakeröd anställdes på gitarr och 
blås. 

Det startades olika trä-, brass- och 
gitarrensembler och orkestrarna såsom 
”Systrarna Olsson”, ”Smått och gott”, 
”Oljuden” och ”6F - Fyra fantastiskt 
fräkniga flöjtister från Fjällbacka”. Då 
marschorkestern startades åkte lärarna 
till Uddevalla på kurs hos stadsmusik-
kåren.

Musikskolan låg i gamla småskolan 
vid Tanumskolan. Huset renoverades i 
slutet av 1970-talet av musiklärarna. Det 

Avslutningskonserten vid senaste besöket på Faaborg-Midtfyns musikskole. Här 
under ledning av vår danske kollega, som faktiskt är svensk, Peter Wallin. Också 
uppfinnare av grisofonen.

varit några av våra destinationer. Saxo-
fondagar på Grebbestad folkhögskola, 
spelläger i Kville, stråkläger i Kil, brass-
läger och blåsorkesterläger på Berghem, 
körläger lite här och var är exempel på 
andra läger. De har finansierats med 
pengar som eleverna till stor del spelat 
och samlat in.

Vi är utåtriktade
Otaliga konserter och uppträdanden 
har genomförts. Musikskolan har 
invigt E6:an, reningsverk, laddstationer, 
elljusspår, shoppingcenter, spelat på 
Ålands båten, haft många luciatåg, som-
marorkestrar, showkvällar, musikaler, ja 
listan kan göras hur lång som helst och 
kommer bli ännu längre.

byggdes även en studio i nedervåningen 
där bland annat skivan Tanum -80 spela-
des in. Huset revs 2010, då musikskolan 
flyttade till nya lokaler i skolan.

– Runt 1990 drogs anslaget till musik-
skolan ner så drastiskt så att den var på 
vippen att läggas ner. En av lärarna kom 
då på att alla i tredje klass skulle spela 
blockflöjt och alla fjärdeklassare skulle 
spela gitarr. Detta godtogs och musiksko-
lan fick leva kvar, berättar Agneta. 

Läger 
Något som vi är övertygade om kommer 
vara ett minne för livet för våra elever är 
alla läger. Sedan första lägret på Gerles-
borg har Lingatans kursgård, Tyskland, 
Åland, Nederländerna, Danmark, Norge 

Tanums kommun 50 år
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Vänortsutbyten
Under många, många år har kommunen 
haft vänorter i de nordiska länderna. 
Orterna har varierat, Ålesund lär ha varit 
den första för musikskolan, men även se-
dan det formellt upphörde med kommu-
nala vänorter så har det nordiska samarbe-
tet fortsatt inom kulturen. Norge, Sverige, 
Danmark, Island och Färöarna har träffats 
regelbundet och spelat tillsammans.

Framtiden då?
För att möta framtiden med de nya 
utmaningar som finns så skulle en fin 
födelsedagspresent vara att bli en kultur-
skola. Då skulle vi kunna erbjuda kurser 
inom alla kulturella områden. Just nu 
har vi breddat utbudet med kurser 
såsom Lajvskola och Kulturverkstad och 
Skaparverkstad med hjälp av statsbidrag.

Slitstarka
Läroplaner har kommit och gått liksom 
regeringar och musiklärare. Så även mu-
sikledare. Sven Alfredsson höll i rodret 
i nära 30 år, därefter kom Per Lagerberg 
i 20 år. Senast i raden är Birgitta Sparre 
som är kultur- och fritidschef. 

Vår verksamhet har oförtrutet fort-
satt. Även när elevunderlaget i kommu-
nen var närapå halverat, hade musiksko-
lan fortfarande lika många elever. 

Coronapandemin har tyvärr stört 
verksamheten oerhört. I skrivande stund 
har vi bedrivit distansundervisning 
sedan november 2020, men det är snart 
full fart igen!

Följ oss gärna!
Vi finns på Facebook och Instagram. Sök 
på Tanums musik- och kulturskola

Vi ses där och/eller så hörs vi på en 
musikskolekonsert - nära dig!

Musikläger på Gerlesborgsskolan 1975. Mellan musikövningarna och baden, så handledde självaste Arne Isacsson (Gerlesborgssko-
lans grundare) musikeleverna i konst.

Den svenska kommunala musikskolan startade i några kommuner under 
1940-talet. En kraftig tillväxt skedde på 1960-talet. Målet var och är att ge möjlig-
het att utveckla ett instrument- eller sångkunnande hos alla ungdomar obero-
ende av ekonomisk, kulturell eller social bakgrund. Tanum tog chansen så fort det 
blev en egen kommun och startade musikskola samma år anno 1971.
Sedan slutet av 1980-talet har verksamheten på många håll inkluderat alla for-
mer av estetisk verksamhet.

Tanums kommun 50 år
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Från hemsamarit till hemtjänst
Att hjälpa äldre i deras hem 
är något som Brith Arndt i 
Fjällbacka har erfarenhet av. 
Brith arbetade sina första pass 
i omsorgen 1976 och de sista 
43 år senare under 2019. Hon 
kan berätta att det är en stor 
förändring om man jämför de 
första åren med de sista. 

– I början fick vi brev på posten veckovis 
med våra scheman. Om schemat skulle 
förändras under arbetsdagen fick chefer-
na gissa var jag befann mig och ringa 
till den omsorgstagaren för att meddela 
förändringen.

Längre men tyngre besök 
Brith beskriver nästan ett helt annat 
yrke de första åren där många besök var 
längre och där man hade tid att laga mat 
och ibland baka bröd. 

– Ofta hade man inte mer än fyra 
 eller fem besök om dagen berättar Brith.

Å andra sidan var hemsamarityrket 
tyngre. Förr var badkar vanligare än 
dusch. Det fanns absolut inga liftar eller 
andra hjälpmedel. Vidare fanns det inga 
schemalagda raster och ingen samlings-
lokal.

Brith Arndt på sin balkong i Fjällbacka.

mer insatser för att man ska kunna vara 
kvar i den positiva hemmiljön. Detta 
har lett till en ökad professionalisering 
av hemtjänsten avseende kompetens, 
reseplanering, larmutrustning och 
arbetskläder.

Tekniska framsteg och högre 
utbildningsnivå
I mobiltelefonen hittar dagens personal 
sin resrutt, alla besöksbeskrivningar och 
all kontaktinformation. Dessutom ersät-
ter mobilen nyckelknippan – i hemtjäns-
ten används elektroniska lås. I händelse 
av larm kan personalen på kort varsel 
ändra sin resplan och bege sig snabbt 
till den som önskar hjälp. I Tanums 
kommun är numera hela 95 procent 
av hemtjänstens personal utbildade 
undersköterskor, vilket är långt över det 
nationella snittet. 

Brith Arndt blickar tillbaka på sina 
43 år i hemtjänsten med glädje och kan 
se fördelar både med gårdagens lite lägre 
tempo och dagens mer organiserade 
verksamhet. 

– Den stora drivkraften under alla år 
har varit att kunna hjälpa mina med-
människor. Jag har fått mycket betalt 
i form av gemenskap och tacksamhet 
avslutar Brith.

– Alla använde sina egna bilar fram 
till mitten av 80-talet berättar Brith. Själv 
hade jag under en period en Volkswagen 
med motorn bak. Eftersom tyngden var 
på bakhjulen var det mycket lättare att 
ta sig fram i snömodden i Bullareskog-
arna.

En önskan att bo kvar hemma
Numera finns det en vilja att bo kvar 
i hemmet så högt upp i åldrarna som 
möjligt. Att vistas i sin hemmiljö innebär 
oftast en högre livskvalitet. Samtidigt 
ökar medellivslängden och det behövs 

Volkswagen Bubbla – en bra vinterbil?

1976 2021 
Titel Hemsamarit Undersköterska i hemtjänsten 

Geografi Ofta besök i hela 
kommunen under en 

arbetsdag 

Uppdelning av kommunen i ”norr”, 
”söder” och ”Bullaren” 

Hemtjänstlokaler - Samlingslokaler i varje kommundel 
Låshantering Stora nyckelknippor Elektroniska lås 

Fordon Egen bil 25 fyrhjulsdrivna leasingbilar 
Hjälpmedel - Exempelvis larm, lyftar, höj- och 

sänkbara sängar 

Tanums kommun 50 år
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Från växeltelefonist till administratör

Annelie Gustafsson har följt 
kommunens digitala resa ge
nom hela sitt arbetsliv.

Manuell trådväxel
När Annelie som 18-åring började arbeta 
i kommunens växeln 1976 användes en 
så kallad trådväxel där man kopplade 
fram samtalen genom sladdar och små 
kontakter som man stack in i olika in-
gångar framför sig. Annelie fick hantera 
tre olika sorters växelsystem innan hon 
slutade i växeln 1984. Kontakt med  
servicetekniker skedde via komradio  
och skulle det göras kopior var det en 
sten cilmaskin med manuell vev som 
gällde.

Modernt samprojekt när Fjäll-
backa service startade upp
Efter ett kort inspel inom barnomsor-
gen var Annelie 1987 med och startade 
upp äldreboendet Fjällbacka service 
tillsammans med dåvarande enhetschef 
Inga-Lill Josefsson. Det var ett stort 
samprojekt som skedde tillsammans 
med landstinget. Förutom flera avdel-
ningar bedrev man även hemtjänst, kök, 
bibliotek och vårdcentral i huset. Det var 
inte förrän vid ädelreformen 1992 som 

scheman fortfarande skrevs för hand. I 
början av 90-talet började man använda 
en dator för att kunna sköta avgifts-
hanteringen själva på Fjällbacka service. 
Den kunde bara användas av en person i 
taget, Annelie förklarar hur de fick ringa 
och stämma av så ingen annan använde 
systemet samtidigt. Efter ytterligare 
några år kunde Annelie även använda en 
egen dator istället för skrivmaskinen.

Snabbare utveckling
I 25 år arbetade Annelie tillsammans 
med Inga-Lill på Fjällbacka service. 
2006 började hon även på bemannings-
enheten, där hon idag arbetar hela sin 
tid. Hon ansvarar fortfarande för det 
administrativa arbetet på Fjällbacka ser-
vice men även för andra områden. Idag 
arbetar hon dagligen i flera olika och 
betydligt snabbare datasystem, exempel-
vis system för schemaläggning.

– Från 1995 och framåt har det hänt 
väldigt mycket, utvecklingen går fortare 
nu än tidigare, säger Annelie.

Pensionen närmar sig efter 45 
år i kommunens tjänst
Annelie går i pension i höst, hon har 
redan skjutit fram datumet för den sista 
dagen tre gånger, det är svårt att släppa 
taget när man har varit med så länge. 
Hon blickar tillbaka på en lång karriär 
inom kommunen där hon tyckt om att 
gå till jobbet varje dag.  

– Jag har alltid känt mig väldigt 
uppskattad och gillat de jag jobbat med, 
jag jobbar med bra personer. Jag vet att 
jag kan vara rak, men personalen vet att 
jag alltid gör allt jag kan för att lösa saker, 
avslutar Annelie.

kommunen drev hela huset i egen regi, 
med undantag för vårdcentralen.

Första boendet som använde 
en dator
Annelie berättar om hur hon i tjänsten 
som sekreterare använde mestadels 
skrivmaskin medans hemtjänstens  

 

 1976 2021 
Titel Växeltelefonist Administratör 
Arbetsplats Kommunhuset I verksamheten 
Administration Samtliga förvaltningars 

administrativa personal satt 
centralt 

Nu sker stor del av administrationen 
lokalt på varje enhet 

Informationshantering Papper och penna, 
stencilapparat, dokumentskåp 

Särskilda system på dator och i 
telefoner. Internet, molntjänster, 

skrivare och kopiator mm. 
Kommunikation Telefon via manuell växel, 

komradio, pappersutskick  
Fast telefoni och mobiltelefoner, mail, 
sms, intranät, hemsida, sociala medier, 

informationsskärmar 
 

Tanums kommun 50 år

Annelie Gustafsson.
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Klimatsmart mat på Barnkullens 
förskola
I tillagningsköket på Barnkul
lens förskola i Tanumshede la
gas näringsrik, god och färgglad 
mat. Där arbetar Jennifer Ols
son och AnnaKarin Gustavs
son, som har ett stort intresse 
för klimat smart, ekologisk och 
närproducerad mat. 

Bakom vårterminens matsedel märks en 
noggrann planering.

– Det är en utmaning att laga mat åt 
många barn i ett litet kök, man behöver 
planera väl, säger Jennifer Olsson. Vi 
följer Livsmedelsverkets rekommen-
dationer och tanken är att så många 
som möjligt ska kunna äta samma rätt, 
med hänsyn till allergier och annan 
specialkost. Färger är viktigt, det väcker 
matglädjen. 

Maten planeras i ett roterande schema 
på 4 veckor. En gång var fjärde vecka 
serveras ”vad köket bjuder!”. Det är ett 
sätt att ta tillvara på mat som frysts in.  
Varannan vecka serveras två fiskrätter 
och en vegetarisk, varannan vecka två ve-
getariska rätter och en med fisk. Nötkött 
serveras max en dag per vecka, och då är 
det viktigt att den är lokalt producerad. 

– Detta är helt i linje med kommunens 

klimat- och miljöstrategi, säger Lilja Gun-
narsson, miljöstrateg i Tanums kommun, 
och fortsätter:  – I strategin finns mål om 
att använda lokalt och ekologiskt produ-
cerade råvaror, och att maten ska vara 
vegetarisk i större utsträckning. Jätteroligt 
att se hur det kan se ut i praktiken!

För att minimera matsvinnet finns 
det en tavla i köket där de skriver upp 
hur många barn som ska vara på plats 
under dagen. Eftersom de lagar maten 

 löpande under dagen kan de också 
anpassa mängden mat som lagas, om det 
går åt mer eller mindre än de trodde. 

Vissa dagar får de större barnen be-
stämma maten. Ett urval av olika maträt-
ter visas på laminerade bilder och barnen 
får rösta på sin favorit. Det är viktigt att 
barnen känner sig delaktiga i vad de äter, 
och det är också en övning i demokrati.  

Följ matlagningen i Barnkullens kök 
på Instagram! barnkullens_kok 

Livsmedelsverkets måltidsmodell illu-
strerar utmaningarna i planeringen.

Jennifer och Anna-Karin i köket på Barnkullen.

VVåårrtteerrmmiinneenn  22002211   
VVeecckkaa::  55,,99,,1133,,1177  

Måndag: Vad köket bjuder! 

Tisdag: Fiskgratäng serveras med 
svenskt ris. 

Onsdag: Idag bestämmer vi lunchen! 
/Stjärnan, Världsarv, Molnet och 
Vintergatan. 

Torsdag: Vegetarisk minestronesoppa 
serveras med hembakt ostbröd. 

Fredag: Fiskhamburgare med dressing, 
tomat och gurka serveras med 
klyftpotatis. 

 

VVeecckkaa::  66,,1100,,1144,,1188  

Måndag: Kyckling med currysås serveras 
med ris. 

Tisdag: Vit köttfärssås med timjan och 
vitlök serveras med pasta. 

Onsdag: Kålrotsbiffar med 
paprikadressing serveras med rostad 
potatis. 

Torsdag: Krämig linssoppa serveras med 
creme fraiche och hembakt bröd. 

Fredag: Örtgratinerad fisk serveras med 
potatismos. 

  

  

  

VVeecckkaa::  77,,1111,,1155,,1199  

Måndag: Fiskpinnar serveras med 
remouladesås och kokt potatis. 

Tisdag: Smaskig Chili Con Soja serveras 
med ris. 

Onsdag: Köttbullar i gräddsås serveras 
med kokt potatis. 

Torsdag: Matlyckans fisksoppa serveras 
med hembakt vitlöksbröd. 

Fredag: Vegetarisk Lasagne. 

  

  

VVeecckkaa::  88,,1122,,1166,,2200  

Måndag: Majsfritters serveras med 
coleslaw och klyftpotatis. 

Tisdag: Korvstroganoff serveras med ris. 

Onsdag: Fiskgryta med månadens grönsak 
serveras med kokt potatis. 

Torsdag: Morotssoppa serveras med keso, 
rostade solrosfrön. 

Idag bestämmer vi mellanmålet! /Barnen 
på stjärnan, Världsarv, Molnet och 
Vintergatan. 

Fredag: Månadens paj serveras med sallad 
och krämig dressing. 

 

 

 

Till lunchen serveras med 2-3 olika sorters tillbehör/ sallader som vi anpassar efter säsong. 

Några klassiska tillbehör är: Rostade rotfrukter, vitkålssallader i olika former och smaker, kokta grönsaker och 
mycket annat gott!                                                                                                                                        
Grön text= Vegetariskt 

Smaklig måltid önskar Jennifer & Anna-Karin.  

Numret till köket är 0525-18252 

En del av matsedeln för barnen på Barnkullen.
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Under sommaren presenteras Tanums 
kommuns första hållbarhetsredovisning. 
I den summeras kommunens nyckeltal 
för de 17 globala målen i Agenda 2030. 

kommun antog 13 löften. Av dessa är 
4 saker som kommunen redan gör, och 
kommer att fortsätta med. 

Klimatlöfte 20 handlar om att arrang-
era aktiviteter om klimat, riktade till 
allmänheten. Genom ökad kunskap och 
medvetenhet om klimatkrisen och in-
spiration till förändring kan kommunen 
möjliggöra och skynda på omställningen. 

Tanums kommun uppmärksam-

Lars Eriksson och Torgny Bogärde, två 
av initiativtagarna till projektet, fram-
för en del av området som ska restaure-
ras. Fotot är taget i mars 2021.

Kommunerna har en strategiskt viktig 
roll för att klimatmålen ska nås och i 
att vara en föregångare för företag och 
invånare. Tanums kommun bjöds in, 
tillsammans med övriga kommuner i 
Västra Götaland, att delta i satsningen 
Kommunernas klimatlöften. Kom-
munernas klimatlöften består av 20 olika 
åtgärder som är väl beprövade och som 
kan ge stor utsläppsminskning. Tanums 

Kommuner kan söka bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt (LONA-projekt) ge-
nom Länsstyrelsen. Halva projektet kan 
finansieras av bidrag, resten ska sökan-
den finansiera genom eget arbete och/
eller kontantinsats. Tanums kommun 
har beviljats bidrag till två projekt som 
kommit till tack vare privata initiativ.

Projektet Raftön ängar och betesmark-
er, initial röjning fokuserar på ett igen-
vuxet område på Raftön. Klätta-Raftöns 
samfällighetsförening och Raftön södra 
ängens intresseförening är initiativtagare 
till detta projekt och driver arbetet.

Projektet syftar till att påbörja en 
röjning av ängs- och betesmarker. Detta 
som ett första steg i ett långsiktigt arbete 
med att öppna upp vyerna och att åter-
skapa ett vackert kulturlandskap med 
ängar och hagar med betande djur. 

made Earth Hour den 27 mars, genom 
att släcka belysningen i kommunhuset 
under kvällen. Det arrangerades också 
en tipspromenad på temat klimat och 
biologisk mångfald. Tipsrundan satt 
uppe på fyra orter i kommunen. Om du 
söker på ”Earth Hour” på www.tanum.se 
kan du se frågorna och svaren. 

Hållbarhetsredovisning

Kommunernas klimatlöften – det första löftet genomfört

En nedkortad version av hållbarhetsre-
dovisningen presenterades i kommunens 
årsredovisning för år 2020. Att göra en 
hållbarhetsredovisning är ett sätt att visa 

upp och klargöra vad en kommun eller 
företag har uppnått i sitt arbete för en 
långsiktigt hållbar utveckling när det gäl-
ler bland annat miljö och socialt ansvar. 

Tanums kommun har fått  bidrag till två lokala naturvårdsprojekt

Det andra projektet, Våtmark 
Bergemyr, initierades av en privatperson. 
Inom projektet ska en våtmark med en 
areal på cirka 600 m2 anläggas. Syftet 
med våtmarken är att stärka landskapets 
egen förmåga att hålla kvar och balan-
sera vattenflöden och att öka tillskottet 
till grundvattnet. Våtmarken kommer 
även att gynna biologisk mångfald ge-
nom att förbättra förutsättningarna för 
groddjur, kräldjur, insekter, fåglar och 
kärlväxter. 
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Fjällbacka Gräv AB 50 år
Fjällbacka Gräv AB med Bo 
Karlsson i spetsen firar 50 
år. Stort grattis önskar vi på 
 Tanums kommun! 

– Innan jag startade 1971 jobbade jag på 
tappen i Fjällbacka och på Soifa däck-
verkstad i Hällevadsholm (det som idag 
är Motorväst). Jag hade fått testa att 
köra grävmaskin, och bestämde mig för 
att köpa min första egna grävmaskin 
och starta mitt egna företag – Fjällbacka 
Gräv AB, berättar Bo Karlsson.

Bo har med företaget sedan start sam-
arbetat med Tanums kommuns VA-av-
delning, där de genom åren fått i uppdrag 
att göra många stora arbeten i området.

– Jag minns det första jobbet jag fick 
efter jag startat. Det var att byta en trans-
formator för kommunens elbolag. Jag 
fick fler och fler uppdrag av dem, och 
till slut grävde jag för dem på heltid. Jag 
gräver fortfarande åt kommunen. Just 

nu är det väldigt mycket att gräva för 
elkablar till nybyggnationer.

Under åren har Bosse haft som mest 
åtta anställda och haft åtta grävmaskiner 
igång samtidigt. Sedan han bestämt sig 
för att dra ner på verksamheten jobbar 
han idag ensam i företaget.

– Jag tycker fortfarande att det är väl-
digt roligt att gå till jobbet. Jag har aldrig 
problem med att gå upp på morgonen. 
Egentligen är jag pensionär idag. Tanken 

har varit ett tag att dra ner på verksam-
heten, men det är svårt att sluta helt. 
Idag har jag fyra grävmaskiner och mitt 
verksamhetsområde sträcker sig från 
Svinesund i norr till Kungshamn i söder. 
Det är många som vill ha hjälp, och 
utöver mina uppdrag för kommunen 
försöker jag ibland att hjälpa privatperso-
ner, men det är svårt att hinna med.

Hur ska du fira 50-årsjubileet?
– Jag har inte riktigt tänkt på det än. Det 
hade varit väldigt kul att samla alla med 
respektive som någon gång jobbat i före-
taget, men det får bli efter den här pan-
demin. Det har ju inte blivit så mycket 
semester för min del tidigare under åren, 
så jag får väl försöka fira genom att ta lite 
ledigt. I sommar ska jag och frun Maria 
ta vår husbil och åka på Sverigesemester. 
Planen är att köra norrut längs kusten 
mot Sundsvall och Umeå under ett par 
veckors tid. Det ska bli härligt!

När sommaren nalkas plockar 
vi fram våra ”Somriga sopor”. 
Under några år har Tanums 
kommun gjort en extra satsning 
på sophantering i samhällena, 
med målet att minska nedskräp
ningen och skapa en trevligare 
miljö för boende och besökare.

På några platser där det är mycket män-
niskor i rörelse har vi placerat containrar 
med små inkastluckor, vilka fungerar 
som ”stora papperskorgar”. De är tryckta 
med vackra bilder och välkomnande 
budskap. I gästhamnarna placeras extra 
glasåtervinnings-igloos, så att flaskor och 

andra förpackningar av glas inte blandas 
med övrigt avfall. Även de är stripade 
med vackra motiv. 

I år utvecklar vi våra ”somriga sopor” 
med att klistra vackra bilder på de 
vanliga, små papperskorgarna, som sitter 
skruvade på lyktstolpar och fasader på 
platser runt om i våra samhällen. Vi fort-
sätter att klistra med vackra bilder, för 
en trevligare miljö, och uppmanar med 
budskap våra gäster att slänga skräpet 
i papperskorgen, istället för i naturen, 
”Tack, tillsammans gör vi skillnad”.

Hjälp oss så att vi tillsammans kan 
skapa en attraktiv och ren miljö för våra 
invånare och besökare. Hushållssopor 

Insatser för en attraktiv miljö

hänvisas som vanligt till sophanteringen 
som är knuten till ditt boende och till 
återvinningsstationerna.

Är vi måna om vår natur, så skapar vi 
hållbarhet och hållbarhet ger livskvalité!

Bo Karlsson framför en av sina grävma-
skiner.

Nyklistrad papperskorg väntar på att 
placeras ut i samhället. På locket står bud-
skapet: Tack - tillsammans gör vi skillnad!
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Tanum fortsätter att leverera 
Med bänkar och skyltar som 
uppmuntrar till take away 
gynnas våra lokala caféer och 
restauranger samtidigt som vi 
tar hand om varandra genom 
att fortsätta att hålla avstånd. 
Det lyckade konceptet fortsätter 
även i år.

”Tanum levererar” föddes i fjol när res-
tauranger tvingades att ta bort ett stort 
antal sittplatser för att anpassa till träng-
selrestriktioner och avståndsregler som 
en följd av corona. Med färre sittplatser 
uppmuntrade och erbjöd många av 
våra matleverantörer i stället take away. 
Företagarna Tanum, Tanum  Turist och 
kommunen i spetsen hakade på och 
utvecklade en möjlighet till utsprid-
ning av sittplatser genom att sätta upp 
fler parkbänkar och skyltar som skulle 
främja till take away. 

Nu är det sommar igen och vi fort-
sätter med att skylta och tipsa om sitt- 
 platser för den medköpta lunch-  eller 
middagen: på klippan, bryggan eller i 
parken, för att sommaren skall bli håll-

bar och trygg för både sommargäster och 
boende. 

Till dagens fisk rekommenderar 
vi frisk luft & humlesurr 
Ett av de företag som hakade på Tanum 
levererar-konceptet är Hamburgsund 
Fisk & Skaldjur. Jon Larsson, kökschef 
för catering och restaurangen Sunnega-
bet, berättar att han såg en positiv trend i 
avhämtning förra sommaren. 

– Största skillnaden är att fler av våra 
gäster hämtat lite dyrare mat och i rätt 
stor volym, finfisk som torskrygg och 
hälleflundra. Många köpte det de var 
sugna på, oavsett om det var en dyrare 
rätt eller inte, som de sedan åt hemma 
 eller ute i naturen. Det är ganska ovan-
ligt, åtminstone för oss här.

Jon berättar att de i och med pan-
demin, uppmuntrat fler att köpa med 
sig maten och att anpassningen till de 
då gällande restriktioner fungerat bra 
i sin helhet även om det också varit en 
process, både för personalen och för 
gästerna. Det har varit en utmaning 
emellanåt, men Jon ser också att de nya 

sittplatserna utomhus varit populära. 
– De har varit väldigt inbjudande 

och det har fått fler till att våga sätta sig. 
Hade det inte funnits så många lättill-
gängliga platser på välvalda områden, 
hade många av våra dagsturister inte 
haft någon plats att sitta på utanför 
restaurangen, så där har det varit perfekt. 
Det har varit fullt på grönområdet mitt 
i samhället, med bra avstånd och har 
nyttjats som tusan.

Tips från köket; Rabarberpaj 
med vaniljsås och fågelsång
Ett annat företag som uppskattat 
satsningen är caféet Sjögrens i backen i 
Grebbestad. 

– Det är en toppenbra idé det här med 
bänkar och bord. Man märker att det är 
helt annat nu, det är mycket take away, 
säger Kicki Sjögren. 

Kicki´s monter är alltid full med 
smarriga bakverk, så hon tipsar gärna 
sina gäster att förslagsvis rabarberpaj 
med vaniljsås blir extra god med fågel-
sång, frisk luft och en sval havsbris. 

Får vi lov att föreslå en mild havsbris till fisksoppan? Hälsar Jon Larsson och Andréas 
Karlsson.

Varmt välkommen att ta med dig din 
fika ut i parken, hälsar Kicki Sjögren.
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Tanum deltar i projekt som 
ska stärka näringslivet
Pandemin har orsakat stora 
utmaningar för branscher som 
är viktiga för Tanum, såsom 
besöksnäring och handel. 

– Coronapandemin har drabbat många 
företag hårt. För att stötta våra företag 
genom denna tuffa tid deltar vi i flera 
projekt som ger möjlighet att ta del 
av olika insatser. Värdefullt för oss är 
att vi har kunnat göra det i samverkan 
med flera kommuner, då blir vi stärkta 
tillsammans, säger Elenor Olofsson, 
näringslivsutvecklare.

Tre olika projekt har  
nyligen startat 

Hållbar besöks-
näring i väst
Det finns ett stort 
behov av att skapa 
framtidstro för den 
hårt drabbade besöks-
näringen. Projektet 
handlar om tio kommuner i Fyrbodals-
regionen som tillsammans vill utveckla 
näringen så att den blir mer hållbar 
utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt perspektiv. Projektet sträcker sig 
till februari 2023 och ska bidra till före-
tagens omställning, så att de kan nå nya 
marknader och målgrupper och skapa 
nya möjligheter för en hållbar turism 
och hållbar besöksnäring. 

arter och andra utvecklingsprojekt som 
pågår på våra forskningsstationer vill vi 
synliggöra och tillgängliggöra. Samtidigt 
som invånare och besökare lockas av den 
fantastiska miljön i norra Bohuslän kan 
de också laddas med ny kunskap. Detta 
kan locka en helt ny målgrupp – kun-
skapsturisten! 

Projektet finansieras av Tillväxtver-
ket.

Projekt Fenixz – Kompetens-
utveckling för små och 
 medelstora företag
Projektet Fenixz vänder sig till företag 
som vill kompetensutveckla sin personal. 
Idén är att kompetensutveckling av små 
och medelstora företag behövs för att 
stärka näringslivet i de tuffa tider som 
bland annat corona bidragit till. Första 
steget är kartläggning av kompetensbe-
hov, på kort och lång sikt. I nästa steg er-
bjuds skräddarsydda utbildningsinsatser, 
som höjer kompetensen där det behövs. 
Det är nya kunskaper som är nyckeln till 
en hållbar framtid.

Behöver ditt företag utbilda medar-
betarna? Hör av dig till oss, näringslivsut-
vecklare, 0525-180 00.

Fenixz finansieras av Europeiska Soci-
alfonden och Västra Götalandsregionen.

Mer information om projekten finns på tanum.se/naringsliv 

Digitala föreläsningar och workshops
Projektet ska arrangera digitala före-
läsningar, coaching-insatser i grupp, 
anordna workshops och lokala träffar 
för besöksnäringens aktörer. 

Projektet finansieras av Europeiska 
Regionala Utvecklingsfonden, Västra 
Götalandsregionen, Fyrbodals kom-
munalförbund och de tio medverkande 
kommunerna.

Hållbar kunskapsturism
De fyra kommunerna Sotenäs, Lysekil, 
Tanum och Strömstad samverkar i det 
gemensamma projektet Hållbar Kun-
skapsturism. Ambition är att koppla 
ihop besöksnäringen med kunskaps- och 
forskningsaktörer. Projektet ska ta fram 
ett koncept för kunskapsturism att nå 
ut, och med fokus på Hållbarhet, till 
exempel fysiska och digitala showrooms, 
som ska synliggöra forskning och lokala 
miljöprojekt som pågår i vårt område. 

Mycket pågår redan
I vårt område har vi flera aktörer som 
bedriver forskning och projekt, och på 
andra sätt bidrar till ett mer hållbart 
samhälle. Spökfiske, scary seafood, 
havskolonilotter, Hållbar skärgård, ma-
rina återvinningscentral, bevarande av 
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Så tar vi hand om vårt världsarv
På kommunens arbetsmark
nadsenhet finns ett arbetslag 
som tar hand om kulturmin
nesvården i Tanums kommun. 
Detta arbete är ett samarbete 
med länsstyrelsen och är kom
munens bidrag till kostnaden 
för driften och skötseln av 
UNESCO:s utsedda världsarv i 
Tanums kommun.  

Världsarvet omfattar ett 45 km² stort om-
råde runt Tanumsslätten. Totalt finns 
här över 500 hällristningsplatser med 
sammanlagt 10 000-tals bilder.

Det är sammanlagt 15 platser och 
cirka 20 hektar som ska hållas i ordning 
med slåtter och röjning minst 1-2 gånger 
per år och kontinuerlig slåtter av vand-
ringsleder under hela växtsäsongen.

Arbetslaget har även blivit tilldelade 
områden av länsstyrelsen utanför världs-
arvsområdet som ska skötas om, till 
exempel Vrångstad, Torsbo, Hornbore 
Ting, Greby gravfält med flera.

Utöver röjningar och grässlåtter, som 

tar den största delen av tiden på året, så 
sköter arbetslaget om även städning av 
området utanför själva rastplats Världs-
arvet och skötsel av utställningen på 
rastplatsen.

Ett annat arbete som görs är att vid 
höst/vinter täcka hällristningarna på 
Fossum och på Aspeberget och på våren 
avtäcks de. Det kan bli fler hällristningar 
som ska vintertäckas i framtiden.

Kulturminnesvården hjälper även 
länsstyrelsen i ett projekt som heter Sam-
hell. I projektet laserskannar och digita-
liserar arbetslaget redan dokumenterade 
hällristningar inom världsarvsområdet 
för att bland annat kunna mäta vittring-
en av ristningarna. Om du är intresserad 
av denna dokumentation finns mer 
information på Samhells hemsida  
www.samhell.se/dokumentation/

Tanum strävar vidare mot ett 
bättre företagsklimat. Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) 
presenterade i våras resulta
tet för 2020 i undersökningen 
"Insikt", en mätning som ger 
en indikation på hur företagen 
upplever kommunens service
nivå i myndighetsområdena.

Nöjd-kund-index ökade
Tanums kommuns nöjd-kund-index 
(NKI) hamnar på 71 i 2020 års mätning, 
vilket klassas som ett högt resultat. 2019 
var NKI-värdet 69. Snittet för riket är 74.

– Vi har ökat ett par poäng vilket 
innebär att vi klättrar från ett godkänt 

resultat till ett högt, enligt SKR:s skala. 
Det känns glädjande att företagen är 
nöjda med servicen våra myndigheter 
ger. Att vi kan vara ett bra stöd känns ex-
tra viktigt nu under pandemin när vissa 
branscher har det tufft, säger Liselotte 
Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.

Myndighetsärenden bedöms
Insikt mäter upplevelsen hos företagare 
som haft ett ärende inom ett eller flera 
av myndighetsområdena brandtillsyn, 
miljö- och hälsoskyddstillsyn, markupp-
låtelse, serveringstillstånd bygglov och 
upphandling.

Det är helhetsbedömningen som 
ligger till grund för måtten ”nöjd-kund-

index” (NKI). Mätningen är ett viktigt 
verktyg för kommunen i det interna 
förbättringsarbetet.

I mätningen inkom under 2020 totalt 
136 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 
55 procent. Varje myndighetsområde får 
även ett eget NKI-värde. I årets mätning 
har samtliga klättrat eller placerat sig på 
samma NKI som i förra årets mätning. Det 
myndighetsområde som i år sticker ut med 
ett mycket bra resultat är serveringstill-
stånd som ökade från 72 till 85, en klättring 
på hela 13 enheter. Även bygglov har 
klättrat till ett något högre NKI-värde. 

Tanum klättrar i servicemätningen Insikt

Laserskanning pågår.
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En termin präglad av fjärrunder-
visning på kommunens högstadium
I januari 2021 inleddes under
visningen på kommunens två 
högstadieskolor via fjärrunder
visning. Detta innebar att ma
joriteten av eleverna i årskurs 
7–9 fick sin undervisning via 
sina iPads i digitala klassrum. 
Viss undervisning har under 
terminen genomförts på plats i 
skolan för de elever som behövt 
stöttning i arbetet.

Grundskolans verksamhet har liksom 
alla verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen sedan våren 
2020 varit påverkad av situationen 
med covid-19. Till en början handlade 
det om att hantera arbetsmiljön för 
lärare och elever och undvika trängsel 
för att minska smittspridning. Utveck-
lingsmöten, kulturinsatser och andra 
mötestillfällen ställdes in eller förflyt-
tades in i digitala forum. Rektorer, lärare 
och elever förberedde sig med hjälp av 
stöttning från verksamhetsutvecklarna 
på en eventuell stängning av skolan där 
undervisningen kunde komma att ge-
nomföras digitalt. I januari 2021 inleddes 
så fjärrundervisningen för årskurs 7–9 
på högstadieskolorna i Hamburgsund 
och Tanumshede. Detta för att bidra till 
minskad smittspridning.

Under våren har perioden för fjärrun-
dervisning förlängts undan för undan. 
Sedan vecka 10 bedrivs undervisningen 
med växelvis fjärr- och närundervisning 
vilket innebär att en årskurs i taget är på 

plats i skolans lokaler och får undervis-
ning medan de övriga två årskurserna 
undervisas via fjärr. Detta underlättar 
genom förande av prov, praktiska mo-
ment och att kunna följa elevens kun-
skapsutveckling på ett mer allsidigt sätt. 

Digitalt förberedda
Ingen kunde förutse pandemin men 
Tanums kommun har sedan 2012 satsat 
stort på att digitalisera undervisningen. 
Pedagogerna har löpande fått utbild-
ning i de digitala system som används 
och snabb support finns att tillgå vid 
behov. Alla elever, från förskoleklass till 
årskurs 9 har varsin iPad som ett verktyg 
i undervisningen. Det fanns med andra 
ord en god grund för det digitala arbetet 
i kommunens skolor, vilket underlättade 

förberedelserna för en annorlunda situa-
tion med restriktionerna som införts.

Utkörning av skollunch
Kommunen har ansvar att erbjuda 
skollunch till elever, även vid fjärrun-
dervisning. Skolans kök gjorde matlådor 
för avhämtning men redan efter första 
veckan med fjärrundervisning erbjöds 
utkörning av mat till elever som bor 
utanför samhällena.

Erfarenheter efter en termins 
fjärrundervisning
Inledningsvis var rösterna positiva kring 
omställningen till fjärrundervisning på 
högstadieskolorna. Lärarna prisades för 
sin förmåga att ställa om och rektor, 
lärare och elever såg både för- och 
nackdelar med det nya sättet att bedriva 
undervisning. Anställda inom barn- och 
utbildningsförvaltningen har under det 
senaste året fått arbeta under enorm 
press då de under pågående pandemi ska 
uppehålla en god kvalitet på den pedago-
giska verksamheten trots restriktioner, 
hög sjukfrånvaro och nya pedagogiska 
utmaningar som situationen påkallat. 

Men, i dagsläget är det många som 
känner att det har varit en slitsam tid 
och många av lärarna och eleverna läng-
tar tillbaka till ett normalläge. Det gäller 
nu att kroka arm och hålla ut. Trots att 
mycket utvecklingsarbete har fått stå 
tillbaka under denna period så kan man 
ändå trösta sig med att digitaliseringen 
har fått sig en rejäl skjuts. 
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Kreativa aktiviteter på särskilda  
boenden i Tanum
Några av de verksamheter i 
 Tanums kommun som ställts 
inför mycket stora utmaningar 
under pandemin är kommu
nens särskilda boenden. Strikta 
restriktioner har fått aktivi
tetsledarna att tänka om och 
vara extra kreativa för att göra 
vardagen så meningsfull som 
möjligt för de boende.  

I Tanums kommun finns idag sex 
särskilda boenden för äldre. Hedegården 
i Tanumshede, Östanvind i Bullaren, 
Tärnegården i Grebbestad, Kalkåsli-
den i Kville, Hogslätt i Svenneby och 
Fjällbacka Service i Fjällbacka. Till dessa 
hör de träffpunkter där äldre oavsett 
boendeform kunnat mötas för olika 
aktiviteter. Det finns även en träffpunkt 
i Hamburgsund. Träffpunkterna har 
det senaste året endast varit tillgängliga 
för de som boende. I kommunen arbetar 
de fyra aktivitetsledarna Ulrika Coster, 
Kerstin Svensson, Elisabet Etander och 
Harriet Olsson under ledning av enhets-
chef Liselott Persson. Aktivitetsledarnas 
främsta uppgift är att skapa menings-
fullhet och gemenskap bland de äldre. 
Under året som gått har de fått tänka 
nytt, på grund av pandemirestriktioner.

– I Tanum är vi väldigt mycket utom-
hus. Jag går mängder med promenader 
varje vecka med ”mina” äldre, berättar Ul-
rika och fortsätter: -Vi håller på med olika 
pysselaktiviteter, bland annat målning. 
Speciellt för vårt boende är en frågesport 
vi kör med hjälp av en bohuslänsk dialekt-
bok. Varje vecka väljer jag ut åtta olika 
ord ur dialektboken och sätter upp dem 
på väggen. Så kör vi frågesport om orden 
där man får tre olika svarsalternativ. Det 
brukar skapa väldigt roliga diskussioner 

bland både boenden och personal. 
– I Kville, Svenneby och Hamburg-

sund brukar vi ha olika samarbeten med 
andra kommunala verksamheter och 
även lokala föreningar. Till exempel har 
vi fått vackra färgglada fjärilsfigurer i pap-
per utav barnen på fritids att pryda väg-
garna med här i korridorerna på boendet. 
Något som skapar glädje både bland de 
boende och personalen, berättar Elisabet. 

– Hos oss i Bullaren och i Grebbestad 
har vi bland annat bingo, sittdans, och 
frågesport. Väldigt uppskattat är högläs-
ning i grupp. Vi läser böcker, mest roma-
ner men en hel del annat. Lässtunderna 
är riktiga höjdpunkter, berättar Kerstin.  

Under året har det på de olika boen-
dena anordnats många dans- och musik-
framträdanden utomhus, med hjälp 

av bland annat kulturskolan, Svenska 
Kyrkan och olika lokala musiker. Man 
har också streamat olika filmer, doku-
mentärer, kyrkans andakter och mycket 
mer på storskärm. Ett populärt inslag har 
varit den biblioteksservice som erbjudits. 
Då kommunens bibliotekslokaler varit 
stängda har de äldre ändå haft möjlighet 
att beställa böcker. 

– Det har varit stora utmaningar för 
både boende och personal under året. 
Främst med tanke på att våra boenden 
varit helt stängda för besök. Vår perso-
nal har varit helt fantastiska och gjort 
sitt yttersta för att de äldre ska ha det 
bra. Alla har ställt upp för varandra när 
vi haft det som tuffast. De aktiviteter 
som ordnats har varit mycket värdefulla, 
säger Liselott Persson.

Utomhusunderhållning med Mia Gun-
berg som sjunger och spelar.

Streamade gudstjänster och intressanta 
program har erbjudits på TV.

Svenska kyrkan underhåller med 
sång och musik.
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När Hälso och sjukvård/ Rehab 
(HSR) ville testa något nytt 
inför kommande personalrekry
teringar blev resultatet en film 
där man antog en av de mest 
virala dansutmaningarna som 
spridits i sociala medier.

Enhetschef Anette Nyberg berättar 
närmare om hur allt började. – För drygt 
ett år sedan, innan pandemins utbrott, 
hade vi i verksamheten pratat kring att 
sätta ihop en rekryteringsfilm. Vi tänkte 
att här måste någonting nytt till för att 
locka personer att söka sig till vårt härliga 
gäng. Vi funderade på vilket sätt vi skulle 
kunna visa på att vi har en bra arbetsplats 
med trevliga arbetskamrater där både 
humor och goda kunskaper finns.

Pandemin blev både ett hinder 
och en drivkraft
– Våra planer var att vi skulle sätta ihop 
ett manus och börja filma under tidig 
vår 2020, men det kom något emellan, 
en pandemi. Så planerna fick läggas på 
is och arbetet fokuserades på att han-
tera allt som berörde covid-19, berättar 
Anette. – Efter ett helt år med mycket 
arbete kring restriktioner, rekommen-
dationer och vaccinering kände vi alla 
att det fanns behov av energipåfyllning 
och vi tog nya tag i vår plan kring en 
rekryteringfilm. Vi hade följt den virala 
dansutmaningen Jerusalema Challenge 
på sociala medier och såg vår chans att 
ta oss an utmaningen och göra det till 
rekryteringsfilm.

Ett sätt att sprida hopp och 
glädje
Anette berättar om hur alla medarbetare 
i verksamheten antog utmaningen och 
genom sin dans även ville passa på att 
sprida lite hopp och glädje till alla som 
kämpar i dessa pandemi-tider. 

– Vi startade vår planering genom att 
leta fram klipp som medarbetare kunde 
träna på hemma via YouTube. Vi tog 
några lunchraster till hjälp för att träna 
in dansstegen gemensamt med stoj och 
skratt – vilket har roat såväl övrig perso-
nal som omsorgstagare.

Skickar tack till både medarbe-
tare och omsorgspersonal
-Jag vill passa på att tacka alla mina med-
arbetare för deras fantastiskt arbete som 
de bedriver i dessa särskilt utmanande 
tider, det engagemang och den hjälpsam-
het som de visar ger oss alla kraft i det 
dagliga arbetet. Jag vill också ge eloge till 
all omvårdnadspersonal ute i alla våra 
verksamheter för det goda arbete som 
även de utför, avslutar Anette.

Jerusalema Challenge som rekryteringsfilm

I verksamheten Hälso- och sjukvård/
Rehab arbetar cirka 40 per so ner, det 
är sjuksköterskor, sjukgymnaster, 
fysioterapeuter samt hjälpmedelstek-
niker och rehab-assistent.

Filmen spelades in i februari och 
har hittills nått fler än 21 000 perso-
ner via kommunens Facebooksida 
och genererat drygt 5 500 klick.

Jerusalema Challenge började spri-
das på internet efter att en dans-
grupp i Angola delade en video på 
sociala medier när de dansade till 
låten Jerusalema.

Vill du se tolkningen som Hälso- och 
sjukvård/Rehab har gjort finns den 
att se på Tanums kommuns Face-
booksida.’’

”Det var roligt! Ibland  
måste man göra lite galna 

saker tillsammans, det ökar 
sammanhållningen.”  

– Elsa Olsson, sjukgymnast

En del av det glada dansande gänget.

Enhetschef Anette Nyberg.
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bibliotekskatalogen med Mina sidor låg 
på en annan och e-bokstjänsten på ytter-
ligare en sida. Den stora vinsten med den 
nya webbplatsen är att alla tjänster finns 
att hitta på en och samma plats, berättar 
bibliotekssamordnare Sara Malm Rams-
vik. Detta innebär förstås en del nyheter, 
framförallt för låntagare som lånar 
e-böcker och e-ljudböcker eftersom alla 
e-lån sköts direkt på webbplatsen och 

Ny webbplats och nytt  
datasystem för biblioteken
I slutet av april gick biblioteken 
över till ett helt nytt molnbase
rat datasystem speciellt fram
taget för bibliotek. Samtidigt 
lanserades en ny webbplats där 
allt för bibliotekets användare 
finns samlat på ett och samma 
ställe: evenemang, kontakt och 
öppettider, Mina sidor med lån 
och reservationer, boktips och 
mycket mer! 

– Övergången innebär 
en del förändringar 
både för låntagare 
och personal. Tidigare 
fanns allmän informa-
tion så som öppettider 
och evenemang på 
Tanums kommuns 
sidor, medan själva 

både fysiska och digitala lån kommer att 
synas på Mina sidor.

Webbplatsen är gemensam för biblio-
teken i Tanum, Sotenäs, Strömstad och 
Munkedal och har det vackert klingande 
namnet Biblioteken i Ranrike. Samarbe-
tet med gemensamt biblioteksdatasys-
tem och lånekort har funnits sedan 1995, 
och är därmed ett av de äldsta biblioteks-
samarbetena i landet, men det är först 
nu som biblioteken får en fullt utrustad 
webbplats där bibliotekskatalog och 
all information finns samlad på en och 
samma sida. Viss information kommer 
förstås att finnas kvar på tanum.se även i 
fortsättningen. 

Har du några frågor eller funderingar? 
Kontakta ditt bibliotek och håll dig 
uppdaterad via vår Facebooksida!  
www.facebook.com/tanumsbibliotek 

Under våren har Tanums biblio
tek startat en podcast om böcker 
och litteratur, Mellan pärmar
na. Hittills har det utkommit 
två avsnitt och planen är att 
släppa minst ett till innan som
maren tar vid. Ambitionen är 
att inspirera till läsning genom 
att samtala med spännande 
gäster om relevanta ämnen. 

– Vi vill gärna tipsa om mer än skönlitte-
ratur, säger Kalle Dahlgren, bibliotekarie. 
Vad man än är intresserad av så finns det 
bra och spännande böcker på det temat. 

Samtalen kan vara uppemot en 
timme, men oftast kortare.

– Vårt första avsnitt handlade om kli-
matfrågor, hållbarhet och miljö. Då sam-
talade vi med kommunens miljö- och 

Mellan pärmarna – Tanums egen litteraturpod
hållbarhetsstrateger. Tekniken strulade 
lite, men samtalet blev väldigt bra!

Sommarunderhållning
Vad avsnittet som kommer till somma-
ren ska handla om är inte helt klarlagt.

– Kanske blir det om båtar, geografi 
eller kulturhistoria. Det finns många 
idéer och vi har redan fått in många bra 
förslag från lyssnarna, säger Kalle Dahl-
gren som menar att responsen hittills 
varit positiv.

– Jättekul att så många blir engage-
rade!

Poden kan man lyssna på via bland 
annat Spotify, men går också att hitta via 
bibliotekets facebook.  

Nya webbplatsen hittar du på  
https://bibliotek.ranrike.se/ 
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BOKSLUT 2020
Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom 
klarat balanskravet varje år sedan år 2000. Årets resultat 
uppgår till 32,3 mkr.  

Resultatet är 10,9 mkr bättre än den 
kompletteringsbudget som kommun-
fullmäktige fastställd. Större avvikelse 
mot kompletteringsbudget är:

²  nämnderna redovisar underskott 
med -14 mkr, (detta underskott 
förklaras helt av pandemirelaterade 
kostnader på 23 mkr)

²  ökade ersättningar från staten för 
pandemikostnader med +21 mkr

²  semesterlöneskulden har ökat med  
4 mkr

²  högre skatteintäkter och generella 
statsbidrag än budgeterat med +12,5 
mkr

Resultaträkning  2020 2019

belopp i mkr

Verksamhetens intäkter  264,0 53,7
Verksamhetens kostnader  -982,4 -950,7
Avskrivningar  -56,5 -54,3
Verksamhetsresultat  -774,8 -751,3

Skatteintäkter och bidrag  815,8 762,3
Finansnetto  -8,7 -6,8
Periodens resultat  32,3 4,1

Investeringsverksamhet
Årets investeringar uppgår till totalt 187,2 
mkr. Investeringar i VA-anläggningar har 
gjorts med 88,0 mkr, varav Bodalsverket 
etapp Fjällbacka utgjorde 38,9 mkr. Under 
året har investeringar i kommunens 
fastig heter gjorts med totalt 29,4 mkr.  

Investeringar i exploateringsverksam-
heten har uppgått till 14,1 mkr, medan 
investeringar i hamnanläggningar ut-
gjorde 23,5 mkr. 

Investeringsbudgeten för 2020 
uppgår till sammanlagt cirka 277 mkr.  

Investeringsvolymen 2020 innebär att 
beslutade men ej utförda investeringar 
uppgår till cirka 90 mkr.

Soliditeten i bokslut 2020, när alla 
skulder inklusive hela pensionsskulden 
inkluderas, uppgår till 13,3 procent vil-
ket är en förbättring med 1,1 procenten-
heter. Ett starkt resultat och minskning 
av pensionsåtagandet har ökat solidite-
ten trots att investeringarna legat på en 
mycket nivå.

För att finansiera investeringsverksam-
heten har låneskulden ökat med 98 mkr 
och uppgår i bokslut 2020 till 822 mkr.

Nämndernas ekonomi
När pandemirelaterade kostnader exklu-
deras uppvisar nämnderna ett överskott 
på 7,7 mkr. I tabellen redovisas nämnder-
nas kostnader exklusive pandemikost-
nader. 
 
Mkr Budgetavvikelse

Kommunstyrelsen 0,8
Tekniska nämnden 1.9
Miljö- och byggnadsnämnden 1,2
Barn- och utbildningsnämnden 0.9
Omsorgsnämnden 2,9
Kommunrevisionen 0
Totalt 7,7

Verksamhet
Här följer en kortfattad beskrivning av 
den verksamhet som kommunen bedri-
vit under 2020.

Ett år präglat av  
coronapandemin
Tanums kommuns verksamhet har 

under 2020 i hög grad påverkats av den 
pågående coronapandemin. Omsorgs-
verksamhet, skola och förskola är de 
enskilda verksamheter som påverkats 
mest av pandemin. Sjukfrånvaron bland 
personalen har ökat från cirka 6 procent 
till 8,6 procent. De restriktioner som in-
förts för att begränsa smittsmittspridning 
har gett betydande tapp i omsättning för 
framförallt besöksnäringen. Restriktio-
ner har även medför att många personer 
distansarbetat och mötesverksamheten 
till stor del skett genom digitala möten. 
Tanums kommun har haft merkostnader 
som är relaterade till pandemin på cirka 
22 mkr. Dessa merkostnader har täckts av 
ökade statsbidrag.  

Boende
Byggandet av nya bostäder har de senaste 
åren legat på hög nivå. Under 2020 bygg-
des det 164 nya bostäder. Sedan 2015 har 
det byggts cirka 700 bostäder.

Näringsliv
Tanum är med sina cirka 2 500 företag 
en av Sveriges kommuner som har flest 
företag i relation till invånarantalet och 
där det startas flest nya företag. I samar-
bete med näringslivet arbetar kommu-
nen för att förbättra näringslivsklimatet 
i kommunen. I Svenskt Näringslivs 
företagsranking placerar sig Tanum på 
plats 140, en försämring med 30 platser 
jämfört med 2019.

Utbildning
Grundskolorna i Tanum har erbjudit 
utbildning till 1 292 elever fördelat på 
sju skolenheter. I Tanums skolor är 9,4 
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elever per lärare. Grundskolan nådde 
under 2020 inte de målsättningar som 
kommunfullmäktige beslutat om. Gym-
nasieskolan omfattar 378 gymnasieelever 
varav de flesta har sin utbildning förlagd 
till Uddevalla, Strömstad eller Tanums-
hede.

Barnomsorg
Totalt erbjuds cirka 1 175 barnomsorgs-
platser inom kommunen fördelat på 32 
enheter. Alla som sökt har kunnat få 
barnomsorgsplats under 2020. Ta-
nums befolkning växer och behovet av 
barnomsorgsplatser ökar. Nya förskolor 
planeras i Grebbestad, Fjällbacka, Rab-
balshede och Bullaren.

Äldreomsorg
Det finns sex boendeenheter som under 
året haft 163 särskilda boendeplatser. 
Nyttjandegraden för de särskilda boen-
deplatserna har varit lägre än under 2019 
och antalet personer som står i kö för en 
plats på ett särskilt boende har minskat. 
Antalet personer med hemtjänst har 
minskat under året. Det har under 2020 
varit möjligt att rekrytera legitimerade 
yrkeskategorier. Under nästan hela året 
har verksamheten varit fullt bemannade 
med egen personal. Äldreomsorgen har 
nått de mål som kommunfullmäktige 
beslutat om. 

Funktionshinder
Verksamheten har 30 platser inom 
boende och 40 personer har haft daglig 
verksamhet. Under 2020 har behovet av 
platser i gruppbostäder kunnat tillgo-
doses. Under 2020 har17 personer haft 
insatsen personlig assistens.

Integrations- och  
flyktingverksamhet
Verksamhetens omfattning har minskat 

kraftigt till följd av att mottagande av 
flyktingar minskat. Budgetomslutningen 
uppgick till cirka 11 mkr att jämföra 
med cirka 30 mkr år 2018.

Räddningstjänst
Räddningstjänsten utförde betydligt 
färre utryckningar under 2020 jämfört 
med tidigare år. Det är framförallt tra-
fikolyckorna som minskat.

Teknisk service
Teknisk service innefattar fastighets-
avdelning, gata och trafik samt VA-
verksamhet. Organisationen omfattar 
även skötsel av grönytor och samhälls-
städ, bad- och lekplatser, strandstäd, 
snöröjning samt friluftsanläggningar. 
Genom utbyggnaden av vattenverket 
i Tanumshede har produktionskapaci-
teten fördubblats. VA-taxan har hållits 
oförändrad under året.

Kultur och fritid
Kultur-, bibliotek- och fritidsverk-
samheten har i hög grad påverkats av 
coronapandemin. Verksamheten har 
varit tvungen att ställa om för att kunna 
erbjuda service till invånare och besö-
kare.

Service
Servicemätningen som gjordes hösten  
2020 visar att tillgängligheten per 
telefon ligger på 92 procent. Kommunen 
tillhör de bästa i landet när det gäller 
hur stor andel av medborgarna som får 
ett direkt svar på en fråga via telefon. 
Av inkomna mejl besvaras 100 procent 
inom ett dygn.

Klimat och miljö
Kommunen har antagit en ny klimat- 
och miljöstrategi. Den övergripande 
målsättningen är att minska utsläppen 

av växthusgaser med 20 procent fram till 
2020. I arbetet prioriteras främst områ-
dena livsmedel, transporter och energi..

Kommunala bolag
Förutom den verksamhet som bedrivs 
av nämnderna bedriver kommunen viss 
verksamhet genom kommunala bolag. 
Tanums Bostäder AB och Tanums Ham-
nar AB ägs till 100 procent av Tanums 
kommun medans Rambo AB ägs till 25 
procent.

Tanums Bostäder AB
Årets resultat uppgår till 1,0 mkr före 
skatt och bokslutsdispositioner. Uthyr-
ningsgraden uppgick under året till 99,6 
procent. I princip alla lägenheter har 
varit uthyrda under året.  Under 2020 
har 24 nya lägenheter färdigställts i 
Grebbestad. 

Tanums Hamnar AB
Tanums Hamnar AB redovisar ett 
överskott på 0,4 mkr före skatt och bok-
slutsdispositioner. Större investeringar 
har genomförts i hamnanläggningarna i 
Sannäs och Grebbestad. En ombyggnad 
av Fjällbacka kaj har påbörjats.

Rambo AB
Före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgår årets resultat till 6,3 mkr, vilket 
är en förbättring med cirka 3,5 mkr 
jämfört med 2019 års resultat. Rambo 
har under 2020 hanterat 67 000 ton 
avfall, en viss ökning jämfört med 2019. 
En ny återvinningscentral har uppförts 
på Tyft vilket innebär bättre möjligheter 
till sortering av avfall.
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Förnyelse av fordonsflottan och nya  
entreprenörer för skötsel av gatubelysning  
och hyreshus 

Tanums kommun har i sin 
klimat och miljöstrategi för 
2020–2024 pekat ut ett antal 
prioriterade områden där kom
munens val påverkar miljön. 
Ett val som kommunen gör är 
att satsa på eldrivna fordon. I 
samband med detta så har kom
munen även höjt miljökraven 
på de däck som köps in. 

Eldrivna fordon och högre miljö-
krav på däck
Kommunen gör en översyn av fordons-
flottan för att se vilka fordon som kan 
ersättas med fossilfria alternativ.  Målet 
är att andelen fossilfria fordon ska öka 
och vara minst 50 procent av fordons-
parken 2024, och alla verksamheterna 
har fordonsavtal med möjlighet att köpa 
in fossilfria alternativ. Som leverantör 
kan man anmäla sitt intresse löpande 
för att kunna vara med som en möjlig 
leverantör till vår kommun. Idag har 
kommunen fem bilar med eldrift, och 
ytterligare tre fordon med eldrift är 
beställda.

I samband med övergången till en 
större andel fossilfria fordon anpassades 
även den upphandling av däck som gjor-
des under maj. Här justerades förutsätt-
ningarna till att däcken ska klara högre 
miljökrav och ge mindre utsläpp. 

Nya skötselavtal för Tanums 
Bostäders lägenheter och 
lokaler
Som hyresgäst i Tanums Bostäders lägen-
heter och lokaler kommer du kanske 
ibland i kontakt med de externa utfö-
rarna av drift- och skötseltjänster. Under 

våren gjordes upphandling av samtliga 
dessa avtal. För skötsel av utemiljö blev 
Uddevalla Farmartjänst fortsatt leve-
rantör. Skötsel av byggnader inklusive 
installationer kommer fortsatt att skötas 
av Riksbyggen medan avtalet för lokal-
vård gick till en ny leverantör, Förenade 
Service i Sverige. De nya avtalen har 
startat under maj månad.

Gatubelysning 
Nu har kommunen en ny avtalspart 

för skötsel av gatubelysningen i kom-
munens gatunät, Trafiksystem Väst AB. 
Uppdraget omfattar skötsel och under-
håll av offentlig belysning på gator, vä-
gar, gång- och cykelvägar. Leverantören 
ska tre gånger per år utföra rondering, 
och i samband med detta tänds belys-
ningsanläggningarna 10-24 timmar i för-
väg för bästa möjliga förutsättningar att 
upptäcka de armaturer som ej fungerar 
och då byta ut dessa. 

På kommunens hemsida för upphandlingar www.tanum.se/upphandling finns en 
lista på aktuella ramavtalsområden med nuvarande leverantörer och ett urval av 
kommande upphandlingar.  

Välkommen att kontakta våra upphandlare Paula Kellett och Sandra Morin om ni 
har frågor, 0525-180 00.

Tyfts nya moderna återvinningscentral erbjuder fler nya möjligheter 
för sortering. Satsningen på återbruk gör det enklare för dig att lämna 
saker som kan bli till glädje för någon annan.  
 Flera körfiler och nivåskillnader gör att du lätt kommer fram med 
bilen för att lämna ditt avfall. Sorteringsguide, områdeskarta och mer 
om anläggningen hittar du på rambo.se.

Välkommen  
till Tyft ÅVC!

0523- 66 77 00  |  rambo.se  

Öppettider 
Måndag- Fredag: kl 07.30–15.30 
Kvällsöppet: kl 07.30–18.00 (Varje helgfri måndag, samt torsdagar v. 22–32) 
Lördagar: kl 09.00–13.00 (Första helgfri lördag i månaden, samt lördagar i maj) 
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Tanums Bostäder informerar

Höjden-områdets lägenheter 
byter utseende
Tanums Bostäder äger ett stort antal 
lägenheter på Höjden-området i Tanums-
hede. Delar av bostadsområdet färdigställ-
des redan under 70-talet och har under 
en tid varit i behov av renovering. Under 
våren genomförde Tanums Bostäder en 
upphandling för byggnadsarbeten och 
avtal tecknades med entreprenören  
K J Bygg AB. Deras första uppdrag var att 
genomföra en större renoveringsinsats på 
Furuvägens fyra huskroppar (totalt antal 
lägenheter uppgår där till 40). Renove-
ringen omfattar i stora drag bland annat 
byte eller renovering av tak, fasad, fönster, 
dörrar, trapphus, balkonger samt dräne-
ring. Arbetet kommer att genomföras på 
ett hus i taget och beräknas pågå under 
cirka två års tid. Investeringskostnaden är 
budgeterad till drygt 30 mkr. 

Parallellt med denna ”yttre” renove-
ring, så håller en annan entreprenör; 

Rabbalshede Bygg, på med renovering av 
Furuvägens lägenheter interiört. Tanums 
Bostäder har som ambition att samtliga 
lägenheter ska vara färdigrenoverade, 
samtidigt som den ”yttre” renoveringsin-
satsen ska vara klar. 

På Höjden-området finns även Gran-

vägens 10-tal bostadshus. Några av dem är 
byggda vid samma tidpunkt som Furu-
vägens hus och är även de i stort renove-
ringsbehov. Tanums Bostäder har redan 
påbörjat renovering av lägenheterna och 
har för avsikt att starta ”yttre” renovering 
under nästa år.   

Området Anneberg i Grebbestad 
Markområdet på Anneberg är beläget norr om 
kyrkan i Grebbestad, ca 500 m från centrum 
och hamnen. Detaljplanen för området har 
vunnit laga kraft och den stora byggrätten på 
området innefattar 16 villatomter och ett stort 
antal flerbostadshus (lägenheter). Omfattande 
markarbeten startades under våren 2020 (en-
treprenör är S H Schakt) och de beräknas vara 
klara innan sommaren 2021. Nyligen startades 
försäljningen av villatomterna och intresset är 
mycket stort. Askengrens fastighetsmäklare 
har redan tecknat kontrakt på flera villatomter. 
Något beslut om byggstart av flerbostadsdelen 
på området har ännu inte fattats.    



28

PO
ST

EN
S

 G
R

U
PP

FÖ
R

S
ÄN

D
EL

S
ER

Debattinlägg till: Besöksadress: Kommunhuset Tanumshede
Tanums kommun Apoteksvägen 6, 457 31 Tanumshede
Kommunkansliet Telefon 0525-180 00  Fax 0525-183 00
457 81 Tanumshede E-post kommun@tanum.se  Hemsida www.tanum.se

TANUMS
KOMMUN

Tanums Hamnar informerar

Ny hemsida 
Välkommen till Tanums Hamnar AB:s 
nya hemsida! En hemsida med nytt ut-
seende och bättre funktion. Till exempel 
är sidan nu responsiv vilket betyder 
att sidan anpassar sig till den enhet du 
använder när du surfar på  
www.tanumshamn.se

Välkommen att kontakta oss om det 
är någon information du saknar eller 
något som kan bli bättre!

Räddningsstationer 
I respektive hamn i Tanums kommun 
ansvarar Tanums Hamnar AB för rädd-
ningsstationer. 

En räddningsstation är utrustad med 
räddningsstege, livräddningsboj och 
räddningshake. För att utrustningen ska 
vara intakt om det händer en olycka så 
arbetar Tanums Hamnar AB med en sys-
tematisk inventering vilket innebär att 
under vintertid inventeras stationerna 
två gånger per månad och under högsä-

song varje vecka. Under inventeringsar-
betet kontrollerar Tanums Hamnar AB 
att utrustningen är på plats och  
fungerar. 

Tyvärr händer det ibland att något 
saknas på stationen och om du som 
båtplatsinnehavare eller flanör upp-
märksammar detta är vi tacksamma för 
återrapportering. 

Tillsammans räddar vi liv om vi är 
aktsamma om utrustningen. Vänligen 
kontakta kundcenter 0525-180 00 om 
du ser att utrustning saknas på en rädd-
ningsstation. 

Sugtömningsstationer
Nu blir det ännu lättare att göra rätt! 
Tanums Hamnar AB installerar en auto-
matisk sugtömningsstation i Fjällbacka 
inför båtsäsongen 2021 på ponton D 
på Badholmen. Det finns automatiska 
sugtömningsstationer i Hamburgsund, 
Fjällbacka, Grebbestad, Havstenssund 
och Resö.

Att tömma sin septiktank är gratis 
vid våra stationer och om du är i okända 
vatten, kan du ta hjälp av Transportsty-
relsens applikation Hamnkartan för att 
få information om var närmaste sug-
tömningsstation finns och vilka som är 
i bruk. Du kan även själv gå in i applika-
tionen och anmäla om en station är ur 
funktion. 

Ny flytbrygga 
Inför säsongen 2021 har den gamla 
D-bryggan på Badholmen i Fjällbacka 
hamn ersatts med en ny flytbrygga med 
bommar. 

Fjällbacka kaj
Entreprenaden att utveckla området vid 
Fjällbacka kaj framskrider enligt planer-
na. Arbetet med att säkerställa stabilite-
ten i området är klart. Under sommaren 
är det mestadels betongsarbete som 
kommer att utföras. Fjällbacka nya kaj 
beräknas vara klar i juni 2022. 


