
DELÅRSBOKSLUT 2 2010

Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 1008 0908 1008 0908
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter 121,5 131,0 95,0 104,6
Verksamhetens kostnader -433,5 -434,0 -416,6 -418,4
Avskrivningar -25,5 -24,5 -21,5 -20,6
Verksamhetsresultat -337,5 -327,6 -343,1 -334,4

Skatteintäkter 291,1 278,1 291,1 278,1
Generella statsbidrag 74,5 69,4 74,5 69,4
Finansiella intäkter 0,8 0,4 1,0 0,5
Finansiella kostnader -5,3 -6,0 -3,3 -3,6
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 23,7 14,3 20,3 10,0

Skattekostnader - - - -
Periodens resultat 23,7 14,3 20,3 10,0

BALANSRÄKNING 1008 0912 1008 0912
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 758,0 762,2 560,0 556,6
Maskiner och inventarier 33,8 15,0 13,7 14,5
Finansiella anläggningstillgångar 6,1 6,1 26,0 26,0
Summa anläggningstillgångar 797,9 783,3 599,8 597,1

Omsättningstillgångar:
Fordringar 87,9 39,7 64,8 55,1
Förråd 1,2 1,3 0,7 0,7
Kassa och bank 40,0 38,9 39,9 38,9
Summa omsättningstillgångar 129,1 79,9 105,3 94,7

SUMMA TILLGÅNGAR 927,0 863,3 705,1 691,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 305,3 285,7 296,0 279,8
Årets resultat 23,7 19,6 20,3 16,3
Summa eget kapital 329,0 305,3 316,3 296,0

Avsättningar 39,8 39,3 39,8 39,3

Skulder
Långfristiga skulder 381,1 381,9 226,1 226,9
Kortfristiga skulder 177,1 136,9 122,9 129,7
Summa skulder 558,2 518,7 349,0 356,5

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 927,0 863,3 705,1 691,8

Koncernen Tanums kommun
NYCKELTAL 1008 0908 1008 0908
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 28,0% 30,2% 22,8% 25,0%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 92,3% 94,3% 93,8% 96,2%
Ökning verksamhetsresultat 3,0% 1,0% 2,6% 1,1%

1008 0912 1008 0912
Soliditet 35,5% 35,4% 44,9% 42,8%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 9,1% 7,0% 10,1% 7,5%
Pensionsförpliktelser före 1998 244,8 244,5 244,8 244,5
Borgensåtagande 1,0 1,0 156,0 156,0



KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har ökat med 97 per-
soner och uppgick per 30 juni till 12 350
personer. Den öppna arbetslösheten har
minskat från 203 personer i augusti 2009
till 179 personer samma period 2010. 

KONCERNSTRUKTUR
Koncernen består av kommunen och två
helägda kommunala aktiebolag, Tanums
Bostäder AB, för ägande och förvaltning
av hyresbostäder samt Tanums Hamn &
Turism AB, för drivande av hamn- och
turismverksamhet. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Kommunen tillämpar i allt väsentligt sam-
ma redovisningsprinciper för delårsrap-
porter som i årsredovisningen.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
För Tanums kommun är god ekonomisk
hushållning att med avsatta resurser arbeta
mot de mål som kommunfullmäktige fast-
ställt och att hålla det egna kapitalet realt
oförändrat, enligt den så kallade genera-
tionsprincipen, där nuvarande generations
förbrukning inte tär på resurser som tidi-
gare generationer avsatt eller lämnar skuld
till kommande generation.

Målsättning: För att uppnå kommunal-
lagens bestämmelser om god ekonomisk
hushållning ska resultatet uppgå till cirka en
procent av skatteintäkter och statsbidrag före
intäkter från markexploatering.

Bokslutsprognosen ger en indikation
på att det ekonomiska resultatet för 2010
är tillräckligt för att god ekonomisk
hushållning kommer att uppnås. Kom-
munallagens krav på att kommunens
intäkter ska överstiga kostnaderna, balan-
skravet, förväntas också uppnås.

RESULTATANALYS
Periodens resultat
Periodens resultat uppgår för kommunen
till 20,3 mkr vilket är en förbättring med
10,3 mkr jämfört med samma period
2009. Koncernens resultat uppgår till 23,7
mkr. I resultatet ingår 1,6 mkr avseende
intäkter från tomtförsäljning.

Resultat exklusive tomtförsäljning
uppgår till 18,7 mkr.

Intäkter
Kommunens verksamhetsanknutna in-
täkter uppgår till 95,0 mkr vilket är en
minskning med 9,6 mkr jämfört med
samma period förra året. Detta förklaras
främst av att debitering av renhållning
övertagits av RAMBO AB. De verk-
samhetsanknutna intäkterna täcker 22,8
procent av kommunens verksamhetskost-

nader exklusive avskrivningar, vilket är 2,2
procentenheter mindre än samma period
förra året. Koncernens verksamhetsan-
knutna intäkter uppgår till 121,5 mkr.

Kostnader
Bruttokostnaderna för kommunens verk-
samhet uppgår till 416,6 mkr och för kon-
cernen till 433,5 mkr. Kommunens kost-
nader minskar med 1,8 mkr jämfört med
samma period 2009. 

Kostnadsminskningen förklaras av att
renhållningsverksamheten har övertagits
av RAMBO AB. Kommunens kostnader
minskar med 0,4 procent medan skattein-
täkter och statsbidrag ökar med 5,2 pro-
cent, En hållbar ekonomi på lång sikt
förutsätter att kostnaderna inte ökar mer
än skatteintäkter och statsbidrag.

Verksamhetsresultat
Kommunens verksamhetsresultat uppgår
till -343,1 mkr och koncernens till -337,5
mkr. Kommunens verksamhetsresultat har
försämrats med 8,7 mkr (2,6 procent).
Som andel av skatteintäkter och stats-
bidrag uppgår verksamhetsresultatet till
93,8 procent, 2,4 procentenheter lägre än
samma period förra året.

Skatteintäkter
Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar
med 18,2 mkr jämfört med samma period
2009 och uppgår till 365,6 mkr. Öknin-
gen förklaras dels av ett tillfälligt konjuk-
turstöd men även av ett ökat skatteunder-
lag i och med befolkningsökningen. Kom-
munen har 2010 oförändrad utdebitering
på 21,99 kronor.

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgår till -2,2
mkr jämfört med -3,1 samma period
2009. Som andel av skatteintäkter och
generella statsbidrag uppgår finansnettot
till 0,6 procent vilket är den lägsta nivån
under hela 2000-talet. Detta förklaras
främst av låga räntenivåer på grund av
finanskrisen.

Genomsnittsräntan på kommunens
låneskuld är 2,80 procent och räntebind-
ningen är 4,01 år.

Koncernens finansnetto uppgår till
-4,5 mkr. Genomsnittsräntan på koncer-
nens låneskuld är 2,73 procent och ränte-
bindningen är 4,01 år.

FINANSIELL STÄLLNING
Anläggningstillgångar
Kommunens bruttoinvesteringar i fastig-
heter, anläggningar och inventarier uppgår
till 26,5 mkr. Investeringsbidrag har erhål-
lits med 2,4 mkr. Nettoinvesteringarna

uppgår därmed till 24,1 mkr jämfört med
42,4 mkr samma period 2009. 

Koncernens nettoinvesteringar uppgår
till 41,3 mkr. 

Större investeringsprojekt avser främst
bostäder i Grebbestad och VA-verksamhet.
Kommunens lägre investeringsvolym i år
jämfört med förra året förklaras av att
planerade investeringar i nytt reningsverk
har försenats på grund av överklaganden.

Likvida medel
Kommunens likviditet har ökat med 1,0
mkr sedan årsskiftet och uppgår till 39,9
mkr. Därutöver har kommunen en check-
kredit på 30 mkr.

Koncernens likviditet uppgår till 40,0
mkr. 

Låneskuld
Kommunens låneskuld uppgår till 226,1
mkr medan koncernens låneskuld uppgår
till 381,1 mkr. Både kommunens och kon-
cernens låneskuld är oförändrade sedan
årsskiftet vilket förklaras av starka resultat
och senarelagda investeringar.

Soliditet
Periodens resultat för kommunen har ökat
det egna kapitalet med 20,3 mkr. Till-
gångarna har under samma period ökat
med 13,3 mkr. Detta innebär att det egna
kapitalets andel av totalt kapital har ökat
med 2,1 procentenheter till 44,9 procent.
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för
pensioner uppgår till 10,1 procent.

För koncernen ökar soliditeten från
35,4 procent till 35,5 procent.

Prognos 2010-12-31
Kommunens resultat är budgeterat till 9,7
mkr. Nämnderna prognos beräknas sam-
mantaget uppgå till ett underskott på 
-10,0 mkr. Omsorgsnämnden beräknas
hålla sin budget medan övriga nämnder
beräknas göra underskott. 

Skatteintäkterna beräknas ge ett bud-
getöverskott på 10,6 mkr enligt kommun-
förbundets prognos i september. Pen-
sionskostnaderna har ökat och beräknas ge
ett underskott på -1,9 mkr. Finansnetto
beräknas ge ett överskott på 2,1 mkr vilket
förklaras av fortsatt låga räntor och lägre
låneskuld än budgeterat. Övriga poster
under finans beräknas ge ett underskott på
-3,2 mkr.

Sammantaget ligger det prognostiser-
ade resultatet på 9,7 mkr.



NÄMNDER Prognos   mkr
Kommunstyrelsen -1,3
Tekniska nämnden -2,0
-Varav taxefinansierat 0,5
-Varav skattefinansierat -2,5
Miljö och byggnadsnämnden -0,3
Barn och utbildningsnämnden -1,2
Prestationsanslag Bun -5,3
Omsorgsnämnden 0,0
Kommunrevision 0,0
NÄMNDER -10,0
FINANS
Skatteintäkter 10,6
Pensionskostnader -1,9
Personalomkostnader 0,5
Reavinst 2,0
Finansnetto 2,1
Övrigt -3,2
TOTALT 0,0
BUDGET 9,7
PROGNOS 9,7

Framåtblick
De positiva resultaten för Sveriges kom-
muner 2009 och 2010 beror främst på
besparingar och effektiviseringar som
kommunerna genomfört, tillfälliga faktor-
er och extra konjunkturstöd från staten.
Inför 2011 är situationen mörkare då
statens tillfälliga konjunkturstöd på tolv
miljarder till kommunerna avvecklas och
ersätts med ett betydligt blysammare stöd.
Visserligen har arbetsmarknaden återhäm-
tat sig snabbare än beräknat med bättre
skatteintäkter som följd. Det kvarstår dock
en risk att den internationella konjuk-
turen, som fortfarande ser ganska mörk ut,
kommer bromsa upp den svenska
ekonomin. För 2011 beräknas Tanums
låneskuld öka till cirka 312 mkr. Be-
räkningen har skett utifrån den invester-
ingsplan för 2011 som sattes upp i budget
2010 samt beslutade ej utförda investe-
ringar i bokslut 2009 (54 mkr) genomförs
under 2010 och 2011. Det finns även risk
för höjningar av räntenivån framöver,
vilket ökar kostnaden. Räntekostnaderna
kommer då att ta i anspråk en större andel
av framtida skatteintäktsökningar.

PERSONAL
God kommunal service kräver kompe-
tenta och motiverade medarbetare. 

Personalstrategi
Vision/Strategi: För att trygga person-
alförsörjningen i framtiden ska kommunen
skapa goda förutsättningar för att kunna
rekrytera, behålla, utveckla och belöna kom-
petent personal.

I arbetet att nå målsättningen har
åtgärder för förbättrat ledarskap, kompe-
tensutveckling samt ökad hälsa prioriteras.

Åtgärder mot ohälsa
Kommunen har antagit en målsättning att
sjukfrånvaron i Tanums kommun inte ska
överstiga 4,8 procent vilket är en halvering
jämfört med nivån år 2002. 

Kommunen nådde under 2009 målsät-
tning att halvera sjukfrånvaron. Under
2010 fortsätter åtgärderna för ökad hälsa
bland de kommunanställda. Insatser för
tidig rehabilitering och för att minska
korttidsfrånvaron har startats i samarbete
med företagshälsovården. Under perioden
januari-augusti 2010 uppgick sjukfrån-
varon till 4,0 procent vilket är oförändrat
jämfört med samma period föregående år.
Antalet personer som är långtidssjukskriv-
na (mer än 59 dagar) hat minskat kraftigt
de senaste år. Per den 31 augusti 2010 var
17 personer långtidssjukskrivna att jäm-
föra med cirka 70 personer år 2007.
Minskningen av sjukfrånvaron beror både
på ett aktivt hälsoarbete i Tanum men
också på externa faktorer som regelföränd-
ringar etcetera.

VISION 
Tanums kommun har som vision att öka sin
befolkning till 13 000 invånare.

Ett flertal åtgärder har genomförts för
att öka invånarantalet i kommunen, bland
annat har kommunen medverkat i en
nordbohusländsk bomässa. Tanums kom-
mun har dessutom genomfört en särskild
kampanj, ”Bo i Tanum”, för att öka in-
flyttningen.

UTVECKLINGSOMRÅDEN
I budgeten finns en utvecklingsstrategi for-
mulerad som är en plattform för de åt-
gärder som görs för att utveckla Tanum till
en attraktiv kommun att bo och verka i. I
strategin anges de fyra huvudområden som
ska vara prioriterade i utvecklingsarbetet.

Boende
Mål/Vision: I Tanum ska det finnas attrak-
tiva boendemiljöer.

Det pågår med ett flertal detaljplaner
som när de är fastställda kommer att ge
förutsättningar för nya bostäder i främst
kommunens kustsamhällen. Kommunens
bostadsbolag Tanums Bostäder AB bygger
28 nya lägenheter i Grebbestad och har
startat byggnation av åtta nya lägenheter i
Östad.

Infrastruktur
Mål/Vision: Tanum ska ha en infrastruktur
som tillgodoser högt ställda krav på tillgäng-
lighet.

Regeringen har tagit beslut om bygg-
nation av den sista etappen av E6:an vilket
innebär att 2013 kommer det att vara

motorväg på hela sträckan Köpenhamn till
Oslo. I juni 2010 öppnades sträckan
Rabbalshede-Pålen vilket innebar att
ytterligare sex kilometer motorväg var klar.
Kommunen fortsätter arbetet med att tillse
att företag och invånare i Tanum har till-
gång till bra tele- och datakommunika-
tion.

Landets bästa skola
Mål/Vision: Tanum ska ha landets bästa
skola.

Kommunfullmäktige antog under
2008 en ny skolplan där mål för skola och
förskola anges.

Under 2009 nådde 98,8 procent av
eleverna i årskurs 2009 gymnasiebe-
hörighet vilket var bäst i hela landet.
Tanum har avancerat kraftigt på lärarför-
bundets ranking över landets bästa
skolkommun.

Särskilda satsningar görs inom IT-
området.

Näringslivsutveckling
Mål/Vision: Kommunens näringslivssats-
ningar ska stödja utvecklingen av befintliga
företag samt etablering och start av nya före-
tag.

Tanum har de senaste två åren klättrat
54 placeringar i svenskt näringslivs före-
tagsbarometer och ligger nu på plats 175
av Sveriges 290 kommuner. 

Kommunen har tillsammans med rep-
resentanter för näringslivet bildat ett
tillväxtråd som har till uppgift att utveckla
näringslivsklimatet i kommunen. Under
våren har det genomförts tre nyföreta-
garträffar med ca 40 deltagare. Under året
har antalet företagsträffar och företags-
besök varit fortsatt högt

Under första halvåret 2010 startades
det 57 nya företag i kommunen, vilket
motsvarar 9,2 företag per 1000 invånare.

Tanums kommun avancerade i
Nyföretagarcentrum ranking från 35:e till
10:e kommun

MILJÖPOLICY
Kommunen ska i all verksamhet och i alla
beslut bidra till att miljösituationen förbät-
tras genom att främja biologisk mångfald,
hushållning av naturresurser och ett förstärkt
kretslopp.

I miljöarbetet prioriteras områdena
energi, livsmedel och transporter. 

Kommunfullmäktige har antagit en
energiplan och klimatstrategi för 2010-
2020. Kommunens fastighetsbestånd har
energideklarerats i samband med pågående
EPC-projekt. Energieffektiviseringarna
har fortsatt genom förberedelser inför
EPC-projektets fas 2 (genomförandet), där



åtta större fastigheter skall effektiviseras.
Försöksprojektet med kallhyra i fyra

pilotfastigheter har pågått i ett och ett
halvt år med gott resultat. Responsen från
verksamheten har varit positiv och resul-
tatet pekar mot ca två procent minskad
förbrukning av värme, el och vatten.

Tanums kommun har samlat drift och
skötsel av fordon i en gemensam bilenhet
vilket ger förutsättning att utnyttja fordo-
nen på ett effektivt sätt och minska antalet
körda mil. Andelen ekologiska livsmedel i
kommunens kök har ökat.

VERKSAMHET
Kommunen gör fortlöpande mätningar
för att fånga brukarnas och medborgarnas
åsikter om den kommunala verksamheten.
I den medborgarenkät som gjordes under
2009 gav Tanumsborna den kommunala
verksamheten betyget 5,3 (max 10) då
man betygsatte den kommunala verk-
samheten. Bäst betyg fick barnomsorg,
skola och räddningstjänst. Tanumsborna
har också blivit betydligt mer nöjda med
äldreomsorg och teknisk service sedan den
förra mätningen 2007.

FASTIGHETER OCH
ANLÄGGNINGAR
Kommunens fastigheter och anläggningar
ska skötas på ett sådant sätt att deras värde
inte minskar.
Underhållet av fastigheter och anlägg-
ningar har varit tillräckligt för att värdet på
anläggningarna inte ska minska.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Kommunens verksamheter har arbetat på
ett sådant sätt att kommunfullmäktiges
antagna mål, visioner och strategier i allt
väsentligt kunnat uppnås och att en god
ekonomisk hushållning kunnat upprätt-
hållas.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen

1008 0908
Intäkter 15 120 14 276
Kostnader -42 853 -42 904
Verksamhetsresultat -27 733 -28 628
Kommunbidrag 27 495 26 971
Resultat -238 -1 657
Balanserat resultat
09-12-31 4 609

Ekonomi
Kostnaderna för kommunstyrelsens verk-
samhet har minskat med 900 tkr jämfört
med 2009. 

För att bland annat finansiera det fort-
satta arbetet med översiktsplaner har kom-
munstyrelsen disponerat 1 900 tkr ur sitt
balanserade överskott, vilket försämrar
2010 års resultat. Kollektivtrafiken beräk-
nas göra ett underskott mot budget medan
övriga verksamheter bedöms göra ett resul-
tat i nivå med eller bättre än budget ex-
kluderat dispositioner av tidigare års över-
skott. 

Totalt beräknas kommunstyrelsen göra
ett resultat som är 1 300 tkr sämre än bud-
get.

Verksamhet
En flertal åtgärder har genomförts för att
öka invånarantalet i kommunen, bland
annat har kommunen medverkat i en
nordbohusländsk bomässa. Tanum har
dessutom genomfört en särskild kampanj,
”Bo i Tanum”, för att öka inflyttningen.

För att förbättra kommunfullmäktiges
styrning av verksamhet och ekonomi tas
nyckeltal och styrmått fram fram inom
kvalitetsområdet. 

Satsningarna på ökad hälsa och ledar-
skap är prioriterat i det personalstrategiska
arbetet. Insatser för tidig rehabilitering och
för att minska korttidsfrånvaron har star-
tats i samarbete med Kinnekullehälsan.

En översyn av vårt systematiska arbets-
miljöarbete har genomförts. 

Samtliga yrkesgrupper inom Kom-
munal får nu individuella löner och i det
sammanhanget har utbildningsinsatser
gjorts vad gäller lönesamtal.

Arvodesreglementet har omarbetats in-
för den nya mandatperioden.

Kommunen har tillsammans med rep-
resentanter för  näringslivet bildat ett till-
växtråd som har till uppgift atyt utveckla
näringslivsklimatet i kommunen. Under
våren har det genomförts tre nyföretagar-
träffar med ca 40 deltagare.

1:a halvåret 2010 startades det 57 nya
företag i kommunen, vilket motsvarar 9,2
företag per 1000 invånare.

Tanums kommun avancerade i
Nyföretagarcentrum ranking från 35:e till
10:e kommun i Sverige över nyföreta-
gande. I augusti upprättades med en
exploatör exploateringsavtal för köp av 
70 000 kvm mark för byggnation av 
40 000 kvm affärsytor på Tanums Nä-
ringspark.

Räddningstjänsten har under de första
åtta månaderna 2010 mottagit 221 larm
att jämföra med 224 larm under samma
period förra året.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Kommunstyrelsen driver sin verksamhet
som i allt väsentligt överensstämmer med
verksamhetsinriktningarna för kommun-
styrelsens verksamhetsområden.
Kvalitetsgarantier
Kommunstyrelsen har kvalitetsgarantier
som anger mål för telefonväxel, kollektiv-
trafik, räddningstjänst samt allmänhetens
tillgänglighet till förvaltning, information
och handlingar. Kommunstyrelsen be-
dömer att man i allt väsentligt kommer att
leva upp till målen i kvalitetsgarantierna.

Tekniska nämnden
1008 0908

Intäkter 74 721 93 403
Kostnader -87 689 -97 759
Verksamhetsresultat -12 968 -4 356
Kommunbidrag 13 545 10 204
Resultat 577 5 848
Balanserat resultat
09-12-31 15 265

Ekonomi
Tekniska nämnden redovisar ett överskott
med 577 tkr, varav 1 202 tkr gäller taxefi-
nansierade vatten och avlopp. De skattefi-
nansierade verksamheterna har totalt ett
underskott med 626 tkr som beror på det
extrema vintervädret i början på året. Vin-
terväghållningen har överskridit sin års-
budget med cirka 850 tkr hittills. Det
betyder att det inte ska få bli några kost-
nader resten av året om inte underskottet
ska bli större.

Vatten och avloppsverksamheten har
ett överskott med 1 447 tkr som främst
beror på hittills låga kapitalkostnader. De
låga kapitalkostnaderna beror dels på att
flera investeringar ännu inte kapitaliserats
samt att verksamheten i dagsläget har en
lägre räntesats än budgeterat. Kostnaderna
kommer att öka inför hösten pga vissa
arbeten som det har skjutits på.

Prognosen är ett underskott med 2 000
tkr. De skattefinansierade verksamheterna
har underskott med 2 500 tkr, varav 1 000
tkr är till projekt som finansieras av ba-



lanserat resultat, och 1 500 tkr gäller vin-
terväghållningen. Va-verksamheten prog-
nostiserar ett överskott med 500 tkr
beroende på lägre räntesats än budgeterat.
Skattefinansierad verksamhets underskott
ska täckas av ackumulerade överskott.

Verksamhet
Kommunfullmäktige har antagit en
energiplan och klimatstrategi för 2010-
2020. Kommunens fastighetsbestånd har
energideklarerats och arbetet med energi-
effektiviseringarna har fortsatt.

En förnyelse av utemiljö vid bland an-
nat. Hedeskolan, Hamburgsundskolan,
Fjällbacka skola, Hedegården och Fjäll-
backa service har påbörjats

Tillbyggnaden av Backa skola med nytt
bibliotek startade i juni och beräknas vara
klar i december 2010. 

Friluftsscenen Scen på Bönn har fått
ett nytt scentak vilket ger bättre möj-
ligheter för arrendatorn att bedriva en bra
verksamhet. Restaureringsarbetet med den
byggnadsminnesförklarade Kaptensgården
i Grebbes-tad har fortsatt 

Uppföljningen av handikapplanen har
genomsyrat många byggprojekt. Så kallade
”enkelt avhjälpta hinder” har inventerats
och åtgärder genomförts. Det omfattar
bl.a. dörröppnare till entréer och sam-
lingssalar, utemiljöer vid fastigheter, park-
eringar, handikapp-WC, skyltning och
kontrastmärkning av trappor. 

Ansvaret för renhållning är flyttad
2010 till Rambo, så årets siffror är inte
jämförbara med 2009. Slutreglering kom-
mer att ske under hösten.

Den snörika vintern innebar hög
belastning på organisationen för snöröjn-
ing. I stort klarade man snörröjningen på
ett bra sätt. Barmarksunderhållet har delvis
fått inriktas på att laga skador efter vin-
tern. Ett utbyte av gatubelysningen i
Fjällbacka har påbörjats.

En upphandling av fastighetsskötsel,
lokalvård samt skötsel av yttre miljö pågår.

Den kalla vintern medförde många fler
vattenläckor än normalt, däremot har
sommarperioden klarats utan allvarligare
störningar och anmärkningar. Åtgärder för
att minska ovidkommande vatten kommer
att påbörjas. Sanering av gamla ledningar
för att minska ovidkommande vatten
pågår i Kämpersvik genom installation av
nya ledningar.

En vattenmodell gällande vattenför-
sörjning har tagits fram vilken visar på
åtgärder för att klara vattenförsörjning
2010 – 2030. Projektering har skett för
installation av ett nytt första steg i vatten-
verket. Förändringen medför en kapaci-
tetsökning vid behandling av råvatten.

Pumpkapaciteten på Bolsjöledningen har
utökats med nya pumpar vilket reducerat
energiförbrukningen. Vattenförsörjning
till Härlidsberget har installerats.

Byggnation av första etappen ett nytt
reningsverk med tillhörande ledningsar-
beten har påbörjats. Reningsverket som
ska vara klart 2011 ska ersätta nuvarande
Grebbestads reningsverk.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Skattefinansierad verksamhets mål kom-
mer med följande undantag att uppfyllas.
Målsättningen att fastighetsavdelningen
skall ta emot felanmälan dygnet runt,utan-
för ordinarie kontorstid via speciellt jour-
nummer. Anmälda fel skall åtgärdas enligt
följande och avrapporteras till anmäla-
ren/hyresgäst efter åtgärd, detta uppnås ej.
Uppföljning av energiplanens mål ska ske
årligen, uppnås ej. Skyltning av områden
som är badplatser kommer att vara klart
först till nästa badsäsong.

Taxefinansierad verksamhets mål be-
döms uppfyllas under 2010 med undantag
av följande mål. Bilkörning för att upp-
rätthålla driften på verken skall minska,
genom ytterligare utbyggnad av IT kom-
munikation med yttre verksamheter, detta
är ännu inte uppfyllt. Användningen av
elenergi skall minska per ansluten abon-
nent, ännu inte uppfyllt.
Kvalitetsgarantier
De antagna kvalitetsgarantierna beräknas
uppfyllas under året.

Miljö- och byggnadsnämnden
1008 0908

Intäkter 9 119 6 238
Kostnader -10 853 -8 188
Verksamhetsresultat -1 734 -1 950
Kommunbidrag 2 225 2 291
Resultat 491 341
Balanserat resultat
09-12-31 3 118

Ekonomi
Nämndens totala intäkter och kostnader
är väsentligt högre jämfört med föregående
år. Detta förklaras främst av att kalkning
av sjöar som utförts under sommaren.

Fysisk planering redovisar ett under-
skott med 426 tkr beroende på låga intäk-
ter. Anledningen till de låga intäkterna är
delvis att det har varit en vakant tjänst
samt uttag av flextidstimmar efter ett
mycket intensivt planarbete för några
planer.

Bygglovsverksamheten redovisar ett
överskott med 723 tkr beroende på högre
intäkter. Intäkterna överstiger det budgete-
rade med 50 procent . De höga intäkterna

beror på hög nivå på ärendegenomström-
ningen samt prioriteringen av korta hand-
läggningstider framför tillsyn.

Kart- och mät verksamheten har hit-
tills haft högre intäkter än budgeterat
främst beroende på högre ersättning från
lantmäteriet. Kostnaderna ligger under det
budgeterade.

Kostnaderna för miljöbalksverksamhe-
ten har varit något lägre än förväntat,
beroende på att personal som skulle ha
arbetat inom miljöbalkens område istället
har arbetat med livsmedelstillsyn, där det
saknats personal pga. sjukdom.

Miljö- och byggnadsnämnden beräk-
nar ett underskott per den 31 december på
-282 tkr, vilket är enligt budget.

Verksamhet
Det planeras för byggnation av många
bostäder främst i kommunens kustnära
områdena. Antalet bygglovsärenden är
fortsatt stort. Intäkterna från bygglovs-
verksamheten ligger klart över budget.
Belastningen på bygglovsverksamheten har
dock inneburit att antalet oavslutade ären-
den har ökat. Inom planområdet har ett
flertal detaljplaner kunnat fastställas under
året, bland annat planen för ett handel-
sområde söder om Grebbestad (Sport-
shopen), planen för Tanums Näringspark
som medger ett handelsområde utanför
Tanumshede samt detaljplanen för det nya
reningsverket.

För att klara den ökande mängden
prövningar av enskilda avlopp och för att
kunna komma igång med hälsoskyddstill-
syn under 2011 sker en personalförstärk-
ning av miljökontoret.

Mängden prövningar av ansökan om
enskilt avlopp har ökat till följd av det
inventeringsarbete som pågår sedan några
år tillbaka. Under 2010 fortsätter inven-
teringen inom Joreälvens avrinningsom-
råde.

I tillsynsarbetet vid livsmedelsföreta-
gen har miljöavdelningen, särskilt under
sommarsäsongen, fokuserat på kontroll-
områdena rengöring, temperaturer och
utbildning.

Arbetet med att ta fram naturvårdspro-
gram för Tanums kommun beräknas att bli
avslutat under hösten.

Kalkningen utförs under hösten och
sker på uppdrag av länsstyrelsen för att
motverka försurning och säkerställa en god
livsmiljö för det biologiska livet i sjöar och
vattendrag.



Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Inom fysisk planering uppfylls målen.

Bygglovsverksamhetens mål att ären-
debalansen ska minska uppfylls inte. Totalt
under året har ärendebalansen ökat med
35. Målet att utöva tillsyn i sådan omfatt-
ning att övergripande mål nås och att
respekten för regelverket och kommunens
myndighetsutövning upprätthålls kommer
inte att uppfyllas under året.

Miljöbalkens mål kommer med ett un-
dantag att uppfyllas under året. Målet att
senast år 2015 ska minst 60 procent av fos-
forföreningarna återföras till produktiv
mark kommer inte att uppfyllas under
året. Miljö- och byggnadsnämnden är en
aktör av flera som ansvarar för att målet
uppfylls. Nämndens bidrag är att ställa
krav på kretsloppsanpassade toaletter vid
anläggande av enskilda avlopp samt ge
möjlighet till eget omhändertagande av
slam.

Livsmedelsverksamhetens mål att
resurserna för tillsyn ska täcka behovet har
inte uppfyllts. Resurserna är normalt sett
tillräckliga för löpande kontroller, men
täcker inte behoven för uppföljande kon-
troller samt service och rådgivning. Övriga
mål kommer att uppfyllas under året.
Kvalitetsgarantier
De ställda kvalitetsgarantierna inom näm-
ndens verksamhetsområde kommer att
uppfyllas under året.

Barn- och utbildningsnämnden

1008 0908
Intäkter 20 043 17 565
Kostnader -189 047 -189 369
Verksamhetsresultat -169 005 -171 804
Kommunbidrag 170 798 168 586
Resultat 1 793 -3 218
Balanserat resultat
09-12-31 6 133

Ekonomi
Kommunbidraget ökar med 2 212 tkr,
nettokostnaderna minskar med 2 799 tkr
mellan åren. Minskningen mellan 2009
och 2010 motsvarar totalt 1,6 procent.

Vid avräkning per september har barn-
antalet ökat mot budget och barn- och ut-
bildningsnämnden får ett ökat bud-
getanslag med 5 250 tkr genom presta-
tionsanslaget där barnomsorgsverksam-
heten ökar med 3 960 tkr, grundskole-
verksamheten med 183 tkr och gymnasiet
med 1 109 tkr. Nästa mätning kommer att
ske den 1 december 2010.

Barn- och utbildningsnämnden beräk-
nar ett underskott per den 31 december på
1 200 tkr.

De verksamheter som redovisar den
största budgetavvikelsen är gymnasie-
skolan med -800 tkr, arbetsmarknadsen-
heten med -790, grundskolan med –760,
anslag för bidrag till fritidsföreningar med
-400 tkr och kommunala vuxenutbildnin-
gen med -120 tkr. Barnomsorgen redovis-
ar ett överskott på 950 tkr. Särskolan
redovisar ett överskott på 800 tkr.

Grundskolans underskott är planerat
genom den särskilda satsning som nämn-
den har beslutat. Ett överskott redovisas på
skolskjutsar och på försäljning av utbil-
dingsplatser till andra kommuner. Under-
skottet blir därför lägre än tidigare beräk-
nat.

Barnomsorgens överskott uppstår ge-
nom att fritidshemmen redovisar ett över-
skott på 1 190 tkr samt genom minskade
kostnader för speciallärare i förskolan. För-
skolan redovisar i övrigt ett underskott då
verksamheterna tar ianspråk tidigare års
överskott.

Arbetsmarknadsenhetens underskott
uppstår då ansökan om statsbidrag för
lönebidragsanställd personal för bland
annat februari inte har skett. Intäkter för
utfört arbete är också något lägre än bud-
geterat.

Underskottet i fritidsgårdsverksam-
heten samt för utbetalda bidrag orsakas av
de särskilda satsningar som nämnden har
gjort ovan. För fritidsgårdarna kommer
investeringar i nya inventarier mm att
begränsas till 100 tkr. Övriga inven-
tarieinköp sker februari 2011.

Verksamheten
Den stora ökning av arbetslösheten som
förutspåddes under krisens inledning har
till stora delar uteblivit i Tanum. Detta
påverkar direkt framförallt barnomsorgen,
där efterfrågan under 2010 åter ökar rela-
tivt tydligt, varför prestationsanslagen
sammantaget inte minskar på det sätt som
förutsattes i budget för 2010. Den ökade
efterfrågan på barnomsorg beror inte på
ökande barnkullar som i andra delar av
landet – dessa ligger relativt stabilt på en
nivå kring drygt 100 barn per år - utan på
att fler efterfrågar barnomsorg under fler
timmar per vecka. En föreslagen
lagstadgad rätt till förskoleplats kan
komma att förstärka denna tendens ytterli-
gare. Barn- och utbildningsnämnden
kommer därför att särskilt analysera
barnomsorgsbehovet i förhållande till
nuvarande organisation. En komplettering
med fler förskoleplatser inom Tanums-
hede-Grebbestadsområdet är sannolik.

Tanums gymnasieskola minskar antalet
elever i årskurs 1. Denna utveckling är oro-
ande och omfattande åtgärder måste sättas

in för vända trenden. Det individuella pro-
grammet har i år färre elever än tidigare,
till stor del beroende på att fler elever är
behöriga till nationella program. 

Arbetsmiljöverket har vid inspektion
på arbetsmarknadsenheten påtalat omfat-
tande brister både i den fysiska och psyko-
sociala arbetsmiljön. Omfattande åtgärder
har vidtagits varför arbetsmiljöverket vid
uppföljning godkände verksamheten.

Under våren har extra åtgärder satts in
för att nå ökat måluppfyllelse i årskurs 9
mot bakgrund av de oroande resultaten
hösten 2009. 91,2 procent är behöriga till
gymnasiet vilket är ett betydligt bättre
resultat än befarat.

Den sammanlagda sjukfrånvaron min-
skar trendmässigt inom barn- och utbild-
ningsförvaltningen liksom inom kommu-
nen i övrigt.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Barn- och utbildningsnämnden driver
verksamheter i enlighet med de verksam-
hetsbeskrivningar som gäller för dess verk-
samhetsområden.
Kvalitetsgarantier
Inom barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde finns kvalitetsga-
rantier för barnomsorg, utbildning, barn-
och ungdomskultur, arbetsmarknadsenhet
samt fritidsgårdar.

Barn- och utbildningsnämnden be-
dömer att måluppfyllelsen är god avseende
kvalitetsgarantierna. Verksamheten be-
dömer att avseende läsinlärningen så ges
det stöd som kvalitetsgarantin föreskriver
men det finns fortsatt elever som trots
detta inte är fullgoda läsare.

För att leva upp till kvalitetsgarantin
som ger elever rätt att välja annan skola än
den anvisade och i förekommande fall få
rätt till skolskjuts, har nämnden beslutat
att förse dessa elever med skolkort.
Kostnaden för detta beräknas preliminärt
till ca 150 tkr per år.

Omsorgsnämnden
1008 0908

Intäkter 43 225 39 548
Kostnader -188 049 -182 124
Verksamhetsresultat -144 824 -142 576
Kommunbidrag 147 363 140 908
Resultat 2 539 1 668
Balanserat resultat
09-12-31 0

Ekonomi
Omsorgsnämndens kostnader har ökat
med 3,3 procent, 5,9 mkr, jämfört med
samma period förra året. Kostnads-
ökningen beror, förutom löneökningar,



främst på att en ny boendeavdelning på
Fjällbackaservice har öppnats, en ökning
av antalet ärenden med personlig assistans
samt att ett nytt gruppboende enligt LSS
har startats. Ökningen av antalet ärenden
med personlig assistans är också den främ-
sta förklaringen till intäktsökningen på 9,3
procent, cirka 3,7 mkr. 

Äldreomsorgens lönekostnader har
ökat med 3,4 procent, 2,9 mkr. Ökningen
förklaras av, förutom löneökningar, öpp-
nandet av en ny avdelning för särskilt
boende samt av att vissa personal-
förstärkningar har krävts under året, både
inom hemtjänst och inom särskilt boende.
Verksamhetens övriga kostnader har ökat
med cirka 0,7 procent. Äldreomsorgen
beräknas redovisa ett nollresultat.

Handikappomsorgens kostnader har
ökat med 12,5 procent, 3,6 mkr, jämfört
med samma period förra året. Ökningen
förklaras av högre lönekostnader till följd
av fler ärenden med personlig assistans
samt att ett nytt boende har startats.
Handikappomsorgen beräknas redovisa ett
överskott främst inom personlig assistans.

Individ- och familjeomsorgens kostna-
der har jämfört med samma period förra
året minskat med 5 procent, cirka 1,2 mkr.
Kostnadsminskningen förklaras främst av
lägre kostnader för institutionsvård av
barn, ungdomar och vuxna. Individ- och
familjeomsorgen förväntas ändå redovisa
ett budgetunderskott för 2010 på cirka 2,4
mkr, främst vad gäller institutionsvård
samt familjehemsvård av barn, ungdomar
och vuxna. Under 2009 ökade försörj-
ningsstödet med cirka 1 mkr jämfört med
de senaste åren, till 5,4 mkr. Antalet ären-
den med försörjningsstöd samt kostnader-
na för försörjningsstöd ligger efter de åtta
första månaderna i år på samma höga nivå
som 2009, även om snittutbetalningen har
sjunkit något. 

Omsorgsnämnden beräknas 2010
redovisa ett nollresultat. Individ- och
familjeomsorgens underskott beräknas till
2,4 mkr, vilket förväntas kunna vägas upp
av övriga verksamheters överskott.

Verksamhet
Inom äldreomsorgen öppnades under
hösten 2009 en ny boendeavdelning med
sju platser och antalet personer i kö har
under 2010 minskat något. Under året har
14-17 personer varje månad stått i kö för
att få en plats i särskilt boende. Om-
sättningen på platser i särskilt boende har
ökat, vilket har medfört att trycket på
korttidsvården har minskat något. Antalet
dygn med betalningsansvar till sjukvården
har minskat från 97 dygn per åtta månad-
er 2009 till 16 dygn 2010. Äldreomsor-

gens organisation ses över som en del av
förberedelsearbetet inför starten av kund-
val inom hemtjänsten. En processkartlägg-
ning av hemtjänsten har genomförts under
2010 med syfte att effektivisera arbets-
processen.

Ett nytt gruppboende inom handi-
kappomsorgen har under året färdigställts
och inflyttning pågår. I delar av huset ska
även andra verksamheter inom handi-
kappomsorgen integreras, vilket kommer
att ge samordningsvinster. Handikapp-
omsorgen har haft en stor volymökning
inom personlig assistans både i form av
nya ärenden samt utökning av insatser i
befintliga ärenden.

För att förbättra situationen med ök-
ningen av antalet institutionsplaceringar
av ungdomar och missbrukare har en rad
insatser och åtgärder vidtagits under året;
bland annat har boendestödet utvecklats
till att arbeta med fler grupper och en
missbruksmottagning har startat. För att
effektivisera arbetet med personer med
psykisk funktionsnedsättning har en
socialsekreterare avdelats för att arbeta
med utredningar och insatser för denna
grupp. För att minska beroendet av försör-
jningsstödet har bland annat en
socialsekreterare stationerats en dag per
vecka på arbetsförmedlingen för att i
samverkan med dem arbeta med ungdo-
mar.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Omsorgsnämndens övergripande målsät-
tning att alla invånare i kommunen ska ges
möjlighet att efter vars och ens förutsätt-
ningar leva ett gott liv med trygghet i livs-
situationen har i stora delar uppfyllts.
Kvalitetsgarantier
Inom omsorgsnämndens verksamhets-
område finns kvalitetsgarantier för bland
annat hemtjänst, korttidsboende, särskilt
boende, personlig assistans, daglig verk-
samhet, bostad med särskild service samt
väntetider och tillgänglighet inom individ-
och familjeomsorgen. Inom alla verk-
samhetsområdena har kvalitetsgarantierna
i all väsentlighet uppfyllts.

Tanums Bostäder AB
1008 0908

Intäkter 25 918 25 409
Kostnader -16 456 -15 158
Verksamhetsresultat 9 462 10 251
Avskrivningar -3 914 -3 823
Finansnetto -2 236 -2 565
Resultat 3 312 3 863

Tanums Bostäder redovisar ett resultat på
3 312 tkr för årets åtta första månader
vilket är cirka 550 tkr sämre än föregående
år. Resultat-sämringen beror främst på
ökade kostnader för uppvärmning. En
fortsatt god uthyrningssituation och min-
skade räntekostnader ger positiva effekter
på resultatet.

Under perioden har investeringarna
uppgått till 15 034 tkr varav 14 083 avser
byggande av bostäder på Härlidsberget i
Grebbestad.

Efterfrågan på lägenheter är fortsatt
god, under årets åtta första månader har i
princip samtliga lägenheter varit uthyrda.
Bolagets arbete med energieffektiviseringar
fortsätter.

Bolaget har idag färdigställda detaljpla-
ner som möjliggör byggande av 80 lägen-
heter. Byggnation av 28 nya lägenheter i
Grebbestad pågår och kommer att vara
färdigställda i juni 2011. I Östad har på-
börjats en byggnation av åtta nya lägen-
heter som kommer att vara  klara i juni
2011. I Fjällbacka projekteras för byg-
gande av cirka 20 lägenheter.

Per den 31 december beräknas Tanums
Bostäders resultat uppgå till 3 000 tkr.

Tanums Hamn & Turism AB 
1008 0908

Intäkter 9 102 9 455
Kostnader -8 943 -8 964
Verksamhetsresultat 159 491
Avskrivningar -105 -67
Finansnetto 5 19
Resultat 59 443

Tanums Hamn & Turism AB redovisar ett
överskott per den 31 augusti på 59 tkr.

Resultatetförsämringen beror på ökade
kostnader för underhåll i hamnar efter is-
vintern. Intäkterna har minskat då turism-
anläggningarna, förutom Badholmens
vandrarhem, överförts till Tanums kom-
mun från årsskiftet. 

Under perioden har investeringarna
uppgått till 844 tkr.

Beläggningen i gästhamnarna beräknas
till 20 855 gästbåtsnätter, vilket motsvarar
förra årets antal. 

Arbete och planering för utveckling av
hamnområden för att skapa fler båtplatser
pågår.

Någon sjukfrånvaro har i stort sett ej
förekommit under perioden.

Per den 31 december beräknas Tanums
Hamn & Turism AB´s resultat uppgå till
20 tkr.



VA-verksamhet
Resultaträkning: 1008 0908
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter 21 914 21 793
Verksamhetens kostnader -13 472 -11 755
Avskrivningar -5 281 -5 123
Verksamhetsresultat 3 161 4 914

Finansnetto -1 959 -3 150
Resultat efter finansnetto 1 202 1 764

Förändring av 
investeringsfond - -1 411
Periodens resultat 1 202 353

BALANSRÄKNING 1008 0912
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 170 555 159 041

Omsättningstillgångar:
Kundfordringar 1 214 2 529
Övriga fordringar 38 344 38 180
Summa 
omsättningstillgångar 39 558 40 709

SUMMA TILLGÅNGAR 210 112 199 750

Eget kapital:
Ingående eget kapital 9 475 5 934
-varav tidgare års avsättning 
investeringsfond 9 475 6 287
Periodens förändring av 
investeringsfond 1 202 3 188
Avräkning taxekollektivet 0 353
-varav tidigare års avräkning 
taxekollektiv 0 -353
Summa Eget kapital 10 677 9 475

Avsättningar 287 287

Skulder:
Kommunlån 170 555 159 041
Periodiserade 
anslutningsavgifter 26 086 26 854
Summa långfristiga skulder 196 640 185 895

Leverantörsskulder 1 888 2 142
Övriga kortfristiga skulder 620 1 950
Summa kortfristiga skulder 2 508 4 093

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 210 112 199 750

Pensionsförpliktelser, som 
inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 3 040 3 040

Av verksamhetens kostnader januari-
augusti 2010 utgör 387 tkr fördelade kost-
nader från tekniska nämnden och sam-
hällsbyggnadsförvaltningen. Kostnader för
samhällsbyggnadsförvaltningens adminis-
tration fördelas utifrån uppskattad tid.
Nämndskostnader fördelas utifrån andelen
ärenden i nämnden.

Av kostnaderna utgör 270 tkr förde-
lade kommuncentrala kostnader. Kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen samt
kommunkansliet fördelas efter andelen
ärenden. IT-kostnader fördelas efter
antalet PC. Personalkontoret fördelas efter
antalet anställda. Ekonomikontoret, växel

och tryckeri fördelas efter andel av brut-
tokostnader.

Avsättning till investeringsfond avser
planerad investering i nytt reningsverk.

RAMBO AB
Tanums kommun är delägare i RAMBO
AB tillsammans med Lysekil, Munkedal
och Sotenäs kommun. Kommunens
ägarandel är 20,6 procent. RAMBO AB
ingår inte i kommunens koncernredovis-
ning. Resultat efter åtta månader är 6 926
tkr. Prognos för 2010 är ett något lägre
resultat än 2009 som var 3 300 tkr.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


