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RESULTATRÄKNING 1108 1008 1108 1008
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter (1) 134,3 121,6 101,6 95,0
Verksamhetens kostnader (2) -460,8 -434,1 -438,4 -417,3
Avskrivningar -26,7 -25,5 -22,4 -21,5
Verksamhetsresultat -353,2 -338,1 -359,2 -343,8

Skatteintäkter 296,3 291,1 296,3 291,1
Generella statsbidrag 77,4 74,5 77,4 74,5
Finansiella intäkter 1,8 0,8 2,4 1,0
Finansiella kostnader -8,7 -5,3 -5,4 -3,3
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 13,5 23,1 11,5 19,6

Periodens resultat 13,5 23,1 11,5 19,6

BALANSRÄKNING 1108 1012 1108 1012
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 936,2 822,5 670,4 587,3
Maskiner och inventarier 13,9 13,9 11,6 12,7
Finansiella anläggningstillgångar 7,8 7,8 27,7 27,7
Summa anläggningstillgångar 957,9 844,2 709,8 627,7

Omsättningstillgångar:
Fordringar 101,1 50,6 68,0 72,7
Förråd 1,1 1,1 0,6 0,6
Kassa och bank 22,5 11,5 22,5 11,5
Summa omsättningstillgångar 124,7 63,2 91,1 84,8

SUMMA TILLGÅNGAR 1 082,5 907,4 800,9 712,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER
Eget kapital 323,1 305,3 312,5 296,0
Justering, emission 0,0 0,0 - -
Årets resultat 13,5 17,7 11,5 16,4
Summa eget kapital 336,6 323,1 324,0 312,5

Avsättningar 39,1 38,8 39,1 38,8

Skulder
Långfristiga skulder (3) 505,2 405,6 305,2 230,6
Kortfristiga skulder 201,7 139,9 132,6 130,7
Summa skulder 706,8 545,5 437,8 361,3

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 1 082,5 907,4 800,9 712,5

NYCKELTAL 1108 1008 1108 1008
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 29,1% 28,0% 23,2% 22,8%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 94,5% 92,5% 96,1% 94,0%
Ökning verksamhetsresultat 4,5% 1,0% 4,5% 1,1%

1108 1012 1108 1012
Soliditet 31,1% 35,6% 40,5% 43,9%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 9,1% 10,1% 10,8% 11,3%
Pensionsförpliktelser före 1998 237,6 231,8 237,6 231,8
Borgensåttagande 0,8 0,8 200,8 176,1
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KOMMUNINFORMATION 
Tanums invånarantal har minskat med 22 

personer sedan årsskiftet och uppgick per 30 
juni till 12 348 personer. Den öppna arbets-
lösheten har minskat från 179 personer i 
augusti 2010 till 170 personer samma period 
2011.  
 

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

 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Kommunen tillämpar i allt väsentligt 

samma redovisningsprinciper för delårsrap-
porter som i årsredovisningen. 
 

RESULTATANALYS 
 

Intäkter 
Kommunens verksamhetsanknutna in-

täkter uppgår till 101,6 mkr vilket är en ök-
ning med 6,6 mkr jämfört med samma pe-
riod förra året. Detta förklaras främst av 
ökade statsbidrag inom skolan. De verksam-
hetsanknutna intäkterna täcker 23,2 procent 
av kommunens verksamhetskostnader exklu-
sive avskrivningar, vilket är 0,4 procenten-
heter mer än samma period förra året. Kon-
cernens verksamhetsanknutna intäkter upp-
går till 134,3 mkr. 
 

Kostnader 
Bruttokostnaderna för kommunens verk-

samhet uppgår till 438,4 mkr och för kon-
cernen till 460,8 mkr. Kommunens kostna-
der ökar med 21,1 mkr jämfört med samma 
period 2010.  

Kostnadsökningen avser förutom löne-
ökningar, köp av verksamhet inom tekniska 
nämndens områden. Kommunens kostnader 
ökar med 5,1 procent medan skatteintäkter 
och statsbidrag ökar med 2,2 procent, En 
hållbar ekonomi på lång sikt förutsätter att 
kostnaderna inte ökar mer än skatteintäkter 
och statsbidrag. 
 

Verksamhetsresultat 
Kommunens verksamhetsresultat uppgår 

till -359,2 mkr och koncernens till -353,2  
mkr. Kommunens verksamhetsresultat har 
försämrats med 15,4 mkr (4,5 procent). Som 
andel av skatteintäkter och statsbidrag upp-
går verksamhetsresultatet till 96,1 procent, 
2,1 procentenheter högre än samma period 
förra året. 
 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar 

med 8,0 mkr jämfört med samma period 
2010 och uppgår till 373,6 mkr. Detta förkla-
ras av ett ökat skatteunderlag i och med 
befolkningsökning och ökad skattekraft. Ett 
tillfälligt konjunkturstöd 2010 förklarar den 
relativt låga ökningen. Kommunen har 2011 
oförändrad utdebitering på 21,99 kronor. 

Finansnetto 
Kommunens finansnetto uppgår till -2,9 

mkr jämfört med -2,2 samma period 2010. 
Som andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag uppgår finansnettot till 0,8 pro-
cent. 

Genomsnittsräntan på kommunens lå-
neskuld är 3,55 procent och räntebindningen 
är 5,21 år. 

Koncernens finansnetto uppgår till -6,9 
mkr. Genomsnittsräntan på koncernens 
låneskuld är 3,57 procent och räntebindning-
en är 5,19 år.  
 

Periodens resultat 
Periodens resultat uppgår för kommunen till 
11,5 mkr vilket är en försämring med  
8,1 mkr jämfört med samma period 2010. 

Den kraftiga resultatförsämringen förkla-
ras dels av att kostnaderna ökar med 5,1 
procent samtidigt som skatteintäkterna ökar 
förhållandevis blygsamt då ett tillfälligt kon-
junkturstöd höll upp skatteintäkterna 2010. 

Koncernens resultat uppgår till 13,5 mkr.  
 

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 generations-
principen, där nuvarande generations för-
brukning inte tär på resurser som tidigare 
generationer avsatt eller lämnar skuld till 
kommande generation. 

Målsättning: För att uppnå kommunallagens 
bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska 
resultatet exklusive reavinster uppgå till cirka en 
procent av skatteintäkter och statsbidrag. 
 

Bokslutsprognosen ger en indikation på 
att det ekonomiska resultatet för 2011 är 
tillräckligt för att god ekonomisk hushållning 
kommer att uppnås. Kommunallagens krav 
på att kommunens intäkter ska överstiga 
kostnaderna, balanskravet, förväntas också 
uppnås. 
 

FINANSIELL STÄLLNING 
Anläggningstillgångar 

Kommunens bruttoinvesteringar i fastig-
heter, anläggningar och inventarier uppgår 
till 104,9 mkr. Investeringsbidrag har erhållits 
med 0,4 mkr. Nettoinvesteringarna uppgår 
därmed till 104,5 mkr jämfört med 24,2 mkr 
samma period 2010.  

Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 
140,3 mkr.  

Större investeringsprojekt avser främst 
bostäder i Grebbestad och Östad för sam-
manlagt 32,4 mkr, och VA-verksamhet med 
67,0 mkr där nytt reningsverk utgör 52,2 
mkr. 
 

Likvida medel 
Kommunens likviditet har ökat med 11,0 

mkr sedan årsskiftet och uppgår till 22,5 

mkr. Därutöver har kommunen en check-
kredit på 30 mkr. 

Koncernens likviditet uppgår till 22,5 
mkr.  
 

Låneskuld 
Kommunens låneskuld uppgår till 305,2 

mkr och koncernens låneskuld uppgår till 
505,2 mkr. Kommunens låneskuld har ökat 
med 74,6 mkr sedan årsskiftet vilket förkla-
ras omfattande investeringar i fastigheter och 
reningsverk. 
 

Soliditet 
Periodens resultat för kommunen har 

ökat det egna kapitalet med 11,2 mkr. Till-
gångarna har under samma period ökat med 
87,9 mkr. Detta innebär att det egna kapi-
talets andel av totalt kapital har minskat med 
3,5 procentenheter till 40,4 procent. Soliditet 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner 
uppgår till 10,8 procent. 

För koncernen minskar soliditeten från 
35,6 procent till 31,1 procent. 
 

Prognos 2011-12-31 
Kommunens resultat är budgeterat till 

7,0 mkr. Nämnderna prognos beräknas 
sammantaget uppgå till ett underskott på -9,7 
mkr. Samtliga nämnder beräknas göra under-
skott.  

Skatteintäkterna beräknas ge ett bud-
getöverskott på 11,3 mkr enligt kommunför-
bundets prognos i september. Pensionskost-
naderna har ökat och beräknas ge ett under-
skott på -0,2 mkr. Finansnetto beräknas ge 
ett överskott på 1,7 mkr vilket förklaras av 
fortsatt låga räntor och att en stor andel av 
den ökade upplåningen avser investeringar 
som belastas med räntekostnaden. Övriga 
poster under finans beräknas ge ett överskott 
på 0,3 mkr. Prognosen är exklusive eventu-
ella nedskrivningar inom VA verksamheten. 

Sammantaget ligger det prognostiserade 
resultatet på 9,1 mkr. 
 

NÄMNDER       Prognos  mkr 
Kommunstyrelsen -3,4 
Tekniska nämnden -0,6 
-Varav taxefinansierat -0,4 
-Varav skattefinansierat -0,2 
Miljö och byggnadsnämnden -1,1 
Barn och utbildningsnämnden -2,9 
Prestationsanslag Bun 0,8 
Omsorgsnämnden -2,5 
NÄMNDER -9,7 
FINANS  
Skatteintäkter 11,3 
Pensionskostnader -0,2 
Personalomkostnader -0,5 
Tomtförsäljning -0,8 
Finansnetto 1,7 
Övrigt 0,3 
TOTALT 11,7 
BUDGET 7,0 

PROGNOS 9,1 

 



      

 

Framåtblick 
Efter förhållandevis positiva resultat för 

år 2009 och 2010 med framförallt extra 
konjunkturstöd från staten som bidragande 
faktor är situationen för 2011 mörkare då 
statens tillfälliga konjunkturstöd på tolv 
miljarder till kommunerna avvecklats och 
ersätts med ett betydligt blygsammare stöd.  

Arbetsmarknaden återhämtade sig något 
under första hälften av året men försämras 
återigen med ogynnsamma förutsättningar 
för kommunernas skatteintäkter som följd. 
Den internationella konjunkturen, har för-
sämrats som en följd av det akuta skuldpro-
blemet inom euroområdet och detta bromsar 
upp den exportberoende svenska ekonomin. 

För 2011 beräknas låneskulden öka till 
cirka 312 mkr till följd av omfattande inve-
steringar. Även under 2012 förväntas låne-
behovet att öka för att finansiera fortsatt 
omfattande investeringsverksamhet. För 
närvarande är räntenivån låg men på grund 
av oron på finansmarknaden finns det risk 
för höjningar av räntenivån framöver, vilket 
ytterliggare spär på den ökade lånekostna-
den. Räntekostnaderna kommer då att ta i 
anspråk en större andel av framtida skattein-
täktsökningar. 
 

PERSONAL 
God kommunal service kräver kompe-

tenta och motiverade medarbetare.   
 

Personalstrategi 
Vision/Strategi: För att trygga personalförsörjningen 
i framtiden ska kommunen skapa goda förutsätt-
ningar för att kunna rekrytera, behålla, utveckla och 
belöna kompetent personal. 

I arbetet att nå målsättningen har åtgär-
der för förbättrat ledarskap, kompetensut-
veckling samt ökad hälsa prioriteras. 
 

Åtgärder mot ohälsa 
Kommunen har antagit en målsättning att sjuk-

frånvaron i Tanums kommun inte ska överstiga 4,8 
procent vilket är en halvering jämfört med nivån år 
2002.  
Kommunen nådde under 2009 målsättning 
att halvera sjukfrånvaron. Under 2010 och 
2011 har sjukfrånvaron legat kvar på en låg 
nivå. Under perioden januari-augusti 2011 
uppgick sjukfrånvaron till 4,2 procent, vilket 
i princip är oförändrat jämfört med samma 
period föregående år.  Antalet personer som 
är långtidssjukskrivna (mer än 59 dagar) har 
minskat kraftigt de senaste år. Per den 31 
augusti 2010 var 18 personer långtidssjuk-
skrivna att jämföra 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 be-

folkning till 13 000 invånare. 

Tanums kommun har genomfört en sär-
skild kampanj, ”Bo i Tanum”, för att öka 
inflyttningen. En del i kampanjen är den 
nordhusbolänska Bomässa som anordnats i 
Tanum. 

 
UTVECKLINGSOMRÅDEN 

I budgeten finns en utvecklingsstrategi 
formulerad 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: I Tanum ska det finnas attraktiva boendemil-
jöer. 

Det pågår arbete med ett flertal detalj-
planer som när de är fastställda kommer att 
ge förutsättningar för nya bostäder i främst 
kommunens kustsamhällen. Kommunens 
bostadsbolag, Tanums Bostäder AB har 
färdigställt byggnationen av 36 nya lägenhet-
er. 
 

Infrastruktur 
Mål: Tanum ska ha en infrastruktur som tillgodoser 
högt ställda krav på tillgänglighet. 

Regeringen har tagit beslut om byggnat-
ion av den sista etappen av E6:an vilket 
innebär att 2013 kommer det att vara motor-
väg på hela sträckan Köpenhamn till Oslo.  

Kommunen fortsätter arbetet med att 
tillse att företag och invånare i Tanum har 
tillgång till bra tele- och datakommunikation. 
 

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

Arbetet på väg mot landets bästa skola 
har under det senaste året fokuserat på att 
skapa en utvecklingsorganisation på varje 
skola. Ett antal lärledare har utbildats i att 
leda lärande samtal med kollegor i lärgrupper 
utifrån problem som skolan gemensamt 
identifierat. Även rektorerna har fått del av 
denna utbildning. Tanken med detta är att ge 
lärarna större inflytande över analysen av 
skolans utmaningar men också över de åt-
gärder som behöver vidtas. En tydligare och 
bredare samsyn på uppdraget kommer att 
skapa bättre förutsättningar för högre 
måluppfyllelse. 
 

Näringslivsutveckling 
Mål/Vision: Kommunens näringslivssatsningar 

ska stödja utvecklingen av befintliga företag samt 
etablering och start av nya företag. 

Efter att ha klättrat 54 placeringar i 
svenskt näringslivs företagsbarometer sjönk 
Tanum 20 platser vid den senaste mätningen 
och ligger nu på plats 195 av Sveriges 290 
kommuner.  

En särskild mätning av hur företagarna i 
Tanum uppfattar myndighetsutövningen har 
genomförts. I mätningen hamnar Tanums 
kommun bland de sista av de kommuner 
som deltagit i mätningen. 

Kommunen har tillsammans med repre-
sentanter för näringslivet bildat ett tillväxtråd 
som har till uppgift att utveckla närings-
livsklimatet i kommunen. Tillväxtrådet prio-
riterar boende, besöksnäring/turism och 
företagande i sitt arbete.  

I kommunen har under första halvåret 
nyregistrerats 62 företag vilket placerar 
kommunen på 19 plats i Sverige. 
 

MILJÖPOLICY 
Kommunen ska i all verksamhet och i alla beslut 
bidra till att miljösituationen förbättras genom att 
främja biologisk mångfald, hushållning av naturre-
surser och ett förstärkt kretslopp. 
I miljöarbetet prioriteras områdena energi, livsmedel 
och transporter.  

Kommunfullmäktige har antagit en ener-
giplan och klimatstrategi för 2010-2020. 
Kommunens fastighetsbestånd har energide-
klarerats.  Inom ramen för EPS-projektet 
energieffektiviseringar av kommunens fas-
tighetsbestånd. 

Tanums kommun har samlat drift och 
skötsel av fordon i en gemensam bilenhet 
vilket ger förutsättning att utnyttja fordonen 
på ett effektivt sätt och minska antalet körda 
mil. Andelen ekologiska livsmedel i kommu-
nens 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 
2011 gav Tanumsborna den kommunala 
verksamheten betyget 5,4 (max 10) då man 
betygsatte den kommunala verksamheten. 
Tanumsborna är mer nöjda med kommu-
nens kärnverksamhet barnomsorg, skola och 
äldreomsorg än vad man är i genomsnitt i 
övriga kommuner som deltagit i mätningen.  
Däremot är Tanumsborna mindre nöjda med 
delar av den tekniska verksamheten, där 
framförallt bygglovsverksamheten får ett lågt 
betyg. 

 

FASTIGHETER OCH 
ANLÄGGNINGAR 

Kommunens fastigheter och anläggningar ska 
skötas på ett sådant sätt att deras värde inte mins-
kar. 

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 upprätthållas. 
 



      

 

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
Belopp i tkr 
Kommunstyrelsen 
  1108 1008 
Intäkter 15 824 15 120 
Kostnader -45 835 -43 553 
Verksamhetsresultat -30 012 -28 433 
Kommunbidrag 28 137 27 495 
Resultat -1 875 -938 
Balanserat resultat     
10-12-31   4 080 

 

Ekonomi 
Kostnaderna för kommunstyrelsens 

verksamhet har ökat med 1 600 tkr jämfört 
med 2010. Kostnadsökningen beror främst 
på ökade kostnader för IT-verksamhet, bil-
enheten och näringslivsverksamhet. 

För att bland annat finansiera det fort-
satta arbetet med översiktsplaner och om-
budgetering av tidigare års överskott har 
kommunstyrelsen disponerat cirka 3 000 tkr 
ur sitt balanserade överskott, vilket försämrar 
2011 års resultat. Kollektivtrafiken och IT-
verksamheten beräknas göra ett underskott 
mot budget medan övriga verksamheter 
bedöms göra ett resultat i nivå med eller 
bättre än budget exkluderat dispositioner av 
tidigare års överskott.  

Totalt beräknas kommunstyrelsen göra 
ett resultat som är 3 400 tkr sämre än budge-
terat. 
 

Verksamhet 
Ett flertal åtgärder har genomförts för att 

öka inflyttningen till kommunen, bland annat 
har en särskild kampanj, ”Bo i Tanum” ge-
nomförts. Kommunen har dessutom med-
verkat i en nordbohusländsk bomässa.  

För att förbättra kommunfullmäktiges 
styrning av verksamhet och ekonomi pågår 
ett arbete med att ta fram nyckeltal och 
styrmått inom kvalitetsområdet.  

Satsningarna på ökad hälsa och ledarskap 
är prioriterat i det personalstrategiska arbetet. 
Ett projekt med 10 stycken ungdomsanställ-
ningar i Tanums kommuns ordinarie verk-
samhet har genomförts. Ungdomarna har 
varit mellan 18-24 år och erbjudits sex må-
naders anställning. 

Efter att ha klättrat 54 placeringar i 
svenskt näringslivs företagsbarometer sjönk 
Tanum 20 platser vid den senaste mätningen 
och ligger nu på plats 195 av Sveriges 290 
kommuner.  

En särskild mätning av hur företagarna i 
Tanum uppfattar myndighetsutövningen har 
genomförts. I mätningen hamnar Tanums 
kommun bland de sista av de kommuner 
som deltagit i mätningen. 

Kommunen har tillsammans med repre-
sentanter för näringslivet bildat ett tillväxtråd 
som har till uppgift att utveckla närings-
livsklimatet i kommunen. Fiskarna Charles 
och Robert Olsson utsågs till årets företagare 
i Tanum. 

I kommunen har det under första halv-
året nyregistrerats 62 företag vilket placerar 
kommunen på 19 plats i Sverige. 

Räddningstjänsten har under de första 
åtta månaderna 2011 genomfört 222 utryck-
ningar vilket är lika många som förra året. 
Räddningstjänsten har svårigheter att rekry-
tera deltidsanställda brandmän. 
 

Måluppfyllelse 
Verksamhetsinriktning 

Kommunstyrelsen driver sin verksamhet 
på ett sätt som i allt väsentligt överensstäm-
mer med verksamhetsinriktningarna för 
kommunstyrelsens verksamhetsområden. 
Kvalitetsgarantier 
Kommunstyrelsen har kvalitetsgarantier som 
anger mål för telefonväxel, kollektivtrafik, 
räddningstjänst samt allmänhetens tillgäng-
lighet till förvaltning, information och hand-
lingar. Olika mätningar har visat att kommu-
nen inte lever upp till målsättningen avse-
ende tillgänglighet och svarstider i telefon 
och mail. Förbättringar inom detta område 
kommer att prioriteras. 
 

Tekniska nämnden 
  1108 1008 
Intäkter 82 694 74 722 
Kostnader -98 007 -87 143 

Verksamhetsresultat -15 313 -12 421 
Kommunbidrag 14 176 13 545 
Resultat -1 137 1 124 
Balanserat resultat     
10-12-31   17 582 

 

Ekonomi 
Nämndens totala intäkter och kostnader 

är högre än förra året. Både intäkterna och 
kostnaderna ligger på likvärdiga värden mot 
budget. Tekniska nämnden redovisar ett 
underskott på 1 137 tkr, varav VA visar ett 
underskott på 216 tkr. VA-verksamhetens 
underskott beror dels på att kostnader för 
energi varit högre än beräknat och dels på att 
kostnader för konsulter överstigit budget. 

Kostnaderna för skogsskötsel har varit 
höga i början av året. Gatubelysningen har 
förbrukat årets budget på energi. 

Fastighets underskott beror på högre 
kostnader för underhåll som tidigarelagts 
under året i samband med EPC-åtgärder. 
Högre elförbrukning med ökade el-
kostnader belastar även resultatet. 

Totalt beräknas tekniska nämnden redo-
visa ett resultat på -600 tkr varav -200 tkr 
avser VA. 

 

Verksamhet 
Arbetet med energieffektiviseringarna 

har fortsatt under 2011. Ombyggnad av 
bottenplan i idrottshallen för BUN´s verk-
samhet har färdigställts. 

Arbetet med ombyggnad av friidrottsan-
läggning och ny konstgräsplan i Tanumshede 
har gått ut på anbud, byggstart beräknas till 

oktober 2011 och färdigställande sensomma-
ren 2012. Ny förskola med två avdelningar 
på Barnkullen har handlats upp för inflytt-
ning första april 2012. Vidare har fastigheten 
som kommunförrådet inrymms i köpts.  

Under året har fyra tomter sålts, tre i 
Havstenssund och en i Edsvik. Utbyte till 
energisnålare gatuarmaturer har fortsatt 
under 2011 och har påbörjats i Lur. Projek-
tering för Grebbestad pågår och blir klart för 
upphandling tidigt 2012. 

Kommunen har beslutat att prioritera ut-
byggnad av gång- och cykelvägar.  Bidrag 
från Trafikverket har erhållits för två projekt 
däribland utbyggnad av cykelväg mellan 
SportShopen och Grebbestad camping. 

Arbetet med samhällsnära skogsröjningar 
har fortsatt under 2011 däribland Resö. 

 Asfaltering har utförts i Tanumshede, 
Storemyrsvägen och Ekelidsvägen i Fjäll-
backa. Arbetet med asfaltering fortsätter 
under hösten med bland annat vägen utanför 
Fjällbacka vårdcentral och vägen till Futura. 
Arbete med utbyggnad av Sömmerskevägen, 
Vinbäck, pågår och beräknas vara klart i år. 

Sommarperioden har klarats utan allvar-
ligare störningar och anmärkningar på VA-
nätet. För att minska mängderna ovidkom-
mande vatten i spillvattenledningarna har 
omläggning av ledningar gjorts i Kämpersvik. 
Det har lagts en dagvattenledning, samtidigt 
som spillvattenledningen och vattenledning-
en bytts ut. Detta kommer sannolikt att 
minska mängden bräddat avloppsvatten vid 
pumpstationen avsevärt. 

Kartläggning av inläckage i spillvatten-
ledningar har gjorts i delar av Grebbestad, 
Kville och Resö. I Grönemad har tät-
ning/strumpning av cirka 500 meter spillvat-
tenledningen utförts för att minska inläckage 
av ovidkommande vatten. Spillvattenled-
ningar och en pumpstation har anlagts vid 
Fjällbacka industriområdes östra del för att 
förbereda för kommande utbyggnadsetapper.  

Arbetet med att säkra dricksvattenför-
sörjningen för befintliga och kommande 
abonnenter fortsätter. 

Under början av 2011 har projektering 
påbörjats för tryckstegringsstationer i Kärra 
och Bônn, samt utökning av dimensionen på 
vattenledningen in mot Hamburgsund. Pro-
jektering har även startats för spill- och vat-
tenledningar mellan Kämpersvik och Boda-
len.  

Kville avloppsreningsverk har under 
2010-2011 genomgått ombyggnad och upp-
gradering för att klara gällande reningskrav. 
Processen har utökats med ett biologiskt 
reningssteg som bryter ned organiskt materi-
al. Projektet fortsatte med etapp 3 under 
2011 där tätning/strumpning av ca 500 me-
ter spillvattenledningen utförts för att minska 
inläckage av ovidkommande vatten. Byg-
gande av det nya avloppsreningsverket på 



      

 

Bodalen pågår och etapp ett beräknas vara 
klart i slutet på 2011. 

 

Måluppfyllelse 
Verksamhetsinriktning 

Kommunen skall erbjuda villatomter i 
olika geografiska områden. Det kommunala 
gatu- och vägnätet ska erbjuda trafikanterna 
en säker trafikmiljö och en tillfredsställande 
vägstandard året runt. Energirådgivning ska 
erbjudas privatpersoner, företag, kommunal 
förvaltning, föreningar och organisationer. 
Kommunens lokaler ska vara ändamålsenliga 
och uppfylla verksamheternas krav och skö-
tas på ett sådant sätt att kapitalförstöring 
undviks. Spillvattnet ska renas så att det 
minst uppfyller tillsynsmyndighetens villkor 
för utsläpp. 

Både skattefinansierade och taxefinansi-
erade verksamhetsmål kommer att uppfyllas 
under 2011. 
Kvalitetsgarantier 

Vid leveransavbrott skall hushåll kunna 
tillgodoses med dricksvatten via vattenpost 
eller vattentank inom fem timmar, under 
tiden 07.00-22.00. Inga längre leveransav-
brott har förekommit under året. Energiråd-
givning erbjuds besökande en dag i veckan. 
Energirådgivaren är på plats i Tanumshede 
två dagar i veckan. Väntetiden för att få ett 
erbjudande om villatomt ska understiga fem 
år i någon av de fyra största tätorterna. Det 
finns lediga tomter Tanumshede, Östad, Lur, 
Kville, Rabbalshede och Havstenssund. Alla 
belysningsarmaturer som byts ut ska bytas till 
energisnålare armaturer. Belysningsarmatur 
har bytts ut i Hamburgsund, Tanumshede, 
Fjällbacka. Under 2011 sker utbyte i Lur. 

De antagna kvalitetsgarantierna kommer 
att uppfyllas under året. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 
  1108 1008 
Intäkter 9 306 9 118 
Kostnader -11 101 -10 853 
Verksamhetsresultat -1 795 -1 735 
Kommunbidrag 2 335 2 225 
Resultat 540 490 
Balanserat resultat     
10-12-31   2 783 

 

Ekonomi 
Nämndens totala intäkter och kostnader 

är högre än samma period förra året. Intäk-
terna ligger över riktmärket mot budget men 
kostnader är lägre än riktmärket mot budget. 
Beslut togs i nämnden i juni att använda 110 
tkr från överskottet till tillsyn. Totalt är det 
projekt för 1 380 tkr som belastar överskot-
tet. Medel som var avsatta till att ta fram en 
broschyr, Så här bygger vi i Tanum, kommer 
inte att påbörjas under 2011 och minskar 
underskottet med 150 tkr. Nämndens intäk-
ter är lägre än budgeterat och prognosen för 
året är ett underskott på 100 tkr. För övrigt 
har ett uttag ur primärkartan påverkat pro-

gnosen för kart & mät positivt med 50 tkr. 
Fysisk planerings intäkter och kostnader 
ligger på likvärdiga nivåer som förra året. 
Verksamhetens intäkter är lägre än budgete-
rat. Även kostnaderna ligger under riktpunk-
ten men har inte minskat lika mycket som 
intäkterna.  Den fortsatta utvecklingen på 
intäktssidan kommer att observeras särskilt. 

Bygglovs intäkter och kostnader är lägre 
än samma period förra året. Intäkterna ligger 
i linje med riktpunkten. Kostnaderna ligger 
under riktpunkten mot budget. Det är fram-
för allt kostnaderna för konsulter som inte 
varit lika höga som förra året.  

På miljösidan är både intäkter och kost-
nader högre än förra året. Intäkter ligger 
över riktpunkten mot budget men det beror 
på att kalkning redan gjorts för året. Hälso-
skyddstillsynen, som tidigare varit mycket 
eftersatt, har kommit igång som planerat. 
Ärendeinströmningen rörande enskilda av-
lopp har som väntat ökat till följd av de 
inventeringar som utförts och verksamheten 
följer även i övrigt planeringen för året. 
Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar 
ett resultat på -1 120 tkr per 31 december 
2011. 
 
Verksamhet 

Antalet bygglovsärenden är fortsatt stort. 
Belastningen på bygglovsverksamheten har 
dock inneburit att antalet oavslutade ärenden 
är fortsatt högt. Planarbetet under året har 
varit intensivt. En detaljplan har kunnat 
fastställas under året, detaljplan för Ham-
burgsund 2.2, Hökeberget & Pluret. 

Hälsoskyddstillsynen, som tidigare varit 
mycket eftersatt, har kommit igång som 
planerat. Ärendeinströmningen rörande 
enskilda avlopp har som väntat ökat till följd 
av de inventeringar som utförts. I tillsynsar-
betet vid livsmedelsföretagen har miljöavdel-
ningen, särskilt under sommarsäsongen, 
fokuserat på kontrollområdena rengöring, 
temperaturer och utbildning. Man har köpt 
in extra resurs från närliggande kommun.  

Kalkningen har utförts under sommaren 
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 

Fysisk planering ska arbeta för en hållbar 
utveckling. Bygglov ska genom myndighets-
utövning och rådgivning verka för en god 
byggnadskultur, en god estetiskt tilltalande 
samhälls- och landskapsmiljö samt ett energi-
snålt och kretsloppsanpassat byggande. Mil-
jöbalken ska främja en hållbar utveckling och 
på så sätt tillförsäkra levande och kommande 
generationer en hälsosam och god livsmiljö. 
Livsmedelskontrollen skall vara så effektiv 
att andelen allvarliga avvikelser minskar och 
att konsumenterna ska kunna vara säkra på 

att det som säljs eller serveras är säkra livs-
medel som håller utlovad kvalitet och att 
märkningen av livsmedel är korrekt. Det 
långsiktiga målet med kalkning av kommu-
nens sjöar och vattendrag är att återställa och 
bibehålla biologisk mångfald så att den liknar 
de biologiska samhällen som fanns innan 
människan orsakade försurning genom ut-
släpp av försurande ämnen till luften. 

Verksamhetsmål kommer att uppfyllas 
under 2011. 
Kvalitetsgarantier 

Handläggningen av prioriterade detalj-
planer påbörjas inom en månad efter det att 
kompletta handlingar inkommit, detta har-
uppfyllts. 

När en ansökan om bygglov inkommit 
skickas en bekräftelse inom en vecka, med 
uppgift om handläggare samt ärendets diari-
enummer, detta har uppfyllts. 

Om ett vattenprov från en dricksvatten-
brunn avseende mikrobiologisk analys, som 
lämnats in till kommunen, visar att vattnet är 
otjänligt ska rådgivning erbjudas senast en 
vecka efter det att vattenprovet inlämnats. 
Miljöavdelningen har oftast tillgång till ana-
lyssvaren via webben 2-3 dagar efter att 
proven lämnats in, ibland någon dag senare. 
Vid otjänliga prov har den som lämnat in 
provet kontaktats per telefon. Inspektion av 
en verksamhet som lämnat in anmälan om 
registrering ska i normalfallet göras inom 
fyra veckor från det att verksamheten har 
startat. Uppfylls i stora drag, i vissa fall har 
dock inspektion skett senare än efter fyra 
veckor på grund av hård arbetsbelastning på 
handläggare. 

De antagna kvalitetsgarantierna kommer 
att uppfyllas under året med undantag av 
inspektion av verksamhet som har lämnat in 
anmälan om registrering. 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
  1108 1008 
Intäkter 24 199 20 043 
Kostnader -195 917 -189 047 
Verksamhetsresultat -171 718 -169 005 
Kommunbidrag 171 060 170 798 
Resultat -657 1 793 
Balanserat resultat     
10-12-31   7 850 

 

Ekonomi 
Nettokostnaderna ökar med 2 714 tkr 

mellan åren. Ökningen mellan 2010 och 
2011 motsvarar totalt 1,6 procent. Intäkterna 
ökar med 21 procent bland annat genom 
särskilt statsbidrag för vuxenstuderande och 
fler elever från andra kommuner i Tanums 
gymnasieskola. 

Vid avräkning per september har barn-
antalet minskat mot budget och barn- och 
utbildningsnämnden lämnar tillbaks 749 tkr 
till kommunstyrelsen. Barnomsorgsverksam-
heten ökar med 787 tkr, grundskoleverk-



      

 

samheten minskar med 567 tkr och gymna-
siet minskar med 970 tkr. 

Den verksamhet som redovisar den 
största budgetavvikelsen är grundskolan med         
-2 000 tkr. Grundskolans underskott är pla-
nerat dels genom den särskilda satsning som 
nämnden har beslutat om dels genom att 
verksamheterna tar i anspråk tidigare års 
överskott. Ett strukturellt underskott redovi-
sas i Tanumskolan och Hamburgsundskolan 
då det för närvarande är svårt att schematek-
niskt organisera högstadierna. Detta beror på 
behörighetskraven, minskat elevantal i Ham-
burgsundskolan och på ökade resurser till 
barn i behov av särskilt stöd. Ett överskott 
redovisas på skolskjutsar och på försäljning 
av utbildningsplatser till andra kommuner.  

Barnomsorgen redovisar ett underskott 
på 280 tkr. 400 tkr finansieras genom det 
balanserade resultatet och är ett resultat av 
nämndens särskilda satsning på fortbild-
ningsinsatser av förskolepersonalen. Försko-
lan redovisar totalt ett underskott på 820 tkr 
och skolbarnsomsorgen redovisar ett över-
skott på 410 tkr. Verksamheterna redovisar 
stora volymskillnader mellan terminerna och 
har på kort sikt svårt att anpassa antalet 
tjänster till volymförändringen.  

Tanums gymnasieskola redovisar dels 
lägre antal elever från Tanums kommun och 
dels lägre antal elever från andra kommuner 
jämfört med vårterminen. Höstens elevantal 
kompenseras delvis genom minskade tjänster 
men inte fullt ut, därför redovisar Tanums 
gymnasieskola ett underskott. För köp av 
utbildningsplatser utanför kommuner redo-
visas ett överskott. Det bör nämnas att för-
valtningen för närvarande inte fullt ut har 
fått in elev- och kostnadsuppgifter för alla 
kommuner. Först efter den 15 oktober 
kommer förvaltningen fastställa kostnaderna 
för köp av utbildningsplatser. 

Barn- och utbildningsnämnden beräknas 
redovisa ett resultat på -2 910 tkr per 31 
december 2011. 
 

Verksamheten 
Svårigheten att prognostisera antalet 

födda barn illustreras tydligt om man jämför 
åren 2010 och 2011. Förra året var det år då 
flest barn föddes sedan 1994 medan inneva-
rande år ser ut att resultera i det minsta anta-
let födda på över 20 år. Bedömningen att 
antalet förskoleplatser behöver kompletteras 
i Tanumshede, Grebbestad och Fjällbacka 
kvarstår dock. Dels beroende på en bety-
dande överinskrivning i befintliga avdelning-
ar och dels beroende på kommunens 
lagstadgade skyldighet att erbjuda förskole-
plats till alla som så önskar.  

De planerade avdelningarna i Tanums-
hede beräknas stå klara till den 1 april. Under 
tiden hyr verksamheten en lägenhet hos 
TBAB. 

Arbetet på väg mot landets bästa skola 
har under det senaste året fokuserat på att 

skapa en utvecklingsorganisation på varje 
skola. Ett antal lärledare har utbildats i att 
leda lärande samtal med kollegor i lärgrupper 
utifrån problem som skolan gemensamt 
identifierat. Även rektorerna har fått del av 
denna utbildning. Tanken med detta är att ge 
lärarna större inflytande över analysen av 
skolans utmaningar men också över de åt-
gärder som behöver vidtas. En tydligare och 
bredare samsyn på uppdraget kommer att 
skapa bättre förutsättningar för högre 
måluppfyllelse. 

Tanums Gymnasieskola har vid årets in-
tagning fler förstahandssökande än förra 
året, vilket är glädjande med tanke på att 
elevkullarna minskar. Dock är det totala 
antalet elever lägre än i våras, då de elever i 
årskurs tre som gick ut var fler än de som 
började i årskurs ett. Ett strukturellt problem 
med för många utlagda tjänster uppstår 
därmed. 

Ungdomens hus, den stora satsningen på 
ett modernt och attraktivt aktivitetshus för 
unga i Tanums kommun, färdigställdes under 
sommaren. Verksamheten har flyttat in och 
planeringen av inredning och utrustning sker 
tillsammans med ungdomarna. Invigning 
sker den 15 oktober. 

 Den omfattande upprustningen av 
Hedevallen inleds under hösten med mark-
arbeten. Den nya anläggningen med konst-
gräsplan och allvädersbanor beräknas stå klar 
sommaren 2012. Kommunens idrottsför-
eningar får därmed radikalt förbättrade möj-
ligheter till träning och tävling under en 
längre säsong. 
 

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 kvalitetsgarantier 
för barnomsorg, utbildning, barn- och ung-
domskultur, arbetsmarknadsenhet samt 
fritidsgårdar. 

Barn- och utbildningsnämnden bedömer 
att måluppfyllelsen är god avseende kvali-
tetsgarantierna. Verksamheten bedömer att 
avseende läsinlärningen så ges det stöd som 
kvalitetsgarantin föreskriver men det finns 
fortsatt elever som trots detta inte är fullgoda 
läsare. Den kvalitetsgaranti som varit svårast 
att uppfylla avser kontakten med hemmet 
samma dag som en elev är frånvarande. 
Denna svårighet kvarstår inom vissa verk-
samheter. Ett databaserat system för automa-
tisk kontakt med föräldrarna genom mejl 
eller sms utreds. 

 
 
 
 
 
 
 

Omsorgsnämnden 
  1108 1008 
Intäkter 61 316 61 220 
Kostnader -213 034 -206 044 

Verksamhetsresultat -151 718 -144 824 
Kommunbidrag 153 014 147 363 
Resultat 1 296 2 539 
Balanserat resultat     
10-12-31   2 473 

 

Ekonomi 
Omsorgsnämndens kostnader har ökat 

med 3,4 procent, cirka 7 000 tkr jämfört med 
samma period förra året. Intäkterna ligger på 
samma nivå. Kostnadsökningen beror främst 
på högre kostnader för arbetstekniska hjälp-
medel, bostadsanpassning, en helårseffekt av 
det nya gruppboendet inom handikapp-
omsorgen och en förändring av hyrorna på 
Fjällbacka service. 

Jämfört med samma period förra året har 
äldreomsorgens kostnader ökat med 4,2 
procent, cirka 5 500 tkr, varav personalkost-
nader står för 2 400 tkr. Ökningen i perso-
nalkostnader, utöver löneökningen har varit 
500 tkr; detta beror på förstärkning i Hede-
gården och Fjällbacka service. Övriga kost-
nader har ökat med 15 procent, cirka 2 500 
tkr, varav en del är hyror för Fjällbacka ser-
vice. Resterande beror främst på korttidshyra 
för tekniska hjälpmedel. 

Intäkterna har ökat med 4,1 procent, 
cirka 1 400 tkr, vilket beror på nya hyresin-
täkter på Fjällbacka service, stimulansmedel, 
samt nya intäkter för hemtjänst till sommar-
gäster. 

Lagen om valfrihet har införts och två 
nya utförare har godkänts för serviceinsatser 
inom hemtjänst. 

Handikappomsorgens kostnader har ökat 
med 7,6 procent, 2 500 tkr jämfört med 
samma period förra året. Kostnadsökningen 
förklaras av helårseffekt för nytt boende och 
nya platser inom daglig verksamhet.  

Intäkterna har minskat med 10 procent, 
cirka 1 000 tkr. Intäktsminskningen beror 
främst på mindre försäljning av korttidsplat-
ser och minskade intäkter för personlig assi-
stans. 

Individ- och familjeomsorgens kostnader 
har minskat med 6,5 procent, cirka 1 400 tkr. 
Kostnaderna för försörjningsstöd har mins-
kat med ca 200 tkr jämfört med samma 
period 2010. Kostnaderna för kontaktperso-
ner har ökat med 240 tkr. Den totala kostna-
den för institutions- och familjehemsplace-
ringar av barn, ungdomar och vuxna har 
minskat med 29 procent, 2 000 tkr jämfört 
med de första åtta månaderna 2010.  

Intäkterna ligger på samma nivå som 
2010.  

Risk föreligger dock för underskott på 
grund av att nya placeringar har skett inom 



      

 

institutionsvård för vuxna missbrukare och 
för barn och unga. 

Under hösten har nya placeringar skett 
inom institutionsvård för vuxna missbrukare 
och för barn och unga inom Individ- och 
familjeomsorgen. Detta resulterar i ett un-
derskott med ca 1 500 tkr förutsatt att samt-
liga placeringar fortgår under resterande del 
av året. 

Ett underskott på 1 000 tkr prognostise-
ras för hemtjänst, på grund av att den tillde-
lade ramen inte motsvarar den befintliga 
produktionen av antalet verkställda timmar. 
Dessutom har kostnaderna för bostadsan-
passning redan överskridit årsbudgeten. 

Totalt beräknas omsorgsnämnden redo-
visa ett resultat på -2 500 tkr. per 31 decem-
ber 2011. 

 

Verksamhet 
Individ- och familjeomsorgen möter allt 

fler ”nya” klientgrupper, såsom barn med 
olika funktionshinder. Under det senaste året 
har Individ- och familjeomsorgen fått fler 
ungdomsärenden, framför allt högstadieung-
domar med massiv social problematik. Kost-
naderna för barn och ungdomar som får 
institutionsvård ökar och det finns ett behov 
av riktade insatser för denna grupp. Individ- 
och familjeomsorgen har utvecklat hemma-
planslösningar. 

 Volymen för personer i psykiatriskt sär-
skilt boende är i stort sett oförändrade, men 
signaler finns om ökade behov. 

Handikappomsorgen ökade under hösten 
2010 antalet platser inom bostad med sär-
skild service och daglig verksamhet, där nu 
samtliga fem boendeplatser är fyllda. Plane-
ringen med att integrera andra verksamheter 
såsom korttidsboende och vissa delar av 
daglig verksamhet är gjord. Detta har inne-
burit samordningsvinster främst för verk-
samheten korttidsboende som nu är ett 
boende mot tidigare två. På korttidsboendet 
verkställs också insatsen korttidstillsyn. 

Inom äldreomsorgen har tillgången till 
särskilda boendeplatser motsvarat behovet. 
Antalet betalningsansvarsdagar till regionen 
har minskat kraftigt, från 170 dagar 2009 och 
sexton dagar 2010 har det första halvåret 
2011 varit fyra betaldagar.  Volymen inom 
hemtjänsten vad gäller antalet timmar är i 
stort sett oförändrat mot 2010. Under 2011 
har kundval införts inom hemtjänst. Fram till 
halvårsskiftet har två nya utförare godkänts 
för serviceinsatser. Arbete pågår med att 
effektivisera arbetsprocesserna och att an-
passa organisationen inom hemtjänsten. 

Under 2010 genomfördes en analys av 
”Kostnad per Brukare” gällande korttids-
vård. Detta resulterade i att antalet korttids-
platser minskats med fyra platser under 
2011.    

Kostenheten har från och med andra 
kvartalet 2010 lagat mat till personer i ordi-
närt boende som har behov av matdistribut-

ion. Kostverksamheten har arbetat aktivt 
mot målet om 25 procent ekologiska råvaror. 

 

Måluppfyllelse 
Verksamhetsinriktning 

Omsorgsförvaltningen är till för att möta 
människors skiftande behov av stödinsatser. 
Förvaltningen ska ge service och ansvara för 
myndighetsutövning och har ett särskilt 
ansvar för svaga grupper. Barns bästa ska 
alltid beaktas.  

Individ- och familjeomsorgen stödjer en-
skilda och familjer med målet att stärka 
förmågan att leva ett självständigt liv. Verk-
samheten inriktas på förebyggande insatser. 
Särskilt engagemang ägnas åt behov som rör 
barn och unga. För att uppnå målet har 
Individ- och familjeomsorgen tillsammans 
med Barn- och utbildningsförvaltningen 
bildat ett ungdomsråd, och utvecklat arbetet 
på familjecentralen samt ungdomsmottag-
ningen. Fokus fortsätter riktas på arbetet 
med missbruksproblem. 

Handikappomsorgens verksamhet ska 
präglas av den enskildes självbestämmande 
och bygga på individuella behov. Den en-
skilde ska kunna leva ett tryggt, samhällsinte-
grerat och självständigt liv. Särskilt engage-
mang ägnas åt barns behov. 

För att uppnå målet har Handikapp-
omsorgen arbetat för att anpassa verksam-
heten efter ett skiftande behov av nya platser 
inom bostad med särskilt service och daglig 
verksamhet. En ny daglig verksamhet har 
startats i samverkan med arbetsmarknadsen-
heten AME; denna verksamhet är inriktad på 
både produktion och service. Ett nystartat 
boende stod klart hösten 2010, där nu samt-
liga fem boendeplatser är fyllda. Planeringen 
med att integrera andra verksamheter såsom 
korttidsboende och vissa delar av daglig 
verksamhet är gjord. Detta har inneburit 
samordningsvinster främst för verksamheten 
korttidsboende som nu är ett boende mot 
tidigare två. På korttidsboendet verkställs 
också insatsen korttidstillsyn. 

Äldreomsorgens verksamhet ska präglas 
av en god och säker omsorg, vård samt ser-
vice för att äldre och funktionshindrade ska 
ges möjlighet till ett gott liv med trygghet i 
sin livssituation. Insatserna ska vara indivi-
duellt utformade så att den enskilde stärks i 
att leva ett självständigt, aktivt och menings-
fullt liv. 

För att uppnå målet har äldreomsorgen 
fortsatt att utveckla stödet till anhöriga, att 
effektivisera arbetsprocesserna och att an-
passa organisationen till kundval inom hem-
tjänst, samt att förstärka inom hemsjukvård, 
arbetsterapi och sjukgymnastik för att kunna 
arbeta rehabiliterande och på så sätt fördröja 
andra dyrare insatser. 
Kvalitetsgarantier 

Inom omsorgsnämndens verksamhets-
område finns kvalitetsgarantier för bland 
annat hemtjänst, korttidsboende, särskilt 

boende, personlig assistans, daglig verksam-
het, bostad med särskild service samt vänte-
tider och tillgänglighet inom individ- och 
familjeomsorgen. Inom alla verksamhetsom-
rådena har kvalitetsgarantierna i all väsentlig-
het uppfyllts. 

 

Tanums Bostäder AB 
  1108 1008 
Intäkter 26 995 25 988 
Kostnader -18 504 -16 432 
Verksamhetsresultat 8 491 9 556 
Avskrivningar -4 047 -3 914 
Finansnetto -3 992 -2 236 
Resultat 452 3 406 

 

Tanums Bostäder redovisar ett resultat 
på 452 tkr för årets åtta första månader vilket 
är cirka 3 000 tkr sämre än föregående år. 
Resultatförsämringen beror helt på ökade 
ränte- och underhållskostnader. En fortsatt 
god uthyrningssituation och oförändrade 
driftskostnader ger positiva effekter på resul-
tatet. 

Under perioden har investeringarna upp-
gått till 34 376 tkr varav 32 400 tkr avser 
byggnation av bostäder i Grebbestad och 
Östad. 

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 detaljplaner 
som möjliggör byggande av 250 lägenheter. 
Byggnation av 28 nya lägenheter i Greb-
bestad och åtta lägenheter i Östad färdig-
ställdes under sommaren. En bostadsrätts-
förening har bildats som förvärvat 14 av de 
nybyggda lägenheterna i Grebbestad.  

I Fjällbacka projekteras för byggande av 
cirka 20 lägenheter. 

Per den 31 december beräknas Tanums 
Bostäders resultat uppgå till 1 000 tkr exklu-
sive realisationsvinster vid försäljning av 
fastigheter. 

 

Tanums Hamn & Turism AB  
  1108 1008 
Intäkter 10 197 9 102 
Kostnader -8 410 -8 943 
Verksamhetsresultat 1 787 159 
Avskrivningar -255 -105 
Finansnetto 41 5 
Resultat 1 573 59 

 

Tanums Hamn & Turism AB redovisar 
ett resultat på 1 573 tkr per den 31 augusti 
2011, vilket är väsentligt bättre än motsva-
rande period föregående år. Turismuppdra-
get avslutades i januari 2011. Intäkterna för 
turism har minskat från 1 044 tkr i förra 
delårsbokslutet till 35 tkr och kostnaderna 
har minskat från 917 tkr till 106 tkr. Resultat-
förbättringen beror i första hand på taxehöj-
ningarna som infördes i år. 



      

 

Gästhamnsbeläggningen har minskat 
med cirka 20 procent jämfört med förra året, 
vilket är en trend som drabbat hela be-
söksnäringen i Bohuslän. Dock har det eko-
nomiska utfallet för gästhamnarna blivit 
ungefär detsamma som året innan på grund 
av avgiftshöjningar. 

Under perioden har investeringarna upp-
gått till 1 441 tkr. Arbete med underhåll och 
att utjämna standardskillnader mellan de 
olika hamnarna har inletts. 

Per den 31 december beräknas resultatet 
uppgå till 450 tkr. 
 
 

Särredovisning VA- verksamhet 
Resultaträkning: 1108 1008 

Intäkter 23 993 21 914 

Kostnader -15 619 -13 472 

Avskrivningar -5 905 -5 281 

Verksamhetsresultat 2 469 3 161 
Finansnetto -2 684 -1 959 

Förändring av investeringsfond - -1 202 

Resultat -216 0 
    
Balansräkning: 1108 1012 
Anläggningstillgångar 260 159 191 257 

Omsättningstillgångar 42 308 44 117 

Summa tillgångar 302 467 235 374 
Avr. Taxekollektiv -216 0 

Inv. fond 10 528 10 528 

Eget kapital 10 312 10 528 
Avsättningar 323 323 

Långfristiga skulder 289 710 221 706 

Kortfristiga skulder 2 121 2 816 

Skulder eget kapital 302 467 235 374 
 
   
Av verksamhetens kostnader januari-

augusti 2011 utgör 754 tkr fördelade kostna-
der från tekniska nämnden. Kostnader för 
administration fördelas utifrån uppskattad 
tid. Nämndskostnader fördelas utifrån ande-
len ärenden i nämnden. 

Av kostnaderna utgör 276 tkr fördelade 
kommuncentrala kostnader. Kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen samt kommun-
kansliet fördelas efter andelen ärenden. IT-
kostnader fördelas efter antalet PC. Perso-
nalkontoret fördelas efter antalet anställda. 
Ekonomikontoret, växel och tryckeri förde-
las efter andel av bruttokostnader. 

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 kom-
munens koncernredovisning. Resultat efter 
åtta månader är 5 292 tkr. Per den 31 de-
cember beräknas resultatet uppgå till 1 532 
tkr. 
 
NOTER (mkr) 
1. Verksamhetens intäkter 
Tanums kommun 2011 2010 
Statsbidrag                             23,2 21,0 
Övriga bidrag 6,5 6,5 
Barnomsorgsavgifter 4,4 4,4 
Äldreomsorgsavgifter 14,3 12,5 
VA- och renhålln avg 24,2 23,6 
Hyresintäkter 8,7 10,0 
Försälj. tjänster o vht 10,7 9,7 
Tomtförsäljning 0,1 0,6 
Övrigt 9,5 6,7 
Summa 101,6 95,0 

 

2. Verksamhetens kostnader 
Tanums kommun 2011 2010 
Personalkostnader 264,9 254,0 
Material 19,9 17,9 
Köpta tjänster 114,9 107,8 
Bidrag 17,8 16,9 
Pensionskostnader 20,2 19,9 
Övrigt 0,7 0,8 
Summa 438,4 417,3 

 
3. Långfristig skuld   
Tanums kommun 2011 2010 
SEB - 10,0 
Kommuninvest 230,0 145,0 
Sparbanken Tanum 45,0 45,0 
Övrigt 30,2 30,6 
Summa 305,2 230,6 
Förfall till räntejustering enligt följande: 
2012 125,2 41% 
2013  0% 
2014-2016  0% 
2017 eller senare 180,0 59% 
Summa 305,2 100% 
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