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RESULTATRÄKNING 1208 1108 1208 1108
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter (not 1) 153,7 134,3 119,8 101,6
Verksamhetens kostnader (Not 2) -462,9 -460,8 -441,5 -438,4
Avskrivningar -31,2 -26,7 -26,5 -22,4
- Varav jämförelsestörande poster 11,1 - 11,1 -
Verksamhetsresultat -340,4 -353,2 -348,2 -359,2

Skatteintäkter 294,6 290,7 294,6 290,7
Generella statsbidrag 80,6 82,9 80,6 82,9
Finansiella intäkter 0,8 1,8 1,3 2,4
Finansiella kostnader -12,1 -8,7 -7,7 -5,4
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 23,4 13,5 20,5 11,5

Periodens resultat 23,4 13,5 20,5 11,5

BALANSRÄKNING 1208 1112 1208 1112
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 995,0 946,4 758,4 718,6
Maskiner och inventarier 17,6 16,4 13,1 13,9
Finansiella anläggningstillgångar 7,1 7,9 27,0 27,8
Summa anläggningstillgångar 1 019,8 970,7 798,5 760,3

Omsättningstillgångar:
Fordringar 95,3 66,0 80,7 65,9
Förråd 1,1 1,2 0,3 0,3
Kassa och bank 27,6 0,0 27,6 0,0
Summa omsättningstillgångar 124,0 67,3 108,5 66,2

SUMMA TILLGÅNGAR 1 143,8 1 037,9 907,0 826,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER
Eget kapital 325,0 312,5 312,0 302,0
Årets resultat 23,4 12,4 20,5 10,0
Summa eget kapital 348,3 325,0 332,5 312,0

Avsättningar 39,3 39,0 38,9 38,6

Skulder
Långfristiga skulder (Not 3) 614,7 546,0 414,7 356,0
Kortfristiga skulder 141,4 128,0 120,8 119,9
Summa skulder 756,1 674,0 535,6 475,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 1 143,8 1 037,9 907,0 826,4

NYCKELTAL 1208 1108 1208 1108
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 33,2% 29,1% 27,1% 23,2%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 90,7% 94,5% 92,8% 96,1%
Ökning verksamhetsresultat -3,6% 1,0% -3,1% 1,1%

1208 1112 1208 1112
Soliditet 30,5% 31,3% 36,7% 37,7%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 7,8% 6,8% 8,0% 6,9%
Pensionsförpliktelser före 1998 259,6 254,9 259,6 254,9
Borgensåttagande 0,7 0,7 200,7 190,7
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KOMMUNINFORMATION 
Tanums invånarantal har ökat med 14 

personer sedan årsskiftet och uppgick per 30 
juni till 12 334 personer. Den öppna arbets-
lösheten har minskat från 170 personer i 
augusti 2011 till 153 personer samma period 
2012.  
 

KONCERNSTRUKTUR 
Koncernen består av kommunen och två 
helägda kommunala aktiebolag, Tanums 
Bostäder AB, för ägande och förvaltning av 
hyresbostäder samt Tanums Hamnar 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 119,8 mkr vilket är en ök-
ning med 18,2 mkr jämfört med samma 
period förra året. Detta förklaras främst av 
återbetada sjukförsäkringspremier (AFA) 
avseende 2007 och 2008. Dessa medel redo-
visa som jämförelsestörande post. De verk-
samhetsanknutna intäkterna täcker 27,1 
procent av kommunens verksamhetskostna-
der exklusive avskrivningar, vilket är 3,9 
procentenheter mer än samma period förra 
året. Koncernens verksamhetsanknutna 
intäkter uppgår till 153,7 mkr. 
 

Kostnader 
Bruttokostnaderna för kommunens verk-

samhet uppgår till 441,5 mkr och för kon-
cernen till 462,9 mkr. Kommunens kostna-
der ökar med 3,1 mkr jämfört med samma 
period 2011 vilket motsvarar 0,7 procent. 
Skatteintäkter och statsbidrag ökar med 0,4 
procent, En hållbar ekonomi på lång sikt 
förutsätter att kostnaderna inte ökar mer än 
skatteintäkter och statsbidrag. 

Den låga kostnadsökningen förklaras 
främst av att kommunen inte längre har 
kostnadsansvar för kollektivtrafiken som 
från och med 2012 tillhör regionen. 
 

Verksamhetsresultat 
Kommunens verksamhetsresultat uppgår 

till -348,2 mkr och koncernens till -340,4  
mkr. Kommunens verksamhetsresultat har 
förbättrats med 11,1 mkr (3,1 procent). Som 
andel av skatteintäkter och statsbidrag upp-
går verksamhetsresultatet till 92,8 procent, 
3,3 procentenheter lägre än samma period 
förra året. 
 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar 

med 1,5 mkr jämfört med samma period 
2011 och uppgår till 375,2 mkr. Den relativt 
låga ökningen förklaras främst av att kom-
munen skatteväxlat med regionen, 43 öre per 
skattekrona, avseende kollektivtrafik. Kom-

munens utdebitering uppgår 2012 till 21,56 
kronor. Statsbidrag minskar på grund av att 
tillfälliga tillskott under 2011 försvinner. 

 
Finansnetto 

Kommunens finansnetto uppgår till -6,5 
mkr jämfört med -2,9 samma period 2011. 
Som andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag uppgår finansnettot till 1,7 pro-
cent. 

Genomsnittsräntan på kommunens lå-
neskuld är 3,26 procent och räntebindningen 
är 5,39 år. 

Koncernens finansnetto uppgår till -11,3 
mkr. Genomsnittsräntan på koncernens 
låneskuld är 3,36 procent och räntebindning-
en är 5,99 år.  
 

Periodens resultat 
Periodens resultat uppgår för kommunen till 
20,5 mkr vilket är en förbättring med  
9,0 mkr jämfört med samma period 2011. 

Den kraftiga resultatförbättringen förkla-
ras främst av återbetada sjukförsäkringspre-
mier med 11,1 mkr. 

Koncernens resultat uppgår till 23,4 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 2012 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 66,7 mkr vilket är 38,2 mkr lägre än 
samma period 2011 då bruttoinvesteringarna 
uppgick 104,9 mkr.  

Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 
80,5 mkr.  

Större investeringsprojekt avser främst 
bostäder i Grebbestad och Östad 10,0 mkr, 
VA-verksamhet 23,5 mkr och Hedevallen 
13,9 mkr. 
 

Likvida medel 
Kommunens likviditet har ökat med 27,6 

mkr sedan årsskiftet och uppgår till 27,6 

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

Koncernens likviditet uppgår till 27,6 
mkr.  
 

Låneskuld 
Kommunens låneskuld uppgår till 414,7 

mkr och koncernens låneskuld uppgår till 
614,7 mkr. Kommunens låneskuld har ökat 
med 58,7 mkr sedan årsskiftet vilket förkla-
ras av omfattande investeringar i fastigheter 
och reningsverk. 
 

Soliditet 
Periodens resultat för kommunen har 

ökat det egna kapitalet med 20,5 mkr. Till-
gångarna har under samma period ökat med 
38,2 mkr. Detta innebär att det egna kapi-
talets andel av totalt kapital har minskat med 
1,0 procentenheter till 36,7 procent. Soliditet 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner 
uppgår till 8,0 procent. 

För koncernen minskar soliditeten från 
31,3 procent till 30,5 procent. 
 

Prognos 2012-12-31 
Kommunens resultat är budgeterat till 

5,7 mkr. Nämnderna prognos beräknas 
sammantaget uppgå till ett underskott på -2,2 
mkr. Samtliga nämnder utom kommunstyrel-
sen beräknas göra underskott. 

 

 
 Skatteintäkterna beräknas ge ett bud-

getöverskott på 5,5 mkr enligt kommunför-
bundets prognos i augusti. Personalomkost-
nadernas budgetöverskott på 11,5 mkr avser 
främst återbetalning av sjukförsäkringspre-
mier. Finansnetto beräknas ge ett överskott 
på 1,5 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 underskott på -2,5 
mkr. 

Sammantaget ligger det prognostiserade 
resultatet på 19,5 mkr.

NÄMNDER       Prognos  mkr 
Kommunstyrelsen 0,0 
Tekniska nämnden -0,1 
-Varav taxefinansierat -0,1 
-Varav skattefinansierat 0,0 
Miljö och byggnadsnämnden -1,1 
Barn och utbildningsnämnden -1,4 
Prestationsanslag Bun 2,8 
Omsorgsnämnden -2,4 
NÄMNDER -2,2 
FINANS  
Skatteintäkter 5,5 
Personalomkostnader 11,5 
Finansnetto 1,5 
Övrigt -2,5 
TOTALT 13,9 
BUDGET 5,7 

PROGNOS 19,5 



      

 

 

Framåtblick 
Tanums kommun har klarat det lagstad-

gade balanskravet och kommunfullmäktiges 
ekonomiska mål varje år sedan 2000. År 
2012 beräknas reultatet bli cirka 20 mkr 
vilket innebär att kommunen klarar balans-
krav och fullmäktiges ekonomiska mål även 
innevarande år. Årets resultat påverkas i hög 
grad i form av engångsintäkter med elva 
mkr. Budgetförutsättningarn inför 2013 ser 
kärvare ut främst beroende på att skattein-
täkternas ökning blir blygsam till följd av av 
fallande sysselsättning och låg tillväxt i sam-
hällsekonomin. 

 Den internationella konjunkturen, har 
försämrats som en följd av det akuta skuld-
problemet inom euroområdet och detta 
bromsar upp den exportberoende svenska 
ekonomin. 

Efter att ha legat på en låg nivå under 
första delen av 2000-talet har investeringarna 
ökat kraftigt från 2008 och framåt. Även 
kommande år beräknas investeringarna ligga 
på en hög nivå. För attt finansiera den om-
fattande investeringsverksamhet har och 
kommer en nyupplåning att vara nödvändig.  
 

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 sjukfrånvaron i Tanums kommun inte ska 
överstiga 4,8 Sjukfrånvaron minskade suu-
cesivt från cirka nio procent till cirka fyra 
procent under åren 2003-2009. Under 2010 
bröts det nedåtgående trenden och sjukfrån-
varon ökade något under 2010 och 2011 
med låg fortfarande kvar på en låg nivå. 
Ökningen av sjukfrånvaron har fortsatt 
under 2012. Under perioden januari till au-
gusti 2012 uppgick sjukfrånvaron till 4,8 
procent vilket är en ökning med 0,6 procen-
tenheter (13 procent) jämfört med samma 
period föregående år. Samtliga förvaltningar 
utom samhällsbyggnadsförvaltningen har en 
ökande sjukfrånvaro. Antalet personer som 
är långstidssjukskrivna (mer än 59 dagar) 
minskade kraftigt från 2005 fram till 2011. 
Under det senaste året har dock minkningen 
brutits och antalet långtidssjukskrivna har 
åter ökat men ligger dock betydligt lägre än 
för fem år sedan.  
 

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.  

 
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 planerar 
att byggnation av 26 nya lägenheter i Fjäll-
backa. 
 

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 det 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. 
Målen för arbetet för att skapa Sveriges bästa 
skola finns fastlagda i skol- och verksam-
hetsplanen 2009 nådde Tanums skolor det 
mycket goda resultatet 98 procents behörig-
het till gymnasiet - en nivå som anstår lan-
dets bästa skola. De följande åren har resul-
taten varit betydligt sämre. Det är nödvän-
digt att varje lärare känner att hon/han äger 
frågan om  sina elevers måluppfyllelse till-
sammans med arbetslaget. Därför har under 
året alla pedagoger format lärgrupper under 
ledning av utbildade lärledare. Syftet med 
dessa lärgrupper är bland annat att de skall 
analysera måluppfyllelsen och på ett systema-
tiskt sätt reflektera över vad som behöver 
förändras i klassrummet för att fler elever 
skall nå målen. It-satsningen en var, som 
förberetts geniom ett pilotprojekt, har också 
starkt fokus på pedagogik och måluppfyl-
lelse.  

Näringslivsutveckling 
Mål/Vision: Kommunens näringslivssatsningar 

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

Tanum sjönk 57 platser vid den senaste 
mätningen och ligger nu på plats 251 av 
Sveriges 290 kommuner. Kommunen har 
under våren tagit fram en ny näringslivsstra-
tegi för perioden 2012-2017 som antagits av 
kommunfullmäktige.  

Kommunen ser det som viktigt att ha en 
kontinuerlig dialog med företagen. För att 
förbättra näringslivsklimatet arbetar kom-
munen för och förbättra bemötande, rutiner 
och övriga kontakter med företag i kommu-
nens myndighetsutövning.     

En stor satsning kommer att göras för att 
utveckla området kring ”Fjällbacka skärgård” 
till ett internationellt besöksmål. 
Till och med augusti 2012 registrerades 77 
nya företag, vilket betyder att det finns 2 180 
företag i kommunen 
 
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 
sker energieffektiviseringar av kommunens 
fastighetsbestånd. 

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 
  1208 1108 
Intäkter 15 767 15 824 
Kostnader -42 390 -45 835 
Verksamhetsresultat -26 623 -30 011 
Kommunbidrag 26 262 28 137 
Resultat -361 -1 874 
Balanserat resultat     
11-12-31   638 

 

Ekonomi 
Nettokostnaden för kommunstyrelsens 

verksamhet uppgår till 26 600 tkr för peri-
oden januari till augusti vilket är cirka 3 400 
tkr lägre än under de åtta första månaderna 
2011. Minskningen beror främst på att an-
svaret för kollektivtrafiken övergått till 
Västra Götalandsregionen. Kommungemen-
sam verksamhet och räddningstjänsten be-
räknas göra ett bättre resultat än budgeterat 
medan kommunledningen och serviceenhet-
er beräknas göra ett sämre resultat än budge-
terat. Sammantaget beräknas kommunresul-
tat ligga i nivå med budget.I  allt väsentligt 
bedrivs verksamheten inom tilldelad budget. 
Kommunstyrelsen beräknas göra ett nollre-
sultat per den 31 december 2012. 
 

Verksamhet 
För att öka invånarantalet och nå vision-

en om 13 000 invånare har  hemvändarakti-
viteter riktade till ”utflyttade Tanumsbor” 
genomförts under sommaren. ”Utflyttade 
Tanumsbor är av de stora inflyttargrupperna 
till Tanum. 

Kommunen har under våren tagit fram 
en ny näringslivsstrategi för perioden 2012-
2017 som antagits av kommunfullmäktige. 
Till näringslivsstrategin är det kopplat en 
årlig handlingsplan som beslutats av kom-
munstyrelsen. 

Kommunen ser det som viktigt att ha en 
kontinuerlig dialog med företagen. Detta 
sker bland annat genom Tanums Närings-
livsråd, företagsbesök och tematräffar. Un-
der perioden har kommunen ordnat frukost-
träffar, krögarmöten med mera. I juli hölls 
”Sommarträffen” för tolfte gången för före-
tagare. Träffen hade cirka 180 deltagare. 
Företagarna delade ut priset årets företagare 
till bröderna Jonas och Johan Haak. Kom-
munens samarbete med Tanum Turist har 
intensifierats 

I Svenskt Näringslivs ranking för 2012 
som redovisar företagarnas uppfattning om 
näringslivsklimatet innebär att Tanums 
kommun har fallit från 195:e plats till plats 
251. För att förbättra näringslivsklimatet har 
kommunen anmält sig till SKL:s utbildning 
”Förenkla helt enkelt”. Utbildningen syftar 
till att se över och förbättra bemötande, 
rutiner och övriga kontakter med företag i 
kommunens myndighetsutövning.     

En stor satsning kommer att göras för att 
utveckla området kring ”Fjällbacka skärgård” 
till ett internationellt besöksmål. Inspelning 
av filmer baserade på Camilla Läckbergs 
böcker om ”morden i Fjällbacka” pågår. 
Filmerna beräknas öka intresset för Fjäll-
backa som besöksmål. 

Till och med augusti 2012 registrerades 
77 nya företag, vilket betyder att det finns    
2 180 företag i kommunen 

I det personalstrategiska arbetet priorite-
ras frågor kring ledarskap och hälsa. Ett 
ledarutvecklingsprogram för verksamma och 
blivande ledare pågår med deltagande från 
Strömstads kommun 

Ansvaret för kollektivtrafiken överfördes 
från och med den 1 januari 2012 till Västra 
Götalandsregionen. 

I arbetet med att förbättra tillgänglighet 
och service till kommuninvånare och nä-
ringslivet utreds lämplig organisation för 
”kundmottagning”. 

Räddningstjänsten har under de första 
åtta månaderna 2012 haft 244 st utryckningar 
vilket är 22 fler än samma period förra året. 
 

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, räddningstjänst 
samt allmänhetens tillgänglighet till förvalt-
ning, information och handlingar. Olika 
mätningar har visat att kommunen inte lever 
upp till målsättningen avseende tillgänglighet 
och svarstider i telefon och mail. Förbätt-
ringar inom detta område kommer att priori-
teras. 
 

Tekniska nämnden 
  1208 1108 
Intäkter 103 295 101 469 
Kostnader -120 818 -117 450 
Verksamhetsresultat -17 523 -15 981 
Kommunbidrag 14 863 14 176 
Resultat -2 660 -1 805 
Balanserat resultat     
11-12-31   2 833 

 

Ekonomi 
Intäkterna har ökat två procent 2012. In-

täktsökningen beror på en internhyresökning 
med 1,2 procent och indexhöjning på avgif-
ter och arrenden.  Dessutom höjdes VA- 
taxan med sju procent. Kostnaderna har 
minskat tre procent 2012 jämfört med 2011 
och förklaras främst av minskade kostnader 
för vinterväghållningen och minskat under-
håll på fastigheterna. Aktivering av Bodals-
verket har ökat kapitalkostnaderna. 

Tekniska nämnden redovisar ett resultat 
som är bättre än budget. Underskottet är 
lägre än budgeterat och beror på att skatte-

finansierade verksamheterna visar ett över-
skott. Vinterväghållningen har haft lägre 
kostnader i år och förvaltning av kommu-
nens skog har genererat ett överskott. Dessu-
tom har fastighet lägre kostnader på energi 
och underhåll än budgeterat. Fastighetsav-
delningen har beställaransvaret för städent-
reprenaden. Lägre kostnader än budgeterat 
har resulterat i en återbetalning på 700 tkr till 
nyttjarna. 

VA verksamheten redovisar anslutnings- 
och brukningsintäkter lägre än budget. Det 
beror på färre nya abonnenter och att intäk-
terna från vissa befintliga abonnenter mins-
kat, som följd av. lägre förbrukning eller 
omfattning av verksamheten.  

VA verksamheten visar ett resultat som 
är 550 tkr sämre än budget.  

Tekniska nämnden har för avsikt att upp-
lösa resterande 7 000 tkr i resultatfonden och 
beräknas därmed redovisa ett resultat på       
-100 tkr. 

 

Verksamhet 
Arbetet med energieffektiviseringarna 

har fortsatt under 2012. Ombyggnad av 
friidrottsanläggning och ny konstgräsplan i 
Tanumshede har färdigställts sommar 2012. 
Ny förskola i Tanumshede med två avdel-
ningar öppnades våren 2012. Vidare har 
projektering för en till förskola i Grebbestad 
påbörjats.  

Inom markförvaltning ligger ansvaret att 
bevaka tekniska nämndens intresse i sam-
band med planläggning. Löpande pågår 
arbete med arrendefrågor, plangenomföran-
defrågor och övriga markfrågor. Arbetet 
med samhällsnära skogsröjningar har fortsatt 
under 2012. Hittils i år har två villatomter 
sålts. 

Arbetet med att byta till energisnålare be-
lysningsarmaturer pågår. Under år 2012 sker 
projektering av Grebbestad. Utförandet 
kommer att ske 2013 om investeringsmedel 
anslås. Delar av Industrivägen i Tanumshede 
har asfalterats och förstärkts med glasfiber-
nät för att öka bärigheten. Ny beläggning har 
även lagts i anslutning till Preem med rikt-
ning mot verksamhetsområdet Oppen. Väg-
linjemålning kommer att ske under hösten på 
ett flertal ställen i Tanumshede. Översyn av 
skyltar pågår. 

Grebbestads reningsverk, som ersatts av 
Bodalsverket. 

VA-avdelningen levererar vatten- och av-
loppstjänster till ca 6 000 hushåll och verk-
samheter, samt ca 1 200 campingtomter och 
båtplatser. Vid början av 2012 hade verk-
samheten ca 3 900 abonnenter.  

Anläggning av kommunalt vatten, spill-
vatten och dagvatten till drygt 60 fastigheter i 
södra Heestrand har färdigställs sommaren 
2012. Dessa fastigheter, huvudsakligen fri-
tidsboende, har tidigare haft egna anlägg-
ningar för VA. Samtliga fastigheter har anslu-
tits till spillvatten, och det stora flertalet även 



      

 

till dricksvatten och dagvatten. Projektet 
innebär en förbättring för miljön i området, 
och en möjlighet till högre standard för 
fastighetsägarna.   

Arbetet med att säkra dricksvattenför-
sörjningen för befintliga och kommande 
abonnenter fortsätter. Projektering för spill- 
och vattenledningar mellan Kämpersvik och 
Bodalen har påbörjats under 2012. 

 Vid Tanumshedes vattenverk har det in-
stallerats en reningsanläggning för att rena 
vatten som använts till att spola sand- och 
kolfilter. Detta gör att en större del av det 
vatten som pumpas från Nedre Bolsjön kan 
renas och distribueras istället för att gå till 
spillo. 

 

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 
skötas 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 2012. 
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  i Tanumshede, Östad, 
Lur, Kville, Rabbalshede och Havstenssund. 
Alla belysningsarmaturer som byts ut ska 
bytas till energisnålare armaturer. Belys-
ningsarmatur har bytts ut i Hamburgsund, 
Tanumshede, Fjällbacka och Lur. Under 
2012 sker projektering för Grebbestad. 

De antagna kvalitetsgarantierna kommer 
att uppfyllas under året. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 
  1208 1108 
Intäkter 9 873 9 453 
Kostnader -12 298 -11 249 
Verksamhetsresultat -2 425 -1 796 
Kommunbidrag 2 319 2 335 
Resultat -106 539 
Balanserat resultat     
11-12-31   2 741 

 

Ekonomi 
Intäkter har ökat jämfört med 2011. Det 

är framför allt bygglov och fysisk planering 
som har ökat sina intäkter på grund av utö-
kad bemanning.  Kostnaderna har ökat och 
det beror på fler handläggare på bygglov och 
fysisk planering. 

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar 
ett resultat som är bättre än budget. Intäkter 
är högre än budgeterat vilket främst förklaras 
av många avslutade bygglovsärenden med 
höga bygglovsavgifter. Kostnaderna är lägre 
än budgeterat. Detta beror främst på att 
projekt som finansieras av det ackumulerade 
överskottet inte har bedrivits i så stor ut-
sträckning som planerat.   

Fysisk planerings intäkter ligger efter åtta 
månader cirka fyra procent under budget. 
Med hänsyn till att detta inkluderar se-
mesterpe-rioden där antalet debiterbara 
timmar normalt går ner bedöms detta ligga 
väl i linje med budget. Kostnaderna följer i 
stort sett budget. 

Bygglovs intäkter under årets åtta första 
månader har varit högre än budgeterat bero-
ende på många avslutade ärenden med höga 
bygglovsavgifter. Kostnaderna däremot är 
lägre än budgeterat. Något lägre lönekostna-
der på grund av sjukskrivning samt att några 
projekt så här långt bedrivits i mindre skala 
än budgeterat är de främsta orsakerna. Som 
helhet innebär detta att verksamheten ligger 
väsentligt bättre än budget.  

För miljöbalken ligger både kostnader 
och intäkter något över budget. Bedömning-
en är att intäkterna kommer att öka under 
hösten, främst inom hälsoskyddet. Under 
hösten bedöms också nya medarbetare som 
börjat under året kunna göra större andel 
debiteringsbart arbete än i början. 

Miljö- och byggnadsnämnden progno-
stiserar ett resultat på -1 110 tkr per 31 de-
cember 2012. 
 

Verksamhet 
Inströmningen av nya bygglovsärenden 

är fortsatt hög, liksom antalet avslutade ären-
den. Sammanlagt har 238 beslut om lov 
tagits under perioden. Inom kategorin nya 
bostadshus har bygglov lämnats för 37 nya 
enbostadshus. Antalet öppna ärenden har 
ökat något sedan april, från 578 till 636. 
Samtliga projekt utom Riktlinjer för byg-
gande på berg är påbörjade. Omfattning och 
behov av kommunens fysiska planering är 
fortsatt stort. Intresset från enskilda intres-
senter att exploatera för ny bostadsbebyg-
gelse i kustzonen är oförändrat på en hög 
nivå. Hittills under året har tre nya detaljpla-
ner påbörjats genom att planavtal godkänts 
av nämnden och två detaljplaner har avslu-
tats genom antagandebeslut. 

Arbetet inom miljöbalkens område kan 
delas in i områdena miljöskydd, hälsoskydd 
och naturvård. Miljöskyddet omfattar sådant 
som regelbunden tillsyn av företag som 

hanterar kemikalier, handläggning av ansök-
ningar/anmälningar för enskilda avlopp och 
värmepumpar, ärenden om akuta utsläpp 
och förorenad mark. Inom hälsoskyddet 
utförs bland annat. regelbunden tillsyn vid 
verksamheter som skolor och bassängbad 
och handläggning av bostadsklagomål gäl-
lande buller, mögel med mera. Inom natur-
vården handläggas bland annat ärenden om 
strand-skyddsdispenser och remisser från 
överordnade myndigheter. 

I Tanums kommun finns ca 200 livsme-
delsanläggningar varav cirka 20 är dricksvat-
tenanläggningar. En stor andel av livsme-
delsanläggningarna besöks varje eller vartan-
nat år. Under perioden 15 juni till 15 augusti 
genomfördes 65 inspektioner inom livsme-
delskontrollen, varav några påvisade sådana 
brister att uppföljning behövts under inneva-
rande säsong. 

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 håll-
bar utveckling. Bygglov ska genom myn-
dighetsutövning och rådgivning verka för en 
god byggnadskultur, en god estetiskt tillta-
lande samhälls- och landskapsmiljö samt ett 
energisnålt och kretsloppsanpassat byggande. 
Miljöbalken ska främja en hållbar utveckling 
och på så sätt tillförsäkra levande och kom-
mande 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 livsmedel som håller utlovad kvalitet 
och att märkningen av livsmedel är korrekt. 
Det långsiktiga målet med kalkning av kom-
munens sjöar och vattendrag är att återställa 
och bibehålla biologisk mångfald så att den 
liknar de biologiska samhällen som fanns 
innan människan orsakade försurning genom 
utsläpp av försurande ämnen till luften. 

Verksamhetsmål kommer att uppfyllas 
under 2012. 
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.  

Handläggning av enskilda avlopp ska i 
normalfallet påbörjas inom tre veckor, vilket 
har uppfyllts. 

Inspektion av en verksamhet som läm-
nat in anmälan om registrering av livsme-
delsanläggning 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 
  1208 1108 
Intäkter 21 316 21 385 
Kostnader -193 691 -194 366 
Verksamhetsresultat -172 375 -172 981 
Kommunbidrag 172 703 171 060 
Resultat 328 -1 921 
Balanserat resultat     
11-12-31   7 252 

 

Ekonomi 
Budget ökar med 1  643 tkr, nettokostna-

derna minskar med 606 tkr mellan åren. 
Minskningen mellan 2011 och 2012 motsva-
rar totalt 0,4 procent. Intäkterna minskar 
med 0,3 procent bland annat genom och 
färre elever från andra kommuner i Tanums 
gymnasieskola. Bruttokostnaden minskar 
med 0,3 procent och orsakas av färre elever i 
gymnasiet utanför kommunen. 

Vid avräkning per september har barnan-
talet minskat mot budget och barn- och 
utbildningsnämnden lämnar tillbaks 2 750 tkr 
till kommunstyrelsen. Barnomsorgsverksam-
heten ökar med 259 tkr, grundskoleverk-
samheten minskar med 1 319 tkr och gymna-
siet minskar med 1 690 tkr. Nästa mätning 
kommer att ske den 1 december 2012. 

De verksamheter som redovisar största 
budgetavvikelserna är gymnasieskolan med         
–2 310 tkr, grundskolan med -1 830 tkr och 
föreningsbidragen med -100 tkr i underskott. 
Vuxenutbildningen redovisar 1 160 tkr, 
barnomsorgen 980 tkr, bibliotek 350 tkr och 
särskolan med 230 tkr i överskott. 

Grundskolans underskott är planerat dels 
genom den särskilda satsning som nämnden 
har beslutat om dels genom att verksamhet-
erna tar i anspråk tidigare års överskott. 
Tanumshedes rektorsområde redovisar en 
mindre underskott jämfört med aprilavräk-
ningen och uppgår nu till 130 tkr. Ett under-
skott på 370 tkr redovisas på skolskjutsar 
som en effekt av skatteväxlingen avseende 
Västtrafik. Kostnader för inköp av datorut-

rustning enligt projektet ”en var” fortskrider 
enligt plan. Under hösten kommer dock 
kostnaderna att överstiga ram med ca 200 tkr 
då vissa kostnader måste tidigareläggas. Ett 
underskott redovisas på försäljning av ut-
bildningsplatser till andra kommuner. Kost-
naderna för städning redovisar ett överskott 
genom en återbetalning på 370 tkr. För öv-
riga verksamheter redovisar städet ett över-
skott på 130 tkr. 

Barnomsorgen redovisar ett överskott på 
980 tkr. Förskolan redovisar totalt ett över-
skott på 970 tkr och skolbarnsomsorgen 
redovisar ett underskott på 380 tkr. Verk-
samheterna redovisar stora volymskillnader 
mellan terminerna och har på kort sikt svårt 
att anpassa antalet tjänster till volymföränd-
ringen. Förskolan överskott orsakas av en 
felbudgetering avseende pedagogisk perso-
nal.  

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 också underskott. Det bör nämnas att 
förvaltningen 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 samt efter detta 
datum kommer också prestationsanslaget för 
verksamheterna att fastställas. Gymnasiesko-
lan redovisar totalt ett underskott på 2 310 
tkr. 

Vuxenutbildningen redovisar nu ett över-
skott. Överskottet orsakas av förstärkning av 
intäktsidan då tidigare sparade statsbidrag nu 
kontoförs på den gymnasiella vuxenutbild-
ningen. Sfi (Svenska för Invandrare)  redovi-
sar ett ett underskott då avtalet med Ström-
stad upphörde per februari. Verksamheten 
hade kortsiktigt under våren inte lyckats 
anpassa antalet tjänster nedåt i förhållande 
till antalet deltagare. Under hösten har an-
passning skett. 

Barn- och utbildningsnämnden beräknas 
redovisa ett resultat på -1 370 tkr per 31 de-
cember 2012. 
 

Verksamheten 
Antalet förskoleplatser har under våren 

byggts ut genom två nya avdelningar i Ta-
numshede. En utökning av antalet platser 
sker även i Grebbestad genom att två försko-
leavdelningar slås samman och byggs ut. 
Denna utbyggnad står klar under 2013.   

Inom grundskolan fortsätter arbetet med 
att skapa fungerande lärgrupper som skall 
driva verksamhetens utveckling. Under året 
kommer alla rektorer och förskolechefer att 
erbjudas utbildning i att leda lärande organi-
sationer. Detta sker genom ett EU-

finansierat projekt ägt av Ljungskile folkhög-
skola. Ett tydligt fokus har satts på målupp-
fyllelse. Bland annat har högstadierna tilläm-
pat sommarskolans pedagogik under ordina-
rie terminstid. Detta har sannolikt bidragit till 
att andelen elever i årskurs nio som fick 
betyg i samtliga ämnen i år ökade kraftigt till 
81 procent.  

Tanums Gymnasieskola har betydligt 
färre elever än tidigare år som nämnts ovan. 
Verksamheten har stora problem att snabbt 
anpassa personalstyrkan efter elevantalet. 
Detta måste dessutom ske på ett sätt som 
inte allvarligt ävetyrar kvalitén. Innevarande 
läsår får betecknas som avgörande för gym-
nasiets framtid. Om inte antalet elever ökar 
kommer inte utbud och kvalitet att kunna 
upprätthållas. 

Sparvallen, den kompletta fotbolls- och 
friidrottsanläggningen, har färdigställts under 
våren och sommaren. Kommunen har över-
tagit driften av anäggningen från halvårsskif-
tet. Intresset från föreningar och skolor är 
mycket stort. Nämnden avser att inrätta en 
projekttjänst som bland annat skall ansvara 
för utveckling och marknadsföring av Sparv-
allen internt och externt.  

Bidragen till föreningar med anläggningar 
har setts över. I fortsättningen kommer bi-
dragen att i större utsträckning baseras på 
antalet genomförda aktiviteter för ungdomar 
snarare än hur anläggningarna ser ut. I bud-
get för 2013 föreslås totalt sett en höjning av 
det belopp som betalas ut till dessa förening-
ar. 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbe-
tar vidare med personalvårdsronder som är 
ett viktigt instrument i att upptäcka och följa 
upp riskfaktorer. Under våren 2012 genom-
fördes djupanalyser av arbetsmiljö- och 
hälsoenkäten i främjande syfte samt för-
stärkta personalvårdsronder med fokus på 
arbetsmiljöfrågor i vid bemärkelse. I sam-
band med återinrättandet av den centrala 
hälsoutvecklartjänsten riktar barn- och ut-
bildningsförvaltningen ca 0,5 resurs till för-
stärkning av arbetet kring arbetsmiljö- och 
hälsofrågor. Detta kommer att innebära nära 
samarbete med hälsoutvecklaren kring häl-
sopromotiva insatser, djupanalys av arbets-
miljö- och hälsoenkäten i främjande syfte 
samt förstärkta personalvårdsronder med 
fokus på sjukfrånvaro och rehabilitering. 
 

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. 

 
Omsorgsnämnden 
  1208 1108 
Intäkter 74 377 64 125 
Kostnader -232 752 -214 580 

Verksamhetsresultat -158 375 -150 455 
Kommunbidrag 157 897 153 014 
Resultat -478 2 559 
Balanserat resultat     
11-12-31   1 311 

 

Ekonomi 
Omsorgsnämndens bruttokostnader har 

ökat med åtta procent, cirka 18 000 tkr jäm-
fört med samma period förra året. Intäkterna 
har ökat med 16 procent, vilket motsvarar 
10 200 tkr. Kostnads- och intäktsutveckling-
en förklaras främst av ökad flyktingverksam-
het, större volym inom hemtjänst,  lägre 
beläggning i särskilda boenden, nytt avtal för 
ersättning för arbetstekniska hjälpmedel, nya 
ärenden inom personlig assistans, högre 
placeringskostnader, samt högre kostnader 
för försörjningsstöd. 

Personalkostnaderna som uppgår till 
cirka 70 procent av omsorgsförvaltningens 
kostnader har ökat med sju procent vilket 
motsvarar 9 800 tkr i jämförelse med samma 
period förra året.  

Bruttokostnaden för Mottagnings- och 
utredningsavdelningen har ökat med 21 
procent vilket motsvarar 9 000 tkr. Fördel-
ningen av kostnadsutvecklingen är följande: 
2 900 tkr inom flyktingverksamheten främst 
som följd av mottagande av ensamkom-
mande barn. Försörjningsstöd och placering-
ar inom IFO ökade med 2 600 tkr  och 3 500 
tkr avser beställarkontoret till följd av ökad 
volym inom hemtjänst. 

Intäkterna inom Handikappomsorgens 
övriga verksamheter (boende, korttidsbo-
ende, daglig verksamhet, socialpsykiatri, 
bemanningsenhet) ligger i stort sett på 
samma nivå som förra året.  

Hittills har personlig assistans intäkter 
ökat med 23 procent; 1 800 tkr jämfört med 
samma period förra året. Kostnadsutveckl-
ingen är 14 procent;   1 500 tkr. Utveckling-
en förklaras av nya ärenden. 

Äldreomsorgens bruttokostnader har 
ökat med fyra procent, cirka 3 700 tkr jäm-
fört med 2011. Personalkostnaderna har ökat 
med 4 000 tkr, främst inom hemtjänst. Detta 
förklaras av en tendens att allt fler insatser 
utförs i ordinärt boende, samtidigt som färre 
brukare söker särskilt boende. Jämfört med 
årets första åtta månader 2011 har volymök-
ningen inom hemtjänst varit 20 procent av 
verkställda personliga omvårdnadsinsatser. 
Arbete pågår att organisera verksamheten så 
att den flexibelt kan möta den skiftande 

efterfrågan mellan särskilda boendeplatser 
och hemtjänstinsatser. Äldreomsorgens 
övriga kostnader har minskat med 500 tkr 
jämfört med samma period förra året. 

Äldreomsorgens intäkter har ökat med 
åtta procent motsvarande 2 500 tkr. Ett 
bortfall på avgifter inom särskilt boende har 
skett på cirka brutto 1 200 tkr samtidigt som 
hemtjänstorganisationens intäkter blev 3 800 
tkr mer än samma period förra året. 

Totalt beräknas omsorgsnämnden redo-
visa ett underskott på -2 354 tkr per 31 de-
cember 2012. 

 

Verksamhet 
Mottagnings- och utredningsavdelningen 

har under året arbetat för  ökad tillgänglighet 
och för  att underlätta för brukarna att få en 
väg in i organisationen. Nya verksamheter är 
flyktingverksamheten med ansvar för mot-
tagning av flyktingar och ensamkommande 
pojkar från utlandet. Ett boende för dessa 
pojkar, ”Vinbäck” startade i april i samarbete 
med Strömstads kommun.    

Funktionshinder verksamheten ( handi-
kappomsorg ) innefattar nu även verkställig-
het av socialpsykiatri, det vill säga insatserna 
boendestöd och daglig sysselsättning för 
målgruppen med vuxna med psykiska funkt-
ionsnedsättnignar. Personer med stöd enligt 
LSS lagen som stöd och service har ökat 
men  i mindre omfattning. Antalet insatser 
och omfattningen i varje insats fortsätter att 
öka. 

Inom äldreomsorgen har behovet av 
korttidsplatser minskat  och  verksamheten 
har nu 11 korttidsplatser mot 27 platser i 
början av året. Ett par tomma platser inom 
särskilda boenden används för närvarande 
som växelvårdsplatser. Behovet av särskilda 
boendeplatser har minskat och verksamheten 
har för närvarande 15 (nio procent) lediga 
lägenheter. I gengäld har hemtjänstinsatserna 
ökat med 20 procent. Hälsa- och sjukvård är 
från årsskiftet en ny avdelning som rymmer 
hemsjukvård och all rehabilitering samt 
anhörigstöd. 

Medel har sökts för utveckling av teknik-
stöd för äldre och en visningsmiljö är under 
uppförande. 
 

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.  

Omsorgsnämndens övergripande mål för 
tillgänglighet är att ge kommuninnevånarna 
ett gott bemötende genom att samma dag ge 
möjlighet att få kontakt med en handläggare 
via telefon eller e-post. 

Enligt åtgärdsplanen pågår arbete och 
målet bedöms vara nått innan årsskiftet. 

Det övergripande målet för mottagnings- 
och utredningsavdelningen är att stödja 
enskilda 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, fortsätter och för-
djupas samverkan i Ungdomsrådet. Arbetet 
med stödgruppsverksamhet för barn till 
missbrukare har fortsatt och utökats till att 
även gälla barn till psykiskt sjuka. Ett avtal 
har tecknats med Gryning Vård AB som 
innebär att ett så kallat MST-team arbetar 
med riktade insatser i kommunen i syfte att 
stötta utsatta ungdomar och deras familjer. 
En ansökan har gjorts om att få projektme-
del för att kunna fördjupa arbetet kring 
hedersrelaterat våld.    

Funktionshinderverksamheten 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 funktionshinder 
verksamhten arbetat för att anpassa verk-
samheten efter ett skiftande behov av nya 
platser inom bostad med särskilt service och 
daglig verksamhet. En ny daglig verksamhet 
har startats It & service; denna verksamhet 
är inriktad på både teknik och service. För 
att öka tillgänligheten pågår en ombyggndad 
av daglig verksamhtes lokaler som beräknas 
vara klar under september månad.  

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. 

Den nya hälso- och sjukvårdsenhetens 
mål är att alla patienter skall ges en god och 
säker Hälso- och sjukvård oberoende av vem 
som utför insatserna. Insatserna skall vara 
individuellt anpassade och ta tillvara patien-
ternas egna resurser. 

Målet är att främja hälsa, förebygga sjuk-
dom, återställa hälsa samt lindra lidande 
genom att arbeta utifrån vetenskap och be-
prövad erfarenhet.  

Arbete pågår med att nå målen. Ny plan 
är under utarbetande för anhörigstöd. 

Kostverksamheten arbetar aktivt mot 
målet om 50 procent ekologiska råvaror 
2020. 
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. Arbete pågår med att för-
verkliga kvalitetsgarantierna och dessa för-
väntas att uppnås. 

 

Tanums Bostäder AB 
  1208 1108 
Intäkter 27 473 26 995 
Kostnader -16 546 -18 503 
Verksamhetsresultat 10 927 8 491 
Avskrivningar -4 264 -4 047 
Finansnetto -4 892 -3 992 
Resultat 1 771 452 

 

Tanums Bostäder redovisar ett resultat 
på 1 800 tkr för årets åtta första månader 
vilket är cirka  1 300 tkr bättre än föregående 
år. Resultatförbättringen beror främst på 
lägre underhållskostnader. Ränte-
kostnaderna har ökat med drygt 900 tkr på 
grund av högre upplåning i samband med 
nybyggnation av lägenheter. Uthyrningssitu-
ation är fortsatt god vilket ger positiva effek-
ter på resultatet. 

Under perioden har investeringarna upp-
gått till 13 800 tkr varav ombyggnation av 
värmesystemen på lägenheter i Grebbestad 
svarar för 8 900 tkr.  

Efterfrågan på lägenheter är fortsatt god, 
under perioden januari till augusti har i prin-
cip samtliga lägenheter varit uthyrda. Bola-
gets arbete med energieffektiviseringar forts-
ätter. 

I Fjällbacka projekteras för byggande av 
cirka 26 lägenheter.  

Per den 31 december beräknas Tanums 
Bostäders resultat uppgå till 500 tkr. 

 

Tanums Hamnar AB  
  1208 1108 
Intäkter 9 637 10 197 
Kostnader -8 175 -8 410 
Verksamhetsresultat 1 462 1 787 
Avskrivningar -399 -255 
Finansnetto -1 41 
Resultat 1 062 1 573 

 

Tanums Hamnar AB redovisar ett re-
sultat på 1 062 tkr per den 31 aug 2012, 
vilket är en försämring med cirka 500 tkr 
jämfört med motsvarande period föregående 
år. 

Gästhamnen i Grebbestad drivs från och 
med sommaren 2012 på entreprenad vilket 
ger både minskade intäkter och kost-nader. 

Resultatförsämringen beror på ökade 
kostnader för verksamhetslokaler framför 
allt på Grebbestadsbryggan och vandrar-
hemmet på Badholmen. 

Kostnaderna för personal har minskat på 
grund av personalminskning samt att pens-
ionskonstader som belastade resultatet före-
gående år inte förekommer i år. 

Preliminära siffror för gästhamnsbe-
läggningen visar på att antalet gästnätter har 

ökat med en procent gentemot föregående 
år. 

Under perioden har investeringarna upp-
gått till 1 746 tkr. 

Sjukfrånvaron är låg i bolaget. 
Per den 31 december beräknas resultatet 

uppgå till 0 tkr. 
 
 

Särredovisning VA- verksamhet 
Resultaträkning: 1208 1108 

Intäkter 25 322 24 033 
Kostnader -16 092 -15 577 
Avskrivningar -9 056 -5 905 
Verksamhetsresultat 174 2 551 
Finansnetto -5 213 -2 684 
Förändring av investeringsfond 5 039 133 
Resultat 0 0 
    
Balansräkning: 1208 1112 
Anläggningstillgångar 282 574 282 158 
Omsättningstillgångar 44 905 54 840 
Summa tillgångar 327 479 336 998 

Eget kapital 10 312 10 528 

Avsättningar 323 323 

Skulder:   
Kommunlån 282 574 282 158 
Ingående värde res fond 7 018 10 529 
Upplösning resultatfond -5 039 -3 511 
Utgående värde res fond 1 978 7 018 
Periodiserade anslutningsavg 40 002 41 229 
Summa långfristiga skulder 324 554 330 405 
Kortfristiga skulder 2 563 6 232 

Skulder eget kapital 327 479 336 998 

   

Pensionsförpliktelse ej i BR 3 915 3 915 
 
   
Av verksamhetens kostnader januari-

augusti 2012 utgör 836 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 279 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. 

 
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 4 438tkr. Per den 31 decem-
ber beräknas resultatet uppgå till 7 500 tkr. 

 
NOTER (mkr) 
1. Verksamhetens intäkter 
Tanums kommun 2012 2011 
Statsbidrag                             21,9 23,2 
Övriga bidrag 8,0 6,5 
AFA återbetalning 11,1 - 
Barnomsorgsavgifter 4,7 4,4 
Äldreomsorgsavgifter 15,4 14,3 
VA- och renhålln avg 25,4 24,2 
Hyresintäkter 11,6 8,7 
Försälj. tjänster o vht 7,0 10,7 
Granskingsavg 3,6 3,4 
Tomtförsäljning 1,2 0,1 
Övrigt 9,6 6,1 
Summa 119,5 101,6 

 
2. Verksamhetens kostnader 
Tanums kommun 2012 2011 
Personalkostnader 273,6 264,9 
Material 19,2 19,9 
Köpta tjänster 115,0 114,9 
Bidrag 13,2 17,8 
Pensionskostnader 20,4 20,2 
Övrigt 0,3 0,7 
Summa 441,8 438,4 

 
3. Långfristig skuld   
Tanums kommun 2012 2011 
SEB - - 
Kommuninvest 345,0 230,0 
Sparbanken Tanum 20,0 45,0 
Övrigt 49,7 30,2 
Summa 414,7 305,2 
Förfall till räntejustering enligt följande: 
2012 159,7 39% 
2013  0% 
2014-2016  0% 
2017 eller senare 255,0 61% 
Summa 414,7 100% 
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