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Tanums kommun 2021

Vår årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige  
om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2021. Den vänder sig också till dig som är  

invånare eller företagare i kommunen, och till kreditgivare, leverantörer och samarbetspartners.  
Här kan du läsa om vår vision, vilka mål som satts upp och hur måluppfyllelsen har gått.
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Kommunstyrelsens ordförande  
sammanfattar 2021

Ett år med restriktioner  
och hjälteinsatser

Efter pandemin har en ny kris drabbat Europa, 
vi har nåtts av det fasansfulla beskedet att 
Ryssland har invaderat Ukraina. Vi förbereder 
oss	på	att	ta	emot	människor	som	flytt	
Ukraina men har i skrivande stund inte fått 
någon förfrågan från Migrationsverket. De 
kommunala lokalerna är inventerade och 
många kommuninvånare har erbjudit tillfälliga 
bostäder. Tack till alla som är med och bidrar i 
denna svåra stund. Våra tankar går till Ukraina 
och dess kämpande befolkning som slåss för 
frihet, demokrati och för sina liv.

Under två år har vi levt i en pandemi där smittspridningen de se-
naste årets månader gått från låga till högre smittotal än någonsin 
tidigare. Smittspridningen och restriktionerna har inneburit en 
stor påverkan för näringslivet, oss invånare och kommunens alla 
verksamheter. De senaste två åren har varit en utmaning för oss 
alla i Tanums kommun och fastän vi just nu känner en lättnad är 
det svårt att veta hur 2022 kommer att bli. 

Omsorgsverksamhet, skola och förskola är de enskilda kommuna-
la verksamheter som påverkats mest av pandemin. Alla medarbe-
tare i Tanums kommun har trots påverkan som pandemin haft på 
det dagliga arbetet tagit stort ansvar för att driva verksamhet med 
god service och omtanke om de vi möter. Pandemin har verkligen 
påverkat	oss	alla	när	man	inte	har	kunnat	träffa	sina	nära	och	kära	
på samma sätt. Många har suttit isolerade och ensamma på grund 
av smittorisken, vilket har varit oerhört ledsamt. 

Tanums kommun har redovisat ett positivt resultat och dessutom 
klarat balanskravet i 21 år (sedan år 2000). Resultatet för 2021 

blev 73,6 mnkr. Framförallt tack vare ökade skatteintäkter och 
övertagande	av	vägrätter	från	Trafikverket.	Tanums	kommun	har	
haft coronarelaterade kostnader på cirka 26 mnkr, men till skillnad 
från 2020 täcks dessa inte av ökade statsbidrag. 

Investeringarna är höga men minskar något och kommunens 
investeringar uppgick 2021 till 139,3 mnkr där vatten och avlopp 
är det verksamhetsområde som står för den största andelen in-
vesteringar. Större investeringsprojekt därutöver har bland annat 
varit anläggande av ny kaj i Fjällbacka och Hamburgsund. 

Det är med stolthet och glädje som vi tar del av utfallet från senas-
te mätningen av Svensk Näringslivsranking där Tanum nu placerar 
sig bland de 100 bästa kommunerna i Sverige på plats 87. Detta 
trots den svåra situationen för näringslivet i Tanum där många 
branscher	har	haft	det	riktigt	tufft	med	ekonomiska	utmaningar	
och en oviss situation under pandemin.

Befolkningen i Tanums kommun fortsätter öka, vid årsskiftet var 
invånarantalet 12 965 personer. Det betyder att kommunens 
vision om 13 000 invånare nu i princip är uppnådd. Vi behöver 
bygga ut den kommunala servicen i samma takt samt rekrytera 
personal med rätt kompetens och planerar nu bland annat fyra 
nya förskolelokaler och en ny räddningsstation. 

Under 2021 tillkom det 130 nya bostäder i kommunen. Sedan 
2016 har det byggts cirka 800 nya bostäder och vi har fortsatt 
många	spännande	byggprojekt	på	gång	så	fler	bostäder	kommer	
att skapas runt om i Tanums kommun. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare 
och kommuninvånare som varit med och bidragit under denna 
extraordinära tid! 

Liselotte Fröjd (M)
Ordförande i kommunstyrelsen
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Det är med stolthet och glädje 
som vi tar del av utfallet från 
senaste mätningen av Svensk 
Näringslivsranking där Tanum 
nu placerar sig bland de 100 
bästa kommunerna i Sverige 
på plats 87.

Resö
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Välfärden står för stora ut-
maningar kommande år. 
Det är därför viktigt att inte 
låta sig påverkas av höga 
resultat enstaka år, utan att 
ha en ekonomisk plan som 
är hållbar på längre sikt.
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I skrivande stund har coronarestriktionerna 
släppt, dagarna blir ljusare och livet skulle kun-
nat återgå till hur det var innan. I stället rasar 
ett krig i Europa. Rysslands angrepp på Ukraina 
är oprovocerat, olagligt och oförsvarligt. Vi i 
Sverige	befinner	oss	inte	under	ett	direkt	hot	
om väpnat angrepp. Däremot har hotbilden 
ökat. Vi är en måltavla för rysk propaganda och 
desinformation. Syftet är att skrämma, splittra 
och öka motsättningarna i vårt land. 

Därför är det så viktigt att vi alla är extra källkritiska och tänker 
efter innan vi delar och sprider information på sociala medier. Vi 
ska inte vara rädda, men kanske lite extra beredda. Själv är jag 
lite av en ”prepper” och även om jag inte bunkrar så har jag tagit 
ut lite kontanter, jag är försiktigare med näthandel och jag har 
införskaffat	lite	bra	att	ha-saker	i	händelse	av	kris.

2021 kan sammanfattas som ytterligare ett år då Tanums kom-
mun i hög grad påverkades av pandemin. Våra medarbetare ute 
i verksamheterna har gjort en imponerande arbetsinsats och är 
värda all respekt.

Kommunens resultat för 2021 landar på 73,6 miljoner kronor, 
vilket måste vara rekord. Det är 53,1 miljoner bättre än den kom-
pletteringsbudget som antogs av kommunfullmäktige. 

Det kan kännas obegripligt med tanke på de utmaningar som 
framförallt skola och omsorg upplevt. Socialdemokraterna har i 
sitt förslag till budget tillskjutit mer pengar till skola och omsorg än 
den borgerliga majoriteten. Det är dock viktigt att ta i beaktande 
att de höga resultaten främst beror på tillfälliga pengar. Reavinsten 
på en såld fastighet samt att kommunen övertagit vägrätter från 
Trafikverket	höjer	resultatet	med	53	miljoner	kronor.	Till	det	tillkom-
mer även ökade statsbidrag. Tillfälliga pengar ska inte användas till 
reguljär verksamhet, men de kan användas till att göra satsningar 
av tillfällig karaktär. I nuläget är det viktigt att stötta upp framförallt 
skola	och	omsorg	för	att	motverka	negativa	effekter	av	pandemin.

Investeringsvolymen är hög i Tanum och framöver planeras om-
byggnation av Hedegården och ny räddningsstation. Dock saknas 
det fortfarande förskolor och trots majoritetens löften har inte 
en enda ny förskola byggts under mandatperioden. I stället hyr 
kommunen dyra, icke ändamålsenliga modullösningar.

Välfärden står för stora utmaningar kommande år. Det är därför 
viktigt att inte låta sig påverkas av höga resultat enstaka år, utan 
att ha en ekonomisk plan som är hållbar på längre sikt. Priorite-
ringar	och	budgetdisciplin	är	viktigt.	Vi	har	alla	definierat	och	ställt	
oss bakom god ekonomisk hushållning, som att varje generation 
ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar och 
inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtag-
anden. Med tanke på hur oförutsägbar framtiden är, så är den 
insikten viktigare än någonsin.

Louise Thunström (S)
2:a vice ordförande i kommunstyrelsen

Oppositionsrådet sammanfattar 2021

Gerlesborg

Viktigt att stötta skola och 
omsorg efter pandemin
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Flötemarken, Bullaren

Vår vision

Tanum är en kommun som kännetecknas av småskalighet,  
entreprenörskap och närhet till natur och vatten. Med förankring  

i historien, som återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer,  
ska hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart 

och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen  
och en levande landsbygd.

Tanums kommuns vision är att kommunen ska växa till  
13 000 invånare. Visionen symboliserar den positiva utveckling  

som ska karaktärisera Tanums kommun. 

En positiv befolkningsutveckling ska skapas genom satsningar på i 
första hand områdena boende, infrastruktur och näringsliv. 
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ÅRET I KORTHET

Befolkning

12 965 per den 31 december 2021. Sedan 2012 har 
befolkningen ökat med 695 personer.

12 965  
Resultat kommunen

mnkr

+73,6 
Resultat koncernen

mnkr

+63,7
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Tanumshede
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ÅRET I KORTHET

Investeringar kommunen

Soliditet kommunen

Låneskuld kommunen

mnkr

mnkr

inklusive pensionsförpliktelser

139,3 

17,3% 

875,9  

Vitlycke, Tanumshede
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ÅRET I KORTHET

God ekonomisk hushållning

Sjukfrånvaro kommunen

En minskning från tidigare 8,8%.

Antal anställda kommunen

1 330
8,3%

Resultatet ska varje år uppgå till minst 20 mnkr. Nettoinvesteringarna 
får inte överstiga 850 mnkr under perioden 2021–2023. Av de elva 
prioriterade verksamhetsmålen har åtta mål uppnåtts under året.

14    ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN   |   INLEDNING



Sannäsfjorden

God ekonomisk hushållning

En minskning från tidigare 8,8%.

1 330
8,3%
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Tillgänglighet per e-post inom ett dygn var 100 procent.  
Tillgängligheten per telefon, svar på enkel fråga inom 60 sekunder, var 56 procent.

I Svenskt Näringslivs undersökning av  
näringslivsklimatet 2021 placerade sig Tanum 

på plats 87. Sedan 2015 har Tanum klättrat  
141 platser i mätningen.

Näringslivsklimat

87

Servicemätning 

100%
ÅRET I KORTHET

130
Byggda bostäder

Tjurpannan, Grebbestad
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Verksamhets-
områden

Tanums kommun ansvarar för ett antal viktiga verksamhets-
områden. Här följer en redovisning av de väsentligaste,  

presenterade ur ett medborgarperspektiv. 

Edsvik, Grebbestad

VERKSAMHETSOMRÅDEN   |   ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN    19        



Enligt de mål som tagits fram i den nya översiktsplanen ska det i hela 
kommunen finnas ett varierat utbud av boendetyper och upplåtelse
former som är anpassade för människor i olika skeden av livet och 
som främjar helårsboende. Omvandling av befintliga fritidshusområ-
den till helårsområden ska främjas i anslutning till samhällena. 

Bostadsmarknaden i Tanum har de senaste åren karaktäriserats 
av hög efterfrågan och stigande fastighetspriser. Byggandet av nya 
bostäder har de senaste åren legat på en hög nivå. Under 2021 
färdigställdes 130 nya bostäder. Sedan 2016 har det byggts cirka  
800 bostäder. 

Tanums Bostäder AB har de senaste åren byggt cirka 100 nya hyres-
rätter. Under 2021 färdigställde Tanums Bostäder 16 nya villatomter 
i Grebbestad samt påbörjade markarbeten på bolagets andra stora 
markområde i Grebbestad, Kuseröd. Området ger möjlighet till 10 
villa tomter och en större byggrätt för flerbostadshus. Totalt finns 
fler än 1 100 bostadsenheter som är färdigplanerade eller är under 
planering i olika detaljplaner. Det finns för närvarande villatomter till 
försäljning i alla större samhällen i kommunen.

VERKSAMHETSOMRÅDE 

Boende

Bostadsmarknaden i Tanum har de senaste åren karaktäriserats av hög efter-
frågan och stigande fastighetspriser. Byggandet av nya bostäder har legat på 

en hög nivå och det planeras för ytterligare ett stort antal nya bostäder.

Under 2021 färdigställde Tanums Bostäder AB 16 nya villatomter 
på området Anneberg i Grebbestad. Här finns också utrymme  

för ett antal flerbostadshus.

20    ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN   |   VERKSAMHETSOMRÅDEN



DETALJPLANER

Sju detaljplaner har antagits. Planerna skapar möjligheter  
för byggnation av 127 bostäder. 

NYA BOSTÄDER

Målsättningen är att det ska byggas 300 bostäder  
under mandatperioden 2019–2022. Under 2019  

till 2021 har det byggts 419 bostäder. 

PLANERADE BOSTÄDER

Totalt finns 1 100 bostadsenheter som är färdigplanerade  
eller under planering i olika detaljplaner. 

TOMTER TILL FÖRSÄLJNING

Tio kommunala småhustomter fanns till  
försäljning 31 december 2021. 

300 1100

SÅLDA TOMTER

Under året såldes sex kommunala småhustomter.
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Kommunen arbetar tillsammans med näringslivet för att förbättra 
företagsklimatet i kommunen. Arbetet bedrivs både i öppna forum 
och i tematiska arbetsgrupper. 

I den ranking som Svenskt Näringsliv gjorde av näringslivsklimatet 
2021 i Sveriges kommuner placerade sig Tanum på plats 87, vilket 
är en förbättring med 53 platser jämfört med 2020. Sedan 2015 har 
Tanum klättrat 141 platser i mätningen. I den ranking som Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) gör av hur företagen uppfattar att 
kommunens myndighetsutövning fungerar får Tanum ett bättre 
betyg i 2020 års mätning än för 2019. Med nöjd-kund-index (NKI) på 
71 närmar sig kommunen snittet för riket. Det serviceområde kom-
munen får bäst betyg är för bemötande.

Kommunen ska tillsammans med Tanum Turist skapa bra förutsätt-
ningar för besöksnäringen. Tanum Turist har ett särskilt uppdrag från 
kommunen att bedriva den operativa turistverksamheten i Tanum. 
Tillsammans med övriga kommuner i Bohuslän arbetar Tanums kom-
mun för att utveckla besöksnäringen i Bohuslän genom nätverket Ett 
enat Bohuslän. 

Tillsammans med den kommersiella utbyggnaden av fiber i kommu-
nens större samhällen har den som gjorts genom fiberföreningar 
inneburit att i stort sett alla hushåll i Tanums kommun fått möjlighet 
till bredbandsanslutning via fiber.

En förhållandevis stor andel av Tanums kommuns verksamheter 
sköts på entreprenad jämfört med andra kommuner. Upphandlingar 
genomförs regelbundet av kommunen.

Kommunen har beslutat att tillämpa lagen om valfrihet (LOV) inom 
hemtjänsten vilket innebär att hemtjänsttagare kan välja mellan olika 
entreprenörer.

Näringslivet i Tanum, framförallt besöksnäringen, har påverkats 
kraftigt av pandemin. Kommunens arbete med näringslivsfrågor 
har också behövts ställas om till allt mer digitala lösningar. En mer 
utförlig beskrivning av hur pandemin påverkat näringslivet och arbe-
tet med näringslivsfrågor finns under avsnittet Coronapandemin på 
sidan 107.

VERKSAMHETSOMRÅDE 

Näringsliv

Näringslivet i Tanums kommun är väl differentierat och består av cirka 2 600 
före tag, de flesta små och medelstora företag. Under 2021 startades det  

113 nya företag. Tanums kommun har länets mest företagsamma befolkning.   
Cirka 20 procent av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar för ett  

företag. Tanum tillhör de kommuner som både har flest företag i relation 
till  invånarantalet och där det startas flest nya företag.

Havstenssund
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ANDEL FÖRETAGARE

20 procent av kommunens arbetsföra  
befolkning ansvarar för ett företag.

ANTAL NYSTARTADE  
FÖRETAG UNDER ÅRET

I Tanums kommun startades  
113 nya företag under 2021.

113

ANTAL FÖRETAG I  KOMMUNEN

I Tanums kommun finns det cirka 2 600 företag.

2021 2020 2019 2018

Svenskt Näringslivs ranking 87 140 110 143

Insiktsmätning  70* 71 69 71

SVENSKT NÄRINGSLIVS RANKING OCH INSIKTSMÄTNING

Under pandemin har flera uppskattade 
samverkansmöten hållits digitalt med 

näringslivet. Mötena har även spelats in och 
kunnat ses i efterhand på tanum.se. 

* Mätningen för 2021 är inte publicerad men årets resultat indikerar ett index på 70.
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VERKSAMHETSOMRÅDE 

Utbildning

Tanums kommun har ambitionen och målet att alla ska få förutsättningar att 
nå sina drömmar. Skolorna ska hålla en hög kvalitet och ligga nära hemmen. 

Utbildningarna ska präglas av trygghet, trivsel och respekt. 

Grundskola
Grundskolorna i Tanum erbjuder utbildning till 1 346 elever 
fördelat på sju skolenheter. Projektet ”Samverkan för bästa skola” 
avslutades vid årsskiftet efter att ha pågått i tre och ett halvt år. 
Syftet med projektet har varit att höja kunskapsresultaten och öka 
likvärdigheten. Samtliga skolenheter har deltagit i projektet och 
har kommit långt i det systematiska kvalitetsarbetet. Det skolorna 
jobbat mycket med är att utveckla analysförmågan gällande resultat. 
Exempel på fokusmål för skolenheterna har under läsåret varit 
organisation, språkutvecklande arbetssätt, elevaktiva arbetssätt som 
skapar motivation, betyg och bedömning och pedagogiska lärmiljöer, 
trygghet och studiero samt åtgärder kring kränkande behandling. 
Utöver detta har varje skolenhet sina lokala utvecklingsmål. 

Under våren 2021 förändrades pandemins smittläge och högstadie-
skolorna började med fjärrundervisning för eleverna. Tack vare att 
skolorna är långt framme gällande digitalisering, så gick övergån gen 
till fjärrundervisning mycket bra. Efter några månader ändra des 
beslutet om att samtliga elever skulle fjärrundervisas och i stället 
bedrevs växelvis när- och fjärrundervisning. 

Resultaten för grundskolan årskurs 9 har under 2021 ökat något 
jämfört med 2020. För årskurs 9 har behörigheten till yrkesprogram 
ökat med 4 procent. Meritvärdet har ökat från 218 till 221. För 
betygen i ämnen engelska, matematik och svenska inklusive svenska 
som andra språk redovisas högre resultat jämfört med 2020.

Gymnasieskola
Gymnasieskolan är en frivillig skolform som kan sökas av elever med 
behörighet från grundskolan. De flesta av Tanums 389 gymnasieelever 
har sin skolgång förlagd till Uddevalla, Strömstad eller Tanumshede, 
men alla har rätt att söka fritt i hela landet. Tanums Gymnasieskola har 
introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till nationella 
program. 

Tanums gymnasium består av Introduktionsprogram med tre inrikt-
ningar: individuellt alternativ, språkintroduktion samt yrkesintro duktion. 
Språkintroduktion har varit det största av programmen.

Särskola
Särskolan omfattar tre olika skolformer: grundsärskola, gymnasie-
särskola och särskild utbildning för vuxna. Grundsärskolan har års-
kurserna 1–9. I Tanum sker utbildningen inom grundsärskolan samt 
särskild utbildning för vuxna vid tre olika enheter, Tanumskolan, 
Ek dungeskolan och Lärcentrum. Elever vid gymnasiesärskolan får sin 
undervisning huvudsakligen i Uddevalla eller Dals-Ed. 

Inför hösten 2021 har elevantalet ökat i grundsärskolan i Tanums 
kommun. Det har anställts fler pedagoger i verksamheten. Trång
boddhet är ett bekymmer för verksamheten i och med det ökade 
elevantalet. 

Verksamheten har under året arbetat med att stärka det systema-
tiska kvalitetsarbetet. Fokusmål under året har varit att arbeta med 
kommunikation och trygghet för eleverna, intensivträna färdigheter 
som att läsa och skriva samt att ha mer undervisning utomhus. 

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen erbjuder vuxna att läsa enstaka kurser på hel-  
eller deltid och yrkesutbildningar. På grundskolenivå erbjuds kärn-
ämnen och utbildning i svenska som andraspråk. Vuxenutbildningen 
samverkar med Strömstads, Sotenäs, Lysekils och Munkedals kom-
muner beträffande utbud och studerande. 

På grund av svårigheterna att rekrytera lärare, men också det faktum 
att de studerande fördelar sig över ett brett spektrum av ämnen 
och kurser, har verksamheten fortsatt att köpa in utbildningar från 
Hermods, när man inte kan erbjuda dessa inom den befintliga 
verksamheten. På hemmaplan erbjuds kurser för allmän behörighet 
och yrkesutbildning inom vård och omsorg, bygg, barn- och 
elevassistent, ekonomi- och redovisningsassistent, restaurang och 
storkök samt svenska för invandrare. Behovet av utbildningsplatser 
har ökat inom vissa yrkesområden såsom till exempel vård och 
omsorg och barnskötare.
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ANDEL ELEVER I  ÅK 9 MED LÄGSTA 
BETYGET E I  ÄMNET ENGELSKA

ANDEL ELEVER I  ÅK 9 MED LÄGSTA 
BETYGET E I  ÄMNET MATEMATIK

ANDEL ELEVER I  ÅK 9 MED LÄGSTA 
BETYGET E I  ÄMNET SVENSKA 

96% 95% 98%

ANDEL ELEVER ÅK 6,  SOM UPPNÅTT  
KUNSKAPSKRAV ALLA ÄMNEN,  

SNITT TRE SENASTE ÅR

ANDELEN ELEVER ÅK 9,  SOM ÄR BEHÖRIGA TILL  
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE ELLER YRKESPROGRAM, 

SNITT TRE SENASTE ÅR

76% 85%
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Barnomsorgen i Tanums kommun ska lägga grunden för ett livslångt 
lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar 
och utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. 

I kommunen erbjuds 1 165 barnomsorgsplatser inom förskolor, 
fritidshem, pedagogisk omsorg och kooperativa förskolor på 33 en-
heter och alla som sökt har fått plats. Kommunens vision innefattar 
livskraftiga samhällen och man har förskolor i eller i närhet av alla 
samhällen och det är cirka fem barn per anställd i barngrupperna. 

Kommunens befolkning växer och så även behovet av platser inom 
skola och barnomsorg. Barn- och utbildningsnämnden har under 
året fattat beslut att beställa förstudier av tekniska nämnden gällan-

de nybyggnation av förskolor i Grebbestad, Fjällbacka, Bullaren och 
Rabbalshede. I Rabbalshede och Fjällbacka är det fortsatt förskole-
verksamhet i de moduler som togs i bruk hösten 2020. I Grebbestad 
har det placerats en förskolemodul som har ersatt den förskola som 
var inrymd i folkparken Charlottenlunds lokaler. Förskolemoduler 
finns även i Backa sedan några år.

Förskolorna har arbetat med systematik och analys gällande kva-
litetsarbetet. Målet är en ökad likvärdighet och tydligare röd tråd i 
förskoleverksamhetens kvalitetsarbete. Exempel på fokusområden 
som förskolorna har jobbat med under året är språkutveckling, 
hållbar utveckling, trygghet och trivsel, vårdnadshavares delaktighet, 
jämställdhet, utemiljöer samt särskilt stöd.

BARN PER ANSTÄLLD 

FÖRSKOLA 2021

Barn per personal i snitt i kommunens 
förskolor uppgick under året till 5,3.

BARNOMSORGSPLATS 

FÖRSKOLA 2021

Andel sökanden som erbjuds barnomsorgs-
plats inom tre månader.

100% 5,3

VERKSAMHETSOMRÅDE 

Barnomsorg

Barnomsorgen ska ge omsorg och pedagogisk verksamhet inom förskolan för 
barn i åldrarna ett till fem år, i pedagogisk omsorg för åldrarna ett till tolv år och 

i fritidshem för åldrarna sex till och med vårterminen det år de fyller 13 år. 
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Hemtjänst 
Under året har antalet personer med hemtjänst och trygghetslarm 
ökat medan antalet personer med matdistribution varit oförändrat. 
Antalet timmar som hemtjänsten har utfört har ökat jämfört med 
föregående år. Ökningen beror dels på att stödbehovet hos dem 
som varit utskrivna från sjukhus varit större än tidigare, dels på att 
vissa enskilda ärenden har haft ett omfattande insatsbehov. 

Särskilda boenden och korttidsboenden
Tanums kommun har 163 platser i särskilt boende/äldreboende. 
Nyttjandegraden har varit lägre 2021 än 2020 och antalet personer 
som stått i kö för plats inom särskilt boende har sjunkit från 9 
personer till 6. Beläggningsgraden för korttidsboende ökade 
och hade under året viss överbeläggning. Antalet personer med 
korttidsbeslut ökar från 137 till 144 personer under 2021. 

Ombyggnationen av Hedegårdens äldreboende skulle påbörjats 
redan 2020. På grund av pandemin beslutades att byggstart skulle 
flyttas fram. Detta främst för att minska risken för smittspridning, 
men också för att stora delar av tidigare tillgängliga lokaler på 
Hedegården under pandemin tagits i anspråk för bland annat fler 
korttidsplatser. 

Kommunal hälso- och sjukvård
Verksamheten hälso- och sjukvård och rehabilitering utför allt mer 
och tidskrävande hälso- och sjukvård i hemmet. Under året har 
verksamheten gett insatser till 361 personer, det är samma nivå på 
antal personer som 2020. Trenden är dock att insatserna blir allt 
mer komplexa och resurskrävande. Förstärkning av personal främst 
under natten har krävts under året. 

I och med ändringar i hälso- och sjukvårdslagstiftningen kan 
kommunens uppdrag ändras. Formerna för det nya uppdraget 
kommer att regleras mer i detalj i hälso- och sjukvårdsavtalet. Ett 
avtal som de 49 kommunerna i Västra Götaland ska ingå med 
Västra Götalands regionen under 2022. Förändringen medför 
att kommunens verksamhet framöver ska utgöra en del av 
primärvården, vilket kommer att innebära nya arbetsformer.  

Förebyggande arbete/uppsökande verksamhet
Hemvaktmästaren, som arbetar för att minska fallrisken hos äldre, 
har 2021 gjort 223 hembesök, 7 hembesök färre än 2020. Den som 
är 75 år och äldre har även under 2021 bjudits på lunch om hen har 
köpt nya halkskydd. Syftet är att uppmuntra målgruppen att använda 
halkskydd för att minska fallolyckorna.

VERKSAMHETSOMRÅDE 

Äldreomsorg

I Tanum ska man känna sig trygg och vilja bli gammal. Genom att se till allas unika 
behov och önskemål bidrar vi till utformningen av vård och omsorg. Äldreomsorgen 
i Tanum inriktar sig på insatser i det ordinarie hemmet genom hemtjänst, dagverk-
samhet, trygghetslarm och korttidsboende. Det finns också sex särskilda boenden 

som är utspridda geografiskt i hela kommunen.
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KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Under året har den kommunala hälso- och 
sjukvården gett insatser till 361 personer.

PERSONALKONTINUITET 

Antal personer till samma omsorgstagare 
under en 14-dagarsperiod.

SÄRSKILT BOENDE SERVICEUTBUD

Serviceutbudet inom särskilt boende ska 
uppgå till minst index 65 i mätningen  
”Kvalitet i korthet”. 2021 uppnådde  

Tanum index 92.

92

361

15

GOD SERVICE 

Mätningar visar att utbudet på service inom särskilt boende så som möjlighet  
till utevistelse och dagliga aktiviteter är bra. Maxvärdet är 100 och Tanums kommun  

har 92, vilket är det tolfte bästa resultatet i riket.

HEMTJÄNSTIMMAR
Antal beslutade hemtjänsttimmar inklusive 
tillfälliga gäster och delegerad hälso- och 

sjukvård.

MATDISTRIBUTION

Antal personer med matdistribution inom 
hemtjänsten uppgick under året till 144.

SÄRSKILDA BOENDEPLATSER  
NYTTJANDEGRAD 

Genomsnittlig nyttjandegrad av 163 platser  
i särskilt boende under 2021 uppgick till  

94 procent.

TRYGGHETSLARM 

Antal personer med trygghetslarm  
2021 var 346.

71 299

70 157

75 365

2019

2020

2021

0 %
ANTAL DYGN MED  

BETALNINGSANSVAR 

Tanums kommun har 2021 inte haft några 
dygn med betalningsansvar för personer 

som är medicinskt färdigbehandlade.
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LSS, Lagen om stöd och service till  
vissa funktionshindrade
Verksamheten har haft 31 platser inom boen-
de och 40 personer har haft daglig verksam-
het. År 2021 har sammanlagt 13 personer haft 
insatsen personlig assistans. Nio personer 
har valt privat assistanssamordnare och fyra 
har kommunen som utförare. Under 2021 har 
arbetet fortsatt med planering för att på sikt kunna 
lösa framtida behov av bostäder inom LSS.

Socialpsykiatri
Det arbete som inleddes redan 2019 med att 

utveckla boendestödet har fortsatt. Målgrup-
pen unga vuxna med psykisk ohälsa har varit i 
fokus. Ett projekt med tillfällig avgiftsbefrielse 
har genomförts. Beslut har sedan tagits för 

att insatsen fortsatt ska vara avgiftsfri. Antalet 
personer med boendestöd har under året varit 

25, en ökning jämfört med 2020.

Personlig assistans
Daglig verksamhet

Socialpsykiatri
Boenden

VERKSAMHETSOMRÅDE 

Funktionshinder

Funktionshinderverksamheterna ger stödinsatser till personer som har fysiska,  
psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Daglig verksamhet, daglig  
sysselsättning och boendestöd är insatser som verksamheten ansvarar för.  

Utöver detta finns också gruppbostäder och servicebostäder.
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TRIVSEL DAGLIG VERKSAMHET

I årets brukarundersökning svarar 84 procent  
att de trivs på sin dagliga verksamhet.

84 %

100%

PERSONLIG ASSISTANS

Antal timmar inom personlig assistans med  
kommunen som utförare har minskat. 

TRYGGHET OCH TRIVSEL I  GRUPPBOSTAD

Omsorgstagare i gruppbostad känner sig trygga och trivs i sitt boende  
och med all personal.

38 356

41 815

28 407

2019

2020

2021
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Under 2021 har biblioteket fortsatt arbetet med att införa teknik för 
självbetjäning i syfte att utöka service till låntagare. I samband med 
detta har biblioteksrummet gjorts mer funktionellt och välkomnande 
för besökare. 

Under året har en film om kulturlivet i norra Bohuslän producerats. 
Kulturarrangemang har genomförts med begränsat deltagarantal 
och genom streamade föreställningar. 

Den öppna ungdomsverksamheten finns i Tanumshede, Hamburg-
sund, Rabbalshede och Bullaren. Den öppna ungdomsverksamheten 
organiserar lovaktiviteter tillsammans med övriga verksamheter inom 
Kultur och Fritid.

Översyn av föreningsstödet har genomförts och 102 föreningar har 
erhållit bidrag under året. Fritidsbanken i Tanum var tidigare en 
ideell förening, men har under året flyttat över till att drivas som en 
verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden. En fritidsbank kan 
liknas vid ett bibliotek för lån av idrotts- och fritidsutrustning. Allmän-
heten kan skänka utrustning som kommer fritidsbankens besökare 
till del, vilket är i linje med miljö- och klimatarbetet.

I augusti 2021 övergick musikskolan till att vara kulturskola. Kultur-
skolan bedriver undervisning i musik, bild och form, drama/lajv samt 
litterär gestaltning.

VERKSAMHETSOMRÅDE 

Kultur & Fritid

Inom kultur- och fritidsområdet bedrivs biblioteksverksamhet, kulturprogramverk-
samhet för barn, ungdomar och vuxna, simskola, kulturskola, fritidsgårdar och 

lovaktiviteter för unga samt föreningsstöd.

Självbetjäning har införts på biblioteken 
i Tanums kommun. Det ger möjlighet för 
besökaren att själv låna och lämna böc-
ker med hjälp av en utlåningsautomat. 
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MEDIAUTLÅNING
Antal mediautlån var 43 705 under 2021.

KULTURARRANGEMANG
Antal kulturarrangemang som hållits i egen regi eller 

genom arrangörsstöd har under året varit 104.

FRITIDSVERKSAMHETEN
Enkät fritidsgårdsanvändare, nöjda med verksamheten 

95 procent.
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Självbetjäning har införts på biblioteken i Tanums  
kommun. Det ger möjlighet för besökaren att själv låna 

och lämna böcker med hjälp av en utlåningsautomat. 
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Teknisk service

Teknisk service innefattar fastighetsavdelning, markförvaltning, kart- och mät-
funktioner, gata och trafik samt energi och klimatrådgivning. Organisationen 

omfattar även skötsel av grönytor och samhällsstäd, bad- och lekplatser, 
strandstäd, snöröjning samt friluftsanläggningar.

Fastighetsavdelning
I enlighet med upprättad lokalförsörjningsplan löper projektering och 
planläggning på för kommunens lokalbehov både på kort och lång 
sikt. Under året har ett antal förstudier genomförts för nya förskolor 
men också avseende äldreboende. I Grebbestad installerades 
förskolemoduler, som tillfälliga lokaler, tills ny förskola står klar. Nya 
förskolor planeras också i Fjällbacka, Bullaren och Rabbalshede.

Gata och trafik
Under 2021 övertog kommunen huvudmannaskap för 14 km väg 
från Trafikverket. Dessa vägar finns i Fjällbacka, Grebbestad och 
Hamburgsund. Detta skapar möjligheter för fortsatt exploatering. 
Under sommaren infördes parkeringsavgifter i Fjällbacka, Greb-
bestad och Hamburgsund. Införandet har följts upp med en utvärde-
ring, vilken genomfördes gemensamt med bland annat näringslivet. 

VA-verksamhet
Vattenverket i Tanumshede har byggts ut för att möta det ökade 
behovet av vattenförsörjning nu och i framtiden. Med utbyggnaden 
av vattenverket har produktionskapaciteten fördubblats. Under året 
har intrimning av det nya verket pågått för att nå full kapacitet.

Projektet med att överföra Fjällbackas avloppsvatten till Bodalens 
reningsverk har fortsatt. Arbetet är indelat i tre etapper och den förs-
ta etappen, med nya överföringsledningar mellan Kämpersvik och 
Fjällbacka, är nu klar. Efter det återstår ledningar mellan Fjällbacka kaj 
och reningsverket och till sist ombyggnad av Fjällbacka reningsverk 
till en pumpstation. Projektet beräknas vara klart under 2023. Resö, 
Hamburgsund och Gerlesborgs reningsverk har nyligen byggts om, 
och de nya processerna på dessa verk trimmades in under 2021. 
På Resö och Gerlesborgs verk syftade ombyggnaden till att utöka 
kapaciteten och reningsgraden. 

Vindkraft
Att satsa på vindkraft är ett led i arbetet med att öka användningen 
av förnybar energi och därigenom minska användningen av fossila 
bränslen. Tanums kommun äger tillsammans med Rambo AB och Ta-
nums Bostäder AB ett vindkraftverk vid Tyft återvinningscentral. Ta-
nums kommun äger 63 procent av verket medan Tanums Bostäder 
äger 32 procent och Rambo resterande fem procent. Produktionen 
täcker hela Tanum Bostäders och Rambos elförbrukning och cirka 40 
procent av Tanums kommuns elförbrukning. 

Produktionen av el har under 2021 uppgått till 6 780 MWh, vilket är 
en minskning med 21 procent jämfört med föregående år.
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Antalet VA-abonnenter uppgick till 6 049 stycken, antalet  
abonnenter fortsätter därmed att öka. Årets ökning av  

abonnenter är 147 och för 2020 skedde en ökning med 140. 

Det finns i kommunen 35 kommunala lekplatser, varav flera har 
byggts ut med fler lekredskap och ofta med grillplats. 

Kommunen har tio avloppsreningsverk. Reningsresultatet har  
under året som helhet varit bra. Resö, Hamburgsund och  

Gerlesborgs reningsverk har nyligen byggts om i syfte att utöka  
kapaciteten och reningsgraden.

6 049 

35
Vindkraftverket vid Tyft har under 2021 producerat el  

99 procent av tiden. Målsättningen är 94 procent.

99 %

10

Fastighetsavdelningen förvaltar 84 086 m² lokalyta. Förvaltad yta har 
minskat med 3 702 m². Minskningen beror i huvudsak på försäljning 

av hyreslägenheter till Tanums Bostäder AB.

84 086 

Förskolan i Grebbestad har tidigare hyrt in sig i 
folkparken Charlottenlunds lokaler. Men under 

2021 har en ny förskolemodul byggts och ersatt 
de tidigare lokalerna.
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VERKSAMHETSOMRÅDE 

Medarbetare

Kommunens personalpolitik bygger på de grundläggande värden som  
uttrycks i personalpolicyn: förtroende, ansvar, respekt och omtanke.  

De ska vara vägledande i det dagliga arbetet med att skapa bästa möjliga  
verksamhet för medborgarna i kommunen.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
En kompetensförsörjningsstrategi har beslutats för åren 2021-2024. 
Kompetensförsörjningsplaner har tagits fram för samtliga nämnder 
och styrelse. Till dessa planer finns åtgärdslistor inom de specifika 
arbetsområdena för att kunna forma rätt insatser till bland annat 
 bristyrken. Ett lokalt arbete pågår för att successivt nå målsättningen 
att kommunen ska bli en organisation som erbjuder heltidstjänster. 
Det har dock varit en svårighet att nå det prioriterade verksamhets-
målet som är fastlagt för kommunen på grund av pandemin. 

LÖNEPOLITIK
Kommunens långsiktiga lönestrategi utgår från intentionerna i de 
centrala löneavtalen. Individuell lönesättning ska stimulera medarbe-
tarna och därigenom bidra till en effektiv verksamhet. Löneökning
arna för 2021 innebar en höjning av lönenivån med i genomsnitt  
2 procent. Kompetensförsörjningen är beroende av en fungerande 
lönepolitik. En lönekartläggning görs årligen och fortsatta struktur-
satsningar är väsentliga för att kunna rekrytera och behålla personal.

LEDARSKAP
Ett ledarutvecklingsprogram har arbetats fram med ambition att 
möta upp behov i olika faser av ledarskapet – blivande ledare, nya 
ledare i organisationen samt ledare med längre erfarenhet. Pro-
grammet för blivande ledare genomförs i samverkan med flertalet 
kommuner i norra Bohuslän. Under hösten startades en ny omgång 
av mentorprogram upp tillsammans med Sotenäs och Munkedals 
kommuner. Tanums kommun har fortsatt att delta i ett chefstrai-
neeprogram tillsammans med sju andra kommuner i Fyrbodal. Syftet 
är att kunna underlätta chefsförsörjningen i framtiden.  

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Målsättningen för arbetsmiljöarbetet i Tanums kommun är att skapa 
en trygg och säker arbetsmiljö där ingen ska drabbas av ohälsa eller 
komma till skada på grund av arbetet. 

Under 2021 har grundläggande arbetsmiljöutbildningar för chefer 
och skyddsombud genomförts i syfte att stärka kompetensen och 
ge verktyg till arbetsmiljöarbete. I den årliga uppföljningen av SAM 

framgår att arbetsmiljöarbetet i hög grad är en naturlig del av 
verksamheten (89 procent). Under året har en viktig del i det arbetet 
varit riskbedömningar och rutiner för att säkerställa trygg och säker 
arbetsmiljö kopplat till pandemins konsekvenser. 

En arbetsmiljö- och hälsoenkät genomfördes under hösten. Där 
framgår att värdet för hållbart medarbetarengagemang, HME, har 
sjunkit till 77, från tidigare 79. Trots den extraordinära utmaning 
som pandemin inneburit visar dock enkätresultatet på fortsatt höga 
värden, där 6 av enkätens 10 frågeområden har ett medelvärde på 
över 4.0 på en 5-gradig skala. Styrkor är exempelvis medarbetarskap 
och ledarskap, samt fokus på respektfullt bemötande i relation till 
användare. Förbättringsområden är främst upplevelse av delaktighet 
samt balans och arbetstider.

Resultatet av arbetsmiljö- och hälsoenkäten bearbetas också på 
enhetsnivå, där varje arbetsplats tar fram handlingsplaner för sitt 
arbetsmiljöarbete kommande året. 

I hälsokorset, som är en del av enkäten, noteras en lägre subjektiv 
skattning av sin hälsa. På en 9-gradig skala skattas ”jag är frisk” till 
7.20, tidigare 7.31, och ”jag upplever att jag mår bra” till 6.84, tidigare 
7.10. Olika faktorer påverkar där arbetsmiljön är en viktig del. Utöver 
det erbjuds olika insatser på individnivå med interna resurser, 
företagshälsovård samt personalstödsprogram via Falck Healthcare. 
Friskvårdsbidraget har också fördubblats för att möjliggöra individu-
ella friskvårdsaktiviteter under 2021/2022.

Tillbud och arbetsskador
Årligen sammanställs händelserapportering av tillbud och olycksfall 
(arbetsskador). Under 2021 rapporterades totalt 665 tillbud, att 
jämföra med 708 under 2020. Totalt rapporterades 314 arbetsska-
dor, att jämföra med 399 under 2020. Merparten av tillbuden och 
olycksfallensker inom omsorgsverksamheten.

LÖNER OCH ARVODEN 
Kostnader för löner och arvoden 2021 inklusive personalomkostna-
der uppgick till 637,0 mkr, att jämföra med 613,2 mkr för år 2020.
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KÖNSFÖRDELNING  
CHEFER OCH LEDNING

Antalet förvaltningschefer och  
VD:ar är 4 män och 6 kvinnor.

MEDELÅLDER PÅ ANSTÄLLDA
Medelåldern bland de anställda är 46 år  
och har sjunkit något jämfört med före-

gående år.

46
ANSTÄLLDA YNGRE  

ÄN 30 ÅR

10%
ANSTÄLLDA ÄLDRE ÄN 56 ÅR

Andelen anställda äldre än 56 år har  
minskat från 32 procent 2020 till  

29 procent 2021.

29%

ANTALET KVINNLIGA ANSTÄLLDA
Andelen kvinnliga anställda uppgår till  

80 procent, en minskning från 82 procent 
föregående år. 

80%
ANTAL ANSTÄLLDA

Antal anställda har ökat med  
41 personer under 2021.

1 330
ANTAL ANSTÄLLDA  

SOM ARBETAR HELTID
Antal anställda som arbetar heltid ökar från 

58,4 procent 2020 till 59,5 procent 2021.

59,5%

SJUKFRÅNVARO 2010-2020

Under 2021 har sjukfrånvaron  
minskat till 8,3 procent från tidigare 8,8 procent.

2017
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FÖRDELNING ANSTÄLLDA PÅ FÖRVALTNINGAR, PROCENT

Kommunstyrelsen 

Miljö- och byggnad

Teknisk 

Barn- och utbildning

Omsorg 

4,9

3,5

4,9

39

49
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Service är ett av kommunens prioriterade verksamhetsmål. 2016 an-
togs en servicepolicy och grundprincipen är: Vi är till för våra invånare, 
företagare och för alla som kontaktar oss och vi utgår från deras behov. 
Tanums kommun arbetar aktivt med att ständigt förbättra vår tillgäng-
lighet och service i alla våra kontakter. Förtroende, ansvar, respekt och 
omtanke är våra ledord.

Införandet av kundcenter har inneburit förbättrad tillgänglighet och 
service. Målsättningen är att kundcenter ska besvara 80 procent av 
antalet inkommande ärenden inom 60 sekunder. Servicemätningen 
som gjordes under hösten 2021 visar att 98 procent fick svar på en 
enkel fråga per telefon. 56 procent fick svar inom 60 sekunder. All 
inkommande e-post i mätningen har besvarats inom ett dygn. Tanums 
kommun tillhör de kommuner i landet som är bäst på service till kom-
muninvånare och företag. Kundcenter innebär även att tid frigörs för 
handläggarna, vilket i sin tur innebär snabbare besked till invånarna.  

Servicenivå, handläggningstider med mera inom kommunens myn-
dighetsutövning följs upp i regelbundna mätningar inom områdena 
bygglov, miljö, livsmedel, räddningstjänst och serveringstillstånd. Det 
sammanvägda betyget för samtliga myndighetsområden uppgår till 
index 70 för åren 2018–2020. Mätningen för 2021 är inte publicerad 
men årets resultat indikerar ett index på 71. 

För området service finns 6 stycken kvalitetsgarantier; mottagande 
av förfrågningar, tillgänglighet av protokoll, information, service och 
tjänster, kundcenter och e-post, som mäts och följs upp varje år. Re-

sultatet för 2021 visar att alla kvalitetsgarantier för området service 
är uppfyllda. Du kan läsa mer om dessa och andra kvalitetsgarantier i 
kapitlet Kvalitetsredovisning på sidan 94.

Medborgarundersökning
Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför vartannat år en medborgar-
undersökning på uppdrag av Tanums kommun. Hösten 2021 genom-
fördes den för åttonde gången i kommunen. Undersökningen ger 
svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan 
värdefull vägledning för kommunens verksamheter.

Resultat från undersökningen visar bland annat att:
• 95 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en 

mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på. Snittet för 
riket ligger på 92 procent.

• 69 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra 
som inte bor i kommunen att flytta hit. Snittet för riket ligger på 
62 procent.

• 81 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter 
sina verksamheter på ett mycket bra eller ganska bra sätt. Snittet 
för riket ligger också på 81 procent.

• 24 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket 
eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommu-
nens beslut och verksamheter. Snittet för riket ligger på 19 procent.

Hela undersökningen finns på SCB:s hemsida, www.scb.se

VERKSAMHETSOMRÅDE 

Service

Hela kommunen ska präglas av bra service. Prioriterade områden är  
serviceförbättringar och ökad effektivitet i myndighets¬utövning mot företag vid  
ärenden inom bygglov, miljö, livsmedel, räddningstjänst och serveringstillstånd.
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GOTT BEMÖTANDE

Alla som kontaktar kundcenter ska få ett gott  
bemötande och vi lämnar svar med god kvalitet.

NÖJD KUND-INDEX
Det sammanvägda betyget för samtliga myndighetsområden  

uppgår till index 70 för åren 2018–2020. Mätningen för 2021 är inte 
publicerad men årets resultat indikerar ett index på 70. 

TILLGÄNGLIGHET E-POST

100 procent fick svar inom ett dygn per epost.

100 %70 / 100

TILLGÄNGLIGHET PER TELEFON

56 procent fick svar inom 60 sekunder på en enkel fråga per telefon. 
Totalt fick 98 procent svar på en enkel fråga.

56 %

71

69

71

2018

2019

2020

I Tedacthuset finns ett av kommunens två 
kundcenter. Dessa infördes 2015 med syfte 

att ge en förbättrad service och tillgänglighet 
till kommuninvånare, företagare och andra 

målgrupper. I kommunhuset finns det andra 
kundcentrat.
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Hållbarhet 

Tanums kommun har, liksom övriga kommuner i Sverige, en central roll i Sveriges  
genomförande av Agenda 2030. Här presenteras ett urval av indikatorer som ingår  

i kommunens hållbarhetsredovisning, vilken presenteras i sin helhet senare under våren.  
Syftet med hållbarhetsredovisningen är att visa hur Tanums kommun arbetar  

för ett mer hållbart samhälle utifrån de 17 globala målen. 

Agenda 2030 är en agenda för förändring till ett hållbart samhälle. 
Agendan syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt 
för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser. Totalt innehåller agendan 17 
globala mål som är integrerade och odelbara. De globala målen 
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den eko-
nomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är den 
första gemensamma agendan som ger sociala, ekonomiska och 
miljömässiga aspekter samma tyngd och som gäller för alla länder 
i hela världen.

Det allmänna ska främja en 
hållbar utveckling som leder 
till en god miljö för nuvarande 
och kommande generationer
– Regeringsformen 1 kap. 2 §

Det allmänna hälsotillståndet fortsätter att gå i en positiv riktning 
generellt i Sverige. Västra Götalandsregionens resultat av folkhälso-
enkäten ”Hälsa på lika villkor” från 2021 visar att de flesta invånarna 
(urval i åldern 16–84 år) i Västra Götaland har en bra hälsa, men att 
skillnaderna i hälsa kvarstår. De som har drabbats mest av covid-19 

Antal antibiotikarecept per 1000 invånare, (nationellt mål 250)

2017 2018 2019 2020 2021

VGR Tanum

350

300

250

200

150
DE FLESTA INFEKTIONER KLARAR KROPPEN AV ATT  

LÄKA PÅ EGEN HAND UTAN ANTIBIOTIKA.  
FÖR MER INFORMATION: WWW.SKYDDAANTIBIOTIKAN.SE

MÅL 3:  GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Mål 3 handlar om att alla människor ska ha möjlighet till 
god hälsa och välbefinnande. År 2021 har till större delen 
präglats av covid-19-pandemin. Pandemin har, förutom 

död och svår sjukdom, inneburit att världens vårdsystem belastats 
hårt och att annan vård har blivit eftersatt, vilket riskerar utvecklingen 
inom mål 3. 

Andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd (procent)

År 2021 2020 2019 2018 2017

Män 72 72 x 71 x

Kvinnor 64 63 x 68 x
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Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%)
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MÅL 4:  GOD UTBILDNING FÖR ALLA
Utbildning är en mänsklig rättighet och en viktig del i arbetet 
mot fattigdom, utveckling i samhällen och för att värna om 
demokratin. I Sverige har vi sedan länge ett väl utbyggt 

skolsystem. Trots detta har Sverige i dag problem med brist på lärare, 
kunskapsskillnader mellan pojkar och flickor, och bristande likvärdighet 
mellan skolor. Utbildning har ett starkt samband med människors 
förutsättningar för en god hälsa. Inriktningen för att åstadkomma en 
god och jämlik hälsa bör därför vara att alla ska få möjlighet att 
utveckla sina kompetenser och kunskaper, samt fullfölja sin utbildning. 
Mål 4 har ett tydligt samband med mål 1, 3, 5, 8, 10 och 16.

Ett av Tanums kommuns verksamhetsmål är att alla elever i Tanum 
ska bli behöriga till yrkesprogram med ett genomsnitt på 85 procent 
de tre senaste åren. Andelen har ökat mer i Tanum än för riket. 
Totalt var 91,3 procent av Tanums elever behöriga till yrkesprogram 
för året 2021, motsvarande för riket 86,5 procent. Skillnaden var 
procentuellt större bland pojkar i Tanum (8,7 procent), än för flickor i 
Tanum (5,9 procent) vid jämförelse mellan åren 2021 och 2020.

Skolorna i Tanums kommun har även under 2021 påverkats av 
covid-19-pandemin. Tanums kommun tog vid årsskiftet 2020/2021 
beslut att inleda fjärr- och distansundervisning för kommunens 
högstadieelever. Elever med störst behov hade svårast att följa 
fjärrundervisningen, vilket kan innebära att stödbehovet ökar inför 
kommande läsår. Skolorna var snabba med att erbjuda lokala lös-
ningar för de elever som behövde extra stöd. Även sommarskola ge-
nomfördes för att elever skulle kunna ta igen förlorad undervisning.

Under 2021 arbetade elevhälsan aktivt med taktila och sensomoto-
riska hjälpmedel då alltfler elever visat rörelsebehov både grov och 
finmotoriskt. Många elever har haft lättare att uppehålla fokus och 
uppmärksamhet i skolan och i det egna skolarbetet genom någon 
typ av sensorisk eller motorisk stimulans. Arbetet är till hälften finan-
sierat av Tanums folkhälsoråd. 

är delvis samma grupper som hade störst risk för ohälsa redan 
före pandemin. I Tanum låg den totala andelen invånare med bra 
självskattat hälsotillstånd kvar på ungefär samma nivå som före pan-
demin (från 70 procent 2018 till 68 procent för åren 2020 och 2021). 
Vid jämförelse mellan kvinnor (64 procent) och män (72 procent) i Ta-
num så har skillnaderna ökat ytterligare i hälsa mellan redovisade år. 

Under 2021 bekostade Tanums folkhälsoråd och tekniska förvalt-
ningen flera aktivitetsrundor med konceptet ”puls och styrka” vid 
elljusspår och motionsspår i flera orter runt om i Tanums kommun. 
Den lokala närsjukvårdsgruppen har arbetat aktivt med att ta fram 
handlingsplaner för psykisk hälsa och suicidprevention för mål-
grupperna barn och unga, samt vuxna och äldre. Tanums kommun 
genomförde också en digital föreläsning för föräldrar med barn i 
åldern 9–12 år. Föreläsningen handlade om hur föräldrar kan hjälpa 
sina barn att prata om sina känslor. 

Antibiotikaresistens är enligt världshälsoorganisationen ett av de 
största globala hoten mot folkhälsan, livsmedelsäkerhet och hållbar 
utveckling. Antibiotika måste värnas som en gemensam och värdefull 
resurs för framtida generationer. Sedan 2019 har Tanums kommun 
varit pilotkommun i Folkhälsomyndighetens projekt ”Antibiotikasmart 
Sverige”. Under året 2021 har kommunen varit delaktig i att ta fram 
kriterier för att kommuner i Sverige ska kunna kalla sig ”antibiotika-
smart kommun”. 

Försäljningen av antibiotika på recept ökade med 14,7 procent under 
det sista kvartalet 2021, jämfört med samma period 2020 i riket. 
Ökningen syns i alla åldersgrupper, men framför allt hos barn upp 
till sex år. Det kan förklaras av en större rörlighet i samhället och 
därmed mer spridning av flera typer av smittor. Även förändrade 
vårdmönster, det vill säga hur och när människor sökt sig till läkare 
med symtom på infektion, har påverkat antibiotikaförsäljningen. 
Även i Tanum ökade antalet antibiotikarecept per 1 000 invånare vid 
jämförelse med föregående år (från 247 till 267 recept per/1 000 
invånare), vilket är ett nedslående resultat. Utvecklingen för Västra 
Götalandsregionen är fortsatt positiv, med ett resultat på fortsatt 
minskning med 220 recept per/1 000 invånare. Det är viktigt att fort-
satt bevaka antibiotikaförskrivningen i Tanums kommun. 

UNDER 2021 HAR EN DEL UNDERVISNING BEDRIVITS 
GENOM DISTANS OCH FJÄRRUNDERVISNING PÅ  

GRUND AV COVID19PANDEMIN.
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MÅL 7:  HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Hållbar energi för alla, innebär att alla människor ska ha 
tillgång till, och råd med, pålitlig, hållbar och modern energi. 
Valet av energiform påverkar i hög grad utsläppen av 

klimatpåverkande gaser till atmosfären. För kommuner handlar det 
om att satsa på att öka andelen förnybar energi och öka takten med 
energieffektivisering.

Tanums kommun arbetar fortsatt aktivt för att minska kommunens 
energianvändning och fasa ut oljeberoende system. Kommunen 
arbetar med att identifiera installationer med hög elförbrukning och 
ersätta dessa med energibesparande alternativ, samt att optimera 
driften av befintliga system. I klimat och miljöstrategin finns ett mål 
om att energianvändningen ska minska med 10 procent till 2024. 
Under 2021 hade kommunen redan uppnått en energibesparing om 
9 procent per kvadratmeter yta.

En energibesparande åtgärd som har utförts under året är en in-
stallation av en ny värmeanläggning och nytt ventilationsaggregat på 
Östanvinds äldreboende. Förutom att energianvändningen minskade 
så har också inomhusklimatet blivit bättre, liksom arbetsmiljön för 
kökets personal. Flera värmepumpar och ventilationsaggregat har 
bytts ut i fastigheter i kommunen, till exempel två förskolor. Nya 
energibesparande fönster har installerats på förskola i Tanumshede 
och på ett äldreboende. Tanums Bostäder har under året påbörjat 
en omfattande renovering av husen på Furuvägen, där en mängd 
energibesparande åtgärder utförs. 

All el som kommunen och de kommunala bolagen köper kommer 
från förnybara källor och har Naturskyddsföreningens märkning ”Bra 
Miljöval”. Det finns ett fåtal värmepannor som använder olja till spets-
värme kvar i kommunens fastighetsbestånd. Tanums Bostäder har 
under året bytt ut en oljepanna i Fjällbacka. Trots att kommunen suc-
cessivt byter ut dessa värmepannor med olja, så ökade oljeanvänd-
ningen under 2021 bland annat på grund av en trasig värmepanna.

År 2021 2020 2019 2018 2017

Oljeförbrukning Tanums 
 kommun, inklusive bolag (MWh)

281 153 255 486 547

Under 2021 producerades 6 780 MWh av kommunens vindkraftverk 
vid Tyft, vilket är en minskning med 21 procent jämfört med före-
gående år. Verket har varit i full drift och minskningen beror på 
väder förhållanden under året. Solcellsanläggningen på Tanumsko-
lans tak har under året producerat 5 MWh. Inga nya installationer 
av solcellspaneler har utförts under året. Tekniska förvaltningen har 
arbetat med en utredning av en kommunal solcellspark som presen-
teras under 2022.

År 2021 2020 2019 2018 2017

Produktion vindkraft Tyft (MWh) 6 780 8 595 7 432 6 967 7 279

Kommunens energirådgivare har under året arbetat aktivt med att 
få ut information till allmänheten. För att möjliggöra arbete utomhus 
införskaffades bland annat ett pop uptält och ett broschyrställ för 
att skapa en intressant plattform för mobil rådgivning utomhus. En 
stor mängd informationsmaterial togs fram i form av broschyrer och 
tavlor för att pedagogiskt illustrera olika möjligheter för solvärme, 
solceller, elbilar och batterilagring.

MÅL 8:  ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT 
Arbete och ekonomisk tillväxt är beroende av varandra, 
och för att fattigdomen ska minska måste fler människor 
komma in på arbetsmarknaden. Tanums kommun är

arbetsgivare för ett stort antal medarbetare. I rollen som arbetsgiva-
re ska kommunen arbeta aktivt mot alla former av diskriminering och 
främja jämlika villkor. Det innebär även att förtroendevalda och an-
ställda har kunskap och förståelse för hur de mänskliga rättigheterna 
påverkar uppdragen. Exempel på globala mål som på olika sätt berör 
rollen som arbetsgivare är mål 3, 5, 8, 10 och 12. Tanums kommun 
följer årligen upp aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagstiftningen, 
detta med syfte att säkerställa att Tanums kommun är en bra arbets-
givare där mångfald berikar.

Under året 2021 var ett stort fokus för Tanums kommun hanteringen 
av pandemin. Trots ett tungt arbete har medarbetare kunnat fullgöra 
alla de uppdrag som varit nödvändiga och medarbetare har visat på 
stor uthållighet. En kontinuerlig kommunikation har skett mellan HR, 
medarbetare och chefer kring vad man kan göra för att stärka sig 
själv som individ samt via synliggörandet av olika stödresurser i form 
av personalstödet Falck Healthcare.

Näringslivet är en förutsättning för samhällets tillväxt, sysselsättning 
och innovation. ”Hållbar skärgård” startade som ett leaderprojekt 
med syfte att möta det ökande trycket av besökare i Bohusläns 
skärgård. Fokus var förbättrad infrastruktur, bland annat fler skär-
gårdstoaletter samt att bilda en organisation som fortsatt ska arbeta 
för skötsel och vård av skärgården. Tanums kommun var projektä-
gare men initiativtagare var flera lokala entreprenörer i kommunen. 
Arbetet bidrog till utmärkelsen ”Årets hållbarhetskliv” under 2021.

MÅL 7:  PRODUKTION VINDKRAFTVERK 

Kommunens vindkraftverk har under året  
producerat 6 780 MWh 

6 780 MWh

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, 
full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor 
för alla. 

 

________________________________________________________________________ 

I målet finns delmål om ekonomisk tillväxt per capita och sysselsättningsgrad. Alla människor 
ska ges möjlighet till full och produktiv sysselsättning med en trygg och säker arbetsmiljö. 
Arbetslöshet påverkar både hälsan och hälsans fördelning i samhället negativt. På 
samhällsnivå har sysselsättningsgraden stor betydelse för tillväxt och hållbar utveckling. 

Tanum står, som övriga kommuner i Sverige inför stora utmaningar i arbetet med att 
rekrytera, och behålla den kompetens som krävs för att kunna utföra de kommunala 
tjänsterna. Det är framförallt en åldrande befolkning som är den största orsaken till det 
ökade behovet av personal, vilket ställer stora krav på kommunen. Tanums 
kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi anger inriktningen för hur 
kompetensen ska nås långsiktigt genom en åtgärdsplan. Kommunen stödjer utvecklingen av 
arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från arbetsmarknaden.  

Besöksnäringen har en central roll för utveckling i Tanums kommun och det är ett av 
kommunens uttalade mål att öka sin attraktivitet som besöksmål året runt. Tanums kommun 
samarbetar med näringslivet och andra parter i en rad projekt, som på olika sätt leder till 
hållbar tillväxt i kommunen och regionen. Med start 2020 deltar Tanums kommun i projektet 
Hållbar besöksnäring i väst. Projektet handlar om att tillsammans med tio kommuner utveckla 
näringen så att den blir mer hållbar utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv, 
vilket är i linje med delmålet 8.9. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. Antal invånare 18-64 år som är öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd dividerat med antal invånare 18–64 år. Avser statistik från månad/år. 

Andelen arbetslösa i åldern 18–64 år i Tanum för 2020 var totalt 4,8 procent, på riksnivå var 
andelen 6,4 procent. Vid jämförelse med 2019 har arbetslösheten ökat något. Arbetslösheten 
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hållbar tillväxt i kommunen och regionen. Med start 2020 deltar Tanums kommun i projektet 
Hållbar besöksnäring i väst. Projektet handlar om att tillsammans med tio kommuner utveckla 
näringen så att den blir mer hållbar utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv, 
vilket är i linje med delmålet 8.9. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. Antal invånare 18-64 år som är öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd dividerat med antal invånare 18–64 år. Avser statistik från månad/år. 

Andelen arbetslösa i åldern 18–64 år i Tanum för 2020 var totalt 4,8 procent, på riksnivå var 
andelen 6,4 procent. Vid jämförelse med 2019 har arbetslösheten ökat något. Arbetslösheten 
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Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, 
full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor 
för alla. 

 

________________________________________________________________________ 

I målet finns delmål om ekonomisk tillväxt per capita och sysselsättningsgrad. Alla människor 
ska ges möjlighet till full och produktiv sysselsättning med en trygg och säker arbetsmiljö. 
Arbetslöshet påverkar både hälsan och hälsans fördelning i samhället negativt. På 
samhällsnivå har sysselsättningsgraden stor betydelse för tillväxt och hållbar utveckling. 

Tanum står, som övriga kommuner i Sverige inför stora utmaningar i arbetet med att 
rekrytera, och behålla den kompetens som krävs för att kunna utföra de kommunala 
tjänsterna. Det är framförallt en åldrande befolkning som är den största orsaken till det 
ökade behovet av personal, vilket ställer stora krav på kommunen. Tanums 
kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi anger inriktningen för hur 
kompetensen ska nås långsiktigt genom en åtgärdsplan. Kommunen stödjer utvecklingen av 
arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från arbetsmarknaden.  

Besöksnäringen har en central roll för utveckling i Tanums kommun och det är ett av 
kommunens uttalade mål att öka sin attraktivitet som besöksmål året runt. Tanums kommun 
samarbetar med näringslivet och andra parter i en rad projekt, som på olika sätt leder till 
hållbar tillväxt i kommunen och regionen. Med start 2020 deltar Tanums kommun i projektet 
Hållbar besöksnäring i väst. Projektet handlar om att tillsammans med tio kommuner utveckla 
näringen så att den blir mer hållbar utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv, 
vilket är i linje med delmålet 8.9. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. Antal invånare 18-64 år som är öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd dividerat med antal invånare 18–64 år. Avser statistik från månad/år. 

Andelen arbetslösa i åldern 18–64 år i Tanum för 2020 var totalt 4,8 procent, på riksnivå var 
andelen 6,4 procent. Vid jämförelse med 2019 har arbetslösheten ökat något. Arbetslösheten 
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MÅL 12:  HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Tanums kommun har länge legat i framkant med andel 
inköp av ekologiska livsmedel. Den begränsade 
användningen av växtskyddsmedel inom ekologisk odling 

bidrar till att minska spridningen av gifter i miljön. Till år 2024 ska 
andelen ekologiska livsmedel vara 60 procent och för år 2021 fanns 
ett delmål om 45 procent.

Under 2021 har kommunens kostenhet kartlagt förutsättningarna för 
att minska matsvinn, möjligheterna att använda säsongsbaserade va-
ror, utöka den vegetariska kosten, samt öka andelen ekologiska och 
närproducerade livsmedel. Kartläggningen visade att förutsättningar 
finns att nå målen som är satta i klimat och miljöstrategin, men att 
det krävs ett fortsatt arbete. Ett system för att minska matsvinnet 
har köpts in under året. Det möjliggör att köken på ett enkelt sätt 
får reda på vilka elever som är frånvarande, vilket innebär att köken 
kan dimensionera mängden mat efter antalet elever som faktiskt är 
i skolan.

Livsmedel 2021 2020 2019 2018 2017

Andel ekologiska livsmedel 
(procent)

46 39 43 45 35

Andel närproducerade  
livsmedel* (procent)

2 - - - -

* inom norra Bohuslän. Nyckeltalet började mätas under 2021, därför saknas data från tidigare år.

Tanums kommun ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling i sam-
hället genom att upphandla varor, tjänster och byggentreprenader 
som bidrar till en god livsmiljö och har en begränsad påverkan på 
klimatet och liten negativ miljöpåverkan. Under 2021 antogs en ny 
inköps- och upphandlingspolicy som främjar hållbar utveckling och 
grundar sig på avfallstrappans principer. Kommunens konsumtion 
ska inte bidra till barnarbete, undermåliga arbetsförhållanden eller 
tära på ändliga naturresurser. Detta ska göras genom att i upp-
handlingar och vid inköp ställa krav på hållbarhet när det gäller de 
ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna.

Ett lager för att kunna cirkulera möbler inom kommunens verksam-
heter har tillkommit under året. I ett första steg är den här tjänsten 
inriktad på skolmöbler. Hyllsystemen i möbellagret har byggts av 
återvunna material och möbler har hämtats från enheter inom barn- 
och utbildningsförvaltningen. Vid behov har möblerna reparerats och 
fräschats upp. Även möjligheten att laga arbetskläder har erbjudits. 
Detta är ett första steg i kommunens interna arbete med cirkulära 
flöden av varor.  

Omsorgsförvaltningen har startat ett teknikbibliotek för välfärdstek-
nik där bland annat digitala terapidjur och mjuka musikkuddar finns 
för utlåning till alla våra omsorgsboenden. När man delar på saker 
och har möjlighet att prova på innan köp minskar de totala inköpen, 
vilket bidrar till en mer hållbar miljö.

MÅL 13:  BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
År 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta en klimat- 
och miljöstrategi som gäller för Tanums kommun, inklusive 
de kommunala bolagen Tanums Bostäder och Tanums 

Hamnar. I strategin finns ett övergripande mål om att Tanums 
kommun ska minska sina utsläpp av CO2 med 20 procent från år 
2019 till 2024. Under 2021 togs handlingsplaner till klimat- och 
miljöstrategin fram för 2021 och 2022. I handlingsplanen för 2021 
var det stort fokus på kartläggning av befintlig verksamhet och 
framtagande av riktlinjer. 

För att kunna analysera hur utsläppen av växthusgaser från kommu-
nens verksamhet är fördelade, och för att kunna arbeta riktat med 
att minska utsläppen, gjordes under året en koldioxidberäkning. I 
den ingår utsläpp från nybyggnation, energiförbrukning, transporter, 
livsmedel och restavfall. Utsläpp från konsumtion ingår inte, eftersom 
det är komplext att följa utsläpp genom hela produktionskedjan och 
det finns inte tillgängliga modeller för att beräkna dessa ännu. Med 
dessa avgränsningar beräknades det att Tanums kommun som or-
ganisation släppte ut cirka 5 200 ton koldioxidekvivalenter under år 
2020. Beräkningarna för år 2021 är i skrivande stund inte klara, utan 
redovisas i årets hållbarhetsredovisning.

Under 2021 har kommunerna i Västra Götaland tillsammans 
genomfört klimatlöften, Tanums kommun antog 13 löften. Bland 
löftena fanns åtgärder kring energieffektiviseringar, minskat matsvinn 
och att ställa högre miljökrav i upphandlingar. Alla kommunernas 
genomförda åtgärder beräknas ha minskat utsläppen med 31 113 
ton koldioxidekvivalenter. 

MÅL 12:  EKOLOGISKA LIVSMEDEL 

Till 2024 ska andelen ekologiska livsmedel vara 60 procent, för 
2021 fanns ett delmål om 45 procent, vilket har uppnåtts. 

46 %
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Tanums kommun antog i slutet av 2021 en resepolicy med tillhöran-
de system för klimatväxling av resor. Målet är att ställa om resandet 
och därmed minska koldioxidutsläppen från kommunens verksam-
het. Kommunen har också tagit fram en riktlinje om möjlighet till 
distansarbete. I statistiken över körsträcka per anställd, ser man att 
det har körts relativt lite under året. Detta beror troligen på effekter 
av pandemin. Att arbeta på distans och delta digitalt på möten har 
blivit lättare, något som kan ge effekter bortom pandemin, i form av 
lägre utsläpp från resor.  

För att uppmärksamma klimat- och miljöfrågorna, har kommunen 
under året arrangerat evenemang i samband med Earth Hour, 
Västerhavsveckan, den europeiska mobilitetsveckan och Hållbarhets-
festivalen.

I klimat och miljöstrategin finns ett mål att 50 procent av fordonsflot-
tan ska vara fossilfri till 2024. Detta är en utmaning för kommunen 
eftersom det idag saknas tillräcklig laddinfrastruktur, och den be-
fintliga andelen fossilfria bilar är låg. En utredning påbörjades under 
2021 och ett beslut togs om att ta fram en laddinfrastrukturplan 
under 2022. I dagsläget är 8 av kommunens 120 bilar elbilar. Tanums 
Bostäder har en elbil.

Transporter 2021  2020 2019 2018 2017

Körsträcka* per 
anställd, mil

191 214 259 207 227

* den sammanlagda körsträckan för kommunbilar och privatbilar i tjänst. De kommunala 
bolagen är inte inräknade. 

MÅL 16:  FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål 
och ett medel för hållbar utveckling. Under 2021 
rekryte ra des en trygghetssamordnare för att samordna det 

brotts före byggande och trygghetsskapande arbetet i Tanums 
kommun. Tjänsten är placerad under utvecklingsavdelningen och är 
en viktig funktion sett till utveckling av kommunens hållbarhets - 
 arbete, främst inom den sociala dimensionen. Fokus har bland annat 
varit samordning av underlag från förvaltningarna och förenings liv 
för att synliggöra otrygga fysiska platser kvällstid. Under laget 
resulterade i att trygghetsvärdar togs in. 

Tanums Bostäder har vid åtta tillfällen genomfört trygghetsvand-
ringar i flera bostadsområden under 2021. Fokus vid vandringarna 
var bland annat otrygga platser, mörka stråk, skadegörelse och 
nedskräpning. En omfattande renoveringsinsats har påbörjats av 
området Höjden i Tanumshede. Området är ett socioekonomiskt 
utsatt område och Tanums Bostäders målsättning är att öka känslan 
av trygghet. Renoveringen, som omfattar utvändig renovering av fyra 
huskroppar, kommer att pågå i två år.

Tanum redovisar för året 2021 en minskning i antalet anmälda 
våldsbrott per 1 000 invånare, vid jämförelse med tidigare år. Tanum 
ligger fortsatt under medianvärdet för riket (8,3). Intervallet ligger 
mellan 2,7–17,6. Statistiken om anmälda våldsbrott belyser brottslig-
heten utifrån de brott som anmälts. Kategorin våldsbrott inkluderar 
flera olika brottstyper. Vid tolkning av statistiken bör det tas hänsyn 
till enstaka anmälningar med ett stort antal brott kan ge upphov till 
årliga variationer i statistiken. Även enskilda händelser kan tillfälligt 
påverka statistiken under vissa år.

Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare

År 2021 2020 2019 2018 2017

Tanum 6,2 7,1 6,5 6,1 6,3
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Kommunala bolag

Kommunala bolag i Tanums kommun bidrar till kommunens
utveckling och hjälper till att förverkliga kommunens mål

och ägandet kommer invånarna till nytta. Kommunen äger
ensam Tanums Bostäder AB och Tanums Hamnar AB  

och avfallsbolaget Rambo AB till en fjärdedel.
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Tjurpannan, Grebbestad
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Överskott varje år sedan 2011
Årets resultat uppgår till 515 tkr före skatt och bokslutsdispositioner. 
Resultatet är helt i linje med budget. Fiske- och handelshamnar 
redovisar underskott medan arrende, småbåts- och gästhamnar 
redovisar överskott.

Året som gått
Bolaget har gästhamnar på sju platser i Tanums kommun: Hamburg-
sund, Fjällbacka, Grebbestad, Havstenssund, Kalvö, Sannäs och Resö. 
Antalet gästhamnsnätter har totalt uppgått till 10 850 under 2021. 
Gästhamnarna i Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund och Resö 
drivs av lokala entreprenörer medan övriga hamnar drivs av egen 
personal. 

Bolaget har småbåtshamnar på nio platser: Spånslätt, Hamburgsund, 
Sälvik, Fjällbacka, Kämpersvik, Grebbestad, Edsvik, Havstenssund och 
Resö. Antalet fasta småbåtsplatser uppgår till cirka 1 800. Efterfrågan 
på fasta småbåtsplatser är fortsatt stor. 

Tanums kommun är en av landets största kommuner när det gäller 
fiske, nummer ett räknat efter antalet registrerade fiskebåtar och 
nummer tre räknat efter antalet licensierade yrkesfiskare. Bolaget 
har fiskehamnar i Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad, Havstens-
sund och Resö. 

Under våren 2021 så har det skett renovering av Havstenssunds 
fiskekaj. Kajen har fått nya avkörningsskydd samt nya avbärare och 
gummidäck på yttersidan. Under hösten förstärktes också det norra 
fundamentet som konstaterades dåligt vid besiktningen av funda-
ment som genomfördes under våren. I samband med detta arbete 
uppgraderades också elsystemet.

Arbetet med nya Fjällbacka kaj har fortsatt under året. Projektet hål-
ler tidplan och beräknas att vara färdigställt under juni månad 2022. 
Planeringen för invigningen av kajen har precis startat upp och detta 
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Tanums Hamnar AB 

Tanums Hamnar AB är ett helägt kommunalt bolag som genom avtal med 
Tanums kommun förvaltar kommunens småbåtshamnar, gästhamnar och 

handelshamnar. Utöver detta hyr Tanums Hamnar ut lokaler och arrenderar 
ut mark och vatten i nära anknytning till hamnarna. 

Belopp i tkr

RESULTATR ÄKNING 2021 2020

Intäkter 14 300 13 776

Kostnader -12 888 -12 294

Av- och nedskrivningar -894 -965

Rörelseresultat 517 516

Finansiella poster -2 -116

Resultat före skatt och dispositioner 515 400

Investeringar 974 109

Soliditet, procent 80 66

1 800

arbete kommer att fortsätta under våren 2022. Projektet beräknas 
kunna överlämnas till driftorganisationen i samband med slutbesikt-
ning, innan midsommar 2022.  

Arbetet med att projektera och upphandla nya Hjalmars kaj i Ham-
burgsund har pågått under året, projektstart är planerad till januari 
2022 och projektet beräknas vara färdigställt och klart för överläm-
ning till driftorganisationen i samband med slutbesiktning i slutet på 
maj 2022.

Planering för projektering, upphandling och genomförande av 2022 
investeringsbudget har pågått under hösten, med bland annat utbyte 
av E-ponton och konsolbryggan på Badholmen i Fjällbacka.
Planering pågår också för renovering av serviceanläggningar i 
gästhamnarna inför ny gästhamnsupphandling för verksamhetsåren 
2023–2026.
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Antalet fasta småbåtsplatser, cirka

FISKEKOMMUN
Tanums kommun har flest registrerade fiskebåtar i Sverige och kommer 

på tredje plats i antalet licensierade yrkesfiskare.

Antalet gästhamnsnätter har uppgått  
till 10 850 under 2021. 

1 800 10 850

Ombyggnation av Fjällbacka kaj påbörjades under 2021. Kajen 
kommer bli en mötesplats med flytbrygga, kajplats, lekytor för 
barn och möjlighet till servering av mat. Kajen kommer invigas i 
juni 2022.

Gästhamnar finns på sju 
platser i Tanums kommun: 
Hamburgsund, Fjällbacka, 

Grebbestad, Havstenssund, 
Kalvö, Sannäs och Resö.

7
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Överskott varje år sedan 2002
Årets resultat uppgår till 8 258 tkr före skatt och bokslutsdisposi-
tioner. Resultatet förklaras av en fortsatt god uthyrning och låga 
ränte kostnader, men framförallt redovisas stora reavinster vid för sälj - 
ning av bolagets 16 villatomter på området Anneberg i Grebbe stad 
och två fastigheter i Östad. 

Året som gått
Bolaget förvärvade under 2021 en ny fastighet av Tanums kommun. 
Förvärvet av fastigheten ”Sjökanten” innebär att bostadsbolaget nu 
åter finns etablerat i Hamburgsund. Tanums Bostäder har under den 
senaste 10-årsperioden byggt cirka 200 nya lägenheter och efterfrå-
gan på bostäder är fortsatt stor. I bolagets bostadskö finns idag drygt 
2 500 personer registrerade. 

Bolaget har fortsatt arbetet med att genomföra stora renoverings- 
och underhållsinsatser i bostadsbeståndet. Området Höjden i 
Tanumshede, innefattande ett 60-tal lägenheter i 4 huskroppar, 
har under 2021 genomgått en stor förändring. Samtliga lägenheter 
och bostadshus totalrenoveras. Insatsen beräknas vara klar under 
2022. Utöver det har bland annat ett 50-tal badrumsrenoveringar 
genomförts.            

Under året har markområdet på Anneberg färdigställts. Samtliga 16 
villatomter är sålda och förberedelsearbetet med bolagets nästa ny-
produktion av hyresrätter har påbörjats. Ambitionen är att projektet 
ska kunna startas innan sommaren 2022 och att de 24 lägenheterna 
ska vara klara för inflyttning under våren 2023. Under hösten starta-
de markarbeten på bolagets andra stora markområde i Grebbestad, 
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Tanums Bostäder AB 

Tanums Bostäder AB är ett av Tanums kommun helägt bostadsbolag. Bolagets 
uppdrag är att tillhandahålla bra bostäder för helårsboende i attraktiva lägen och 
till rimliga priser för alla grupper av invånare i Tanum. Tanums Bostäder hade vid 
utgången av 2021 sammanlagt 736 lägenheter och alla har i princip varit uthyrda 

under det gångna året.

Belopp i tkr

RESULTATR ÄKNING 2021 2020

Intäkter 67 594 56 881

Kostnader -37 829 -35 566

Av- och nedskrivningar -14 067 -12 507

Rörelseresultat 15 698 8 807

Finansiella poster -7 440 -7 793

Resultat före skatt och dispositioner 8 258 1 015

Låneskuld 531 880 521 880

Investeringar 75 751 59 809

Soliditet, procent 7,4 6,3

Kuseröd. Försäljningsprocessen av 10 villatomter kommer att starta 
under våren 2022. 

Bolaget har under året arbetat med klimat- och miljöfrågor och lagt 
stort fokus på trygghetsfrågor för hyresgästerna. Bolagets medarbe-
tare har bland annat genomfört ett stort antal trygghetsvandringar i 
bolagets bostadsområden, ökat och förbättrat belysningen i område-
na och arbetat med frågor kring olovlig andrahandsuthyrning.
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Tanums Bostäder AB har under året påbörjat 
en totalrenovering av hyreshusen på Höjden i 
Tanumshede. Bland annat har Furuvägens hyreshus 
fått nya fräscha och moderna fasader.

Under 2021 förvärvade bolaget 27 nya lägenheter  
av kommunen, Sjökanten i Hamburgsund, och  

bolaget har nu totalt 736 lägenheter.

Efterfrågan på lägenheter är stor. Vakansgraden har i  
genomsnitt uppgått till 0,2 procent.

Andelen lägenheter med olika uppvärmningssätt. Inga lägenheter 
värms upp med olja eller el/värmepump. 

FJÄRRVÄRME 
52%

BERGVÄRME
46%

PASSIVHUS 2%

27

0,2 %
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Positivt resultat 2021
Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 9 883 tkr. 
Affärsområdet hushåll (ägarkommunernas renhållningskollektiv) 
redovisar ett underskott på 561 tkr. Justerat för affärsområdet 
hushålls underskott uppgår resultatet i Rambos affärsverksamhet till 
3 011 tkr. 

Tanums renhållningskollektivs underskott uppgår till -1 494 tkr. 
Tanums renhållningskollektiv har ett ackumulerat resultat på -2 300 tkr.

Året som gått
Rambo AB driver idag fyra avfallsanläggningar, sju återvinnings cen-
tra ler, sju Samlaren och ett 50-tal återvinningsstationer. Under 2021 
hanterade Rambo 68 000 ton på bolagets fyra avfallsanläggningar. 
Den av EU beslutade avfallshierarkin utgör utgångspunkten i miljö-
arbetet. Över 99 procent av allt avfall som bolaget omhändertog 
kunde nyttiggöras.

Tyfts nya återvinningsstation, som öppnade 2020, kompletterades 
under 2021 med insamling av textil. Under 2021 har också Tanums 
arbetsmarknadsenhet haft totalt nio ungdomar som arbetat på 
återvinningscentralen för ett ökat återbruk och ökad textilinsamling. 
På avfallsanläggningen har sorteringsplattan renoverats, nytt 
energieffektivt värmesystem, armaturer och oljeavskiljare har 
installerats samt en materialsorterare köpts in. 

Mängden förpackningar som tas hand av Förpackningsinsamlingen 
och materialåtervinns i Rambos fyra kommuner har kontinuerligt 
ökat under flera år, likaså under 2021. Under 2021 hanterade 
Rambo AB totalt 68 000 ton avfall, varav cirka 16 000 ton på Tyfts 
avfallsanläggning. Därutöver har 13 000 ton slam transporterats i 
Tanums kommun av Rambos slamsugarfordon. 

KOMMUNALA BOLAG 

Rambo AB

Rambo AB bildades 1981 och ägs gemensamt av de fyra kommunerna Lysekil, 
Munkedal, Sotenäs och Tanum. Tanums ägarandel uppgår till 25 procent.  

Bolagets syfte är att ombesörja miljöriktig avfallshantering och att  
tillhandahålla återvinnings- och miljötjänster. 

Belopp i tkr

RESULTATR ÄKNING 2021 2020

Intäkter 191 034 174 665

Kostnader -166 331 -154 690

Avskrivningar -14 753 -13 456

Rörelseresultat 9 950 6 519

Finansiella poster -67 -259

Resultat efter finansiella poster 9 883 6 260

Investeringar 20 717 10 305

Soliditet, procent 55 40

Samlaren finns utplacerad i sju mat
affärer och invånarna har där möjlighet 
att lämna ljuskällor, batterier och smått 
elavfall. Tre av Samlaren finns i Tanums 
kommun; på ICA i Grebbestad, Konsum 
i Fjällbacka och COOP på Tanum 
Shoppingcenter.
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Under 2021 hanterade Rambo AB totalt 68 000 ton avfall,  
varav 16 000 ton för Tanums kommun.

68 000
99 procent av allt avfall som Rambo AB  

omhändertog kunde nyttiggöras.

41 procent av avfallet återvinns.

99 %

Den nya återvinningsstationen på Tyft 
invigdes under 2020 och är uppskattad och 
välbesökt. Under 2021 kompletterades den 

med insamling för textil.

41%

Tyfts nya återvinningsstation öppnades 2020 och kompletterades 
under 2021 med insamling av textil.

Textil
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Förvaltnings- 
berättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande  
bild av Tanums kommuns verksamhet det gångna året.  
Förvaltningsberättelsen ska ge en bild av den samlade  

kommunala verksamheten, oberoende av hur  
verksamheten är organiserad. 
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Koncernen

Belopp i tkr 2021 2020 2019

Verksamhetens intäkter 368 913 348 126 334 969

Verksamhetens kostnader -1 068 959 -1 038 671 -1 006 947

– varav jämförelsestörande 
post

33 700 - -

Årets resultat 63 740 33 352 4 981

Soliditet 23,6% 21,8% 22,7%

Soliditet inklusive totala  
pensionsförpliktelser

13,1% 10,6% 9,7%

Investeringar (brutto) 190 026 249 701 250 052

Självfinansieringsgrad 59,9% 37,8% 21,0%

Långfristig låneskuld 1 412 903 1 349 834 1 178 674

Tanums kommun

Belopp i tkr 2021 2020 2019

Folkmängd 12 965 12 912 12 841

Kommunal skattesats 21,56 21,56 21,56

Verksamhetens intäkter 298 792 263 638 264 041

Verksamhetens kostnader -1 016 618 -981 971 -950 704

varav jämförelsestörande 
post

33 700 - -

Årets resultat 73 553 32 289 4 093

Soliditet 31,5% 28,6% 30,2%

Soliditet inklusive totala  
pensionsförpliktelser

17,3% 13,3% 12,2%

Investeringar (brutto) 139 318 187 177 199 543

Självfinansieringsgrad 50,6% 54,2% 24,6%

Långfristig låneskuld 875 948 821 640 719 329

Hemtjänsttimmar, inklusive 
sommargäster (antal)

75 365 70 157 71 299

Personer med hemtjänst 
(antal)

245 215 235

Särskilt boende antal  
befintliga platser

163 163 163

Elever grundskola (antal) 1 346 1 326 1 334

Barn i barnomsorg (antal) 1 165 1 175 1 194

Elever gymnasieskola (antal) 389 378 391

Bygglov enbostadshus,  
inklusive fritidshus (antal)

128 105 122

Inspektioner livsmedel (antal) 202 112 149

Fastighetslokaler, förvaltad 
yta m2 84 086 87 788 86 515

Såld vattenmängd m3 766 710 753 000 694 930

Koncernen har varje år den senaste treårsperioden redovisat positiva 
resultat. För 2021 uppgår koncernens resultat till 63,7 mnkr där kom-
munen och samtliga bolag som ingår i koncernen redovisar positivt 
resultat. Årets starka resultat förklaras främst av kommunens resultat 
som beror på högre skatteintäkter och statsbidrag, realisationsvinst 
samt att kommunen övertagit vägrätter från Trafikverket. Dessa redo-
visas som jämförelsestörande post i tabellen nedan. 

Koncernens investeringar har minskat från 249,7 mnkr till 190,0 mnkr 
för 2021. De två senaste årens högre investeringsutgifter har även 
inneburit att långfristig låneskuld ökat och uppgår till 1 412,9 mnkr 
2021. Koncernens höga investeringsnivå de senaste åren har sänkt 

soliditeten, under 2021 sker dock en ökning med 1,7 procentenheter 
till 23,6 procent, vilket beror på tillgångsökning genom investeringar 
samt övertagna vägrätter. Soliditeten inklusive samtliga pensions-
åtaganden ökar, vilket också förklaras av att ansvarsförbindelsen för 
pensionsåtagande minskat de senaste åren.

Koncernens självfinansieringsgrad 2021 uppgår till 59,9 procent, 
vilket är en förbättring jämfört med 2019 då nivån var 21,0 procent. 
Kommunens självfinansieringsgrad uppgår till 50,6 procent, vilket 
också det är en förbättring jämfört med nivån 2019. Detta förklaras 
av 2021 års starka resultat. År 2019 hade kommunen både höga 
investeringar och ett svagt resultat.

Översikt över verksamhetens utveckling
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Kommunens organisation
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i Tanums 
kommun. I fullmäktige finns 41 ledamöter och 25 ersättare som väljs 
direkt av väljarna i allmänna val vart fjärde år. Fullmäktige leds av ett 
presidium som består av ordförande AnnMarie Olofsson (C), 1:e 
vice ordförande Claes G Hansson (M) och 2:e vice ordförande Ronny 
Larsson (S).

MANDAT I  KOMMUNFULLMÄKTIGE 
(1 november 2018 – 31 oktober 2022)

Moderaterna 12
Centerpartiet 8
Liberalerna 3
Kristdemokraterna 1
Socialdemokraterna 9
Miljöpartiet de gröna 1
Vänsterpartiet 2
Sverigedemokraterna 5

POLITISK MAJORITET
Moderaterna, centerpartiet, liberalerna och kristdemokraterna 
samarbetar och utgör den styrande majoriteten. Dessa partier har 
tillsammans 24 av kommunfullmäktiges 41 mandat.

Majoriteten innehar samtliga ordförandeposter i fullmäktige, nämn-
der och styrelser. Moderaterna innehar posten som kommunstyrel-
sens ordförande/kommunalråd.

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings-
organ. Den har till uppgift att leda och samordna planeringen av 
kommunens ekonomi och verksamhet.

KOMMUNALA NÄMNDER
Kommunens nämndsorganisation är fastställd av kommunfullmäkti-
ge. För alla nämnder finns ett reglemente som anger vilket ansvars-
område varje nämnd har. Nämnderna ska följa de mål och riktlinjer 
som fullmäktige bestämt och det ska ske inom de ekonomiska ramar 
som kommunfullmäktige angivit. Nämnderna är ansvariga gentemot 
fullmäktige och ska regelbundet rapportera om sin verksamhet till 
fullmäktige.

Koncernen Tanums kommun

Förutom kommunen omfattar koncernen följande bolag:

TANUMS BOSTÄDER AB
Tanums Bostäder AB bildades 1995 då merparten av de fastigheter 
som ägdes av Stiftelsen Tanums Bostäder överfördes till Tanums 
Bostäder AB. Bolaget som är helägt av Tanums kommun ska äga, 
förvalta och hyra ut bostäder och fastigheter i Tanums kommun. 
Tanums Bostäder har totalt 736 lägenheter i Tanumshede, Östad, 
Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund.

TANUMS HAMNAR AB
Bolaget, som är helägt av Tanums kommun, bildades 2006 för att 
från och med 2007 sköta kommunens hamn- och turismfrågor. Bo-
laget har tecknat ett förvaltningsavtal med Tanums kommun i vilket 
verksamhetsuppdraget preciseras. 

Från och med 2011 är Tanums Hamnar AB ett renodlat hamnbolag 
då turismfrågorna överförts till Tanum Turist ekonomiska förening. 

RAMBO AB
Regional avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (RAMBO) är ett 
kommunalt avfallsbolag som ägs gemensamt av Lysekils, Sotenäs, 
Tanums och Munkedals kommuner. Bolaget bildades 1981. Tanums 
kommun gick in som ägare 2002. Tanums ägarandel uppgår till 25 
procent.

Rambo AB har i uppdrag att med iakttagande av kommunal likställig-
hets- och självkostnadsprincip ombesörja miljöriktig avfallshantering 
och att tillhandahålla återvinnings- och miljötjänster enligt miljöbal-
ken och annan lagstiftning.

Kommunfullmäktige

Revisorer Överförmyndare

Valberedning Valnämnd

Kommunstyrelse Miljö- och byggnadsnämnd

Teknisk nämnd Omsorgsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd

Den kommunala koncernen
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Samhällsekonomi

Pandemin har under 2021 varit långt ifrån över och har haft be-
tydande påverkan. Under hösten 2021 förväntades en nedgång i 
smittspridning, istället ökade smittspridningen markant vilket innebar 
att en stor mängd restriktioner återinfördes. Dessa låg sedan kvar en 
bit in på det nya året.  

Under året som gått har ett antal omfattande insatser genomförts 
för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin. Centralbankernas 
styrräntor har sänkts, regeringar har igångsatt omfattande krisåtgär-
der och bedrivit en expansiv finanspolitik. Det har medfört att vänd-
ningen i ekonomin har gått snabbt, mycket tack vare stimulanserna 
i omvärlden och i Sverige. Det kraftiga fallet i omvärldens BNP under 
inledningen av pandemin är till stor del återhämtat. Allt fler länder 
bedömer nu att covid-19 inte är en samhällsfarlig sjukdom och tar 
bort återstående restriktioner och förutsättningarna för att inte 
minst hushållens konsumtion ska utvecklas starkt är goda.

Den ryska invasionen av Ukraina påverkar genom ökad oro för sti-
gande inflation och ökade räntor. Trots att Sverige har ett marginellt 
handelsutbyte med Ryssland kan vissa branscher ändå drabbas. Pris 
på olja, gas och kol har ökat markant och påverkar branscher med 
stora behov av energi för sin verksamhet. Även livsmedelspriserna 
beräknas stiga. 

Kommunsektorn

Kommunsektorns resultat 2021 beräknas bli mycket starkt. Kommu-
ner som redovisar underskott kommer att minska. De ekonomiska 
förutsättningarna för kommunerna har för de närmaste åren sett 
förhållandevis goda ut med en beräknad stark utveckling av skatte-
intäkter. Bedömningen nu är att då Sveriges export till Ryssland är 
marginell kommer antalet arbetade timmar inte att påverkas märk-
bart till följd av kriget. Däremot kan skatteintäkterna öka långsamma-
re beroende på hur andra länders ekonomier och världsekonomin 
påverkas av kriget.

Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning

Senaste befolkningsprognosen visar på en svagare utveckling 
framförallt i den yngre åldersgruppen. Det innebär att demografiska 
behovsförändringar sjunker till nivå motsvarande utvecklingen under 
2000-talets första årtionde. Kommunsektorns investeringsvolymer 
har ökat kraftigt de senaste åren. Om investeringsplanerna kommer 
att påverkas av svagare utveckling av befolkning är oklart. Många 
kommuner har stora behov för upprustning av befintliga anläggning-
ar men också för investeringar i infrastruktur, VA, bostäder, skolor 
och förskolor. Den högre graden av investeringar har inneburit en 
ökad låneskuld i kommunsektorn. Totalt ökade låneskulden med 39 
miljarder kronor i kommunsektorn 2020. Vid utgången av 2020 upp-
gick skulden till 768 miljarder kronor. Med stigande inflation påverkas 
de långa räntorna och det kommer sannolikt bli dyrare att låna.

Befolkning

Tanums invånarantal ökade under 2021 med 53 personer och uppgick 
vid årsskiftet till 12 965 personer. Befolkningsökningen beror på ett 
inflyttningsöverskott. Bortsett från mindre flyttningsunderskott 2005 
och 2012 har Tanum haft ett positivt flyttnetto varje år sedan 1997. 
Födelsenettot har varit negativt varje år sedan 1993. Under 2021 
föddes 95 personer i Tanum. Sedan 2012 har befolkningen ökat med 
695 personer.

Antal 2021 2020 2019

Invånare totalt 12 965 12 912 12 841

0-19 år 2 612 2 616 2 625

20-64 år 6 515 6 564 6 530

65+år 3 838 3 732 3 686

65-79 år 2 895 2 832 2 774

80+ år 943 900 912

Flyttningsnetto 103 119 9

Födelsenetto -62 -53 -46
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Händelser av väsentlig betydelse

Under 2021 beslutade regeringen att Tanums kommun övertar 
vägrätter från Trafikverket. Övertagandet innebär att kommunen 
framöver har underhållsansvar för ytterligare cirka 14 kilometer väg. 
Vidare innebär övertagande att kommunens tillgångar ökar med cirka 
33 mnkr vilket genererar ökade avskrivningar för kommande år. Under 
året såldes en fastighet i Hamburgsund till kommunens bostadsbolag, 
med en realisationsvinst för kommunen på cirka 20 mnkr.

Under hösten 2021 antogs ny taxa för handläggning inom plan- och 
bygglagen baserad på underlag från Sveriges Kommuner och Regio-
ner. 

Kommunfullmäktige beslutade under hösten om försäljning av tomt-
rätt vid TanumStrand. Försäljning sker under 2022. Vid försäljning 
kvarstår krav på köparen bland annat om allmänhetens tillgänglighet 
till områdets utemiljöer, att inomhusbadet ska tillgodose kommun-
invånarnas och skolans behov av inomhusbad hela året samt att 
hamnen ska ha en gästhamnsinriktning. Överlåtelsen uppgår till cirka 
25 mnkr.  

Den enskilt viktigaste händelsen för nämnderna har under året varit 
den pågående coronapandemin och det arbete som bedrivits med 
anledning av pandemin. Se särskilt avsnitt i årsredovisningen. I övrigt 
har inte några köp, försäljningar, etableringar, nedläggning av verksam-

het, omstruktureringar, ingångna avtal eller betydande rättstvister haft 
någon väsentlig påverkan på verksamheten.

Tanums kommun har liksom många andra kommuner en omfattande 
investeringsverksamhet, däremot så sjunker investeringsutgifterna 
något under 2021 jämfört med föregående år. Under 2021 uppgår 
investeringsutgifterna till 139 mnkr. För de senaste tre åren uppgår 
kommunens investeringar till 526,0 mnkr. Investeringar i VA-anlägg-
ningar har gjorts med 50,1 mnkr medan investeringar i kommunens 
fastigheter gjorts med totalt 26,8 mnkr. Investeringar i hamnanlägg-
ningar utgjorde 34,9 mnkr. 

Större investeringsprojekt under året har bland annat varit anläggande 
av ny kaj i Fjällbacka. Pålning har genomförts för att ge ett stabilt 
underlag för grundläggningen av kajen, som sedan ska färdigställas 
med plantering och dekor. Projektet slutförs i maj 2022. Överförings-
ledningar för dricksvatten och avlopp har anlagts mellan Fjällbacka och 
Kämpersvik. Innan avloppsvattnet kan pumpas till Bodalen återstår 
anläggning av ledningar från Fjällbacka kaj upp till nuvarande renings-
verket, samt ombyggnad av reningsverket till pumpstation. 

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till sammanlagt cirka 260,0 
mnkr. Investeringsvolymen 2021 innebär att beslutade men ej utförda 
investeringar uppgår till cirka 120 mnkr. 

Styrning

Kommunfullmäktige har fastställt en budget för 2021. Beslutet 
innehåller bland annat budgetramar för 2021 och investeringsbud-
get för åren 2021–2023, där 2022–2023 är att betrakta som plane-
ringsår. Varje nämnd erhåller en budgetram som är en nettoram. 
Nämndens ekonomiska ansvar baseras på denna nettoram. Ansvarig 
nämnd har rätt att disponera resurser inom tilldelad budget. Ramen 
innehåller kompensation för löne- och prisökningar samt justeringar 
på grund av vissa verksamhetsförändringar. Ramarna har beräknats 
utifrån av kommunfullmäktige fastställd kompletteringsbudget för 
2020. Barn- och utbildningsnämndens samt omsorgsnämndens ram 
har justerats avseende volymförändringar.

Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska 
det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som 
verksamhet. Tanums kommun har definierat ”god ekonomisk hus-
hållning” som att varje generation ska bära kostnaden för den service 
som den konsumerar. För att uppnå detta fastställer kommunfull-
mäktige ett övergripande ekonomiskt mål som består av två delmål, 
dels ett resultatmål, dels ett investeringsmål. Kommunfullmäktige be-
slutar även i budgeten om ett antal prioriterade verksamhetsmål. De 
prioriterade målen beskriver vad kommunens olika verksamheter ska 
uppnå och ska ses som den samlade övergripande målsättningen för 
kommunen som helhet. För varje prioriterat verksamhetsmål finns 
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en eller flera indikatorer som används för att avgöra om verksam-
hetsmålet är uppfyllt eller inte.

Enligt ”Reglemente för intern kontroll” för Tanums kommun har varje 
nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
inom nämndens verksamhetsområde. Respektive nämnd ska 
upprätta en internkontrollplan som fastställer vilka områden som 
ska ingå i årets granskning. Kommunstyrelsen fastställer minst tre 
granskningsområden som är obligatoriska för nämnderna. Nämnder-
nas framtagande av internkontrollplan ska föregås av en riskanalys 
som visar varför aktuellt urval av kontroller är gjorda. Nämnderna 
avrapporterar utförd internkontroll till kommunstyrelsen.

Uppföljning
FINANSIELL ANALYSMODELL
Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till resultat
räkning, kassaflödesrapport, balansräkning samt driftredovisning. 
Därtill görs en särskild analys över vilka risker kommunen är expone-
rad för. Den finansiella analysen ska utvärdera kontrollen över den 
finansiella utvecklingen, långsiktig och kortsiktig betalningsberedskap 
och riskförhållande. I den finansiella analysen görs en avstämning 
mot kommunens övergripande ekonomiska mål och det lagstadgade 
balanskravet. I analysen ska kommunens förmåga att leva upp till 
detta framgå.

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER
I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsredovisningen 
följs ett antal övergripande redovisningsprinciper vilka skapar ett 
normverk som styr innehållet i redovisningsrapporterna. Analysen av 
den finansiella ställningen och utvecklingen baseras på antagandet att 
dessa principer har följts. Principerna är följande:

• Principen om pågående verksamhet
• Objektivitetsprincipen
• Försiktighetsprincipen
• Matchningsprincipen
• Principen om öppenhet

De principer som tillämpas leder till att en återhållsam bild av 
kommunernas ekonomi redovisas. Detta innebär exempelvis att 
skuldredovisning ska ske i enlighet med såväl försiktighetsprincipen 
som matchningsprincipen. Vidare innebär de etablerade principerna 
att värdering av tillgångar ska ske med försiktighet. En tillämpning av 
god redovisningssed innebär således att den ekonomiska redovis-
ningen ger en försiktig och restriktiv beskrivning av utvecklingen och 
situationen.

TILLÄMPNING AV REDOVISNINGSPRINCIPER
Kommunen har inga kontrakt avseende leasing av maskiner och 
inventarier eller hyra av fastigheter, där kommunen i allt väsentligt 
intar samma ställning som vid direkt ägande av tillgångarna, så kallad 
finansiell leasing. Kommunen leasar bilar, dessa har kommunen valt 
att behandla som operationell leasing med hänvisning till värde samt 
leasingtid. Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:  
3 393 tkr inom ett år och 2 697 tkr senare än ett år dock innan fem 
år. Inga förfall efter fem år. Tanums kommun hyr kontorslokaler i 
Tedacthuset. Avtalstiden är 20 år med möjlighet att säga upp avtalet 

efter tio respektive 15 år. Avtalet är att se som operationell leasing 
eftersom leasingperioden inte omfattar objektets ekonomiska livs-
längd. Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande: 3 579 tkr 
inom ett år, 14 316 tkr senare än ett år dock innan fem år och 10 737 
tkr efter fem år.

Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen”. 
Skandia sköter kommunens pensionsadministration och deras be-
räkning har använts för att ta fram skuldens storlek.

Kommun och bolag använder endast ränteswappar som finansiellt 
instrument för att säkra ränterisk. I not 17 görs en beskrivning av 
vilka säkringsrelationer avseende swappar som fanns utestående 
på balansdagen. Varken Tanums Bostäder AB eller kommunen 
har förtidsinlöst eller förlängt några swapkontrakt under perioden. 
Kommun har upprättat en dokumentation av säkringsredovisningen. 
Koncernens totala swapkontrakt kan matchas mot lån vars ränta 
sätts mot STIBOR även om denna är lägre än noll, vilket innebär att 
säkring föreligger även vid negativ STIBOR.

Kommunen tillämpar alternativ metod avseende lånekostnader. 
Detta innebär att lånekostnader belastar anskaffningsvärdet för 
pågående investeringsprojekt. Det totala räntebelopp som belastat 
investeringar under 2021 uppgår till 1 036 tkr. Räntan som används 
är kommunens genomsnittliga räntekostnad på lån från kreditinstitut 
Avskrivning på kommunens anläggningstillgångar görs enligt meto-
den rak avskrivning på historiska anskaffningsvärden.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: inventarier 
3, 5, 10 år samt för byggnader och tekniska anläggningar 10, 15, 20, 
25, 30, 33 och 50 år. En individuell bedömning av nyttjandeperioden 
görs, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskriv-
ningstider. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns 
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till exempel 
verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsförändring-
ar). En faktisk bedömning av återstående avskrivningstid görs årligen 
för ett antal objekt. För tillgångar med identifierbara komponenter 
med olika nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning. Från 
och med 2014 på alla nya investeringar och på befintliga anlägg-
ningstillgångar infördes komponentavskrivning från och med 2015. 

Kommunens bedömning av vad som anses vara inventarier är satt till 
ett basbelopp och en ekonomisk livslängd på minst tre år.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING (KONCERNREDOVISNING)
Koncernen Tanums kommun omfattar aktiebolag i vilka kommunen har 
ett bestämmande eller väsentligt inflytande. I koncernredovisningen 
för 2021 ingår Tanums Bostäder AB och Tanums Hamnar AB till 100 
procent samt RAMBO AB med 25 procent. Koncernredovisningen har 
upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Ut-
gångspunkten för koncernbokslutet är balans- och resultaträkningarna 
för kommunen och dotterföretagen. Konsolideringen av koncernbok-
slutet för år 2021 bygger på preliminärt bokslut för Tanums Bostäder 
AB, Tanums Hamnar AB och RAMBO AB. Interna mellanhavanden 
mellan de i koncernen ingående enheterna har i allt väsentligt elimine-
rats. Kommunens redovisningsprinciper tillämpas vid upprättande av 
koncernredovisning. Vid konsolideringen har inga större eliminerings-
differenser identifierats. 
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God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska 
det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som 
verksamhet. Tanums kommun har definierat ”god ekonomisk hus-
hållning” som att varje generation ska bära kostnaden för den service 
som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också 
kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadsef-
fektivt och ändamålsenligt sätt.

EKONOMI
Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån genera-
tionsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden 
för den service som den konsumerar och inte belasta kommande 
generationer med kostnader eller åtaganden. 

Övergripande ekonomiskt mål
Målsättning
Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån genera-
tionsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden 
för den service som den konsumerar och inte belasta kommande 
generationer med kostnader eller åtaganden. 

• Resultatet ska varje år uppgå till minst 20 mnkr.

• Nettoinvesteringarna får inte överstiga 850 mnkr under perioden 
2021–2023.

Måluppfyllelse
• Resultatmål, resultatet i bokslut 2021 uppgick till 73,6 mnkr (8,5 

procent av skatteintäkter och statsbidrag). Målet är uppfyllt. 

• Investeringsmål, nettoinvesteringar uppgick 2021 till 139,3 mnkr. 
Beslutade, ej upparbetade investeringsutgifter, uppgår till cirka 
120 mnkr. Investeringsbudget för 2022 är beslutad till 296,4 
mnkr och investeringsplan för 2023 till 252,7 mnkr. Målet är 
uppfyllt. 

Det innebär att kommunen uppfyller målet för god ekonomisk hus-
hållning avseende det finansiella perspektivet.   

RESULTAT 2021-2015
MNKR

  80 

100 

  60 

  40 

  20 

    0 

2017 20152018 2016201920202021

Boende
Målsättning
Det ska byggas 300 bostäder under mandatperioden, 
2019–2022. Det ska finnas villatomter till försäljning i kommu-
nens större samhällen. Kommunala villatomter ska säljas till 
marknadsmässiga priser. 

Indikatorer:

• Antal färdigställda bostäder under året/mandatperioden 
ska uppgå till 300.

• Villatomter till försäljning per den 31 december respektive år.

Måluppfyllelse

• Under 2019 färdigställdes 125 nya bostäder, under 2020 
färdigställdes 164 nya bostäder och under 2021 färdigställ-
des 130 nya bostäder. Sammantaget för mandatperioden 
har 419 bostäder färdigställts, målet om 300 nya bostäder 
under mandatperioden har uppnåtts. 151
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ANTAL FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2017–2021

• Det finns för närvarande tomter till försäljning i alla större 
samhällen i kommunen. De kommunala tomterna säljs till 
marknadsmässiga priser. Målsättningen att det ska finnas 
villatomter till försäljning i kommunens större samhällen är 
uppfylld.

Sammantaget är målsättningen för området Bostäder  
uppfylld.  
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Näringsliv
Målsättning
Kommunen ska skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen 
genom att förbättra företagsklimatet och utveckla myndig-
hetsutövningen utifrån företagarnas behov. Tanum ska under 
mandatperioden 2019–2022 nå placering bland de 100 bästa 
i Svenskt Näringslivs ranking. Det genomsnittliga resultatet för 
de tre senaste åren för det sammanfattande nöjdkundindexet 
(NKI) i SKR:s Insiktsmätning ska vara minst 70.

Indikatorer:

• Antal nystartade företag under året.
• Placering i Svenskt Näringslivs ranking.
• Sammanvägt index i SKR:s Insiktsmätning, genomsnitt de 

tre senaste åren. 

Måluppfyllelse
• Tanum tillhör en av de kommuner i Sverige där det finns 

flest företag per 1 000 invånare. Totalt finns det cirka 2 600 
företag i kommunen. Under 2021 startades det 113 nya 
företag i Tanum vilket gör Tanum till en av de kommuner i 
länet där det skapas flest nya företag.

• Tanums kommun klättrade under perioden 2015–2018 
från plats 228 till plats 143 i Svensk Näringslivs mätning. För 
2020 placerade sig Tanum på plats 140 och i årets rankning 
har Tanums kommun klättrat 53 placeringar och förbättrat 
sitt resultat på samtliga frågor. Nu rankas kommunen på 
plats 87 av Sveriges 290 kommuner, och målet att hamna 
bland de 100 bästa har uppnåtts. 

• I SKR:s Insiktsmätning 2020 ökade Tanum nöjdkundindex 
med två enheter och ligger i mätningen på index 71. För 
åren 2018–2020 uppgår det genomsnittliga resultatet i 
Insiktsmätningen till 70 vilket är i nivå med målet på 70.

* Mätning för 2021 är ej publicerad, årets utfall indikerar ett index på 70.

ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG UNDER ÅRET

SVENSKT NÄRINGSLIVS RANKING

INSIKTSMÄTNING (SKR),  
myndighetsutövning,  sammanvägt index 1-100 
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Infrastruktur
Målsättning
Minst 90 procent av hushållen i Tanum ska ha möjlighet till 
bredbandsanslutning. Infrastrukturen i kustsamhällena ska 
förbättras.

Indikatorer:

• Utbyggnad förbättringar av gator, samt gång- och cykelleder. 
• Andel hushåll som har möjlighet till bredbandsanslutning 

med en kapacitet av minst 100 Mbit per sekund. 

Måluppfyllelse

• Under 2021 har cirka 6,5 mnkr investerats i gång- och 
cykelleder. En gång- och cykelled från kommungränsen 
i söder till Gerlesborg har färdigställts samt etapp 1 av 
sträckningen mellan Fjällbacka-Grebbestad. 

• Telia erbjuder fiberanslutning till fastigheter i Grebbestad, 
Fjällbacka och Tanumshede. I Tanum har 95 procent av 
hushållen möjlighet till bredbandsanslutning via fiber.

Målsättningen för området Infrastruktur är uppfylld.  

ANDEL AV HUSHÅLLEN MED TILLGÅNG TILL  
BREDBAND 100 MBIT/SEK.

Sammantaget är målsättningen för området Näringsliv  
uppfylld.  

95%
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Fysisk planering
Målsättning
Kommunen ska ha en god planeringsberedskap som möjliggör 
en långsiktig hållbar utveckling i hela kommunen och som stär-
ker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande 
landsbygd. 

Indikatorer:

• Minst sju detaljplaner ska i genomsnitt antas per år sett 
över en treårsperiod.

• Antagna detaljplaner under året ska minst möjliggöra 75 
bostäder. 

• Det ska finnas säljbar verksamhetsmark i kommunens 
större samhällen.

Måluppfyllelse
• För närvarande pågår arbete med ett 30-tal olika detaljpla-

ner. Planer som skapar möjlighet till nya bostäder och verk-
samhetsmark prioriteras. Under 2021 har sju detaljplaner 
antagits. Sett överperioden 2018–2021 har det antagits fem 
detaljplaner i genomsnitt per år. 

• Under 2021 har 130 bostäder möjliggjorts genom antagan-
de av nya detaljplaner.

• För närvarande finns färdigställd verksamhetsmark endast i 
begränsad omfattning i kommunens fyra största samhällen. 

Service
Målsättning
Tillgänglighet och service i alla kontakter ska ständigt förbättras. 
Genom att aktivt kommunicera med invånare och intressenter 
ska kommunen underlätta och påskynda ärendehanteringen. 

Indikatorer

• Tillgänglighet per telefoni ska uppgå till minst 80 procent.
• Andelen inkommande e-post som besvaras inom ett dygn 

ska uppgå till minst 95 procent.
• Sammanvägt index i SKR:s Insiktsmätning (genomsnitt de 

tre senaste åren) ska vara minst 70.

Måluppfyllelse
• Andelen som fick svar på en enkel fråga inom 60 sekunder 

uppgick i 2021 års mätning till 56 procent. Målet är inte 
uppnått. 

• Andelen inkommande e-post som besvaras inom ett dygn 
uppgick till 100 procent. Målet är därmed uppnått. 

• I SKR:s Insiktsmätning 2020 ökade Tanum nöjdkundindex 
till index på 71. För åren 2018–2020 uppgår det genom-
snittliga resultatet i Insiktsmätningen till 70 vilket är i nivå 
med målet på 70. 

* Mätning för 2021 är ej publicerad, årets utfall indikerar ett index på 70.

Målsättningen för området service är uppfylld.  

ANTAL FÄRDIGSTÄLLDA DETALJPLANER

TILLGÄNGLIGHET TELEFON
Andel svar på enkel fråga inom 60 sekunder (KKiK), procent

TILLGÄNGLIGHET E-POST
Andel svar inom 1 dygn (KKiK) ,  procent

INSIKTSMÄTNING (SKR),  
myndighetsutövning,  sammanvägt index 1-100 

ANTAL BOSTÄDER SOM FÄRDIGSTÄLLDA  
DETALJPLANER MÖJLIGGÖR
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Under 2021 antogs en detaljplan som möjliggör verksamhets-
mark i Fjällbacka. Planering pågår för framtagande av verksam-
hetsmark i Tanumshede, Grebbestad och Hamburgsund.

Målsättningen för området Fysisk planering är inte uppfylld.  
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Utbildning
Målsättning
Verksamheten ska fokusera på kunskap, trygghet, trivsel och 
respekt. Alla barn och elever ska bli behöriga till nästa nivå. 

Indikatorer

• Andelen av de elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov 
(nationella prov) och som klarat alla delprov för ämnespro-
vet i svenska och svenska som andraspråk ska vara lägst  
75 procent som ett genomsnitt de senaste tre åren.

• Andelen av de elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov 
(nationella prov) och som klarat alla delprov för ämnespro-
vet i matematik ska vara lägst 75 procent som ett genom-
snitt de senaste tre året.

• Andelen elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven 
(A-E) i alla ämnen ska vara lägst 80 som ett genomsnitt de 
tre senaste åren. 

• Andelen elever som avslutar årskurs 9 och som är behöriga 
till ett högskoleförberedande program eller ett yrkes-
program på gymnasiet ska vara lägst 85 procent som ett 
genomsnitt de tre senaste åren. 

• Andelen elever (exklusive IM) som fullföljer gymnasiet och 
erhåller examen inom tre år ska vara lägst 75 procent mätt 
som ett genomsnitt de tre senaste åren. 

• I Skolinspektionens enkät som görs om nöjdhet för årskurs 
9 ska lägst medelvärde 7,0 uppnås.

Måluppfyllelse

• För årskurs 3 har nationella prov genomförts i skolan men 
inte inrapporterats in då det inte var obligatoriskt. Målet 
kan därav inte utvärderas. 

• Andelen elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven 
redovisas för de senaste tre åren med 76 procent och 
understiger därmed målvärdet. 

• Andelen elever som avslutar årskurs 9 och är behöriga till 
högskoleförberedande program uppgår i genomsnitt för 
åren 2019–2021 till 85 procent och uppnår därmed målet. 

• Elever som fullföljer gymnasiet inom tre år uppgår i ge-
nomsnitt för åren 2019–2021 på 78 procent och uppnår 
uppsatt mål. 

• För innevarande läsår har enkät om nöjdhet gjorts i 
Tanums kommun. Resultatet är 6,2 på en tio gradig 
skala. Enkäten gjordes när många elever hade när- och 
fjärrundervisning samtidigt som en oro fanns på skolorna. 
Resultatet uppfyller inte målet.

Målsättningen för området Utbildning är inte uppfylld.  

ANDELEN ELEVER SOM AVSLUTAR ÅRSKURS 9 OCH 
ÄR BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PRO-
GRAM ELLER ETT YRKESPROGRAM PÅ GYMNASIET. 
SNITT TRE SENASTE ÅREN

ANDELEN ELEVER SOM FULLFÖLJER GYMNASIET OCH 
ERHÅLLER EXAMEN INOM TRE ÅR. SNITT TRE SENASTE 
ÅREN

85%

78%
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Äldreomsorg
Målsättning
Verksamheten ska präglas av en god och säker omsorg, vård 
och service för att äldre och funktionshindrade ska ges ett 
gott liv med trygghet i sin livssituation. Alla ska bemötas med 
respekt och värdighet utifrån sina individuella förutsättningar 
och behov. Äldreboende ska finnas i flera orter. För äldre ska 
det finnas boenden med olika boendeformer. 

Indikatorer

• Serviceutbudet på särskilt boende ska uppgå till minst 
index 65 i mätningen ”Kommunens kvalitet i korthet, KKiK”.

• Antal personal som möter vårdtagare i hemtjänsten under 
en 14-dagarsperiod ska vara högst 15.

• I Socialstyrelsens mätning över brukarnöjdhet ska Tanum 
uppnå lägst nöjdbrukarindex 85 för särskilt boende och 
lägst nöjdbrukarindex 85 inom hemtjänst. 

Personal
Målsättning
Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättning och 
tillsammans leder de till utveckling, hälsa, effektivitet och god 
kvalitet i verksamheten. 

Indikatorer

• Nöjd-medarbetarindex (HME) ska vara bättre än det ge-
nomsnittliga värdet i Sverige.

• Sjukfrånvaron ska vara lägre än den genomsnittliga sjuk-
frånvaron för Sveriges kommuner.

• Antalet personer med heltidsanställning ska öka med 100 
stycken under åren 2019–2021.

Måluppfyllelse
• Serviceutbudet i särskilt boende uppgick till index 92, en 

ökning jämfört med 2020 då index var 60. Det placerar 
Tanum på tolfte bästa resultat i riket (snittet i Sverige är 51). 
Målvärdet är uppnått. 

• Under 2021 mötte omsorgstagaren i hemtjänsten i snitt 
15 personer under en tvåveckorsperiod, vilket innebar att 
målvärdet om högst 15 uppnåddes. Även här skedde en 
förbättring jämfört med 2020. 

• De mätningar av kundnöjdhet och serviceutbud inom hem-
tjänst och särskilt boende som normalt görs av Socialsty-
relsen och Sveriges Kommuner och Regioner har för 2021 
inte kunnat genomföras, så resultat saknas för året.

• Det finns idag äldreboende på sex orter i kommunen.

Målsättningen för området Äldreomsorg är uppfylld.  

Måluppfyllelse
• I 2021 års mätning uppgick nöjd-medarbetarindex till 77 

vilket är under genomsnittsnivån för riket som uppgick till 
79. Målet är därmed inte uppnått.

• Under 2021 minskar sjukfrånvaron något från 8,8 procent 
till 8,3 procent. Genomsnittliga sjukfrånvaron i Sverige upp går 
till 7,7 procent. Den höga sjukfrånvaron är hänförlig till 
pandemin. 

• Antalet heltidstjänster har ökat med 86 tjänster under 
 perioden 2019–2021. Pandemin har försvårat möjligheter-
na att samplanera mellan enheter i syfte att öka sysselsätt-
ningsgrad på grund av att man velat undvika smittspridning.

Målsättningen för området Personal är inte uppfylld.  

SERVICEUTBUD PÅ SÄRSKILT BOENDE

 Andel av maxpoäng (Kkik) ,  procent 
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Teknisk service
Målsättning
Lokaler  
Kommunen ska utifrån en lokalförsörjningsplan tillhandahålla 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler.

Indikatorer
• Lokalkostnaden för kommunens verksamhetslokaler ska i 

genomsnitt vara högst 750 kr per kvm.
• Anslag för planerat underhåll ska inte understiga 125 kr per 

kvm i genomsnitt.

Vatten- och avlopp
Kommunen ska tillgodose behovet av VA på ett kostnadseffek-
tivt sätt och som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 

Indikatorer
• Kommunens VA-taxa höjs med högst tre procent inklusive 

index (KPI) per år under åren 2020–2022. 
• Uttaget av vatten får inte överstiga 80 procent av vatten-

verkets kapacitetsutrymme under längre tid än två dagar i 
sträck per vecka. 

• Andelen anslutna abonnenter till respektive avloppsrenings-
verk får inte överskrida verkets tillåtna mängd personekviva-
lenter.

Måluppfyllelse
• Lokalkostnaden för kommunala verksamhetslokaler upp-

gick till 763 kronor per kvadratmeter. Anslaget för planerat 
underhåll uppgick till 125 kronor per kvadratmeter. Målet 
för lokaler är uppfyllt för året.

• Taxan för vatten och avlopp var oförändrad 2021. Taxan 
har varit oförändrad sedan 2018. Målet är uppfyllt. 

• Trots att vattenförbrukningen är flera gånger högre under 

sommaren än under resten av året har vattenförsörjningen 
under sommaren fungerat bra. Vattenverket i Tanumshede 
har byggts ut och produktionen i den nya delen har varit i 
bruk sedan 2020. Kapaciteten är betydligt högre än förut 
och uttaget av vatten har legat långt under 80 procent av 
verkets fulla kapacitet. Målet är uppfyllt. 

• Reningsresultatet vid kommunens reningsverk har varit 
bra. De reningsverk som haft en sommarbelastning nära 
den tillåtna, Gerlesborg och Resö, har byggts ut. Målet är 
uppfyllt. 

Målsättningen för området Teknisk service är uppfylld.  

VA-TAXA (SVENSKT VATTEN),  KRONOR

LOKALKOSTNAD PER KVM, KRONOR 
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Miljö
Målsättning
Det övergripande mätbara målet för Tanums kommun är att 
kommunens utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 pro-
cent räknat från 2019 till 2024.

Indikatorer energi:
• 50 procent av kommunens energianvändning ska år 2024 

vara lokalt producerad.
• Energianvändningen för el och uppvärmning ska minska 

med 10 procent (räknat per kvadratmeter lokalyta). 
• 99 procent av den energi som används för verksamhetsel 

och uppvärmning ska vara fossilfri. 
• All el som används i den kommunala verksamheten ska 

vara fossilfritt producerad. 

Indikatorer livsmedel:
• Andelen närproducerade livsmedel som används i de kom-

munala köken ska uppgå till minst tio procent år 2024.1) 2)

• Andelen ekologiska livsmedel som används i de kommunala 
köken ska uppgå till minst 60 procent år 2024.2)

• Matsvinnet i de kommunala köken ska uppgå till maximalt 
tio procent till år 2024.

Indikatorer transporter:
• Utsläppen från kommunens transporter ska minska med 

50 procent under perioden. 
• Andelen fossilfria bilar och andra fordon ska öka och vara 

minst 50 procent av fordonsparken år 2024. 
• Ökad användning av digitala hjälpmedel ska leda till att 

resandet minskar under perioden 2019–2024.

Måluppfyllelse
Flera av delmålen tar sikte på planperioden i klimatstrategin 
som sträcker sig över åren 2020–2024. Det innebär att flertal 
insatser pågår för att nå målet 2021. 

Bedömningen är att kommunen kommer att nå tillräckligt 
många av delmålen för att sammantaget klara målet för god 
ekonomisk hushållning.  

1)  Med närproducerade livsmedel avses livsmedel producerat i 
norra Bohuslän.

2)  Andelen närproducerade och andelen ekologiska livsmedel mäts 
beloppsmässigt som andel av de totala inköpen.
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SAMMANFATTNING
För att uppnå målet för god ekonomisk hushållning ska de båda 
övergripande ekonomiska målen vara uppfyllda och minst hälften av 
de prioriterade verksamhetsmålen ska vara uppnådda. 

De båda övergripande ekonomiska målen är helt uppfyllda för 2021. 
Av de elva prioriterade verksamhetsmålen är åtta mål uppfyllda. De 
prioriterade verksamhetsmål som inte uppfyllts är fysisk planering, 
utbildning samt personal.  

Tanums kommun har under 2021 uppfyllt målet för god ekonomisk 
hushållning. 

Kultur och fritid
Målsättning
Kommunen ska, i samverkan med föreningar och andra aktö-
rer, skapa förutsättningar för ett varierat och rikt utbud inom 
kultur och fritid för alla. Kommunen ska, tillsammans med an-
dra aktörer, arbeta för att utveckla Världsarvet som besöksmål. 

Indikatorer: 
• I enkäten till föreningslivet ska minst 80 procent ange att de 

är nöjda med kommunens service.
• Antal kulturarrangemang i egen regi eller genom kommu-

nalt arrangörsstöd ska vara minst 100 stycken.
• I enkäten till fritidsgårdsanvändare ska minst 80 procent 

ange att de är nöjda med verksamheten.
• I enkäten till biblioteksanvändare ska lägst 80 procent ange 

att de är nöjda med verksamheten.
• Antal besökare på Vitlycke ska uppgå till lägst 125 000.

Måluppfyllelse
• Enkät till föreningslivet uppger 75 procent att de är nöjda 

med kommunens service och därmed är målet inte uppnått. 
• Det genomfördes 104 kulturarrangemang under 2021 

vilket innebär att målet uppfyllts.
• Enkäterna för kundnöjdhet på fritidsgårdar har uppmätts 

till 95 procent och målet har uppfyllts. 
• Nöjdhet för bibliotek uppgick till 95 procent målet och 

överstiger därmed målvärdet.
• För 2021 uppgick antalet besökare på Vitlycke museum till 

90 000.  

Kultur och fritidsverksamheten har i hög grad påverkats av 
pandemin, trots detta är målet för området Kultur och fritid 
uppnått.    

ANTAL BESÖK PÅ VITLYCKE MUSEUM (TUSENTAL)

KUNDNÖJDHET FRITIDSGÅRDAR
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Verksamhet som bedrivs i förvaltningsform
Målsättning
De målsättningar som finns angivna i kommunens mål för god eko-
nomisk hushållning gäller även för kommunkoncernen.

Måluppfyllelse
Av de elva mål som angetts för verksamheten har åtta mål uppnåtts.

Kommunala bolag
Målsättning
Den verksamhet som sker i de kommunala bolagen ska bedrivas 
med en hög servicenivå och på ett kostnadseffektivt och ändamåls
enligt sätt och därigenom skapa nytta för bolagens kunder.
Indikatorer
• Kommunens samtliga båtplatser ska vara uthyrda (Tanums 

 Hamnar AB). 
• Underhållskostnaden ska inte understiga 125 kr/kvm/år (Tanums 

Bostäder AB). 
• Hyresgästernas helhetsbedömning av Tanums Bostäder som 

hyres värd, ska överstiga Nöjd-kund-index-nivå 60 (Tanums Bostä-
der AB). 

• Andelen avfall som återvinns ska vara minst 30 procent (Rambo 
AB). 

Måluppfyllelse
• Samtliga båtplatser som Tanums Hamnar AB disponerar har varit 

uthyrda under året.
• Underhållskostnaden uppgick till 175 kr/kvm/år 2021 för Tanums 

Bostäder, målet är därmed uppfyllt. 
• I den hyresgästenkät som Tanums Bostäder genomförde under 

året uppgick nöjdkundindex till 80 procent. Målet är uppfyllt. 
• Andelen avfall som Rambo AB återvinner uppgår till 41 procent. 

Målet är uppfyllt.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Tanums kommunkoncern uppnår målen för god ekonomisk hushåll-
ning. Kommunkoncernen klarar det ekonomiska målet och klarar 
tillräckligt många av verksamhetens delmål både i den verksamhet 
som bedrivs i förvaltningsform och i den verksamhet som bedrivs i 
bolagsform för att klara det sammanvägda verksamhetsmålet.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING –  
MÅL FÖR KOMMUNKONCERNEN
I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska 
det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som 
verksamhet. Tanums kommun har definierat ”god ekonomisk hus-
hållning” som att varje generation ska bära kostnaden för den service 
som den konsumerar. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning ska både målet för ekono-
mi och det sammanvägda målet för verksamhet vara uppnådda. 

Förutom den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform bedrivs del 
av kommunens verksamhet i bolagsform. I kommunkoncernen ingår 
de av Tanums kommun helägda bolagen Tanums Bostäder AB och 
Tanums Hamnar AB samt Rambo AB, i vilket Tanums kommun äger 
25 procent.

EKONOMI
Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån genera-
tionsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden 
för den service som den konsumerar och inte belasta kommande 
generationer med kostnader eller åtaganden. 

Övergripande ekonomiskt mål
Målsättning
• För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekono-

misk hushållning ska kommunkoncernens soliditet (inklusive 
samtliga pensionsförpliktelser) uppgå till minst 10,0 procent.

Måluppfyllelse
• Soliditeten för kommunkoncernen uppgick till 13,1 procent och 

ligger över målnivån. Målet är uppnått.

VERKSAMHET
För att verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning ska 
vara uppnått ska minst hälften av målen för de prioriterade verksam-
hetsområdena vara uppnådda.

För att målet för ett verksamhetsområde ska anses uppnått ska 
minst hälften av delmålen (indikatorerna) vara uppfyllda.

68    ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN   |   FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



Ekonomisk ställning 
RESULTATANALYS
Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat 
balanskravet varje år sedan år 2000. Årets resultat för kommunen 
uppgår till 73,6 mnkr. Det positiva resultatet förklaras i huvudsak av 
ökade skatteintäkter, realisationsvinst samt intäkt avseende överta-
gande av vägrätter från Trafikverket. Nämndernas resultat exklusive 
corona relaterade kostnader visar på ett mindre överskott. Det genom-
snittliga resultatet för de tio senaste åren uppgår till 2,9 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är för Tanums Bostäder 
AB 8,3 mnkr, Tanums Hamnar AB 0,5 mnkr och koncernens andel i 
Rambo AB:s resultat är 2,5 mnkr. Kommunkoncernens resultat uppgår 
till 63,7 mnkr. 

Verksamhetens nettokostnad uppgår till -782 mnkr en försämring med 
lite drygt 7 mnkr, vilket motsvarar 0,9 procent. Reduceras verksam-
hetsresultatet med övertagandet av vägrätter försämras verksamhet-
ens nettokostnad med cirka 34 mnkr. Verksamhetens nettokostnader 
som andel av skatteintäkter är 94,6 procent exklusive jämförelsestö-
rande post och 90,6 procent inklusive jämförelsestörande post. För 
2020 uppgick verksamhetens nettokostnadsandel till 95,0 procent.

Avskrivningarna för kommunen uppgår till 64,3 mnkr. Som andel av 
skatteintäkter och statsbidrag motsvarar det 7,4 procent. I jämförelse 
med andra kommuner tar avskrivningarna en betydligt större andel av 
skatteintäkterna i anspråk än för kommungenomsnittet.

Utdebiteringen är 21,56 skattekronor. Tanums skattesats är högre än 
den genomsnittliga skattesatsen i riket men den lägsta skattesatsen 
i Fyrbodalsområdet. Tanums skattesats har hållits oförändrad sedan 
2004. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 47,0 mnkr, 
5,8 procent. Det är främst skatteintäkterna som ökar, i huvudsak 
beroende på ökat skattekraftsunderlag. Det generella bidraget ökade 
markant under 2020, för 2021 kvarstår bidraget på samma nivå. För 
kommande år ses en minskning till nivåer innan coronapandemin. 
Tanum erhåller sammanlagt cirka 20 mnkr i bidrag från utjämningssys-
temet för LSS och det generella kostnadsutjämningssystemet

Kommunens negativa finansnetto förbättras något och uppgår till 7,1 
mnkr jämfört med -8,7 mnkr föregående år. Detta förklaras främst av 
förmånliga räntenivåer. Medelräntan på låneskulden har minskat från 
1,8 procent till 1,5 procent. Kommunens genomsnittliga räntebind-
ningstid kvarstår på cirka 2,7 år. De låga räntenivåerna bidrar också till 
att koncernens räntenetto minskar från -16,7 mnkr till -14,6 mnkr.

BALANSRÄKNING
Kommunens likviditet har minskat med 3,3 mnkr under året och 
uppgår per den 31 december 2021 till 36,3 mnkr. Kassaflödet från 
den löpande verksamheten minskar delvis på grund av fortsatt höga 
kostnader relaterat till Coronapandemin.

Koncernens likviditet uppgår till 47,6 mnkr. 

Kommunens investeringar under 2021 uppgick till 139,3 mnkr. Kom-
munens investeringar har finansierats med överskott från den löpan-
de verksamheten till 50,6 procent. Övrig finansiering av investeringar 
är ökad upplåning, 65,5 mnkr, och minskad likviditet. Investeringarna 

har inneburit att kommunens anläggningstillgångar efter avskrivningar 
har ökat med 98,8 mnkr till 1 393,5 mnkr.

Av kommunens totala anläggningar avser 697,2 mnkr anläggningar i 
skatte finansierad verksamhet.

Värdet på anläggningar för taxefinansierad verksamhet uppgår till 
525,8 mnkr. Av den avgiftsfinansierade verksamhetens anläggningar 
avser 483,7 mnkr VA-anläggningar. Koncernens anläggningstillgångars 
värde har ökat med 118,1 mnkr och uppgår till 1 926,2 mnkr. Ökning-
en av koncernens anläggningstillgångar beror främst på investeringar i 
kommunens verksamheter samt Tanums Bostäders ombyggnation av 
hyresfastigheter.

Årets resultat har ökat det egna kapitalet med 73,6 mnkr. Det egna 
kapitalet uppgår därmed till 493,6 mnkr i bokslut 2021. Kommunens 
soliditet ökar från 28,6 procent till 31,5 procent vilket förklaras av 
genomförda investeringar samt övertagande av vägrätter från Tra-
fikverket. Inklusive alla pensionsåtaganden ökar kommunens soliditet 
till 17,3 procent, en ökning med fyra procentenheter jämfört med 
2021. Av det egna kapitalet är 15,0 mnkr avsatt till resultatutjämnings-
reserv, detta gjordes 2012. Någon ny avsättning eller upplösning har 
inte gjorts 2021. Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet 
för kommunkoncernen med 63,7 mnkr och uppgår därmed till 500,9 
mnkr. Tanums Bostäder AB, Tanums Hamnar AB och Rambo AB bidrar 
genom positiva resultat. Soliditeten ökar till 23,6 procent från 21,8 
procent.

Totalt uppgår den långfristiga låneskulden till 875,9 mnkr varav 705,6 
mnkr avser lån från kreditinstitut. Kommunens låneskuld har ökat med 
60 mnkr. Den ökade låneskulden förklaras av ökad investeringsvolym. 

Koncernens låneskuld har ökat med 63,1 mnkr till 1 412,9 mnkr. Ta-
nums Bostäder AB har genomfört renoverings- och underhållsinsatser 
under året samt iordningsställande av markområde. Tanums Hamnar 
AB har inga långfristiga lån. RAMBO AB har låneskuld hos kreditinstitut 
på 25,2 mnkr varav 6,3 mnkr ingår i Tanums kommunkoncern. 

DRIFTREDOVISNING
Kommunen redovisar ett resultat på 73,6 mnkr vilket är 54,0 mnkr 
bättre än den kompletteringsbudgeten som kommunfullmäktige 
fastställt. Nämndernas samlade resultat, inklusive coronaredovisade 
kostnader, ger ett underskott mot budget på 24,4 mnkr. Nämnderna 
har haft coronaredovisade kostnader på cirka 26 mnkr. Exkluderas 
dessa kostnader har nämnderna ett överskott på knappt 2,0 mnkr. 
Skatteintäkter och statsbidrag redovisar överskott, 21,1 mnkr, vilket 
främst förklaras av ökade skatteintäkter. Pensionskostnaderna ger ett 
underskott på 2,9 mnkr till följd av ökade kostnader för förmånsbase-
rad ålderspension (FÅP), ökade pensionsutbetalningar samt ändrade 
livslängdsantaganden. Semesterlöneskulden minskar med 0,6 mnkr 
jämfört med budget. Reavinster ger ett överskott med 19,6 mnkr tack 
vare försäljning av lägenheter i Hamburgsund. 

I nämndernas redovisning ingår nämndernas coronaredovisade kost-
nader i budgetavvikelserna.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens löpande verksamhet bedrivs i princip inom av 
kommunfullmäktige tilldelad budget. Samtliga verksamhetsområden 
redovisar överskott mot budgeten. Kommunstyrelsens budget uppgår 
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till 70,3 mnkr. Nettokostnaderna uppgår till totalt 67,5 mnkr, vilket ger 
en positiv budgetavvikelse på 2,8 mnkr. I budgeten ingår 6,7 mnkr för 
ianspråktagande av tidigare års överskott, som framförallt avsåg insat-
ser för trygghetsarbete, sommarjobb samt översiktlig planering. 

I kommunstyrelsens arbete prioriteras ekonomisk styrning och upp-
följning, personalstrategiska frågor, boendefrågor, service samt arbetet 
med att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Även åtgärder kring 
krisberedskap och civilförsvar är prioriterade i kommunstyrelsens 
arbete. Pandemin har tagit en stor del av kommunstyrelsens tid och 
resurser i anspråk.

Kommunstyrelsens coronarelaterade kostnader uppgår till 1,4 mnkr, 
vilka framför allt avsåg insatser inom näringsliv och ej debiterade 
tillsynsavgifter. Kommunstyrelsen redovisar därmed en förändring av 
eget kapital på -3,9 mnkr.

Kommunstyrelsens preliminära balanserade resultat den 31 decem-
ber 2021 uppgår till 5,9 mnkr.

Tekniska nämnden 
De skattefinansierade verksamheterna, exklusive vindkraft, redovisar 
ett underskott på 1,3 mnkr. Vindkraften redovisar ett överskott 
med 0,7 mnkr, vilket beror på höga energipriser. VA-verksamheten 
redovisar innan ianspråktagande från resultatfonden ett underskott 
med 5,1 mnkr. 

Underskottet inom de skattefinansierade verksamheterna beror 
främst på ökade kostnader för snöröjning samt pandemirelaterade 
kostnader. Tekniska nämndens coronarelaterade kostnader uppgår till 
1,1 mnkr, främst avseende ökade insatser av samhällsstäd och ökad 
tillsyn vid kommunens badplatser samt lägre intäkter efter beslut att 
inte fakturera för upplåtelse allmän platsmark.

VA-avdelningen redovisar ett bättre resultat än budget, ett underskott 
på 5,1 mnkr. Personalkostnaderna har varit lägre på grund av ökade 
investeringsutgifter, det vill säga att personal i större utsträckning ar-
betat med pågående investeringar. Resultatfonden för VA uppgår den 
31 december 2021 till 4,6 mnkr. 

Tekniska nämndens preliminära balanserade resultat uppgår till 5,7 
mnkr medan resultatfonden för VA uppgår till 4,6 mnkr.

Miljö- och byggnadsnämnden 
Nämndens löpande verksamhet bedrivs inom av kommunfullmäktige 
tilldelad budget. Förvaltningen redovisar ett resultat som är 1,5 mnkr 
bättre än budget. Den åtgärdsplan som nämnden beslutat om har 
gett effekt både i form av ökad effektivitet, högre intäkter och kost-
nadsbesparingar. Det viktiga arbetet med att förbättra servicen inom 
myndighetsutövningen är fortsatt prioriterat. 

Arbetet med planer och uppdrag har skett i enlighet med planlistan 
som godkänts av kommunstyrelsen. Under året har samråd genom-
förts av ett nytt tematiskt tillägg till översiktsplan 2030 på temat 
vindkraft. I augusti startade arbetet med en översvämningsstrategi för 
Grebbestad. Under våren 2021 inkom det en stor mängd ansökningar 
om bygglov jämfört med tidigare år och det fattades under året fler 
beslut om bygglov jämfört med året innan. Det har sammantaget 
kommit in fler ansökningar vad gäller större åtgärder och nybyggna-

tion av enbostadshus jämfört med år 2020. Den planerade tillsynen 
inom miljöavdelningen har kunnat genomföras i stort sett helt enligt 
tillsynsplanen.  

Miljö- och byggnadsnämndens coronarelaterade kostnader uppgår till 
0,1mnkr, främst avseende materialkostnader. 

Nämndens preliminära balanserade överskott den 31 december 2021 
uppgår till 0,3 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden 
För 2021 gör barn- och utbildningsnämnden ett underskott mot bud-
get på 15,5 mnkr. Justerat för coronarelaterade kostnader redovisar 
nämnden ett underskott på 3,6 mnkr. Nämndens kostnader har ökat 
med 22,7 mnkr jämfört med 2020. Personalkostnaderna ökar med 
4,0 procent. Ökningen beror i hög utsträckning på coronapandemin, 
ökade skolskjutskostnader samt genom avslut av två tjänster inom 
ledning.

Gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturverksamhet och arbetsmark-
nadsenhet redovisar överskott mot budget medan barnomsorg, 
grundskola, särskola och fritidsverksamhet redovisar underskott mot 
budget. De effektiviseringsåtgärder som vidtagits utifrån en beslutad 
åtgärdsplan har minskat underskott inom grundskolan. Projektet 
”Samverkan för bästa skola” avslutades vid årsskiftet efter att ha pågått 
i tre och ett halvt år. Samtliga skolenheter har deltagit i projektet. Inom 
förskolan sker planering för byggande av nya förskolelokaler i Greb-
bestad, Bullaren, Rabbalshede och Fjällbacka. 

Barn- och utbildningsnämndens coronarelaterade kostnader uppgår 
till 11,9 mnkr, kostnader för framförallt korttidsfrånvaro, städ, perso-
nalkostnader samt fyra extra skoldagar. I de 11,9 mnkr ingår kostnader 
för post-covidinsatser uppgående till 0,6 mnkr. Barn- och utbildnings-
nämndens preliminära balanserade underskott den 31 december 
2021 uppgår till -5,0 mnkr.

Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämndens redovisar underskott mot budget på 5,9 mnkr. 
Justerat för coronarelaterade kostnader redovisar nämnden ett överskott 
på 5,8 mnkr. De totala redovisade coronakostnaderna uppgår till 11,7 
mnkr. Nämnden har erhållit ett permanent statsbidrag på 7,1 mnkr samt 
ytterligare riktade statsbidrag på 7,9 mnkr. Nämndens kostnader ökade 
med 12,8 mnkr jämfört med 2020. Framförallt är det personalkostnader 
som ökat vilket främst är relaterat till coronapandemin.

Förvaltningens samtliga operativa verksamheter redovisar underskott 
före justering av coronapåverkande kostnader. Individ- och familjeom-
sorg redovisar ett underskott på 4,3 mnkr. Kostnaderna för placeringar 
av barn och unga samt vuxna och försörjningsstöd överskrider budget. 
Funktionshinderverksamheten redovisar ett underskott på 1,8 mnkr. 

Äldreomsorgen redovisar totalt ett underskott på 3,4 mnkr före jus-
tering för coronarelaterade kostnader. Efter justering av coronakost-
nader har särskilda boende överskott medan hemtjänsten redovisar 
underskott. Mätningar visar att serviceutbudet/kvalitetsaspekten på 
särskilt boende i Tanum är tolfte bäst i riket.

Omsorgsnämndens preliminära balanserade resultat den 31 decem-
ber 2021 uppgår till 9,3 mnkr.
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Revision 
Kommunrevisionen redovisar ett nollresultat mot budget. Under året 
har kommunrevisionen genomfört löpande granskningar av räkenska-
per och verksamhet. Granskning har vidare skett av delårsrapporter 
och årsredovisning utifrån god redovisningssed och bestämmelserna 
om god ekonomisk hushållning.

Kommunrevisionens preliminära balanserade resultat den 31 decem-
ber 2021 uppgår till 0,9 mnkr.

INVESTERINGSREDOVISNING
Liksom de flesta andra kommuner i Sverige är Tanums kommun inne 
i en period med höga investeringsnivåer. Det beror dels på att det 
finns ett behov av att återinvestera i kommunens anläggningar och 
fastigheter, dels på att en ökad befolkning ger behov av fler platser i 
barnomsorg, skola och omsorg. Samtidigt finns det behov av att öka 
kapaciteten i vatten och avlopp samt övrig infrastruktur. Höga inves-
teringsnivåer ökar kommunens kostnader för avskrivningar, räntor 
och övriga driftkostnader, samtidigt som kommunen på sikt blir mer 
känslig för höjda räntenivåer. Därför blir det viktigt att hålla uppe kom-
munens resultatnivå för att minska kommunens upplåningsbehov. 

Investeringsbudget för 2021 uppgår till 165 mnkr. Beslutade ej utförda 
investeringar från bokslut 2020 uppgick till cirka 95 mnkr. Det innebär 
att total investeringsbudget för 2021 uppgår till sammanlagt cirka 260 
mnkr. Investeringsvolymen 2021 innebär att beslutade men ej utförda 
investeringar uppgår till cirka 120 mnkr, varav ej genomförda VA-inves-
teringar utgår cirka 50 mnkr. 

Investeringar i VA-anläggningar har gjorts med 50,1 mnkr medan 
investeringar i kommunens fastigheter gjorts med totalt 26,8 mnkr, i 
gator, trafik och parker 14,2 mnkr samt fritidsanläggningar 2,8 mnkr. 
Investeringar i exploateringsverksamhet har gjorts med totalt 2,1 
mnkr. Investeringar i hamnanläggningar utgjorde 34,9 mnkr. Under 
året har investeringsbidrag erhållits med 3,5 mnkr.

Större investeringsprojekt inom respektive område under 2021 har 
varit:

VA-anläggningar 
För att få ner tillräcklig mängd vatten ifrån Nedre Bolsjön så behöver 
ytterligare en ledning anläggas utmed en cirka sju km lång sträcka. 
Den första etappen på cirka 1,5 km startade vid årsskiftet. Projektet 
kommer att fortgå under några år. Andra viktiga vattenförsörjnings-
projekt som pågår är byggnation av ny högvattenreservoar i Fjällbacka 
samt lågreservoar med tryckstegringsstation i Gerlesborg. I Fjällbacka 
är entreprenaden igång och för Gerlesborg så kommer upphandling 
att göras under våren 2022.

Projekt Bodalsverket (etapp Fjällbacka) syftar till att pumpa Fjällbackas 
avloppsvatten till Bodalsverket samt att förstärka vattenförsörjningen 
i södra delen av kommunen. Utloppsledningen i Grebbestad från Bo-
dalsverket har förlängts och arbetet slutfördes i maj. Projektet med att 
överföra Fjällbackas avloppsvatten till Bodalens är indelat i tre etapper 
och den första etappen är nya överföringsledningar mellan Kämpers-
vik och Fjällbacka. Efter det återstår ledningar mellan Fjällbacka kaj 
och reningsverket och till sist ombyggnad av Fjällbacka reningsverk till 
en pumpstation. Projektet beräknas vara klart under 2023. Beslutad 
investeringsram uppgår till 87,0 mnkr. Hittills förbrukat är 65 mnkr. 

Under året har 2,7 mnkr investerats i VA omvandlingsområden. Projek-
tering av utbyggnad av verksamhetsområde i Långsjö pågår. Utbygg-
naden innebär anslutning av cirka 110 fastigheter. Området har idag 
en otillfredsställande VA-lösning vilken behöver åtgärdas ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt. Ulmekärr, i norra Grebbestad, är nästa område 
på tur för VA-utbyggnad. VA-anläggningen har projekterats under 2021 
och kommer att upphandlas under 2022. Cirka 50 fastigheter som 
tidigare haft enskilt avlopp kommer att anslutas.

Gator och trafik 
I Sannäs har arbeten pågått i hamnen under våren. Arbetet färdigställ-
des innan sommaren vilket har skapat en ny attraktivare miljö att be-
söka samt en förbättrad trafiksituation för bussangöring och tydligare 
parkeringslösning.

Fastigheter 
Under året har investerats cirka sju mnkr i underhållsinsatser. Klimat- 
och energiinvesteringar på verksamhetslokaler har utförts på cirka fyra 
mnkr. Ny värmeanläggning och nytt ventilationsaggregat på Östanvind 
vilket har inneburit bättre inomhusklimat samt en bättre arbetsmiljö 
för kökets personal. Samtidigt har energianvändningen minskat 
betydande. På Fjällbacka service pågår projektering av en utbyggnad 
som kommer att inrymma ett nytt ventilationsaggregat samt plats för 
en stationär reservkraftsgenerator. På Kalkåslidens äldreboende har 
tre uttjänta ventilationsaggregat bytts mot moderna, energieffektiva 
aggregat för bättre ekonomi och inomhusklimat. Lisabackens förskola 
har fått ett nytt ventilationsaggregat. En ny värmepump har installerats 
vid Petterhagens förskola i Grebbestad. 

Hamburgsundskolans lokalbehov är utrett och den gamla D-byggna-
den är riven. Underlag för upphandling av entreprenad för att bygga 
en ny skolbyggnad, ett nytt tillagningskök samt renovering av ABC hus-
delarna pågår. Byggstart beräknas till våren 2022 och ombyggnation 
pågår fram till 2024. Totalbudget är 126 mnkr.

Upphandling av byggnation av ny räddningsstation och ambulans-
station har genomförts. Beräknad byggstart är första kvartalet 2022. 
Totalbudget för räddningsstationen uppgår till 87 mnkr och lokaler till 
ambulans på 25 mnkr.

Fritidsanläggningar 
En ny offentlig toalett är planerad och är under uppbyggnad i Ham-
burgsunds centrum. Ny lekplats har byggts i Fjällbacka under 2021.
Projektering av ny lekplats i Hamburgsund har genomförts och är klar 
för byggnation under våren 2022. Konstgräsplanen vid Sparvallen 
har fått energisnål LED-belysning som dessutom ger en jämnare och 
starkare belysning.

Hamnanläggningar 
Under perioden har det investerats 34,9 mnkr i hamnanläggningar, 
varav 32,6 mnkr avser stabilisering och uppförande av en ny kaj i Fjäll-
backa. Total budget för projektet är 56,0 mnkr.

Koncernen 
Koncernens investeringar uppgår till 189,0 mnkr. Tanums Bostäder AB 
har under perioden investerat 75,8 mnkr varav 29,0 mnkr avsåg köp av 
lägenheter i Hamburgsund samt 19,0 mnkr upprustning av lägenheter 
på Höjden i Tanumshede. 
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Årets resultat för kommunen är 73,6 mnkr, en förbättring med 
41,3 mnkr jämfört med 2020. Det innebär att kommunens samtliga 
resultat under 2000-talet varit positiva. För 2021 ingår cirka 20 mnkr 
i realisationsvinster i årets resultat. I balanskravsutredning reduceras 
samtliga realisationsvinster. Utredningen visar att kommunen klarar 

balanskravet och även det finansiella målet om ett resultat på minst 
20 mnkr. Kommunen har levt upp till balanskravet sedan detta 
infördes. Kommunen har tidigare år avsatt medel till resultatutjäm-
ningsfond på 15 mnkr.

Belopp i tkr

BAL ANSKR AVSUTREDNING 2021 2020 2019

Årets resultat 73 553 32 288 6 941

Samtliga realisationsvinster -19 892 -10 -200

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 53 661 32 278 6 741

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0

Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0

Årets balanskravsresultat 53 661 32 278 6 741

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 0 0

Summa 53 661 32 278 6 741

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0

Balanskravsresultat
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Sjukfrånvaro

Under 2021 har sjukfrånvaron minskat till 8,3 procent från tidigare 
8,8 procent. Av den totala sjukfrånvaron är 53 procent frånvaro 
kor tare än 60 dagar. Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än bland 
män.

De långa sjukskrivningarna, längre än 59 dagar, har ökat något under 
2021 jämfört med 2020. Av den totala sjukfrånvaron utgör de långa 
sjukskrivningarna 47 procent.

Personal

Personalstatistiken baseras på uppgifter vid mätpunkten den 1 no-
vember och avser såväl tillsvidare- som visstidsanställd personal för 
Tanums kommun. Redovisningen av arbetad tid och frånvaro avser 
kalenderåret.

ANSTÄLLDA – TILLSVIDARE OCH VISSTID
Antalet anställda har ökat med 41 personer under året från 1 289 
till 1 330. Av de anställda var 1 150 personer, 86 procent tillsvidare-
anställda. Av det totala antalet anställda arbetar 631 personer på 
omsorgsförvaltningen, 47 procent, medan 530 personer, 39,8 pro-
cent, arbetar på barn- och utbildningsförvaltningen. Inom tekniska 
förvaltningen arbetar 65 personer, 4,9 procent, inom miljö- och 
byggnadsförvaltningen arbetar 46 personer, 3,5 procent och inom 
kommunstyrelsen arbetar 64 personer, 4,8 procent.

ÅLDER OCH PENSIONSAVGÅNGAR PERSONAL
Medelåldern bland de anställda är 46 år. Av de anställda är 618 per-
soner, 47 procent, över 50 år, och 416 personer, 32 procent äldre än 
56 år. Av de anställda är 136 personer under 30 år, jämfört med 138 
personer 2020. Under året har 38 personer gått i pension, jämfört 
med 33 personer 2020. 

KÖNSFÖRDELNING PERSONAL
Av kommunens anställda är 1 065 personer, drygt 80 procent, 
kvinnor. Det är främst inom vård och omsorg, skola, barnomsorg 
samt kostverksamhet som andelen kvinnor är särskilt hög. Högst 
andel kvinnor, 87 procent, finns inom omsorgsförvaltningen och lägst 
andel kvinnor, 28 procent, finns i tekniska förvaltningen. Av det totala 
antalet chefer var 24 procent män. Vid årsskiftet var antalet förvalt-
ningschefer och VD:ar fyra män och sex kvinnor. 

TIDSANVÄNDNING
Arbetad tid uppgick till 78,6 procent, en minskning från 2020 års 
notering på 78,9 procent. Frånvaro i form av sjukfrånvaro, semester/
ferier, föräldraledighet och övrig ledighet uppgår till 21,4 procent för 
2021.

Kompetensförsörjning

Sveriges kommuner och regioner står inför en kompetensutmaning 
både på kort och lång sikt. För att kunna möta behovet hos de vi är till 
för krävs att inte bara ersättningsrekrytera utan att analysera framti-
dens behov för att förstå vilka kompetenser som kommer att behövas.

En kompetensförsörjningsstrategi har beslutats för åren 2021-2024. 
Varje nämnd har i uppdrag att ta fram konkreta kompetensplaner 
där ett antal aktiviteter ska tas fram och kunna genomföras för att 
möta kompetensutmaningen.

SJUKFR ÅNVARO KS TN MBN BUN ON Totalt

Procent

> 59 dagar 2,6 1,0 3,9 2,2 4,6 3,3

< 59 dagar 1,7 3,4 3,6 4,9 5,8 5,0

Totalt 4,3 4,3 7,5 7,1 10,4 8,3

SJUKFR ÅNVARO 2021 2020 2019 2018

Andel långtidssjukskrivna 
av total sjukfrånvaro

0-29 år 6,4 21,4 14,2 17,7

30-49 år 50,7 42,8 45,9 44,7

50-65 år 47,3 43,6 41,6 48,1

Totalt 47,0 41,6 41,5 44,3

Väsentliga personalförhållanden

2021 2020 2019

SJUKFR ÅNVARO Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Procent av  
avtalad tid

0-29 år 4,6 4,0    7,5 4,2 5,5 2,2

30-49 år 10,9 5,4 9,6 6,8 6,5 5,2

50-65 år 8,5 5,9 9,6 7,4 6,4 5,0

Totalt 9,1 5,4 9,4 6,7 6,3 4,7

SJUKFR ÅNVARO Antal heltider, differens 
under 2019–20211

Barn- och utbildningsförvaltningen 0

Kommunledningskontoret 6

Miljö- och byggnadsförvaltningen 1

Omsorgsförvaltningen 72

Tekniska förvaltningen 7

Totalt kommunen 86

1 Differens heltider sedan 20181231, månadsanställda.
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Omvärld

Prognoserna över konjunkturutsikterna var, innan kriget i Ukraina, po-
sitiva. Trots negativa effekter som höga energipriser och högre räntor i 
USA såg den globala ekonomiska utvecklingen stark ut. Detta även för 
Sverige. BNP beräknades, enligt Sveriges Kommuner och Regioners 
bedömning, öka med 3,6 procent under 2022 och 1,6 procent 2023, 
samtidigt som arbetslösheten beräknades att gå tillbaka långsamt. 

Den ryska invasionen av Ukraina kommer att få påverkan. Priser på 
olja, gas och kol har redan rusat i väg. Även livsmedelspriserna be-
räknas stiga. Energi och livsmedelspriser är lättflyktiga och beror till 
stor del på efterfrågan och tillgång. När dessa stiger kommer det att 
pressa inflationen uppåt och påverka kommunernas och regionernas 
kostnader, särskilt för dessa varor. 

Då Sveriges export till Ryssland är marginell kommer antalet arbeta-
de timmar inte att påverkas märkbart till följd av kriget. Däremot kan 
skatteintäkterna öka långsammare beroende på hur andra länders 
ekonomier och världsekonomin påverkas av kriget.

Ökad inflation påverkar de långa räntorna som nu är på väg uppåt. Det 
finns också signaler på att Riksbanken kommer att tidigarelägga höj-
ningen av reporäntan till slutet på 2022. Till följd av kriget och ökad oro 
för en ytterligare utbredning, har börserna fallit kraftigt. Återhämtning 
är starkt beroende på hur det pågående kriget utvecklas. 

UNHCR räknar nu med att flera miljoner ukrainare kommer att fly. 
Hur många som kommer till Sverige är osäkert. Beslutet att aktivera 
det så kallade massflyktsdirektivet i EU ger flyktingar från Ukraina ett 
tillfälligt uppehållstillstånd.

Betydande ovisshet råder nu kring hur kriget i Ukraina utvecklas, lik-
som kring den ekonomiska politiken, konjunkturutsikterna bör därför 
ses som mycket osäkra.

Smittspridningen har nu avtagit och sjukdomen covid-19 ska inte 
längre anges som en allmänfarlig sjukdom eller en samhällsfarlig 
sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168). Ändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 april 2022. 

Kommunsektorn står inför en stor demografisk utmaning som beror 
på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare 
än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra 
befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av 
välfärden. Grovt räknat ökar behoven av välfärd med en procent per 
år den kommande tioårsperioden. Främst är det äldreomsorgen och 
hälso- och sjukvården som har ett starkt tryck med ökande behov. 
Det mesta talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i 
takt med välfärdsbehoven. Andra viktiga frågor som kommunerna 
står inför är klimatfrågan, den digitala utvecklingen och de stora 
investeringsbehov som finns inom sektorn.

Tanums kommun

Tanums kommun har under ett antal år stora investeringsbehov. Sett 
över perioden 2020–2024 beräknas investeringarna i kommunkon-
cernen uppgå till cirka 1,4 miljarder. För att begränsa upplåningen 
och finansiera de ökade driftkostnader, avskrivningar och räntor som 
investeringarna genererar är det viktigt att hålla resultatet på en hög 
nivå. Enligt det ekonomiska mål som kommunfullmäktige antagit ska 
resultatet uppgå till minst 20 mnkr årligen.

Framåt sker en återgång till verksamhet utan pandemi samt för det 
fortsatta utvecklingsarbetet med bland annat arbete med digitalise-
ring. Vidare fortlöper arbete med lokalförsörjning, med bland annat 
uppdatering av boendeplan. Detta för att skapa ändamålsenliga 
lokaler åt kommunens verksamheter. Trygghetsarbetet kommer 
vidare att ha stort fokus. Detta inte minst utifrån den oroväckande 
utveckling gällande barn och ungas situation i samhället. Där behö-
ver det förebyggande och uppsökande arbetet intensifieras och so-
cialtjänsten behöver bli mer synlig och närvarande i de sammanhang 
där barn och unga finns. Integrationsarbetet kommer att vara en 
viktig fråga framåt. 

Ändringar i hälso- och sjukvårdslagstiftningen kommer förändra 
kommunens uppdrag genom att kommunens verksamhet ska utgöra 
en del av primärvården. Ändringar föreslås även vad gäller äldre-
omsorgslag samt ny socialtjänstlag. Inför 2023 förväntas uppdatering 
avseende god kommunal hushållning (tidigare god ekonomisk hus-
hållning) att träda ikraft. Förändringen innebär bland annat att varje 
kommun/region ska arbeta fram tio-åriga planer. Från sommaren 
2022 är det obligatoriskt med visselblåsarfunktion.

Kommunens arbete med klimat och miljö har intensifierats. Ett flertal 
åtgärder har planerats och genomförts och arbetet intensifieras de 
kommande åren för de målsättningar som är uppsatta enligt Agenda 
2030. 

Inom samtliga verksamheter är och kommer personalförsörjningen 
vara en stor utmaning. Det omfattande arbete med att säkra perso-
nalförsörjningen, som bedrivits de senaste åren, behöver fortsätta 
framåt. Säkerhets- och beredskapsarbetet har de senaste åren 
 präglats av operativt pandemiarbete men det strategiska arbetet 
kommer att återupptas.

Förväntad utveckling
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Mörhult, Fjällbacka
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Resultat

Tanums kommun har redovisat positiva resultat och  
dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000.  

Årets resultat uppgår till 73,6 mkr. 
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Flötemarken, Bullaren
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Resultaträkning

Koncernen Tanums kommun

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Verksamhetens intäkter (not1) 368 913 348 126 334 969 298 782 263 638 253 670

Verksamhetens kostnader (not 2) -1 068 959 -1 038 671 -1 006 947 -1 016 618 -981 971 -950 704

Avskrivningar (not 3) -82 901 -73 329 -70 125 -64 251 -56 493 -54 305

-Varav jämförelsestörande poster (not 4) 33 700 - - 33 700 - -

Verksamhetens nettokostnad -782 946 -763 874 -742 103 -782 087 -774 826 -751 339

Skatteintäkter (not 5) 587 938 554 464 558 508 587 938 554 464 558 508

Generella statsbidrag (not 6) 274 823 261 345 203 755 274 823 261 345 203 755

Verksamhetens resultat 79 815 51 935 20 160 80 675 40 983 10 924

Finansiella intäkter (not 7) 2 182 1 853 2 589 2 137 1 823 2 551

Finansiella kostnader (not 8) -16 763 -18 521 -16 671 -9 259 -10 518 -9 383

Resultat efter finansiella poster 65 235 35 267 6 078 73 553 32 289 4 093

Extraordinära poster - - - - - -

Bokslutsdisposition -1 310 -1 054 -343 - - -

Skattekostnader -185 -861 -755 - - -

Periodens resultat 63 740 33 352 4 981 73 553 32 289 4 093
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Kassaflödesrapport

Koncernen Tanums kommun

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

DEN LÖPANDE VERK SAMHETEN

Periodens resultat 63 740 33 352 4 981 73 553 32 289 4 093

Justering för ej likviditetspåverkande poster (not 9) 62 264 64 034 53 775 29 296 45 991 43 678

Medel från verksamheten före förändring av  
rörelsekapital 126 005 97 386 58 756 102 849 78 280 47 771

Ökning/minskning av korta fordringar -8 450 -19 407 -4 902 -6 278 -26 231 2 048

Ökning/minskning förråd och varulager 395 286 3 695 399 393 3 727

Ökning/minskning korta skulder -4 087 16 060 -4 971 -26 438 48 969 -5 196

Kassaflöde från den löpande verksamheten 113 863 94 325 52 577 70 532 101 410 48 351

INVES TERINGS VERK SAMHETEN

Investering i materiella tillgångar -189 035 -249 701 -250 052 -138 083 -187 177 -199 543

Försäljning av materiella tillgångar 244 31 2 939 - - 2 700

Investering i finansiella tillgångar -1 235 - - -1 235 - -

Försäljning av finansiella tillgångar - - 3 928 - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -190 026 -249 671 -243 185 -139 318 -187 177 -196 843

FINANSIERINGS VERK SAMHETEN

Nyupptagna lån 245 000 398 849 497 088 200 000 170 000 345 000

Amortering av långfristiga skulder -176 239 -235 000 -340 856 -140 000 -75 000 -230 000

Minskning av långfristiga fordringar 7 1 020 -64 71 1 084 -

Övrig finansiering 5 435 14 506 7 486 5 435 14 506 7 486

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 74 203 179 375 163 654 65 506 110 590 122 486

Periodens kassaflöde -1 960 24 030 -26 954 -3 280 24 823 -26 006

Likvida medel vid årets början 49 561 25 531 52 485 39 619 14 795 40 801

Likvida medel vid årets slut 47 600 49 561 25 531 36 339 39 619 14 795
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Balansräkning

Koncernen Tanums kommun

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar:

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 10) 1 856 864 1 740 641 1 569 298 1 314 313 1 216 175 1 090 957

Maskiner och inventarier (not 11) 45 625 44 675 37 216 27 891 27 935 20 041

Finansiella anläggningstillgångar (not 12) 23 680 22 781 24 332 51 326 50 602 52 126

Summa anläggningstillgångar 1 926 169 1 808 097 1 630 846 1 393 530 1 294 712 1 163 123

Omsättningstillgångar

Fordringar (not 13) 150 861 142 364 123 146 138 035 131 757 105 526

Förråd 484 878 1 470 31 430 1 031

Kassa och bank (not 14) 47 600 49 561 25 531 36 339 39 619 14 795

Summa omsättningstillgångar 198 945 192 803 150 147 174 404 171 805 121 352

Summa tillgångar 2 125 114 2 000 900 1 780 993 1 567 934 1 466 517 1 284 475

EGET K APITAL , AVSÄT TNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital (not 15)

Årets resultat 63 740 33 352 4 981 73 553 32 289 4 093

Resultatutjämningsreserv (RUR) 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Justeringar - - -18 829 - - -18 829

Övrigt eget kapital 422 153 388 801 402 649 405 085 372 797 387 533

Summa eget kapital 500 893 437 154 403 801 493 638 420 086 387 797

Avsättningar (not 16)

Avsättningar för pensioner 10 697 10 452 11 979 10 147 10 452 11 979

Andra avsättningar 7 688 5 891 4 901 300 - -

Summa avsättningar 17 835 16 343 16 880 10 447 10 452 11 979

Skulder

Långfristiga skulder (not 17) 1 412 903 1 349 834 1 178 674 875 948 821 640 719 329

Kortfristiga skulder (not 18) 193 483 197 570 181 638 187 902 214 339 165 370

Summa skulder 1 606 386 1 547 403 1 360 311 1 063 850 1 035 979 884 699

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 125 114 2 000 900 1 780 993 1 567 934 1 466 517 1 284 475

ANS VAR SFÖRBINDELSER (NOT 19)

Pensionsförpliktelser, som inte har upptagits bland skulderna 
eller avsättningarna

222 222 225 411 231 045 222 222 225 411 231 045

Förvaltade stiftelser 1 528 1 664 1 512 1 528 1 664 1 512

Deponerade medel 18 32 32 18 32 32

Borgensförbindelser - - 2 540 531 880 521 880 454 420

Outnyttjad checkkredit 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Soliditet 23,6% 21,8% 22,7% 31,5% 28,6% 30,2%

Soliditet inkl pensionsförpliktelse 13,1% 10,6% 9,7% 17,3% 13,3% 12,2%
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Driftredovisning

Redovisning  
intäkter

Redovisning  
kostnader

Redovisning  
netto

Budget 
netto

Budget- 
avvikelse

Belopp i tkr 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2021

Kommunfullmäktige 2 26 -1 292 -1 242 -1 290 -1 216 -1 365 75

Kommunstyrelsen 40 499 39 072 -107 980 -101 830 -67 480 -62 758 -63 557 -3 923

Tekniska nämnden 174 967 171 570 -208 022 -201 978 -33 055 -30 408 -32 390 -665

Miljö- och byggnadsnämnden 32 600 25 346 -41 603 -35 199 -9 004 -9 853 -10 534 1 530

Barn- och utbildningsnämnden 75 000 74 634 -460 178 -437 125 -385 178 -362 491 -369 640 -15 538

Omsorgsnämnden 136 040 134 694 -487 134 -473 935 -351 094 -339 241 -345 185 -5 909

Kommunrevisionen - - -878 -929 -878 -929 -927 49

Summa nämndsverksamhet 459 107 445 343 -1 307 086 -1 252 239 -847 978 -806 896 -823 598 -24 380

Pensionskostnader - - -53 081 -47 904 -53 081 -47 904 -50 200 -2 881

Semesterskuldsförändring o timvik dec - - 215 -4 054 215 -4 054 - 215

Kompletteringspension 41 293 39 408 - - 41 293 39 408 41 000 293

Personalomkostnader - - 6 614 4 940 6 614 4 940 4 500 2 114

Kapitalkostnad 78 786 75 346 - - 78 786 75 346 80 422 -1 636

Tomtförsäljning 4 616 6 662 -722 -549 3 894 6 113 5 000 -1 106

Avskrivningar - - -64 251 -56 493 -64 251 -56 493 -60 500 -3 751

Ränta VA-kollektiv - - -2 265 -2 589 -2 265 -2 589 -3 000 735

Kommunstyrelsens förfogande - - - - - - -500 500

Parkeringsavgifter 764 - - - 764 - 2 000 -1 236

Driftkostnader investeringsprojekt - - -1 894 - -1 894 - -3 000 1 106

Statliga ersättningar för corona 6 187 21 313 - - 6 187 21 313 - 6 187

Övrigt 55 179 4 706 -5 712 -9 073 49 466 -4 367 -5 750 55 216

Summa verksamhet 645 933 592 777 -1 428 183 -1 367 962 -782 250 -775 185 -813 626 31 376

Skatteintäkter och generella statsbidrag 862 762 815 809 - - 862 762 815 809 841 659 21 103

Finansnetto 2 124 1 816 -9 083 -10 152 -6 958 -8 336 -8 500 1 542

Summa efter finansiering 1 510 819 1 410 403 -1 437 266 -1 378 114 73 553 32 289 19 533 54 020

Extraordinära poster - - - - - - - -

Total 1 510 819 1 410 403 -1 437 266 -1 378 114 73 553 32 289 19 533 54 020

Realisationsvinster - - - - - - - -

Totalt inkl. realisationsvinster 1 510 819 1 410 403 -1 437 266 -1 378 114 73 553 32 289 19 533 54 020
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Investeringsredovisning

Belopp i tkr Utgift Total budget
Ej förbrukade 
investeringar Total budgetram Total utgift 

PROJEK T

Bodalsverket - Etapp Fjällbacka 21 409 23 358 1 949 87 000 65 051

Tanumshede vattenverk 412 627 215 75 000 74 785

Omvandlingsområden 8 404 15 216 6 812 24 082 17 270

Övriga VA-investeringar 19 900 61 530 41 630 84 775 43 145

VA-anläggningar 50 125 100 730 50 605 270 857 200 252

Gång- och cykelbanor samt leder 7 042 15 811 8 769 22 429 13 660

Övrigt 7 141 13 488 6 347 32 211 25 864

Gator, trafik och parker 14 183 29 299 15 116 54 640 39 524

Förbättringsåtgärder inkl. energi och miljö 11 260 13 224 1 965 13 224 11 260

Ombyggnad Hedegården 601 177 -425 7 550 7 975

Förskolor 5 747 14 384 8 636 25 550 16 914

Ny låg- och mellanstadieskola Tanumshede 991 2 608 1 616 83 900 82 284

Räddningsstation Tanumshede 1 142 3 718 2 575 87 000 4 425

Övriga fastigheter 7 035 13 873 6 839 18 769 11 931

Fastigheter 26 776 47 983 21 207 235 994 134 787

Fritidsanläggningar 2 795 9 005 6 210 9 651 3 441

Exploateringsverksamhet 2 070 25 261 23 191 40 094 16 903

Renovering Fjällbacka kaj 32 569 24 953 -7 616 56 000 33 616

Övriga hamninvesteringar 2 326 7 864 5 538 25 321 19 783

Hamnar 34 895 32 817 -2 078 81 321 53 399

Inventarier 7 238 13 167 5 929 25 378 19 449

Insatskapital Kommuninvest 1 235 1 250 15 1 250 1 235

Totalt 139 318 259 513 120 195 719 184 468 989

Kommunens redovisade investeringsutgifter 2021 uppgår till 139,3 mnkr. Total investeringsbudget för 2021 uppgår till 259,5 mnkr varav 94,2 mnkr 
avser ej utförda investeringar från tidigare år och 165,3 mnkr avser investeringar beslutade för 2021 års investeringsbudget. Ej genomförda inves-
teringar i bokslut 2021 uppgår därmed till 120,2 mnkr. 

INVESTERINGSBUDGET 2021.  
BELOPP I MNKR

Investeringsbudget 2021 enligt kompletteringsbudget Kf § 96 165,3

Summa beslutad investeringsbudget 2021 165,3

Ej genomförda investeringar från tidigare år 94,2

Total investeringsbudget 2021 259,5
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Notförteckning

NOT 1. VERK SAMHETENS INTÄK TER

KONCERNEN 2021 2020 2019

Statsbidrag                            57 128 69 675 58 132

Övriga bidrag 58 281 31 250 27 310

Barnomsorgsavgifter 10 266 9 593 8 952

Äldreomsorgsavgifter 30 912 31 367 29 250

Vatten- och renhållningsavgifter 96 940 89 884 86 279

Gransknings- och förrättningsavgifter 20 789 17 412 19 350

Hyresintäkter 69 436 69 297 65 522

Hamnavgifter 9 705 12 733 12 202

Försäljning av verksamhet 7 054 10 800 7 232

Tomtförsäljning 4 616 4 395 13 168

Reavinst försäljning av fastigheter 330 10 2 185

Övrigt 3 456 1 710 5 385

Summa 368 913 348 126 334 969

TANUMS KOMMUN 2021 2020 2019

Statsbidrag 57 128 69 675 58 132

Övriga bidrag 58 281 31 250 27 310

Barnomsorgsavgifter 10 266 9 603 8 952

Äldreomsorgsavgifter 30 912 31 367 29 250

VA- och renhållningsavgifter 61 431 58 363 55 144

Hyresintäkter 15 791 18 716 19 207

Granskningsavgifter 20 789 17 412 19 350

Försälj. tjänster och verksamhet 7 054 10 800 7 232

Tomtförsäljning 4 616 4 395 13 168

Reavinst 19 892 10 200

Övrigt 12 622 12 047 15 725

Summa 298 782 263 638 253 670

NOT 2 . VERK SAMHETENS KOS TNADER

KONCERNEN 2021 2020 2019

Personalkostnader 658 104 633 958 612 420

Material 55 614 58 287 55 209

Köpta tjänster 256 784 244 709 242 292

Bidrag 22 449 22 196 20 522

Pensionskostnader 55 738 50 069 52 105

Fastighetsskatt 1 344 1 140 1 108

Övrigt 18 926 28 314 23 291

Summa 1 068 959 1 038 671 1 006 947

NOT 2 . VERK SAMHETENS KOS TNADER

TANUMS KOMMUN 2021 2020 2019

Personalkostnader 635 765 612 755 594 067

Material 41 333 45 691 40 954

Köpta tjänster 252 421 242 098 236 252

Bidrag 22 449 22 196 20 522

Pensionskostnader 54 436 48 983 51 139

Övrigt 10 214 10 249 7 771

Summa 1 016 618 981 971 950 704

NOT 3 . AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar sker enligt plan på ursprungligt anskaffningsvärde. Avskriv-
ningstiden beräknas på anläggningens beräknade ekonomiska livslängd. 
Kommunen och koncernens bolag tillämpar komponentavskrivning.

KONCERNEN 2021 2020 2019

Inventarier 9 277 7 720 7 019

Fastigheter och anläggningar 73 624 65 609 63 106

Summa 82 901 73 329 70 125

TANUMS KOMMUN 2021 2020 2019

Inventarier 6 227 4 506 4 204

Fastigheter och anläggningar 58 024 51 987 50 101

Summa 64 251 56 493 54 305

NOT 4 . JÄMFÖRELSES TÖR ANDE POS TER

KONCERNEN 2021

Övertagande av vägar från  
Trafikverket

33 700

Summa 33 700

TANUMS KOMMUN 2021

Övertagande av vägar från  
Trafikverket

33 700

Summa 33 700

NOT 5. SK AT TEINTÄK TER

2021 2020 2019

Preliminär skatteintäkt 571 076 566 779 563 734

Prognostiserad slutavräkning 16 862 -12 315 -5 226

Summa 587 938 554 464 558 508

BELOPP I TKR
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NOT 6 . GENERELL A S TATSBIDR AG

2021 2020 2019

Kommunal fastighetsavgift 51 100 48 072 44 573

Bidrag inkomstutjämning 158 732 156 452 154 212

Avgift kostnadsutjämning 16 130 16 968 -6 940

Kostnadsutjämning för LSS 3 437 -977 -2 755

Övriga statsbidrag 7 059 27 681 5 640

Regleringsavgift 38 365 13 149 9 024

Summa 274 823 261 345 203 755

NOT 7. FINANSIELL A INTÄK TER

Finansiella intäkter avser ränteintäkter och räntebidrag. 

KONCERNEN 2021 2020 2019

Ränteintäkter 2 182 1 853 2 589

Summa 2 182 1 853 2 589

TANUMS KOMMUN 2021 2020 2019

Ränteintäkter 520 503 1 231

Borgensavgift 1 617 1 320 1 320

Summa 2 137 1 823 2 551

NOT 8 . FINANSIELL A KOS TNADER

Finansiella kostnader avser räntekostnader samt finansiella kostnader på 
pensionsskulden.

KONCERNEN 2021 2020 2019

Räntekostnader lån 16 346 17 876 16 142

Räntekostnader pensionsskuld 139 218 324

Övrigt 277 427 206

Summa 16 763 18 521 16 671

TANUMS KOMMUN 2021 2020 2019

Räntekostnader lån 8 843 9 873 8 853

Räntekostnader pensionsskuld 139 218 324

Övrigt 277 427 206

Summa 9 259 10 518 9 383

NOT 9. JUS TERINGSPOS TER K A SSAFLÖDESR APPORT

KONCERNEN 2021 2020 2019

Löpande verksamheten

Justering för ej likviditets-
påverkande poster 62 264 64 034 53 775

Avskrivningar 85 277 73 329 70 125

-Reavinst/förlust samt  
nedskrivningar

11 852 - -1 538

-Elcertifikat - 209 209

-Omklassifisering anläggning till 
omsättningstillgång

-33 700 - 195

-Resultatfond VA förändring -5 117 -2 881 -1 032

-Periodiserad anslutningsavgift -7 305 -6 731 -6 454

-Periodiserat anslutningsavg 
 övertagna anl.

-1 125 -1 076 -

Förändring avsättningar -6 504 -1 527 -1 366

Övrigt 18 886 2 710 -6 364

TANUMS KOMMUN 2021 2020 2019

Löpande verksamheten

Justering för ej likviditets-
påverkande poster 29 296 45 991 43 678

-Avskrivningar 61 837 56 493 53 665

-Reavinst/förlust samt 
 nedskrivningar

11 852 - -1 538

-Elcertifikat - 209 209

-Omklassifisering anläggning till 
omsättningstillgång

-33 700 - 195

-Resultatfond VA förändring -5 117 -2 881 -1 032

-Periodiserad anslutningsavgift -7 305 -6 731 -6 454

-Periodiserat investeringsbidrag 2 860 1 504 -

-Periodiserat anslutningsavg  
övertagna anl.

-1 125 -1 076 -

Förändring avsättningar -6 -1 527 -1 366
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NOT 10. MARK , BYGGNADER OCH  
TEKNISK A ANL ÄGGNINGAR

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: Inventarier 3, 5, 
10 år samt för byggnader och tekniska anläggningar 10, 15, 20, 25, 30, 33 
och 50 år. En individuell bedömning av nyttjandeperioden görs, vilken där-
med kan avvika från kommunens normala avskrivningstider. Omprövning 
av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på 
att det är nödvändigt (till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften 
och organisationsförändringar). En faktisk bedömning av återstående av-
skrivningstid görs årligen för ett antal objekt. För tillgångar med identifier-
bara komponenter med olika nyttjandeperioder tillämpas komponentav-
skrivning. Från och med 2014 på alla nya investeringar och på befintliga 
anläggningstillgångar infördes komponentavskrivning från och med 2015.

KONCERNEN 2021 2020 2019

Anläggningar för avgifts- 
finansierad verksamhet

Vatten- och avloppsverk 554 935 483 723 397 676

Industrifastigheter 15 090 14 780 15 849

Hamnar 63 042 35 820 38 484

Hyresfastigheter 528 116 517 506 470 825

Summa avgiftsfinansierad 
verksamhet 1 161 183 1 051 830 922 834

Anläggningar för  
skattefinansierad verksamhet

Förvaltningsfastigheter 13 683 14 548 15 475

Skolfastigheter 152 525 157 606 158 202

Förskolor/daghem 28 839 26 082 26 451

Servicehus 85 443 82 300 87 024

Brandstationer 4 211 4 568 4 643

Gator och vägar 136 258 92 702 92 867

Markreserv 103 494 103 838 89 627

Anläggningar under uppförande 110 165 102 303 122 248

Övrigt 61 063 104 864 49 926

Summa skattefinansierad verk-
samhet 695 681 688 811 646 464

Summa 1 856 864 1 740 641 1 569 298

Ingående anskaffningsvärde 2 578 823 2 341 978 2 128 031

Årets anskaffningar 190 751 236 845 242 292

Årets utrangeringar -8 013 - -2 975

Omföringar -44 - -195

Justering för tidigare år - - -25 175

Utgående anskaffningsvärde 2 761 516 2 578 823 2 341 978

Ing. ackumulerade avskrivningar -787 117 -721 615 -661 590

Årets avskrivningar -67 863 -65 330 -60 623

Årets utrangeringar 3 805 - 1 188

Justering för tidigare år - -172 -592

Utgående ackumulerade av-
skrivningar -851 175 -787 117 -721 615

Ing. ackumulerade nedskrivningar -51 064 -51 065 -50 421

Årets nedskrivningar -2 414 - -644

Utgående ackumulerade ned-
skrivningar -53 478 -51 064 -51 065

Bokfört värde 1 856 863 1 740 641 1 569 298

TANUMS KOMMUN 2021 2020 2019

Anläggningar för avgifts- 
finansierad verksamhet

Vatten- och avloppsverk 554 935 483 723 397 676

Industrifastigheter 5 207 4 715 5 123

Hamnar 54 602 27 776 29 868

Hyresfastigheter 2 346 9 607 10 284

Summa avgiftsfinansierad 
verksamhet 617 090 525 822 442 951

Anläggningar för  
skattefinansierad verksamhet

Förvaltningsfastigheter 13 683 14 548 15 475

Skolfastigheter 152 525 157 606 158 202

Förskolor/daghem 28 839 26 082 26 451

Servicehus 85 443 82 300 87 024

Brandstationer 4 211 4 568 4 643

Gator och vägar 136 258 92 702 92 867

Markreserv 103 494 103 838 89 627

Anläggningar under uppförande 110 165 102 303 122 248

Övrigt 62 605 106 406 51 468

Summa skattefinansierad  
verksamhet 697 223 690 353 648 006

Summa 1 314 313 1 216 175 1 090 957

Ingående anskaffningsvärde 1 872 544 1 695 466 1 529 794

Årets anskaffningar 162 570 177 079 193 315

Årets utrangeringar -22 600 - -2 274

Omföringar - - -195

Justering för tidigare år - - -25 175

Utgående anskaffningsvärde 2 012 514 1 872 544 1 695 466

Ing. ackumulerade avskrivningar -644 634 -592 773 -544 069

Årets avskrivningar -52 579 -51 689 -49 301

Årets utrangeringar 13 162 - 1 188

Justering för tidigare år -172 -592

Utgående ackumulerade av-
skrivningar -684 051 -644 634 -592 773

Ing. ackumulerade nedskrivningar -11 736 -11 736 -11 091

Årets nedskrivningar -2 414 - -644

Utgående ackumulerade ned-
skrivningar -14 150 -11 736 -11 736

Bokfört värde 1 314 313 1 216 175 1 090 957

Bedömd genomsnittlig 
nyttjandeperiod 28,1 27,6
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NOT 11. MA SKINER OCH INVENTARIER

KONCERNEN 2021 2020 2019

Ing. anskaffningsvärde 125 903 110 171 98 136

Årets anskaffningar 11 286 15 666 13 952

Årets utrangeringar -2 051 63 -1 019

Justering - - -900

Utgående anskaffningsvärde 135 138 125 899 110 168

Ing. ackumulerade avskrivningar -81 165 -72 892 -66 731

Årets avskrivningar -10 210 -8 362 -7 179

Årets utrangeringar 1 921 89 1 018

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -89 454 -81 165 -72 892

Ing. ackumulerade nedskrivningar -60 -60 -60

Årets nedskrivningar - - -

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar -60 -60 -60

Bokfört värde 45 624 44 674 37 216

TANUMS KOMMUN 2021 2020 2019

Ing. anskaffningsvärde 81 444 68 402 62 507

Årets anskaffningar 6 799 13 042 6 795

Årets utrangeringar - - -

Justering - - -900

Utgående anskaffningsvärde 88 243 81 444 68 402

Ing. ackumulerade avskrivningar -53 509 -48 361 -43 997

Årets avskrivningar -6 843 -5 148 -4 364

Årets utrangeringar - - -

Utgående ackumulerade av-
skrivningar -60 352 -53 509 -48 361

Ing. ackumulerade nedskrivningar - - -

Årets nedskrivningar - - -

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar 0 0 0

Bokfört värde 27 891 27 935 20 041

Bedömd genomsnittlig 
nyttjandeperiod 6,4 6,4

NOT 12 . FINANSIELL A ANL ÄGGNINGS TILLGÅNGAR

KONCERNEN 2021 2020 2019

Aktier 1 055 1 055 1 055

Andelar 12 844 11 434 11 461

Långfristig utlåning 9 781 10 292 11 816

Summa 23 680 22 781 24 332

NOT 12 . FINANSIELL A ANL ÄGGNINGS TILLGÅNGAR

TANUMS KOMMUN 2021 2020 2019

Aktier 28 935 28 935 28 935

Andelar 12 610 11 375 11 375

Långfristig utlåning 605 676 1 760

Bidrag till statlig infrastruktur: 9 176 9 616 10 056

-Gång och cykelväg Sportshopen 
Grebbestad camping

2 693 2 835 2 977

-Korsning Affärsvägen - Apoteks-
vägen

1 402 1 469 1 536

-Gång- och cykelväg Grebbestad 
Strand

5 081 5 312 5 543

Summa 51 326 50 602 52 126

NOT 13. FORDRINGAR

KONCERNEN 2021 2020 2019

Vatten och renhållning 24 674 23 952 21 757

Barnomsorgsavgifter 1 316 1 120 996

Äldreomsorgsavgifter 3 731 3 496 3 576

Hyror och arrenden 1 132 1 338 1 536

Statsbidragsfordringar 231 238 270

Investeringsstöd TBAB - - 7 612

Moms 7 895 11 235 8 788

Skatteintäkter 80 151 59 870 53 254

Förutbetalda kostnader 7 098 6 180 4 665

Migrationsverket upplupna intäkter 72 946 1 817

Stadsbidrag corona (Social-
styrelsen) 

- 5 670 -

Försäkringskassan upplupna 
intäkter

1 974 2 410 2 287

Övriga upplupna intäkter 13 055 7 410 7 488

Övrigt 9 531 18 500 9 099

Summa 150 861 142 364 123 146

TANUMS KOMMUN 2021 2020 2019

Vatten och renhållning 19 094 18 499 15 990

Barnomsorgsavgifter 1 316 1 120 996

Äldreomsorgsavgifter 3 731 3 496 3 576

Statsbidragsfordringar 231 238 270

Moms 7 838 11 221 8 702

Skatteintäkter 80 151 59 870 53 254

Förutbetalda kostnader 6 092 5 504 4 120

Migrationsverket upplupna intäkter 72 946 1 817

Stadsbidrag corona (Social-
styrelsen) 

- 5 670 -

Skolverket upplupna statsbidrag 500 - -

Arbetsförmedlingen lönebidrag 976 1 228 911

Försäkringskassan upplupna 
intäkter

1 974 2 410 2 287

Öviga upplupna intäkter 4 815 4 755 3 949

THTAB koncernkonto - 1 907 829

Övrigt 11 243 14 894 8 823
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NOT 14 . K A SSA OCH BANK

Beloppet utgör summan av kassa, bank och lätt realiserbara  
medelsplaceringar.    

KONCERNEN 2021 2020 2019

Kassa 44 170 73

Plusgiro 399 188 25

Bank 47 157 49 203 25 432

Utnyttjande av checkkredit 0 0 0

Summa 47 600 49 561 25 531

TANUMS KOMMUN 2021 2020 2019

Kassa 16 19 19

Plusgiro 399 188 25

Kommunens del i koncernkonto 11 128 -974 4 646

THTAB:s del i koncernkonto 1 124 -1 907 -829

TBAB:s del i koncernkonto 23 671 42 292 10 935

Utnyttjande av checkkredit 0 0 0

Summa 36 339 39 619 14 795

NOT 15. EGET K APITAL

KONCERNEN 2021 2020 2019

Ingående eget kapital 437 154 403 801 417 648

varav Resultatutjämningsreserv 15 000 15 000 15 000

Justering ändrade avskrivnings
principer

- - -18 829

Årets resultat 63 740 33 352 4 981

Utgående eget kapital 500 893 437 154 403 801

NOT 15. EGET K APITAL

Rörelsekapital 5 462 -4 767 -31 491

Anläggningskapital 495 432 441 920 435 292

Totalt 500 893 437 154 403 801

TANUMS KOMMUN 2021 2020 2019

Ingående eget kapital 420 086 387 797 402 533

varav Resultatutjämningsreserv 15 000 15 000 15 000

Justering ändrade avskrivnings
principer

- - -18 829

Årets resultat 73 553 32 289 4 093

varav avsättning till resultatfond  
VA verksamhet

- - -

Utgående eget kapital 493 638 420 086 387 797

Rörelsekapital -13 497 -42 534 -44 018

Anläggningskapital 507 435 462 619 431 815

Totalt 493 938 420 086 387 797

NOT 16 . AVSÄT TNINGAR

PENSIONSSKULD

Redovisning av pensionsskulden regleras i den kommunala redovis-
ningslagen. Den del av pensionsskulden som uppkommit före 1998 ska 
redovisas som ansvarsförbindelse. Kommunens ansvarförbindelse för 
pensionsförpliktelser till personalen uppgår till 222 222 tkr inklusive 
löneskatt för 2021. Samtliga åtaganden för pensioner är återlånade av 
kommunen. Ingen extern placering är gjord.

KONCERN 2021 2020 2019

Kommunens pensionsskuld exkl 
ansvarsförbindelse

10 147 10 452 11 980

Övriga avsättningar 1 661 1 111 1 111

Obeskattad reserv 6 027 4 780 3 789

Summa avsättningar 17 835 16 343 16 880

TANUMS KOMMUN 2021 2020 2019

Pensionsåtagande

IB pensionsförpliktelser 10 452 11 980 13 345

Pensionsutbetalningar -635 -636 -627

Nyintjänad pension 20 -931 28

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 143 246 318

Förändring av löneskatt -60 -298 -267

Ändringar av försäkringstekniska 
grunder

314 -37 -925

Övrigt -88 129 107

Utgående pensionsavsättning 10 147 10 452 11 980

Ingående ansvarsförbindelse 227 536 233 170 239 282

Pensionsutbetalningar -11 398 -10 349 -10 104

Nyintjänad pension 575 -5 -1 078

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 3 160 5 514 5 883

Förändring av löneskatt -623 -1 100 -1 193

Ändringar av försäkringstekniska 
grunder

4 366 -941 -

Övrigt 731 1 247 380

Utgående ansvarsförbindelse enligt 
Skandia

224 347 227 536 233 170

inlösen av intjänad pensionsrätt 
med KPA överskottsfond

-2 125 -2 125 -2 125

Återlånade medel 232 369 235 863 245 149

Aktualiseringsgrad 98% 98% 98%

Överskottsfond hos Skandia och 
KPA

9 708 3 556 3 048

Övriga avsättningar

IB återställande av förskolemoduler 0 0 0

Minskning av avsättningar pga 
utbetalningar

- - -

Ny avsättning 300 - -

UB återställande av 
 förskolemoduler 300 0 0

Summa avsättningar Tanums 
kommun 10 447 10 452 11 979
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NOT 17. L ÅNGFRIS TIG SKULD

Kommunens långfristiga skuld består dels av lån hos bankinstitut, an-
slut ningsavgifter från VA-kollektivet som skrivs av på 25 år, VA resul-
tat fond samt investeringsbidrag. Investeringsbidragen perio diseras 
mot svarande nyttjandeperioden för den tillgång som bidraget avser. 
Kom mun och bolag använder endast ränteswappar som finansiellt 
instrument för att säkra ränterisk. Nedan görs en beskrivning av 
vilka säkringsrelationer avseende swappar som fanns utestående på 
balansdagen. Kommun och bolag har upprättat en dokumentation av 
säkringsredovisningen. Koncernens totala swapkontrakt kan matchas 
mot lån vars ränta sätts mot STIBOR även om denna är lägre än noll, 
vilket innebär att säkring föreligger även vid negativ STIBOR.

KONCERNEN 2021 2020 2019

Kommuninvest 1 087 440 1 017 440 852 440

Nordic investment bank 150 000 150 000 150 000

Övrigt 175 463 182 394 176 234

Summa 1 412 903 1 349 834 1 178 674

De långfristiga lånen förfaller till  
räntejustering enligt följande:

0-1 år 413 388

1-2 år 208 097

2-5 år 626 417

5-10 år 165 000

Summa 1 412 903

Derivat

Nominell nettovolym swapkontrakt 650 000

Övervärde swappar 20211231 1 824

Undervärde swappar 20211231 -11 217

Marknadsvärde 2021-12-31 -9 393

Genomsnittsränta inklusive derivat 1,36%

Genomsnittsränta exklusive derivat 0,37%

Räntebindning inklusive derivat 2,69 år

Räntebindning exklusive derivat 1,22 år

Motparter swapkontrakt 2021 2020 2019

Nordea - 15 000 15 000

SEB 470 000 430 000 465 000

Swedbank 190 000 190 000 190 000

Summa 660 000 635 000 670 000

NOT 17. L ÅNGFRIS TIG SKULD

TANUMS KOMMUN 2021 2020 2019

Kommuninvest 555 560 495 560 400 560

Nordic investment bank 150 000 150 000 150 000

Övrigt 170 388 176 080 168 769

Anslutningsavgifter 132 573 134 883 127 547

VA resultatfond 4 627 9 744 12 625

Investeingsbidrag 7 262 4 402 14 044

Ansl.avg övertagna anl. 25 926 27 051 

Summa 875 948 821 640 719 329

De långfristiga lånen förfaller till  
räntejustering enligt följande:

0-1 år 325 388

1-2 år 120 560

2-5 år 295 000

5-10 år 135 000

Summa 875 948

Derivat

Nominell nettovolym swapkontrakt 395 000

Övervärde swappar 20211231 1 824

Undervärde swappar 20211231 -6 496

Marknadsvärde 2021-12-31 -4 672

Genomsnittsränta inklusive derivat 1,47%

Genomsnittsränta exklusive derivat 0,37%

Räntebindning inklusive derivat 2,68 år

Räntebindning exklusive derivat 1,06 år

Motparter swapkontrakt 2021 2020 2019

SEB 305 000 265 000 285 000

Swedbank 90 000 90 000 90 000

Summa 395 000 355 000 375 000
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NOT 18 . KORTFRIS TIG SKULD

KONCERNEN 2021 2020 2019

Preliminär skatt, dec 10 741 11 504 9 575

Arbetsgivaravgift, dec 12 767 13 533 11 467

Semesterlöneskuld 40 176 40 741 36 504

Leverantörsskulder 46 598 44 705 45 241

Upplupna kostnader 24 759 21 938 24 138

Förutbetald skatteintäkt 7 064 17 841 6 003

Förinbetalda intäkter 16 190 10 586 11 870

Årets intjänade pensioner inkl 
löneskatt

22 187 23 086 22 957

Säkerhet exploateringsavtal 3 265 850 2 267

Övrigt 9 738 12 786 11 616

Summa 193 483 197 570 181 638

TANUMS KOMMUN 2021 2020 2019

Preliminär skatt, dec 10 638 11 393 9 464

Arbetsgivaravgift, dec 12 527 13 362 11 329

Semesterlöneskuld 39 725 40 303 36 220

Leverantörsskulder 33 518 33 761 29 594

Upplupna kostnader 18 367 16 235 19 143

Förinbetalda intäkter 8 674 4 187 5 127

Förutbetald skatteintäkt 7 064 17 841 6 003

Årets intjänade pensioner inkl 
löneskatt

21 890 22 891 22 765

Kommunens skuld till THTAB - - -

Kommunens skuld till TBAB 23 671 42 292 10 935

Säkerhet exploateringsavtal 3 265 850 2 267

Övrigt 8 562 11 225 12 522

Summa 187 902 214 339 165 370

NOT 19. S TÄLLDA PANTER OCH ANS VAR SFÖRBINDELSER

Förvaltade stiftelsers och deponerade medels kapital uppgick till 1 528 tkr.  
Kommunens borgensåtagande till Tanums Bostäder AB var 531 880 tkr.  
Enligt beslut i kommunfullmäktige uppgår Tanums Bostäder AB:s möjlig-
heter att uppta lån med borgen från Tanums kommun till 565 000 tkr  
och för Tanums Hamnar AB till 10 000 tkr.

Tanums kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. 
Samtliga kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar 
i kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige 
AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning 
av den finansiella effekten av Tanums kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 
kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 1 148 826 185 kronor och andelen 
av de totala tillgångarna uppgick till 1 168 716 370 kronor.

2021 2020 2019

Borgensåtagande Tanums  
Bostäder AB

531 880 521 880 451 880

Borgensåtagande kooperativ  
Hogslätts vänboende

- - 2 500

Tanums kommun hyr kontorslokaler i Tedacthuset. Avtalstiden är 20 år 
med möjlighet att säga upp avtalet efter tio respektive 15 år. Avtalet är 
att se som operationell leasing eftersom leasingperioden inte omfattar 
objektets ekonomiska livslängd. Därutöver har kommunen operationell 
leasing av fordon.

2022 2023 
-2026

2027 
-2029

Leasingavgifter Tedacthuset 3 579 14 316 10 737

Leasingavgifter bilar 3 393 2 697 -

NOT 20. KOS TNADER FÖR R ÄKENSK APSRE VISION

2021 2020 2019

Sakkunnigt biträde 125 125 125

Förtroendevalda revisorer 31 30 35

Total kostnad för räkenskaps-
revision 156 155 160

Sakkunnigt biträde 579 623 664

Förtroendevalda revisorer 143 151 185

Total kostnad för övrig revision 722 774 849

Total kostnad för revision 878 929 1 009

NOT 21. 

Kommunen har upprättat särredovisning för vatten- och avlopps verk-
samhet. Redovisningen finns tillgänglig i kommunens diarie.

  RESULTAT   |   ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN    89        



Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar genom bokslut och sammanställd 
årsredovisning sin redovisning för 2021 till kommunfullmäktige.

Med anledning av årsredovisningen föreslås kommunfullmäktige 
besluta:

• att nämndernas balanserade resultat överförs i ny räkning  
år 2022,

• att fastställa resultaträkning, balansräkning och förvaltnings- 
berättelse för år 2021.

• att i övrigt godkänna upprättad årsredovisning.

Liselotte Fröjd (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Louise Thunström (S)
Ledamot i kommunstyrelsen

Hans Schub (M)
Ledamot i kommunstyrelsen

Ida Östholm (M)
Ledamot i kommunstyrelsen

Håkan Elg (C)
Ledamot i kommunstyrelsen

KarlErik Hansson (C)
Ledamot i kommunstyrelsen

Roger Wallentin (C)
Ledamot i kommunstyrelsen

Christian Haneson (L)
Ledamot i kommunstyrelsen

Oskar Josefsson (S)
Ledamot i kommunstyrelsen

Ingrid Almqvist (S)
Ledamot i kommunstyrelsen

Roar Olsen (SD)
Ledamot i kommunstyrelsen
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Revisionsberättelse för år 2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet 
som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och 
genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i 
kommunens företag. 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten 
bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återre-
dovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt full-
mäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed 
i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarspröv-
ning. 

Kommunrevisionen konstaterar att pandemin under 2021 fortsatt 
att skapa utmaningar för kommunen. Kommunsektorn har aldrig 
tidigare ställts inför situationen att hantera en global pandemi och 
en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har under året på en 
övergripande nivå följt hur pandemin påverkat verksamheten i kom-
munstyrelsen och nämnderna. Kommunrevisionen avser att fortsatt 

följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera 
konsekvenserna av Covid19. 

Kommunrevisionen önskar särskilt lyfta granskningen av bygglovs-
processen. Granskningens sammanfattade bedömning var att 
miljö- och byggnadsnämnden inte säkerställt en ändamålsenlig och 
likvärdig bygglovsprocess utifrån lagar, regler och mål. Genomfört 
stickprov visade även på brister i handläggningen av bygglovsären-
den utifrån kraven i plan- och bygglagen avseende obligatoriska mo-
ment. Granskningen sammanfattades i en rapport där revisionens 
rekommendationer lämnades.  

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar 
i Tanums kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, övriga nämnder och beredningarnas 
interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämn-
der och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.  

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovis-
ning för 2021. 

Vi åberopar bifogade redogörelser och rapporter.

Berit Karlsson
Ledamot 

Sonja Lantz
Ledamot 

Mainy Andersson
Ledamot 

Tanums kommun den 12 april 2022 

Anita Älgemon
Ordförande

Johan Ulriksson
Vice ordförande
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Bilagor

Vi har sparat det bästa till sist. Här följer ett antal utvalda  
tabeller och faktauppställningar över året 2021.
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Klageröd, Bullaren
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Resultaten inom skola ligger på en genomsnittlig nivå jämfört med 
övriga kommuner. När eleverna i skolorna anger hur nöjda de är med 
skolan som helhet ger de ett lågt betyg. Betygen i matematik i årskurs 
6 har försämrats och ligger nu på en genomsnittlig nivå. Betygen i 
idrott och hälsa i årskurs 9 ligger också på en genomsnittlig nivå.

Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har förbättrats och 
ligger över genomsnittet.

Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år 
minskar och ligger på en genomsnittlig nivå.

Det sammantagna värdet för mätområdet barn och unga är genom-
snittligt jämfört med övriga kommuner.

Kvalitetsredovisning

BARN OCH UNGA Betyg 2021 2020 2019

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal  5,1 4,9

Kostnad förskola, kronor/inskrivet barn  187 265 177 015

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 
och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel procent

  77

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel procent 88,0 94,5 92,9

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel procent 92,0 83,9 80,0

Elever i åk 9 som är behörig till yrkesprogram, hemkommun, andel procent 91,3 83,8 79,7

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel procent  54,5  

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel procent 90,2 91,5 89,1

Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kronor/elev  127 974 124 050

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel procent  50,0 35,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel procent 71,8 78,3 74,0

Gymnasieelever med indraget studiestöd på grund av ogiltig frånvaro, kommunala skolor, 
andel procent 

  0

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kronor/elev  143 055 144 263

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1 000 invånare 0-18 år  19,2 36,3

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år  13 16

Kvalitetsrapport

Barn och unga

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som 
pågått sedan 2006 och i dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. 
Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kun-
skapsmaterial som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och 
resultat och i dialogen med medborgarna. Inom ramen för projektet 
görs jämförelser mellan kommunerna inom tre mätområden: barn 
och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. 

Resultaten redovisas i den kolumn som avser året för mätning. För 
varje resultat finns en färgmarkering; grön, gul eller röd, som visar 
kommunens värde relativt landets andra kommuner. Är färgen grön 
tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst resultat, 
gul motsvarar de 50 procent i mitten och följaktligen står röd för de 
25 procent av kommunerna som har minst fördelaktigt resultat.

Det sammantagna betyget är genomsnittligt för samtliga områden 
inom undersökningen. Inom området barn och unga är resultaten för 
gymnasiebehörighet till yrkesprogram särskilt bra. Inom området sam-
hälle och miljö visar Tanum ett bra resultat när det gäller hur väl kom-
munen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling.

Tanums kommun visar också ett bra resultat inom verksamhetsom-
rådet äldreomsorg. Verksamheten får ett högt betyg när man mäter 
kvalitetsaspekter som möjlighet till daglig utevistelse, TV-utbud samt 
organiserade och gemensamma aktiviteter.

Generellt sett har kommunen höga kostnader för sina verksamheter.
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Resultaten inom området stöd och omsorg har förändrats både 
positivt och negativt. Under 2021 genomförde inte Socialstyrelsen 
undersökningen kring brukarnöjdhet inom äldreomsorg. Värdet från 
2020 års undersökning visar dock på en hög brukarnöjdhet. Vänteti-
den på en plats på ett äldreboende fortsätter att minska. Tanum får 
ett bra betyg när det gäller kvalitetsaspekter på särskilt boende. Ett 
mått på trygghet inom hemtjänsten är antal vårdare som under en 
14-dagarsperiod besöker en hemtjänsttagare. Under 2021 var det 15 
olika vårdare, vilket är i nivå med genomsnittet. 

Betyget för trivsel i det egna hemmet inom gruppbostad LSS har för-
bättrats. Alla i gruppbostad uppgav att man trivs hemma. Möjlighet 
att bestämma om saker som är viktiga inom daglig verksamhet LSS 
har dock försämrats.

Det sammantagna värdet för mätområdet stöd och omsorg är ge-
nomsnittligt jämfört med övriga kommuner.

S TÖD OCH OMSORG Betyg 2021 2020 2019

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel procent 63   

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, 
andel procent

68 80 79

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvär-
de

8 15 13

Kostnad individ- och familjeomsorg, kronor/invånare  3 601 3 189

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, 
andel procent

60 71 71

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel procent 100 89 86

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl. SFB, 
kronor/invånare

 7 376 7 419

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till sär-
skilt boende, medelvärde

34 64 102

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medel-
värde

15 16 14

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel procent av maxpoäng 92 60 84

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel procent  92 88

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel procent  91 92

Kostnad äldreomsorg, kronor/invånare 80+  269 674 252 289

Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal   0,08

Stöd och omsorg
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Delaktighetsindex och användning av ekologisk mat i Tanums kom-
mun ligger fortfarande över genomsnittet. 

Handläggningstiden för bygglovsärenden är genomsnittlig. 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet har försäm-
rats och ligger nu under genomsnittet. Insamlat kommunalt avfall per 
invånare har förbättrats men ligger under genomsnittet.

Sammantaget får Tanum ett betyg som är genomsnittligt inom områ-
det samhälle och miljö.

SAMHÄLLE OCH MILJÖ Betyg 2021 2020 2019

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 
eller studera, andel procent

 13 39

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel procent  37 48

Företagsklimat enligt Öppna jämförelser (Insikt) - totalt, NKI  71 69

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel procent 46 39 43

Delaktighetsindex, andel procent av maxpoäng 79 79 79

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av 
en- och tvåbostadshus, antal dagar

 55 63

Insamlat kommunalt avfall totalt, kilo/invånare (justerat)  609 589

Samhälle och miljö

Kvalitetsgarantier

Tanums kommun har kvalitetsgarantier för olika kommunala verk-
samheter. En kvalitetsgaranti beskriver och tydliggör vad du har rätt 
att förvänta dig av olika kommunala verksamheter. Garantin ska ses 
som både ett löfte och en upplysning om vad du har rätt att förvänta 
dig av tjänster och service i Tanums kommun.

SERVICE

   Målet uppfyllt

Mottagande: Oavsett hur förfrågan kommit till kommunen 
svarar vi senast efter två arbetsdagar. Om ärendet kräver längre 
handläggningstid bekräftar vi inom samma tid mottagandet, med 
uppgift om vem som handlägger ärendet. 

Protokoll: Protokoll från sammanträden finns tillgängliga på kom-
munens hemsida och bibliotek senast två dagar efter justering. 

Information: Tanums webbplats ska innehålla aktuell och korrekt 
information om kommunens verksamhet. 

Service och tjänster: Webbplatsen ska dessutom ge tillgång till 
service och tjänster samt möjlighet att ställa frågor och lämna syn-
punkter på den kommunala verksamheten. 

Kundcenter: Alla som kontaktar kundcenter ska få ett gott bemö-
tande och vi lämnar svar med god kvalitet. Vi har öppet vardagar 
8.00–16.30. 

E-post: Vi besvarar e-post inom en arbetsdag. Om ärendet kräver 
längre handläggningstid bekräftar vi inom samma tid mottagandet 
med uppgift om vem som handlägger ärendet.
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SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN 

  Målet uppfyllt

Dialog: Skapa dialog mellan kommunen och försäljningsställen 
genom möten och information till företagare.

Information: Ge den sökande information och råd. Erbjuda ett per-
sonligt besök av kommunens handläggare i samband med ansökan 
om serveringstillstånd. 

Tillsynsbesök: Göra tillsynsbesök på restauranger och andra försälj-
ningsställen med serveringstillstånd.

Beslut: Se till att beslut om permanent serveringstillstånd fattas 
senast sex veckor efter det att remissvar inkommit från berörda 
myndigheter och inga hinder enligt Alkohollagen föreligger mot att 
bevilja sökt serveringstillstånd.

RÄDDNINGSTJÄNST 

  Målet uppfyllt

Dygnet runt-beredskap: Räddningstjänsten har beredskap dygnet 
runt. Tiden från det att räddningstjänsten får larm och till det första 
fordonet lämnar brandstationen ska inte överstiga fem minuter 
(anspänningstid). 

TEKNISK SERVICE 

  Målet uppfyllt

Kundnöjdhet: Vid den årliga enkätundersökningen bland våra 
nyttjare i kommunala verksamhetslokaler ska vi uppnå minst tre på 
en femgradig skala i kundnöjdhet.  

Badplatser: Badplatserna med tillhörande utrustning ska vara iord-
ningställda årligen senast den 15 juni. Badplatser med hög besöks-
frekvens får tillsyn och sophämtning minst tre gånger i veckan under 
högsäsong medan övriga badplatser får tillsyn och sophämtning 
minst en gång per vecka. 

Snöröjning: Snöröjning för permanentboende vid 10 cm snödjup. 

Lekplatser: Säkerhetsbesiktning görs en gång per år enligt svensk 
standard. Tillsyn av lekplatsen minst var 14:e dag. Från dagen vi får 
en anmälan, eller vi själva upptäcker att något är trasigt på en lek-
plats, ska det vara lagat eller utbytt inom tio dagar. 

Parkering: Parkering för besökande och boende utan eget parke-
ringsutrymme ska erbjudas inom en kilometers gångavstånd. 

Gatubelysning: All gatubelysning ska tre gånger per år kontrolleras 
och vid behov åtgärdas. Belysning som slocknat på ställen som ur 
trafiksäkerhetssynpunkt kan utgöra en fara, ska åtgärdas inom två 
arbetsdagar. Belysning som slocknat på längre sammanhängande 
sträcka ska åtgärdas inom 14 dagar. 

Dricksvatten: Leveransavbrott ska åtgärdas inom 24 timmar. Under 
avbrottet ska dricksvatten erbjudas via vattenpost eller vattentank 
inom 5 timmar, tiden 23-06 oräknad. 

BYGGLOV

  Målet delvis uppfyllt

Ärendehantering: Om en komplettering krävs i din ansökan skickas 
en begäran om komplettering till dig inom tre veckor från det att ditt 
ärende inkommit till oss. 

MILJÖVERKSAMHET 

  Målet delvis uppfyllt

Beslut enskilt avlopp: När din ansökan om enskilt avlopp är komplett 
ska du få ett beslut i ärendet inom sex veckor vid delegationsbeslut, 
eller inom åtta veckor om beslut ska fattas av miljö- och byggnads-
nämnden. 

FYSISK PLANERING

  Målet uppfyllt

Alla gällande detaljplaner finns tillgängliga i webbkarta på kommu-
nens hemsida. 

BARNOMSORG 

  Målet uppfyllt

Barnomsorgsplats: Barnomsorgsplats erbjuds inom tre månader 
efter anmälan. 

Utomhusverksamhet: Barnen i förskola och pedagogisk omsorg 
har utomhusverksamhet varje dag. 

Trygghet: Verksamhetens miljö är trygg och säker.

Bra mat: God och näringsriktig mat serveras. 

Föräldrastöd: Föräldrastödsinsatser erbjuds genom hela förskole- 
och skoltiden. 

UTBILDNING 

  Målet uppfyllt

Bra mat: God och näringsriktig mat serveras. 

Samarbete: Överenskommelse om samarbete skrivs mellan skola 
och hem om ansvarstagandet för barnets skolgång. 

Föräldrastöd: Föräldrastödsinsatser erbjuds genom hela förskole- 
och skoltiden. 

Kontakt med hemmet: Om en elev är frånvarande tar skolan kon-
takt med hemmet samma dag. 

Lässtöd: Alla elever får individuellt stöd för att nå målet att kunna 
läsa med god förståelse i slutet av år tre. 

Digitala läromedel: Alla elever har tillgång till digitala läromedel. 

Valfrihet: Föräldrar och elever har rätt att fritt välja skola och skol-
ort. Skolskjuts medges om detta ryms inom befintliga kommunala 
skolskjutslinjer. 

  Målet delvis uppfyllt

Trygg miljö: Verksamhetens miljö är trygg och säker. 
Matematikstöd: Matematikutvecklare stödjer lärarna i att utveckla 
och sprida effektiva sätt att lära matematik. 

  BILAGOR   |   ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN    97        



KULTUR OCH FRITID 

  Målet uppfyllt

Födelsedagsbok: Alla barn mellan två och åtta år får en födelse-
dagsbok.

Drogfrihet: All ungdomsverksamhet är drogfri.

Ungas initiativ: Fritidsgårdsverksamheten bygger på de ungas 
initiativ och personalens professionella stöd. 

Aktiviteter under loven: Kultur- och fritidsaktiviteter erbjuds under 
minst höst- och sportloven.

Allmänna föreningsmöten: Minst ett allmänt föreningsmöte hålls 
per år för dialog om utveckling och behov av stöd. 

Idrott på Sparvallen: Alla elever ges möjlighet att utöva idrott på 
Sparvallen.

  Målet delvis uppfyllt

Teater, dans, musik: Barn i förskoleåldern ges möjlighet att se en 
professionell föreställning (teater, dans eller musik) vid minst två 
tillfällen per år. 

Vitlycke Museum: Alla elever ges möjlighet att se en professionell 
föreställning (teater, dans eller musik) vid minst åtta tillfällen under 
sin grundskoletid och besöka Vitlycke Museum vid minst två tillfällen 
under sin skoltid

ARBETSMARKNADSENHETEN

  Målet uppfyllt

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet: Ska vara känd av sam-
verkanspartner och kommunens medborgare.

Tillgänglighet: Arbetsmarknadsenheten ska besvara varje förfrågan 
om plats samt besvara varje förfrågan om uppdrag inom en vecka. 

Utvecklingsplan: Alla deltagare ska ha en överenskommelse/ut-
vecklingsplan samt en verksamhetssamordnare och kontaktperson.

  Målet delvis uppfyllt

Prövotid: Arbetsmarknadsenheten ska erbjuda deltagaren en fyra 
veckors prövotid inom fyra veckor.

  Målet ej uppfyllt

Nöjdhet: Arbetsmarknadsenheten ska ha minst 80 procent nöjda 
kunder samt deltagare. Ej utvärderad.

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

  Målet uppfyllt

Tillgänglighet: Under kontorets öppettider har du möjlighet att 
prata med en handläggare om ditt ärende.

Besökstid: Vi erbjuder dig, som söker om stöd, en tid för besök 
inom nio arbetsdagar från din första kontakt med myndighetsfunk-
tionen. 

Biståndsbeslut: Du får ett beslut inom fem arbetsdagar när du sökt 
om ekonomiskt bistånd, under förutsättning att allt underlag kommit 
in. 

  Målet delvis uppfyllt

Beslutsmeddelande: Du får ett beslut inom två månader när du 
sökt om till exempel kontaktperson eller familjehem, under förutsätt-
ning att allt underlag kommit in. 

INTEGRATION OCH FLYKTINGVERKSAMHET

  Målet uppfyllt

Introduktionsprogram: Vi erbjuder varje nyanländ familj ett intro-
duktionsprogram om den egna kommunen senast tre veckor från 
mottagningsdatum.

Samhällsorientering: Vi erbjuder nyanlända familjer lagstadgad 
samhällsorientering inom tre månader. Denna ska vara avslutad 
senast ett år efter datum för kommunmottagandet. 

  Målet ej uppfyllt

Kommuninformation: Vi erbjuder utökad kommuninformation vid 
fyra tillfällen per år åt medlemmar i nyanlända familjer.

ÄLDREOMSORG HEMTJÄNST 

  Målet uppfyllt

Tillgänglighet och service: Under kontorets öppettider har du 
möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende. 

Handläggningstid: Du får ett beslut inom fem arbetsdagar när du 
sökt om hemtjänst eller trygghetslarm, under förutsättning att allt 
underlag kommit in. 

Beslut: Vi verkställer ditt beslut om hemtjänst eller trygghetslarm 
inom fem arbetsdagar. 

Tydlig information: När vi börjar arbeta hos dig får du tydlig infor-
mation om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats. 

Kontaktperson: Inom en vecka från att vi börjar arbeta hos dig får 
du en kontaktperson utsedd. Du har alltid rätt att byta kontaktper-
son. 

Planering: Vi planerar dina insatser tillsammans med dig inom en 
vecka. Inom tre veckor dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina 
behov, önskemål och intressen i en genomförandeplan. 

Uppföljning: Din genomförandeplan följs upp kontinuerligt och 
utvärderas tillsammans med dig var sjätte månad.
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ÄLDREOMSORG KORTTIDSVÅRD 

  Målet uppfyllt

Tillgänglighet och service: Under kontorets öppettider har du 
möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende. 

Tydlig information: När du kommer till oss får du tydlig information 
om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.

Välkomstsamtal: Vi erbjuder ett välkomstsamtal samma dag som 
du kommer till oss. 

Kontaktperson: Du får en kontaktperson utsedd samma dag som 
du kommer till oss. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.

Planering: Vi planerar dina insatser tillsammans med dig. Inom tre 
dagar dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina behov, önskemål 
och intressen i en genomförandeplan. 

Uppföljning: Din genomförandeplan följs upp en gång per vecka, 
inom demensvården var 14:e dag.

ÄLDREOMSORG SÄRSKILT BOENDE  

  Målet uppfyllt

Tillgänglighet och service: Under kontorets öppettider har du 
möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende. 

Handläggningstid: Du får ett beslut inom tre veckor när du sökt om 
särskilt boende, under förutsättning att allt underlag kommit in.

Tydlig information: När vi börjar arbeta hos dig får du tydlig infor-
mation om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.

Kontaktperson: Du får en kontaktperson utsedd samma dag som 
du flyttar in i din lägenhet. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.

Välkomstsamtal: Vi erbjuder ett välkomstsamtal inom tre dagar 
från att du flyttar in i din lägenhet.

Planering: Vi planerar dina insatser tillsammans med dig inom 14 
dagar. Inom tre veckor dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina 
behov, önskemål och intressen i en genomförandeplan. 

Uppföljning: Din genomförandeplan följs upp kontinuerligt och 
utvärderas tillsammans med dig var sjätte månad.

Kontakttid: Vi erbjuder dig 30 minuter individuell kontakttid varje 
vecka.

ÄLDREOMSORG SJUKSKÖTERSKOR 

  Målet uppfyllt

Service: Vi utser en omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom två 
veckor från att du skrivits in i hemsjukvården. Vid korttidsvård utser 
vi en omvårdnadsansvarig sjuksköterska direkt. 

Planering: Vi upprättar en vårdplan som beskriver den hjälp du ska 
få av oss inom tre veckor från att du skrivits in i hemsjukvården. Vid 
korttidsvård upprättas vårdplan inom tre dagar. 

Uppföljning: Din vårdplan följs upp vid behov, men minst en gång 
per år. Vid korttidsvård följer vi upp din vårdplan minst varje vecka.

Stöd till anhöriga: Vi erbjuder dig, som är anhörig till någon som vi 
har vårdat, ett efterlevandesamtal inom sex veckor från vår patients 
dödsfall. 

  Målet delvis uppfyllt

Planeringsmöte: Vi håller ett planeringsmöte med dig inom två 
veckor från att du skrivits in i hemsjukvården. Vid korttidsvård hålls 
planeringsmöte inom två dagar. 
Riskbedömning: Vi gör riskbedömningar för fall, trycksår och 
nutrition inom två veckor från inskrivning i hemsjukvården. Vid kort-
tidsvård görs riskbedömningarna inom två dagar. 

ÄLDREOMSORG SJUKSKÖTERSKOR 

  Målet delvis uppfyllt

Handläggningstid: Vi tar kontakt med dig för att göra en bedöm-
ning inom sju arbetsdagar efter att vi fått en remiss.

FUNKTIONSHINDER 

  Målet uppfyllt

Tillgänglighet och service: Under kontorets öppettider har du 
möjlighet att prata med en handläggare om ditt ärende.
Handläggningstid: Du får ett beslut inom tre veckor när du sökt om 
insatser enligt LSS, under förutsättning att allt underlag kommit in. 
Tydlig information: När vi börjar arbeta hos dig får du tydlig infor-
mation om de mål och kvalitetsgarantier som gäller för din insats.
Kontaktperson: Samma dag som vi börjar arbeta hos dig får du en 
kontaktperson utsedd. Du har alltid rätt att byta kontaktperson.
Delaktighet: Vi planerar dina insatser tillsammans med dig. Inom en 
månad dokumenteras det stöd du ska få utifrån dina behov, önske-
mål och intressen i en genomförandeplan. 
Uppföljning: Din genomförandeplan följs upp kontinuerligt och 
utvärderas tillsammans med dig var sjätte månad.
Bostad med särskild service: Biståndsbeslut gällande bostad med 
särskild service ska verkställas inom sex månader. Tillsammans med 
dig upprättar vi en plan för din inflyttning i den nya bostaden senast 
en månad innan du ska flytta in. 
Personlig assistans: Vi verkställer ditt beslut om personlig assis-
tans inom tre månader, såväl när det gäller beslut enligt LSS som 
socialförsäkringsbalken. Vi låter dig vara med i rekryteringen av din 
arbetsgrupp. 
Daglig verksamhet: Vi verkställer ditt beslut om daglig verksamhet 
inom tre månader. 
Korttidsverksamhet: Vi verkställer ditt beslut om korttidsvistelse 
inom en månad. 
Boendestöd: Vi verkställer ditt beslut om boendestöd inom fjorton 
dagar. 

KOSTENHETEN  

  Målet uppfyllt

God hygien: Vi har väl fungerande egenkontrollprogram vilket säker-
ställer god hygien i alla led och säkra livsmedel. 

Utvärdering och revidering: Vi utvärderar och reviderar matse-
deln minst tre gånger höst och vår. 

  Målet delvis uppfyllt

Delaktighet: Vi låter matgästerna på äldreomsorgens särskilda 
boenden vara delaktiga i utformningen av matsedel och måltidsmiljö. 
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FINANSIELLA JÄMFÖRELSE
Befolkning
Alla kommunerna i norra Bohuslän utom Lysekil ökade sin befolkning 
under 2021. Störst ökning hade Tanum som ökade med 53 invånare. 
Endast Lysekil har ett negativt inflyttningsöverskott och Strömstad är 
enda kommunen i gruppen som har ett positivt födelseöverskott.   

Antal invånare 2021 2020 2019

Tanum 12 965 12 912 12 841

Lysekil 14 266 14 366 14 555

Munkedal 10 588 10 582 10 513

Sotenäs 9 125 9 100 9 061

Strömstad 13 277 13 244 13 218

Utdebitering
Ingen av kommunerna förändrade sin utdebitering 2021.Tanum har 
lägst utdebitering av kommunerna i norra Bohuslän.  

 Belopp i kr

Tanum Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad

21,56 22,46 23,63 21,99 21,91

Resultat
Samtliga kommuner redovisar överskott i bokslut 2021. Tanum och 
Strömstad är de kommuner som redovisar störst överskott. 

 Belopp i Mnkr

Tanum Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad

2021 73,6 27,1 34,8 16,0 80,1

2020 32,3 47,5 29,0 18,1 52,7

Soliditet
Kommunernas långsiktiga finansiella styrka, soliditeten, skiljer sig 
väsentligt åt mellan kommunerna. Tanums kommun har förstärkt sin 
soliditet i 2021 års bokslut.

 Procent

Tanum Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad

2021 17,3 5,1 27,0 42,3 32,0

2020 13,3 3,5 22,9 39,3 28,9

UTBILDNINGSVERKSAMHET
Grundskola
Resultat år 9 i grundskolan
Sotenäs kommun har haft bästa resultatet när det gäller andelen elever 
som är behöriga till yrkesprogram i gymnasiet. För 2021 tar Tanum 
flera kliv framåt och ökar från 84 procent till 92 procent behöriga. Även 
Munkedal och Strömstad gör en ordentlig ökning, Sotenäs minskar 
något.  

Andel behöriga till yrkesprogram i gymnasiet, procent

Tanum Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad

2021 92 84 86 92 91

2020 84 82 78 96 85

Gymnasieskola
Fullföljande gymnasiet
I Tanum är det 77 procent av eleverna som fullföljer gymnasieskolan 
inom tre år. Motsvarande andel för Strömstad uppgår till 65 procent 
av eleverna.  

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år, procent

Tanum Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad

2021 77 74 73 72 65

2020 68 72 73 76 75

OMSORGSVERKSAMHET
Äldreomsorg
Personalkontinuitet 
Personalkontinuitet mäter hur många olika anställda som en vårdta-
gare inom hemtjänsten möter under en 14-dagars period. I Sotenäs 
möter en brukare betydligt fler anställda än i jämförelse med övriga 
kommuner. Tanum har tagit kliv framåt och är bäst i kommungrup-
pen. 

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 

Tanum Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad

2021 15 16 16 21 17

2020 16 14 16 17 14

Kommunala jämförelser
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Individ- och familjeomsorg
Kostnad försörjningsstöd
Kostnaden för försörjningsstöd skiljer sig mycket åt mellan kommu-
nerna. Munkedal och Lysekil har betydligt högre kostnader för för-
sörjningsstöd än övriga kommuner. Endast Tanums kommun sänker 
kostnaderna 2021 jämfört med föregående år.   

Försörjningsstöd Kr/invånare

Tanum Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad

2021 683 1 193 1 135 722 556

2020 720 1 146 1 106 664 536

VA-VERKSAMHET
VA-taxa
Alla fem kommunerna i norra Bohuslän har höga taxor för vatten och 
avlopp. Samtliga kommuner har som målsättning att VA-verksamhet-
ens kostnader fullt ut ska finansieras med taxor från VAkollektivet. 
Tanums kommuns taxa är oförändrad jämfört med föregående år. 
Detsamma gäller för Strömstads kommun. De tre övriga kommuner-
na har genomfört taxeökningar. Det innebär att Tanums taxa för en 
lägenhet är näst lägst bland kommunerna i norra Bohuslän.  

VA-taxa Kr

Tanum Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad

Normalvilla 11 194 10 963 10 179 10 190 11 193

Lägenhet 6 820 7 476 7 386 6 447 7 888

PERSONAL
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron minskar något för Tanum och Strömstad. Däremot 
sker en ökning av sjukfrånvaron i Lysekil och Sotenäs kommuner. 
Den höga frånvaron i samtliga kommuner är en följd av coronapan-
demin. Strömstad har fortsatt lägst sjukfrånvaro av kommunerna i 
norra Bohuslän.

Sjukfrånvaro, procent 2021 2020 2019

Tanum 8,3 8,8 5,9

Lysekil 10,6 9,5 8,3

Munkedal 9,6 9,6 7,5

Sotenäs 9,9 8,9 7,3

Strömstad 7,8 7,9 7,0

NÄRINGSLIV
Företagsklimat
I Svenskt Näringslivs mätning av näringslivsklimatet i landets kommu-
ner ligger Tanum på plats 87, vilket är bästa placeringen bland kom-
munerna i norra Bohuslän. Tanum är också den kommun som ökar 
snabbast i genomförd ranking. Lysekil och Munkedals kommuner har 
ett sämre värde 2021 än i föregående års mätning.

Ranking näringslivsklimat  

Tanum Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad

2021 87 277 227 245 197

2020 140 273 187 260 232

MILJÖ
Ekologiska livsmedel
I Tanum uppgår andelen ekologiska livsmedel i köksverksamheten till 
46 procent och därmed avsevärt högre andel ekologiska livsmedel än 
i övriga kommuner.

Andel ekologiska livsmedel, procent  

Tanum Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad

2021 46 21 23 24 24

2020 39 20 22 22 23
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Belopp i tkr

Kommunfullmäktige

KOMMUNFULLMÄK TIGE 2021 2020 2019

Intäkter 2 26 29

Kostnader -1 292 -1 242 -1 888

Resultat -1 290 -1 216 -1 859
Kommunbidrag 1 365 1 350 1 859

Förändring eget kapital 75 134 0
Justering - - -

Balanserat resultat 209 134 0

Belopp i tkr

Kommunstyrelsen

KOMMUNS T YRELSEN 2021 2020 2019

Intäkter 40 499 39 072 39 692

Kostnader -107 979 -101 830 -94 652

Resultat -67 480 -62 758 -54 960
Kommunbidrag 63 557 62 834 56 470

Förändring eget kapital -3 923 76 1 510
Justering 1 386 685 -

Balanserat resultat 5 889 8 426 7 665

KOMMUNLEDNING 2021 2020 2019

Intäkter 10 847 9 846 9 162

Kostnader -32 280 -29 949 -29 535

Resultat -21 433 -20 103 -20 373
Kommunbidrag 20 983 21 063 20 940

Förändring eget kapital -450 960 567

SERVICE 2021 2020 2019

Intäkter 14 503 13 641 13 084

Kostnader -25 058 -25 024 -25 381

Resultat -10 555 -11 383 -12 297
Kommunbidrag 11 465 12 059 12 824

Förändring eget kapital 910 676 527

KOLLEK TIV TR AFIK 2021 2020 2019

Intäkter  - - -

Kostnader -213 -154 -135

Resultat -213 -154 -135
Kommunbidrag 150 150 150

Förändring eget kapital -63 -4 15

NÄRINGSLIV  2021 2020 2019

Intäkter  - 2 -

Kostnader -2 421 -1 595 -1 751

Resultat -2 421 -1 593 -1 751
Kommunbidrag 1 835 1 800 1 750

Förändring eget kapital -586 207 -1

CIVIL A FÖR S VARET 2021 2020 2019

Intäkter 763 757 745

Kostnader -946 -761 -627

Resultat -183 -4 118
Kommunbidrag  - - 57

Förändring eget kapital -183 -4 175

KOMMUNGEMENSAM  
VERK SAMHET 2021 2020 2019
Intäkter 8 788 9 214 11 102

Kostnader -26 143 -23 937 -17 000

Resultat -17 355 -14 723 -5 898
Kommunbidrag 13 183 12 906 7 496

Förändring eget kapital -4 172 -1 817 1 598

R ÄDDNINGS TJÄNS T 2021 2020 2019

Intäkter 2 156 2 234 2 289

Kostnader -16 309 -16 386 -16 018

Resultat -14 153 -14 152 -13 729
Kommunbidrag 14 705 14 418 14 000

Förändring eget kapital 552 266 271

TURISM  2021 2020 2019

Intäkter 854 848 833

Kostnader -1 217 -1 312 -1 421

Resultat -363 -464 -588
Kommunbidrag 393 368 376

Förändring eget kapital 30 -96 -212

HAMN 2021 2020 2019

Intäkter 2 550 2 530 2 477

Kostnader -3 353 -2 712 -2 773

Resultat -803 -182 -296
Kommunbidrag 843 70 346

Förändring eget kapital 40 -112 50

Verksamhetsområden

* Beslut om eventuella justeringar och fastställande av balanserat resultat tas av kommunfullmäktige den 25 april 2022.
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Belopp i tkr

Tekniska nämnden

TEKNISK A NÄMNDEN 2021 2020 2019

Intäkter 169 850 168 672 168 074

Kostnader -140 006 -136 158 -130 307

Kapitalkostnader -68 017 -65 803 -65 961

Resultat -38 173 -33 289 -28 194
Avsatt/upplöst VA fond 5 117 2 881 1 032

Kommunbidrag 32 390 31 688 29 676

Förändring eget kapital -665 1 280 2 514
Justering 1 006 616 -2 000

Balanserat resultat 5 726 5 385 3 489
-varav Vindkraft -1 022 -1 693 -1 218

-varav skattefinansierat 6 748 7 078 4 707

VA resultatfond 4 627 9 744 12 624

Totalt balanserat resultat 
 inkl. VA resultatfond

10 353 15 129 16 113

ADMINIS TR ATION 2021 2020 2019

Intäkter 3 902 4 304 3 631

Kostnader -5 000 -5 239 -5 037

Kapitalkostnader 0 0 -

Resultat -1 098 -935 -1 406
Kommunbidrag 1 310 1 281 1 212

Förändring eget kapital  212     346    -194    

S TÄD 2021 2020 2019

Intäkter 12 996 12 268 12 273

Kostnader -12 996 -12 268 -12 273

Kapitalkostnader - - -

Resultat 0 0 0
Kommunbidrag - - -

Förändring eget kapital 0 0 0

GATOR OCH TR AFIK 2021 2020 2019

Intäkter 2 384 2 224 2 883

Kostnader -10 936 -11 033 -8 755

Kapitalkostnader -6 375 -6 480 -6 865

Resultat -14 927 -15 289 -12 737
Kommunbidrag 14 116 13 892 13 724

Förändring eget kapital -811 -1 397     987    

FA S TIGHETSAVDELNINGEN 2021 2020 2019

Intäkter 80 489 82 517 80 787

Kostnader -69 785 -67 006 -66 411

Kapitalkostnader -28 402 -29 220 -29 624

Resultat -17 698 -13 709 -15 248
Kommunbidrag 16 964 16 515 14 740

Förändring eget kapital -734 2 806 -508

VAT TEN - OCH AVLOPP 2021 2020 2019

Intäkter 67 067 65 398 64 050

Kostnader -40 245 -39 374 -36 818

Kapitalkostnader -31 939 -28 905 -28 264

Resultat -5 117 -2 881 -1 032
Avsatt/upplöst VA-fond 5117 2 881 1032

Kommunbidrag - - -

Förändring eget kapital 0 0 0

VINDKR AF T 2021 2020 2019

Intäkter 2990 1 961 2 386

Kostnader -1132 -1 238 -1 107

Kapitalkostnader -1187 -1 198 -1 208

Resultat 671 -475 71
Kommunbidrag - - -

Förändring eget kapital 671 -475 71

Belopp i tkr

Miljö- och byggnadsnämnden

MILJÖ - OCH  
BYGGNADSNÄMNDEN 2021 2020 2019
Intäkter 32 600 25 346 25 012

Kostnader -41 603 -35 200 -33 296

Resultat -9 004 -9 854 -8 284
Kommunbidrag 10 534 10 258 10 334

Förändring eget kapital 1 530 404 2 050
Justering - 2 059 -

Balanserat resultat 285 -1 245 -3 709

ADMINIS TR ATION 2021 2020 2019

Intäkter 5 358 2 384 1 877

Kostnader -10 061 -8 708 -3 687

Resultat -4 703 -6 324 -1 810
Kommunbidrag 4 984 6 672 2 418

Förändring eget kapital 281 348 608

F YSISK PL ANERING 2021 2020 2019

Intäkter 7 537 6 358 6 160

Kostnader -8 615 -6 450 -6 617

Resultat -1 078 -92 -457
Kommunbidrag 668 300 813

Förändring eget kapital -410 208 356

K ART OCH MÄT 2021 2020 2019

Intäkter 2 258 1 785 2 040

Kostnader -2 976 -2 311 -2 467

Resultat -718 -526 -427
Kommunbidrag 950 950 1 129

Förändring eget kapital 232 424 702

* Beslut om eventuella justeringar och fastställande av balanserat resultat tas av kommunfullmäktige den 25 april 2022.
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BYGGLOV 2021 2020 2019

Intäkter 8 886 6 705 7 308

Kostnader -8 443 -7 061 -8 651

Resultat 443 -356 -1 343
Kommunbidrag 1 269 300 2 042

Förändring eget kapital 1 712 -56 699

MILJÖVERK SAMHET 2021 2020 2019

Intäkter 8 561 8 114 7 627

Kostnader -11 509 -10 670 -11 874

Resultat -2 948 -2 556 -4 247
Kommunbidrag 2 663 2 036 3 932

Förändring eget kapital -285 -520 -315

Belopp i tkr

Barn- och utbildningsnämnden

BARN - OCH  
UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021 2020 2019
Intäkter 74 350 74 239 69 703

Kostnader -459 528 -436 732 -423 609

Resultat -385 178 -362 493 -353 906
Kommunbidrag 369 640 358 483 349 022

Förändring eget kapital -15 538 -4 010 -4 884
Justering 10 850 5 162 -

Balanserat resultat -4 995 -307 -1 459

ADMINIS TR ATION 2021 2020 2019

Intäkter 393 16 -64

Kostnader -7 842 -7 111 -7 457

Resultat -7 449 -7 095 -7 521
Kommunbidrag 7 267 8 196 6 932

Förändring eget kapital -182 1 101 -589

BARNOMSORG 2021 2020 2019

Intäkter 22 269 22 241 20 063

Kostnader -129 662 -125 459 -119 766

Resultat -107 393 -103 218 -99 703
Kommunbidrag 101 717 100 735 100 436

Förändring eget kapital -5 676 -2 483 733

GRUNDSKOL A 2021 2020 2019

Intäkter 25 734 26 137 25 184

Kostnader -182 658 -171 832 -167 709

Resultat -156 924 -145 695 -142 525
Kommunbidrag 148 462 141 323 136 680

Förändring eget kapital -8 462 -4 372 -5 845

SÄR SKOL A 2021 2020 2019

Intäkter 52 83 83

Kostnader -19 735 -16 773 -14 301

Resultat -19 683 -16 690 -14 218
Kommunbidrag 17 301 14 976 15 072

Förändring eget kapital -2 382 -1 714 854

ARBETSMARKNADSENHET 2021 2020 2019

Intäkter 16 335 16 110 14 917

Kostnader -22 363 -21 634 -19 815

Resultat -6 028 -5 524 -4 898
Kommunbidrag 6 319 6 070 5 790

Förändring eget kapital 291 546 892

GYMNA SIESKOL A 2021 2020 2019

Intäkter 1 853 2 415 2 860

Kostnader -53 685 -55 728 -56 775

Resultat -51 832 -53 313 -53 915
Kommunbidrag 51 867 53 915 53 161

Förändring eget kapital 35 602 -754

VUXENUTBILDNING 2021 2020 2019

Intäkter 5 320 5 369 3 636

Kostnader -19 219 -16 591 -15 539

Resultat -13 899 -11 222 -11 903
Kommunbidrag 15 372 13 443 11 642

Förändring eget kapital 1 473 2 221 -261

MUSIK SKOL A 2021 2020 2019

Intäkter 659 508 654

Kostnader -4 584 -3 643 -3 383

Resultat -3 925 -3 135 -2 729
Kommunbidrag 2 940 2 867 2 738

Förändring eget kapital -985 -268 9

BIBLIOTEK 2021 2020 2019

Intäkter 703 839 1 263

Kostnader -7 473 -6 936 -7 052

Resultat -6 770 -6 097 -5 789
Kommunbidrag 6 076 6 138 5 720

Förändring eget kapital -694 41 -69

KULTUR 2021 2020 2019

Intäkter 477 256 496

Kostnader -3 670 -3 250 -3 868

Resultat -3 193 -2 994 -3 372
Kommunbidrag 3 645 3 720 3 608

Förändring eget kapital 452 726 236

FRITIDS VERK SAMHETEN 2021 2020 2019

Intäkter 511 233 577

Kostnader -8 476 -7 626 -7 791

Resultat -7 965 -7 393 -7 214
Kommunbidrag 8 556 6 988 7 135

Förändring eget kapital 591 -405 -79

SIMSKOL A 2021 2020 2019

Intäkter 44 32 34

Kostnader -162 -149 -153

Resultat -118 -117 -119
Kommunbidrag 116 112 108

Förändring eget kapital -2 -5 -11

* Beslut om eventuella justeringar och fastställande av balanserat resultat tas av kommunfullmäktige den 25 april 2022.
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Belopp i tkr

Omsorgsnämnden

OMSORGSNÄMNDEN 2021 2020 2019

Intäkter 136 038 134 694 138 790

Kostnader -487 133 -473 935 -457 684

Resultat -351 095 -339 241 -318 894
Kommunbidrag 345 185 327 348 317 091

Förändring eget kapital -5 909 -11 893 -1 803
Justering 8 559 14 763 2 000

Balanserat resultat 9 261 6 611 3 741

ADMINIS TR ATION,  
NÄMND, MA S 2021 2020 2019
Intäkter 665 1 138 753

Kostnader -13 168 -15 736 -12 373

Resultat -12 503 -14 598 -11 620
Kommunbidrag 17 050 16 998 16 915

Förändring eget kapital 4 547 2 400 5 295

INDIVID - OCH  
FAMILJEOMSORG 2021 2020 2019

Intäkter 2 681 2 941 2 706

Kostnader -49 510 -45 424 -38 826

Resultat -46 829 -42 483 -36 120
Kommunbidrag 42 567 37 622 35 197

Förändring eget kapital -4 262 -4 861 -923

FUNK TIONSHINDER 2021 2020 2019

Intäkter 20 807 17 654 17 303

Kostnader -100 008 -99 880 -94 856

Resultat -79 201 -82 226 -77 553
Kommunbidrag 77 441 77 428 73 310

Förändring eget kapital -1 760 -4 798 -4 243

ÄLDREOMSORG 2021 2020 2019

Intäkter 75 507 72 145 70 040

Kostnader -286 505 -273 101 -263 338

Resultat -210 998 -200 956 -193 298
Kommunbidrag 207 627 195 300 191 669

Förändring eget kapital -3 371 -5 656 -1 629

KOS TENHETEN 2021 2020 2019

Intäkter 30 583 29 934 29 452

Kostnader -31 776 -29 902 -29 089

Resultat -1 193 32 363
Kommunbidrag 500 - -

Förändring eget kapital -693 32 363

FLYK TINGVERK SAMHETEN 2021 2020 2019

Intäkter 5 795 10 882 18 536

Kostnader -6 166 -9 892 -19 202

Resultat -371 990 -666
Kommunbidrag - - -

Förändring eget kapital -371 990 -666

Belopp i tkr

Revision

RE VISION 2021 2020 2019

Intäkter  - - -

Kostnader -878 -929 -1 009

Resultat -878 -929 -1 009
Kommunbidrag 927 917 895

Förändring eget kapital 49 -12 -114
Justering - - -

Balanserat resultat 904 855 867

* Beslut om eventuella justeringar och fastställande av balanserat resultat tas av kommunfullmäktige den 25 april 2022.
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10-årsöversikt kommunen

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

RESULTATR ÄKNING

Verksamhetens intäkter 298 782 263 638 253 670 262 259 284 149 289 051 239 711 218 939 192 794 207 746

Verksamhetens kostnader -1 016 618 -981 971 -950 704 -927 291 -905 238 -879 329 -798 059 -760 971 -708 461 -678 686

Avskrivningar -64 251 -56 493 -54 305 -52 092 -50 831 -49 893 -47 309 -45 580 -43 152 -40 620

-Varav jämförelsestörande poster 33 700 - - - - - - - - -

Verksamhetsresultat -782 087 -774 826 -751 339 -717 124 -671 920 -640 171 -605 657 -587 612 -558 819 -511 560

Skatteintäkter och generella  
statsbidrag

862 762 815 809 762 264 729 167 698 584 663 460 622 743 607 145 578 918 558 066

Finansnetto -7 122 -8 695 -6 832 -5 102 -11 512 -10 551 -11 079 -10 402 -11 057 -8 997

Resultat efter skatteintäkter och 
finansnetto

73 553 32 288 4 093 6 941 15 153 12 738 6 007 9 131 9 041 37 510

Årets resultat 73 553 32 288 4 093 6 941 15 153 12 738 6 007 9 131 9 041 37 510

BAL ANSR ÄKNING

Tillgångar

Anläggningstillgångar 1 393 530 1 294 712 1 163 123 1 045 710 961 667 943 518 911 142 856 637 821 504 808 276

Fordringar 138 035 131 757 105 526 107 573 97 814 129 487 87 215 91 163 93 746 79 443

Förråd 31 430 1 031 4 967 5 265 5 482 5 898 6 774 231 745

Likviditet 36 339 39 619 14 795 40 801 48 400 32 328 28 908 22 948 39 159 35 885

Summa omsättningstillgångar 174 404 171 805 121 352 153 341 151 478 167 297 122 021 120 885 133 136 116 073

Summa tillgångar 1 567 934 1 466 517 1 284 475 1 199 051 1 113 145 1 110 815 1 033 163 977 522 954 640 924 350

EGE T K APITAL ,  
AVSÄT TNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 420 085 387 797 402 533 395 592 380 439 367 702 360 389 360 662 350 030 311 958

varav resultatutjämningsresrv (RUR) 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 -

Justering  - - -18 829 - - - 1 306 -9 403 1 590 562

Årets resultat 73 553 32 288 4 093 6 941 15 153 12 737 6 007 9 131 9 041 37 510

Summa eget kapital 493 638 420 085 387 797 402 533 395 592 380 439 367 702 360 389 360 662 350 030

Avsättningar 10 447 10 452 11 979 13 345 13 627 14 670 14 844 33 309 32 193 36 106

Skulder

Långfristiga skulder 875 948 821 640 719 329 612 608 552 589 573 144 506 686 455 679 445 783 430 955

Kortfristiga skulder 187 902 214 339 165 370 170 565 151 336 142 562 143 931 128 144 116 002 107 259

Summa skulder 1 063 850 1 035 979 884 699 783 173 703 926 715 706 650 617 583 823 561 785 538 213

Summa eget kapital, avsättningar  
och skulder

1 567 934 1 466 517 1 284 475 1 199 051 1 113 145 1 110 815 1 033 163 977 522 954 640 924 350

NYCKELTAL:

Verksamhetsresultat/skatteintäkter 90,6% 95,0% 98,6% 98,3% 96,2% 96,5% 97,3% 96,8% 96,5% 91,7%

Soliditet 31,5% 28,6% 30,2% 33,6% 2,1% 34,2% 35,6% 37,8% 38,7% 37,9%

Soliditet inkl pensionsförpliktelser 17,3% 13,3% 12,2% 13,8% 13,7% 11,9% 10,8% 11,5% 11,2% 10,5%

Bruttoinvesteringar, tkr 139 318 187 177 199 543 115 659 71 843 82 646 70 927 97 941 55 454 94 407

Antal invånare 12 965 12 912 12 841 12 873 12 763 12 606 12 455 12 346 12 303 12 270

Utdebitering, kr 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56

Ansvarsförbindelse pensioner 222 222 225 411 231 045 237 157 242 885 231 045 256 144 261 564 267 035 252 789

106    ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN   |   BILAGOR



Påverkan i verksamheterna på grund av pandemin 
Kommunens verksamheter har i olika grader under året varit påver-
kade av pandemin och kostnader relaterade till covid-19 är höga. 
Den ökade smittspridningen under årets sista månader påverkade 
verksamheterna starkt och personalfrånvaro både orsakad av sjuk-
frånvaro, smittspårning och frånvaro för vård av barn var mycket hög 
och det var svårt att hitta vikarier. I februari 2022 är den pågående 
coronapandemin fortfarande högst påtaglig inom vård och omsorg 
och när pandemin passerat kommer man främst behöva fokusera på 
formerna för en återgång till verksamhetsdrift post-corona.

En särskild organisatorisk utmaning för barn- och 
utbildningsförvaltningen har varit att kompensera elever för dagar 
då grundskolan stängde på grund av smittspridning. Viss oro har 
också förekommit inom skolans verksamhet, inte generellt, utan 

hos vissa individer och i vissa grupper och man har arbetat under 
året i samverkan för att riskbedöma verksamheterna för att vidta 
riskreducerande åtgärder. 

En samlad bild visar att samtliga kommunala verksamheter anpassat 
sin verksamhet på grund av pandemin och bibliotek, fritidsgårdar, 
skolor och äldreomsorg har tvingats begränsa besök, införa 
distansundervisning och utökat rutiner för att minska smittspridning. 
Kommunen har internt infört distansarbete som norm och digitala 
möten som mötesform. De flesta politiska möten har under året 
också genomförts digitalt. Sjukfrånvaron under 2021 uppgick till 8,3 
procent, vilket är en minskning mot 2020 då sjukfrånvaron uppgick 
till 8,8 procent. Men jämfört med år 2019 är sjukfrånvaron mycket 
hög, nästan 50 procent högre. En utvärdering av kommunens arbete 
har genomförts som visar att Tanums kommun i huvudsak klarat att 
hantera pandemin på ett bra sätt. 

Kommunfullmäktige beslutade i kompletteringsbudget för 2021 att 
budgetera med fem mnkr för åtgärder som syftar till att hantera 
den välfärdsskuld som uppkommit under pandemin. Nämndernas 
åtgärder kommer i huvudsak att genomföras under 2022.

Näringsliv och turism 
Delar av kommunens näringsliv har också drabbats hårt av 
coronapandemin. För att stödja näringslivet har Tanums kommun 
bland annat beslutat om reducering av kommunala avgifter, 
betalningsanstånd för fakturor samt hyresrabatter för företag 
inom särskild drabbade branscher enligt det statliga stödet för 
hyresrabatter. Under sommaren ökade besöksnäringen kraftigt 
och för att skapa en trygg och säker miljö för kommuninvånare och 
besökare genomförde kommunen tillsammans med näringslivet i 
kommunen informationskampanjer och införde trängselvärdar.

Coronapandemin

Under större delen av 2020 var smittspridningen i Tanum förhållandevis låg men 
ökade kraftigt under början och slutet av 2021 med en period av lägre nivåer un-
der sommaren. I början av 2021 påbörjades vaccinationer mot covid-19 i Sverige 

och i Tanum och vaccinationsgraden har varit högre bland invånare i Tanums kom-
mun än genomsnittet i Sverige. Coronapandemin har påverkat Tanums kommun 
och kommunens verksamheter mycket och under pandemin har en rad beslut 

och åtgärder vidtagits. Samtliga verksamheter har följt de restriktioner och rekom-
mendationer som regering, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen beslutat om. 

Vaccinationsgraden  
har varit högre  
bland invånare i 
Tanums kommun  
än genomsnittet i 
Sverige.
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Skattesats 
Skattesatsen var 14,00 kronor. Sedan 1971 har skatten i omgångar 
höjts till dagens nivå på 21,56 kronor. Den har dock varit oförändrad 
sedan 2004. 

Omsorg
Äldreomsorgen var väl utbyggd 1971. Dåtidens ålderdomshem 
fanns i Lur, Tanumshede, Hogslätt, Kville och Östad och dessutom 
öppen åldringsvård. Sammanlagt kostade äldreomsorgen 4,2 mnkr. 
Barnomsorgen hade inte byggts ut. För lekskola fanns 40 000 kronor 
budgeterat.

Skola
Skolans budget var på 7,4 mnkr. Kommunal musikskola fanns med i 
budgeten redan 1971. 

Investeringar
Investeringsbudgeten var på sammanlagt 2,1 mnkr. De stora posterna 
var byggande av vatten- och avloppsanläggningar för 426 000 kronor 
samt underhåll och anläggning av gator och vägar för 670 000 kronor.

2021 firade Tanums 
kommun 50 år

Nuvarande Tanums kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av Bullaren, 
Kville och Tanums kommuner. Det är 50 år sedan. Hur såg en budget ut för ”nya”  

Tanum och hur ser den ut 2021? 1971 omfattade budgeten kostnader på samman-
lagt 21,8 mnkr. Då som nu var omsorgsverksamheten och skola de stora utgifts-

posterna. Tillsammans svarade omsorg och skola för 13,7 mnkr av kostnaderna 1971.

1971 2021

Budgetomsättning 21,8 mnkr 800 mnkr

Äldreomsorg 4,2 mnkr 200 mnkr

Skola 7,4 mnkr 240 mnkr

Barnomsorg 40 000 kr 105 mnkr

Räddningstjänst 442 000 kr 14 mnkr

Kultur och bibliotek 249 000 kr 10 mnkr

Vattenavgifter 1 kr/m3 31 kr/m3

Investeringar 2,1 mnkr 187 mnkr

Låneskuld 12,6 mnkr 820 mnkr

Skattesats 14,00 kr 21,56 kr*

Antal anställda cirka 300 cirka 1 300

* varav 3,50 kronor avser skatteväxling med landstinget/regionen.

Jämförelse, då och nu
Tabellen nedan visar jämförelser mellan 1971 års budget och 2021 
års budget för några verksamheter.
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Anläggningskapital
Skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder plus 
avsättningar. Utgör en del av det egna kapitalet.

Anläggningstillgångar
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelser
Förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter och dylikt. 
Om förpliktelsen måste infrias så belastar den resultatet.

Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska 
spegla värdeminskningen.

Avsättningar
Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp och infriandetidpunkt. När förpliktelsen uppstår 
belastas resultatet. I kommunen gäller detta bland annat pensionså-
tagande.

Balanserat resultat (i nämndernas resultattablåer)
Visar nämndernas egna kapital.

Balanskrav
Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnader-
na.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår 
hur kommunen använt respektive anskaffat sitt kapital.

Derivat
Ett värdepapper vars värde beror på värdet av den underliggande 
tillgången. Olika former av derivat är optioner, terminer och swappar. 
De vanligaste formerna av underliggande tillgångar är valutor, aktier, 
obligationer, räntor, råvaror och index.

Driftredovisning
Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten 
under året ställt mot budget.

Eget kapital
Kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare års ackumulera-
de överskott. Består dels av rörelsekapital dels av anläggningskapital. 

Exploateringsverksamhet
Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att 
kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier.

Förvaltningsberättelse
En översiktlig beslrivning av utvecklingen för kommunens verksam-
het, resultat och ställning.

Kapitalkostnader
Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning dels av 
ränta. Är en intern post.

Kassaflödesrapport
Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, 
investeringar samt finansiering och därmed likviditetsförändringen.

Kommunbidrag 
Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag.

Komponentavskrivning 
Avskrivningsmetod som används när skillnaden i förbrukningen av en 
materiell anläggningstillgångs betydande komponenter är väsentlig. 
Respektive komponent skrivs av separat.

Likviditet
Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalningsberedskap 
på kort sikt.

Långfristiga fordringar och skulder
Skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett år efter 
balansdagen.

Omsättningstillgångar
Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte 
är avsedda för stadigvarande bruk.

Pension
Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt blandmodellen 
som innebär att skuld upparbetad till och med 1997 redovisas som 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till den redovisningsperiod där 
de uppstått.

Resultatfond
Taxeuttag för vatten och avlopp får inte överstiga kommunens själv-
kostnad för verksamheten. Om ett överuttag sker ett år så avsätts 
detta i en resultatfond och ska återföras till taxekollektivet.

Resultatutjämningsreserv
Kommunerna kan bygga upp en reserv för att kompensera perioder 
med sämre skatteintäktsutveckling. Reserven får bara användas 
när skatteunderlaget växer mindre än genomsnittet den senaste 
10-årsperioden.

Ränteswap
Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av räntebetal-
ningar under en given löptid, till exempel byte av fast ränta mot rörlig 
ränta.

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Visar 
kommunens finansiella styrka.

Soliditet
Eget kapitals andel av det totala kapitalet uttryckt i procent. Visar 
långsiktig betalningsförmåga.

Säkringsredovisning
En beskrivning av de finansiella instrument som identifierats som 
säkringsinstrument och instrumentens värden.

Utdebitering
Anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i kommu-
nalskatt.

Vägrätter
Kommunen har övertagit ansvaret för vägar från Trafikverket.

Begreppsförklaring
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Omslagsbild: Fjällbacka 

Foton: Robert Dahlberg, Jan Larsson, Jens Ohlson,  
Michael Skärström, Mostphotos Bildbyrå

Tryck: Risbergs AB 

Upplaga: 180 ex

Papper: Munken Polar 130 g (inlaga), Munken Polar 300 g (omslag)

Utgåva: April 2022



Rastplats Världsarvet Tanum



Ett år har passerat. 
Vi fortsätter att växa med målet 
att bli framtidens bästa kommun 

att bo och verka i. 

Tanums kommun, 457 81 Tanumshede   
Tel. 0525-180 00 | Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se | tanum.se


