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men också tack vare att arbetskraftsdeltagandet ökat. Det har 
inneburit att arbetslösheten bara minskat marginellt. Syssel-
sättningen beräknas fortsätta växa i relativt snabb takt även 
under 2016. Arbetslösheten i riket beräknas minska till 6,7 
procent i slutet av 2016.

Arbetsmarknadssituationen i Tanum har de senaste åren 
varit bättre än i riket och Västra Götalandsregionen. Sedan 
2008 har cirka 400 arbetstillfällen försvunnit vid de stör-
re företagen i kommunen. Trots detta har arbetslösheten 
i Tanum inte ökat utan efterfrågeökningar på arbetskraft 
inom handel och besöksnäring i norra Bohuslän har kom-
penserat sysselsättningsminskningen inom tillverkningsindu-
strin. Arbetslösheten i Tanum har under 2016 legat kvar på en 
nivå som är betydligt under riksgenomsnittet. I augusti 2016 
uppgick arbetslösheten i Tanum till 4,6 procent vilket är nå- 
got lägre än i december 2015. Även ungdomsarbetslösheten 
är lägre än genomsnittligt för riket och länet. 

BEFOLKNING
Tanums befolkning har de senaste tre åren ökat med sam-
manlagt 185 personer. Tanums befolkning ökade med 109 
personer under 2015 och uppgick den 31 december 2015 till 
12 455 personer vilket är den högsta befolkningssiffran på 
mer är 30 år. Befolkningsökningen har fortsatt under 2016, 
under första halvåret 2016 ökade Tanums invånarantal med 
61 personer och uppgick den 30 juni till 12 516. Födelsenet-
tot har varit negativt varje år sedan 1993. Bortsett från min-
dre flyttningsunderskott 2005 och 2012 har Tanums haft ett 
positivt flyttnetto varje år sedan 1997.

Tanum har en relativt hög in- och utflyttning i relation till 
befolkningsmängden. Under första halvåret 2016 flyttade 391 
personer till kommunen medan utflyttningen uppgick till 292 
personer. Av inflyttningen till Tanum avser 55 personer in- 
flyttning från utlandet.

Födelsetalen ligger kvar på en förhållandevis låg nivå. 
Under de första sex månaderna 2016 föddes 59 personer vil-
ket är i nivå med födelsetalen de senaste åren. Under första 
halvåret 2016 avled 90 personer.

EKONOMI
Tanum försvagade under perioden poängen i den finansiella 
profilen för tre av fyra perspektiv. Förklaringen till denna ut- 
veckling var att poängen för nyckeltalen budgetföljsamhet, 
genomsnittligt resultat under de tre senaste åren och skatte- 
finansieringsgraden av investeringarna försvagades mellan 2013 
och 2015. Övriga nyckeltal förblev poängmässigt oförändrade.

Tanums finansiella utveckling har under den studerade 
treårsperioden alltså resulterat i en försvagad finansiell pro-
fil. Detta innebär att utifrån profilen, dvs. jämfört med snit-
tet i länen, hade Tanum vid utgången av år 2015 ett svagare 
finansiellt utgångsläge jämfört med år 2013.

För att kommunens finansiella handlingsutrymme skall 
behållas och ge en trygghet för att möta lågkonjunkturer i 
framtiden, gäller att Tanum behöver uppnå en god resultat-
nivå. De närmaste åren innebär för många kommuner ökade 
investeringar och ökade kostnader på grund av befolknings-
förändringar. Detta måste finansieras och en viktig grundpe-
lare är då att redovisa ett resultat som finansierar merparten 
av investeringarna för att slippa öka skuldsättningen alltför 
kraftigt i kommunen.

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaron minskade successivt från cirka nio procent till 
cirka fyra procent under åren 2003-2009. Under 2010 bröts 
den nedåtgående trenden och sjukfrånvaron ökade därefter 
varje år under perioden 2010 till 2015. Under de åtta första 
månaderna 2016 sjönk sjukfrånvaron till 5,6 procent vilket är 
med minskning med 0,6 procentenheter (nio procent) jäm-
fört med perioden januari-augusti 2015. Det är framförallt de 
långa sjukskrivningarna som minskar. Antalet långtidssjukskriv-
na (längre än 59 dagar) har minskat till 41 jämfört med 55 vid 
årets början. Minskningen av antalet långtidssjukskrivna har 
främst skett inom omsorgsförvaltningen. Samtliga förvalt-
ningar redovisar en minskande sjukfrånvaro.

OMVÄRLD

SAMHÄLLSEKONOMI
Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt under fjol-
året. Under första halvåret 2016 har utvecklingen varit mer 
dämpad 2016 med svaga makrodata och finansiell oro vilket 
har förstärkts ytterligare efter det brittiska beslutet om utträ-
de ur EU (Brexit). 
Förutom Brexit och dess konsekvenser brottas Europa med 
fortsatta utmaningar såsom: 
•	 Oro för stabiliteten i banksektorn, framförallt kopplat till 
 dåliga lån i italienska och portugisiska banker. 
•	 Relativt svag tillväxt och hög arbetslöshet. 
•	 Hög skuldsättning och svaga statsfinanser i många länder. 
•	 Flyktingkris vilket återigen har aktualiserats av statskup  
 pen i Turkiet.
•	 Svagare tysk ekonomi där integrations-problemen av de  
 en miljoner flyktingar som kom till landet förra året har  
 skapat en het debatt om välfärdssektorn. 
•	 Greklands kris kvarstår. 

Det amerikanska presidentvalet skapar osäkerheter kring ut-
vecklingen av USA ekonomi. 

Förutsättningarna för svensk ekonomi ser trots allt fort- 
satt gynnsamma ut. Den svenska ekonomin beräknas fort- 
sätta att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många 
andra länder. Anledningen är en fortsatt stark utveckling av 
inhemsk efterfrågan. En försvagad krona tillsammans med 
en förbättrad tillväxt i omvärlden innebär också att expor-
ten väntas få bättre fart framöver. Högkonjunkturen i svensk 
ekonomi förstärks därmed nästa år.

En lägre bedömning av antalet asylsökande och antalet 
ensamkommande flyktingbarn stärker statsfinanserna men 
minskar den kommunala konsumtionen.

KOMMUNSEKTORN
Kommunernas resultat i bokslut 2015 uppgick till tolv mil- 
jarder kronor. Resultatet motsvarar 2,5 procent av skattein- 
täkter och generella statsbidrag. I dessa siffror ingår återbe-
talning från AFA Försäkring (3,5 miljarder kronor) och det 
tillfälliga stödet från staten för flyktingsituationen (0,9 mil-
jarder kronor). Sammantaget har kommunerna haft positiva 
resultat under de senaste tio åren, med i genomsnitt 2,8 pro-
cent av skatter och generella statsbidrag. Kommunerna har 
alltså med god marginal klarat de två procent som kan sägas 
utgöra en tumregel för god ekonomisk hushållning. 

Resultaten varierar stort mellan kommunerna. Den stora 
merparten av kommunerna har klarat balanskravet och många 
har även klarat sektorns tumregel för god ekonomisk hus-
hållning på två procent av skatter och generella bidrag, 
medan ett mindre antal har haft negativa resultat. I genom-

snitt under tidsperioden har 150 kommuner klarat två pro-
cent medan 33 kommuner inte klarat balanskravet.

Kommunkoncernernas, det vill säga inklusive de kom-
munala bolagen, sammantagna investeringar har ökat under 
en längre tid. Investeringarna i kommunkoncernerna ökade 
från 71 miljarder år 2007 till 104 miljarder kronor år 2014 i 
löpande priser (46 procent). Kommunernas koncerninveste-
ringar kommer troligen att fortsätta att öka under de kom-
mande åren. Detta beror bland annat på att många bostäder 
och verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 
1970-talen behöver renoveras eller ersättas av nya enheter. En 
annan förklaring är att Sveriges befolkning ökar snabbt. Ökade 
investeringar innebär ökade avskrivningar som kommer att ta 
allt större utrymme i kommunernas driftbudgetar. Då även lån- 
en ökar kommer räntekostnaderna också att uppta ett allt större 
utrymme. De ökande investeringarna de senaste åren bidrar till 
att kommunkoncernernas ackumulerade låneskuld stiger. 

Det demografiska trycket kommer att var högt många 
år framöver. Enligt SCBs befolkningsprognos kommer de 
beräknade demografiska behoven att överstiga en procent år-
ligen i genomsnitt de kommande femton åren. Fram till 2020 
ligger genomsnittet på 1,6 procent per år. Det kan jämföras 
med 0,5 procent per år för åren 2000–2012. 

Under 2015 ansökte 163 000 personer om asyl i Sverige. De 
flesta asylsökande kom under hösten Av de asylsökande under 
2015 var 70 400 barn under 18 år och hälften av dem, 35 400, 
var ensamkommande. De senaste årens stora asyl- och flyk-
tingmottagande har gjort att bostadsbristen blivit en fråga för 
hela landet. Enligt Boverkets prognos beräknas behovet fram 
till år 2025 vara runt 700 000 nya bostäder. Det stora anta-
let asylsökande och nyanlända har inneburit ett ökat tryck på 
vården, omsorgen och utbildningen i kommuner och lands-
ting. Inte minst handlar det om att alla nyanlända barn och 
unga behöver skolgång.

Under 2016 har antalet asylsökande minskat kraftigt bland 
annat till följd av nya regler. Staten har beslutat att förändra 
ersättningssystemet för flyktingmottagande vilket minskar 
statsbidragen till kommunerna kraftigt. För enskilda kommu-
ner kan de nya ersättningsreglerna innebära en halvering av 
intäkterna. En lägre bedömning av antalet asylsökande och 
antalet ensamkommande flyktingbarn samt ändrade ersätt-
ningssystem stärker statsfinanserna och minskar den kom-
munala konsumtionen.

ARBETSMARKNAD
Sysselsättningen har utvecklats positivt sedan finanskrisen 2009. 
Återhämtning till nivån före fallet 2009 gick på två år och sedan 
2011 har antalet sysselsatta ökat med runt 200 000 personer. 
Samtidigt har antalet personer i arbetskraften ökat i nästan 
samma omfattning, framförallt tack vare större befolkning 

LÅRSBO
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

I kommunallagen anges att för den kommunala verksam-
heten 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 hushållning” som att varje 
generation ska bära kostnaden för den service som den kon-
sumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommu-
nens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadsef-
fektivt och ändamålsenligt sätt.

EKONOMI
Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån 
generationsprincipen 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 det genomsnittliga resultatet de senaste 
tio åren uppgå till minst två procent av skatteintäkter och stats- 
bidrag före intäkter från realisationsvinster vid fastighetsför-
säljningar. 

En sådan nivå innebär också en värdesäkring av det egna 
kapitalet.

Måluppfyllelse
Resultatet i bokslut 2016 beräknas uppgå till 2,9 mkr. Det 
genomsnittliga resultatet för perioden 2007-2016 beräknas 
uppgå till 2,2 procent av skatteintäkter och statsbidrag vil-
ket innebär att bedömning är att kommunen uppfyller målet 
för god ekonomisk hushållning avseende det finansiella pers- 
pektivet.

VERKSAMHET
Prioriterade verksamhetsmål
Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om ett antal priori-
terade 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 en 
eller flera indikatorer som används för avgöra om verksam-
hetsmålet är uppfyllt eller inte. För att målet för ett verksam-
hetsområde ska anses uppnått ska minst hälften av delmålen 
(indikatorerna) vara uppfyllda.

För att verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hus-
hållning ska vara uppnått ska minst hälften av målen för de 
prioriterade verksamhetsområdena vara uppnådda.

Tabell God ekonomisk hushållning

Bedömd måluppfyllelse

Finansiellt mål Ja

Verksamhet

Boende Ja

Näringsliv Nej

Infrastruktur Ja

Fysisk planering Nej

Service Ja

Utbildning Ja

Äldreomsorg Ja

Kultur & Fritid Ja

Teknisk service Ja

Personal Ja

Miljö Ja

BOENDE
Målsättning
Det ska byggas 300 bostäder under mandatperioden.
Det ska finnas villatomter till försäljning i kommunens större 
samhällen.

Kommunala villatomter ska säljas till marknadsmässiga 
priser.

Måluppfyllelse
Under 2015 färdigställdes 86 nya bostäder. Fram till och med 
31 augusti 2016 har totalt 46 bostäder färdigställts varav 16 
enbostadshus, 28 fritidshus, en komplementbostad samt en 
lägenhet i flerbostadshus. Det finns 31 kommunala tomter 
ute till försäljning.

Bedömningen är att målet för Boende kommer att uppnås.
 
NÄRINGSLIV
Målsättning
Kommunen ska skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen 
genom att förbättra företagsklimatet och utveckla myndig-
hetsutövningen utifrån företagarnas behov.

Tanum ska under mandatperioden klättra 50 placeringar 
i Svenskt Näringslivs ranking jämfört med placeringen år 2015.

Det sammanfattande nöjdkundindexet (NKI) i SKLs in- 
siktsmätning ska vara minst 70.

Måluppfyllelse
Tanums kommun klättrade under 2016 från plats 228 till plats 
207 i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet i 
Sveriges kommuner.

I SKL insiktsmätning 2016 ökade Tanum nöjdkundindex 
med sex enheter och ligger i mätningen på 64 enheter.

 

Antalet nystartade företag i Tanum ligger på en fortsatt hög 
nivå.

Den sammantagna bedömningen är att kommunen inte 
uppnår målsättningen för området Näringsliv.

 
INFRASTRUKTUR
Målsättning
Minst 80 procent av hushållen Tanum ska ha tillgång till bred- 
band med en kapacitet av minst 100 Mbit per sekund.

Infrastrukturen i kustsamhällena ska förbättras genom för- 
bättringar av gator, vägar samt gång- och cykelvägar.

Måluppfyllelse
Telia erbjuder nu fiberanslutning till fastigheter i Grebbestad, 
Fjällbacka och Tanumshede. Tillsammans med den bredbands- 
utbyggnad som gjorts genom fiberföreningar kommer hela 
Tanums kommun att ha möjlighet till bredbandsanslutning 
via fiber.

Tillsammans med Trafikverket arbetar Tanums kommun 
med åtgärdsvalsstudie som innehåller förbättringar av trafik- 
situationen i Grebbestad. En detaljplan för den av Norra Hamn- 
gatan i Fjällbacka beräknas komma ut på samråd i under 2016. 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar sker bland i Grebbestad.

Bedömningen är att målsättningen för området Infra-
struktur kommer att uppnås.

FYSISK PLANERING
Målsättning
Kommunen ska ha en planberedskap som möjliggör byggan- 
de av bostäder och framtagande av verksamhetsmark. Under 
året ska minst tio detaljplaner antas. Antalet bostäder som fär- 
digställda detaljplaner möjliggör ska uppgå till lägst 75. Det 
ska finnas säljbar verksamhetsmark i kommunens större sam- 
hällen

Måluppfyllelse
För närvarande pågår arbete med ett 60-tal olika detaljplaner. 
Planer som skapar möjlighet till nya bostäder och verksam-
hetsmark prioriteras Under 2016 beräknas tre detaljplaner 
antas.  Under 2016 beräknas 52 bostäder möjliggöras genom 
antagande av nya detaljplaner. Detaljplanering pågår för fram- 
tagande av verksamhetsmark i Tanumshede, Fjällbacka, Grebbe- 
stad och Tanumshede.

Bedömningen är att målet för Fysisk planering inte kom-
mer att uppnås under 2016.

SERVICE
Målsättning
Tillgänglighet och service i alla kontakter ska ständigt för-
bättras. Genom att aktivt kommunicera med invånare och 
intressenter ska kommunen underlätta och påskynda ärende-

hanteringen. Tillgänglighet per telefoni ska uppgå till minst 
80 procent. Andelen inkommande e-post som besvaras inom 
ett dygn ska uppgå till minst 95 procent I SKLs mätning av 
kommunala hemsidor ska Tanum uppnå lägst 80 procent 
Det sammanfattande nöjdkundindexet (NKI) i SKLs insikts-
mätning ska vara minst 70.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har antagit en servicepolicy för Tanum 
kommun. Under hösten kommer arbetet med att implemen-
tera policyn påbörjas. Mätningar visar att kundcenter behö-
ver förbättra servicen gällande e-post och åtgärder för detta 
har satts in. Tillgänglighetsmätningar avseende telefoni och 
e-post och undersökningen av kommunala hemsidor kom-
mer att ske senare under hösten. Utifrån tidigare års resultat 
och vidtagna åtgärder bedöms att målen kommer att uppnås. 
I SKL insiktsmätning nås inte målet om ett nöjdkundindex 
på minst 70 för kommunens myndighetsutövning.

Den samlade bedömningen är att målet för Service kom-
mer att uppnås.

UTBILDNING
Målsättning
Verksamheten ska fokusera på kunskap, trygghet, trivsel och 
respekt. Alla barn och elever ska bli behöriga till nästa nivå. 
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ska vara lägst 
85 procent. Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom fyra 
år ska vara lägst 85 procent I den enkät som görs om trivsel 
i skolan i år 8 ska lägst index 80 uppnås.

Måluppfyllelse
Skolverkets statistik över gymnasiebehörighet och andelen 
som fullföljer gymnasiet kommer under hösten. Utifrån tidi-
gare års resultat och resultat från verksamheten görs bedöm-
ningen att behörigheten har uppfyllts, medan det är mer osä-
kert om kommunen uppfyller lägsta nivån avseende fullföljd 
gymnasieutbildning inom fyra år.

Elevenkät i grundskolan kommer att göras under sen höst. 
Utifrån tidigare års resultat är det tveksamt om målet kom-
mer att uppnås.

Den samlade bedömningen är att målsättningen för om- 
rådet Utbildning kommer att uppnås.

ÄLDREOMSORG 
Målsättning
Verksamheten skall präglas av en god och säker omsorg, vård 
och service för att äldre och funktionshindrade skall ges ett 
gott liv med trygghet i sin livssituation. Alla ska bemötas med 
respekt och värdighet utifrån sina individuella förutsättningar 
och behov. Serviceutbudet på särskilt boende ska uppgå till 
minst index 70 i mätningen ”Kvalitet i korthet” Serviceutbu-
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det inom hemtjänst ska uppgå till minst index 70 i mätningen 
”Kvalitet i korthet”

I socialstyrelsens mätning över brukarnöjdhet ska Tanum 
uppnå lägst nöjdbrukarindex 90 för särskilt boende och lägst 
nöjdbrukarindex 95 inom hemtjänst 

Äldreboende ska finnas i flera orter. För äldre ska det 
finnas boenden med olika boendeformer.

  
Måluppfyllelse
De mätningar av kundnöjdhet och serviceutbud inom hem-
tjänst och särskilt boende som görs av Socialstyrelsen och 
Sveriges kommuner och landsting och som ligger till grund 
för uppföljning av målen för äldreomsorg görs under hösten.

Utifrån tidigare mätningar görs bedömningen att målen 
för kundnöjdhet med stor sannolikhet kommer att uppnås 
och att målen för serviceutbud kommer att uppnås inom 
hemtjänsten.

Det finns idag äldreboende på fem orter i kommunen.
Bedömningen är att målen för Äldreomsorg kommer att 

uppnås.

KULTUR OCH FRITID
Målsättning
Kommunen ska, i samverkan med föreningar och andra 
aktörer, skapa förutsättningar för ett varierat och rikt utbud 
inom kultur och fritid för alla. Kommunen ska, tillsammans 
med andra aktörer, arbeta för att utveckla Världsarvet som 
besöksmål. I enkäten till föreningslivet ska minst 80 procent 
ange att de är nöjda med kommunens service. Antal kulturar-
rangemang i egen regi eller genom kommunalt arrangörsstöd 
ska vara minst 100 stycken. I enkäten till fritidsgårdsanvän-
dare ska minst 80 procent ange att de är nöjda med verksam-
heten. 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 medan antalet besökare 
vid Världsarvets rastplats ska uppgå till lägst 40 000.

Måluppfyllelse
Statistik från sommaren visar att antalet besökare på Vitlycke 
museum respektive Världsarvets rastplats uppfylls. Antalet 
genomförda och planerade kulturarrangemang visar att detta 
mål uppfylls. Enkäterna som mäter kundnöjdhet kommer att 
genomföras under hösten.

Bedömningen är att målet för Kultur och Fritid kommer 
att uppnås.

TEKNISK SERVICE
Målsättning

Kommunen ska tillgodose behovet av vatten- och avlopps- 
tjänster på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Kommu-
nens va-taxa får höjas med högst index (KPI) procent per 

år i genomsnitt de kommande tre åren. Uttaget av vatten får 
inte överstiga 80 procent av vattenverkets kapacitetsutrymme 
under en längre tid än två dagar i sträck per vecka. Antalet 
anslutna abonnenter till respektive avloppsverk får inte över-
stiga verkets tillåtna mängd personekvivalenter.

Kommunen ska utifrån en lokalförsörjningsplan tillhan-
dahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhets-
lokaler. Lokalkostnaden för kommunala verksamhetslokaler 
ska vara högst 750 kronor per kvm.

Måluppfyllelse
De kommande tre åren planeras för höjningar som inte över-
stiger konsumentprisindex. Trots att vattenförbrukningen är 
flera gånger högre under sommaren än under resten av året 
har vattenförsörjningen under sommaren fungerat bra. På 
grund av att nivån i Nedre Bolsjön var rekordlåg under våren 
beslutades att bevattningsförbud skulle råda över sommaren. 
Belastningen på avloppsverken varierar över året, särskilt 
i kustsamhällena. Under större delen av året finns mycket 
stora marginaler på verken men under sommarveckorna har 
reningsverken i Gerlesborg och på Resö en belastning som 
tangerar verkens dimensionering. 

Lokalkostnaden för kommunala verksamhetslokaler 
beräknas ligga under 750 kronor per kvadratmeter.

Den samlade bedömningen för området Teknisk service 
är att målen kommer att uppnås.

PERSONAL
Målsättning
Hållbart medarbetarengagemang som mäter ledarskap, moti-
vation och styrning är ett mått på hur väl personalens kom-
petens tas tillvara. Målet är att värdet uppgår till 80.

Måluppfyllelse
Tanums kommun genomför arbetsmiljöenkäter var annat år. 
I den senaste mätningen som gjordes 2015 uppfylldes målet 
om ett värde lägst 80. Någon ny mätning kommer inte att göras 
under 2016.

Bedömningen är att målet för området Personal uppnås.

MILJÖ
Målsättning
Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ska 
uppgå till minst 50 procent. Kommunens totala energiför-
brukning ska inte öka utifrån 2015 års nivå (normalårskorri- 
gerad). Av den energi som används för uppvärmning av kom- 
munens fastigheter ska 98 procent vara fossilfri.

Måluppfyllelse
Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet har 
ökar under flera och uppgick 2015 till cirka 40 procent. Uti-

från de upphandlingar som gjorts av livsmedel kommer an- 
delen ekologiska livsmedel att fortsätta öka men det är tvek-
samt om nivån 50 procent uppnås.

Statistik för årets första åtta månader pekar på att målen 
om energiförbrukning kommer att uppnås.

Den samlade bedömningen är att målet för Miljö kom-
mer att uppnås.

SAMMANFATTNING
Med ett prognostiserat resultat på 2,9 mkr är bedömningen 
att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning upp-
nås. Av de olika delområdena för god ekonomisk hushåll-
ning är bedömningen att Tanums kommun klarar målen nio 
områden av elva. De enda områden där bedömningen är att 
vi inte klarar målen är näringsliv och fysisk planering.

Den sammantagna bedömningen blir att Tanums kom-
mun i bokslut 2016 kommer att uppnå god ekonomisk hus-
hållning.
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RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESRAPPORT

Belopp i mkr Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 1608 1508 1608 1508

Verksamhetens intäkter (not 1) 243,9 193,6 192,7 144,1

Verksamhetens kostnader (not 2) -602,9 -546,8 -567,5 -512,5

Avskrivningar -40,2 -37,3 -32,9 -31,2

Verksamhetsresultat -399,2 -390,4 -407,7 -399,6

  

Skatteintäkter (not 3) 333,6 322,5 333,6 322,5

Generella statsbidrag (not 4) 102,1 92,3 102,1 92,3

Finansiella intäkter 0,6 0,6 0,6 0,6

Finansiella kostnader -14,9 -14,4 -8,7 -8,4

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 22,2 10,6 19,9 7,5

Periodens resultat 22,2 10,6 19,9 7,5

  

KASSAFLÖDESRAPPORT 1608 1512 1608 1512

Periodens resultat 22,2 8,5 19,9 6,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster (not 5) 40,9 37,5 34,1 28,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 63,1 46,0 54,0 34,0

Ökning/minskning av korta fordringar -27,7 -3,7 -22,5 3,9

Ökning/minskning förråd och varulager 0,6 0,8 0,6 0,9

Ökning/minskning korta skulder -6,3 19,8 -10,7 15,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,6 63,0 21,3 54,6

Investering i materiella tillgångar -75,6 -132,6 -49,4 -94,6

Försäljning av materiella tillgångar 4,4 10,0 0,1 0,1

Investering i finansiella tillgångar 0,0 -6,4 0,0 -6,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -71,3 -129,0 -49,2 -100,9

Nyupptagna lån 92,3 190,0 80,0 90,0

Amortering av långfristiga skulder -60,0 -140,0 -60,0 -60,0

Övrig finansiering 17,5 22,3 17,5 22,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49,9 72,3 37,5 52,3
Periodens kassaflöde 8,2 6,3 9,6 6,0

PERIODENS RESULTAT
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god eko-
nomisk hushållning och det av kommunfullmäktige fastställ-
da ekonomiska målet ska det genomsnittliga resultatet för de 
senaste tio åren uppgå till två procent av skatteintäkter och 
statsbidrags genomsnitt de senaste tio åren, före realisations-
vinster vid fastighetsförsäljningar. 

Kommunens resultat för perioden är 19,9 mkr, en förbätt- 
ring med 12,4 mkr jämfört med 2015. Resultatförbättringen 
förklaras främst av den kraftiga ökningen av flyktingmotta-
gande hösten 2015 som inneburit stora volymökningar inom 
kommunens flyktingverksamhet under 2016. Tomtförsäljning-
en har ökat med cirka 4 mkr vilket också bidrar till resultat-
förbättringen.

Det prognostiserade resultatet för 2016 är 2,9 mkr. Kom-
munens finansiella mål är att det genomsnittliga resultatet för 

de senaste tio åren ska vara minst två procent av skatter och 
generella statsbidrags genomsnitt för de senaste tio åren. Det 
prognostiserade resultatet innebär att kommunen lever upp 
till både balanskrav och det finansiella målet. Den låga resul-
tatnivån är dock inte hållbar på sikt.

Tanums Bostäder AB redovisar ett resultat på 0,5 mkr, 
Tanums Hamnar AB redovisar ett resultat på 1,4 mkr och 
koncernens andel i RAMBO AB:s resultat är 0,4 mkr. Kom-
munkoncernens resultat uppgår därmed till 22,2 mkr vilket 
är 11,6 mkr bättre än förra året.

VERKSAMHETSRESULTAT
Verksamhetsresultatet uppgår till -407,7 mkr vilket är en för- 
sämring med 8,1 mkr, 2,1 procent. Verksamhetsresultatet som 
andel av skatteintäkter har förbättrats med 2,7 procentenheter 
jämfört med samma period 2015 och uppgår till 93,6 procent.

Intäkterna för skattefinansierad verksamhet är 159,5 mkr. 
Dessa avser främst äldreomsorgs- och barnomsorgsavgifter 
samt hyresintäkter och statsbidrag. Av de totala statsbidragen 
på 85,6 mkr avser 52,2 mkr bidrag till flyktingverksamheten 
då denna verksamhet inte finansieras av kommunala skatte- 
medel. Den taxefinansierade verksamhetens intäkter är 33,2 mkr 
och avser vatten- och avloppsavgifter. Verksamhetens intäk- 
ter finansierar 30 procent av verksamhetens kostnader.

Kostnaden för nämndernas verksamhet har ökat med 
55,0 mkr vilket motsvarar 10,7 procent. Detta förklaras främst 
av ökad volym inom flyktingverksamhet till följd av det kraf-
tigt ökade flyktingmottagandet under hösten 2015.

Personalkostnaderna svarar för 62,7 procent av kommu-
nens kostnader och uppgår till 356,0 mkr vilket är en ökning 
med 35,1 mkr, 10,9 procent, och förklaras främst av ökad 
personalvolym bland annat inom flyktingverksamheten men 
även av löneökningar. Köpta tjänster har ökat med 12,5 mkr 
och uppgår till 138,9 mkr och avser bland annat köp av gym-
nasieplatser, vårdplatser med mera. Pensionskostnader har ökat 
med 2,1 mkr och uppgår till 27,1 mkr.

Avskrivningarna för kommunen uppgår till 32,9 mkr. Som an- 
del av skatteintäkter och statsbidrag motsvarar det 7,6 procent

SKATTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG
Utdebiteringen är 21,56 skattekronor. Tanums skattesats är 
0,81 kronor högre än den genomsnittliga skattesatsen i riket 
och 0,29 kronor högre än länssnittet.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 20,9 mkr, 
5,0 procent, och uppgår till 435,7 mkr. Ökningen beror 
främst på ökat skatteunderlag. Skatteintäkterna ökar med 
11,1 mkr, 3,5 procent, medan generella statsbidrag och utjäm- 
ningsbidrag ökar med 9,8 mkr, 10,6 procent. 

Tanums eget skatteunderlag ökade med 1,9 procent vid den 
senaste taxeringen, vilket ligger under den genomsnittliga 
ökningen i landet som var 3,2 procent. Kommunens skatte-
kraft som procent av medelskattekraften i riket uppgick i tax-
ering 2015 till 88 procent, vilket är en förbättring med tolv pro- 
centenheter sedan 1994 då skattekraften uppgick till 76 pro-
cent. Detta innebär att kommunens beroende av bidrag för 
att uppnå medelskattekraften i landet har minskat. 

Tanum är nettobetalare till både utjämningssystemet för 
LSS och det generella kostnadsutjämningssystemet. Kommu- 
nens avgift för utjämning av LSS-kostnader uppgår till 5,0 mkr 
för perioden januari till augusti, medan avgiften till det gene-
rella kostnadsutjämningssystemet uppgår till 8,5 mkr. Ett för- 
ändrat system för kostnadsutjämning trädde i kraft 2014, vil-
ket innebar att Tanums avgift till kostnadsutjämningssyste-
met minskade med cirka 20 mkr. Löpande uppdatering av 
underlaget för kostnadsutjämningen, bland annat demogra-
fi, har gjort att kommunen avgift ökat under 2015 och 2016 
med 7,2 mkr.

FINANSNETTO
Kommunens finansnetto ökar med 0,3 mkr till -8,1 mkr vilket 
motsvarar 4,0 procent. Ökningen förklaras av en ökad låneskuld. 
I början på 2000-talet var finansnettot som högst -14,2 mkr. Som 
andel av skatteintäkter och statsbidrag har räntenettot ökat 
från 0,7 procent till 1,9 procent på fem år. Orsaken till att 
andelen inte ökat mer är det ovanligt låga ränteläget till följd 
av finanskrisen trots en ökad låneskuld. Medelräntan på låne-
skulden har ökat från 3,16 procent till 3,19 procent.

Koncernens räntenetto ökar med 0,6 mkr till -14,4 mkr.

ÅRETS KASSAFLÖDE
Kommunens likviditet har ökat med 9,6 mkr under året och 
uppgår per den 31 augusti 2016 till 38,6 mkr. Koncernens lik- 
viditet har ökat med 8,2 mkr och uppgår till 44,7 mkr vid årets 
slut. Ökningen av likviditeten beror främst på periodens resul- 
tat och ökad nyupplåning.

LÖPANDE VERKSAMHET
Kommunens resultat exklusive avskrivningar, nedskrivningar 
och andra ej likviditetspåverkande poster ger ett positivt kas-
saflöde på 54,0 mkr. Kapitalbindningen har ökat med 32,6 
mkr, fordringar ökar med 22,5 mkr, förråd och varulager 
minskar med 0,6 mkr och skulder minskar med 10,7 mkr. 
Totalt tillför den löpande verksamheten medel med 21,3 
mkr. För koncernen tillför den löpande verksamheten ett 
positivt kassaflöde på 29,6 mkr.

INVESTERINGSVERKSAMHET
Kommunens investeringar under perioden uppgick till 49,4 
mkr. Kommunens investeringar har finansierats med över-
skott från den löpande verksamheten till 43,1 procent. Kom-
munen har sålt anläggningar för 0,1 mkr.

Koncernens investeringar uppgår till 75,6 mkr som finan-
sierats med överskott från den löpande verksamheten med 
41,5 procent. 

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Kommunens sammantagna långfristiga upplåning ökar med 
37,5 mkr. Lån upptagna hos kreditinstitut ökar med 20 mkr. 
Förinbetalda anslutningsavgifter för vatten och avlopp ökar 
med 19,2 mkr. Kommunkoncernens låneskuld uppgår till 
853,2 mkr, en ökning med 51,5 mkr jämfört med 2015.
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BALANSRÄKNING

Belopp i mkr Koncernen Tanums kommun

BALANSRÄKNING 1608 1512 1608 1512

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar:   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 236,4 1 205,1 873,6 855,9

Maskiner och inventarier 20,3 20,3 12,5 13,8

Finansiella anläggningstillgångar 18,2 17,3 41,7 41,5

Summa anläggningstillgångar 1 274,9 1 242,7 927,8 911,1

  

Omsättningstillgångar:   

Fordringar (not 6) 124,7 90,1 109,7 87,2

Förråd 6,0 6,5 5,3 5,9

Kassa och bank (not 7) 44,7 36,5 38,6 28,9

Summa omsättningstillgångar 175,4 133,2 153,6 122,0

  

SUMMA TILLGÅNGAR 1 450,3 1 375,9 1 081,4 1 033,2

  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital (not 8) 392,3 382,9 367,7 360,4

-varav Resultatutjämningsreserv 15,0 15,0 15,0 15,0

Justering, emission -0,1 1,3 - 1,3

Periodens resultat 22,2 7,7 19,9 6,0

Summa eget kapital 414,5 391,8 387,6 367,7

  

Avsättningar (not 9) 24,6 24,7 14,7 14,8

  

Skulder   

Långfristiga skulder (not 10) 853,2 801,7 545,9 506,7

Kortfristiga skulder (not 11) 158,0 157,7 133,2 143,9

Summa skulder 1 011,2 959,4 679,1 650,6

  

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 450,3 1 375,9 1 081,4 1 033,2

 1608 1512 1608 1512

Soliditet 28,6% 28,5% 35,8% 35,6%

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 11,2% 9,9% 12,5% 10,8%

Pensionsförpliktelser före 1998 252,2 256,1 252,2 256,1

Borgensåtagande 0,3 0,3 305,3 295,3

Kommunens balansomslutning ökar med 48,3 mkr och upp-
går till 1 081,4 mkr. Koncernen har ökat balansomslutningen 
med 75,9 mkr till 1 450,3 mkr.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Kommunens anläggningstillgångar har ökat med 16,7 mkr och 
uppgår till 927,8 mkr. Nettoinvesteringar i anläggningar, fast-
igheter och inventarier har gjorts med 49,4 mkr. Avskrivningar 
och försäljningar uppgår till 33,0 mkr.

Koncernens anläggningstillgångars värde uppgår till 1 274,9 
mkr, vilket ör en ökning med 32,1 mkr. 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kommunens omsättningstillgångar uppgår till 153,6 mkr. Av 
detta avser 109,7 mkr fordringar vilket är en ökning med 22,5 
mkr. Större fordringar avser skatteintäkter, 37,4 mkr, upplupna 
intäkter, 33,5 mkr där bidrag från migrationsverket 24,1 mkr är 
den största posten. Kundfordringarna för kommunala avgif-
ter uppgår till 5,1 mkr. Koncernens kortfristiga fordringar 
ökade med 34,6 mkr till 124,7 mkr.

Likviditeten för kommunen inklusive de helägda bolagen 
uppgick vid bokslutstillfället till 38,6 mkr, en ökning med 8,2 
mkr jämfört med föregående år. Kommunens andel av likvi-
diteten uppgick till 40,4 mkr. Tanums Hamnar AB hade en 
negativ andel på 2,3 mkr och Tanums Bostäder AB en positiv 
andel på 0,4 mkr. Koncernens likviditet inklusive delägt bolag 
ökade med 8,2 mkr och uppgår till 44,7 mkr.

EGET KAPITAL
Kommunens egna kapital har genom periodens resultat ökat 
med 19,9 mkr och uppgår därmed till 387,6 mkr. Ökningen 
motsvarar 5,4 procent. Kommunens soliditet ökar från 35,6 
procent till 35,8 procent vilket förklaras av ett starkt resultat 
som räckt till finansieringen av investeringar. Inklusive alla 
pensionsåtaganden är kommunens soliditet 12,5 procent, en 
ökning med 1,7 procentenheter jämfört med bokslut 2015.

Av det egna kapitalet är 15 mkr avsatt till resultatutjäm-
ningsreserv, detta gjordes 2012. Någon ny avsättning eller 
upplösning har inte gjorts under 2016.

Kommunens eget kapital har sedan 1992 minskat med 
mer än 300 mkr om justering görs för ändrade redovisnings-
principer avseende pensionsskulden. De goda resultaten under 
2000-talet har inneburit en viss återhämtning.

Periodens resultat har ökat kommunkoncernens eget kapi- 
tal med 22,7 mkr till 414,5 mkr. Tanums Bostäder, Tanums 
Hamnar AB och RAMBO AB bidrar genom positiva resul-
tat till ökningen av eget kapital. Soliditeten är för koncernen 
28,6 procent.  

AVSÄTTNINGAR
Kommunens avsättningar består av en pensionsskuld som 
uppgår till 14,8 mkr vilket är en minskning med 0,1 mkr. Pen- 
sionsskulden består av pensioner enligt kollektivavtal intjänade 
under 1998 och 1999.

Utöver den pensionsskuld som redovisas som avsättning 
i balansräkningen har kommunen förpliktelser för pensioner 
intjänade före 1998. Dessa redovisas som ansvarsförbindelse 
och uppgår till 252,2 mkr vilket är en minskning med 3,9 mkr. 
De totala pensionsförpliktelserna uppgår således till 267,0 mkr. 
Om den totala pensionsförpliktelsen varit redovisad i balans-
räkningen skulle det egna kapitalet vara betydligt mindre och 
soliditeten uppgått till 12,5 procent. Antaganden avseende 
medellivslängd och avkastningsränta som ligger till grund för 
pensionsskuldsberäkningen görs i enlighet med rekommenda- 
tioner från Sveriges Kommuner och Landsting. Ingen del av 
pensionsskulden är placerad utan hela skulden är återlånad av 
kommunen. 

Pensioner intjänade efter 1999 ingår inte i ovan redovisad 
pensionsskuld utan har utbetalts för förvaltning av de anställ-
da, alternativt har försäkring tecknats som täcker kommu-
nens åtaganden.

SKULDER
Kommunens låneskuld består av två poster, långfristiga lån 
från kreditinstitut och förinbetalda anslutningsavgifter för 
vatten och avlopp. Totalt uppgår låneskulden till 545,9 mkr 
varav 420 mkr avser lån från kreditinstitut. Lånen från kredit-
institut har ökat med 20 mkr och förinbetalda anslutningsav-
gifter för vatten och avlopp har ökat med 19,2 mkr. Ökning-
en förklaras främst av ökad kapitalbindning

Koncernens låneskuld har ökat med 51,5 mkr till 853,2 mkr. 
Tanums Bostäder AB har haft större investeringar i lägen-
hetsrenoveringar under året som delvis finansierats med 
nyupplåning. Tanums Hamnar AB har inga långfristiga lån.

Kommunens kortfristiga skuld har minskat under året 
med 10,7 mkr och uppgår till 133,2 mkr. De största enskilda 
posterna är semesterlöneskulden som uppgår till 33,7 mkr, 
leverantörsskulder 16,1 mkr och personalens för året intjä-
nade pensioner inklusive löneskatt 13,8 mkr. Koncernens 
kortfristiga skuld uppgår till 158,0 mkr.
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NOTFÖRTECKNING

Not 1  
Verksamhetens intäkter  
Tanums kommun 2016 2015

Statsbidrag                            85,6 38,1

Övriga bidrag 9,5 14,0

Barnomsorgsavgifter 5,3 5,2

Äldreomsorgsavgifter 16,6 15,5

VA- och renhålln avg 33,2 36,0

Hyresintäkter 11,0 10,7

Granskingsavg 5,9 5,3

Försälj. tjänster o vht 8,5 7,6

Tomtförsäljning 6,3 2,7

Reavinst 0,1 0,0

Övrigt 10,8 9,1

Summa 192,7 144,1

Not 2  
Verksamhetens kostnader  
Tanums kommun 2016 2015

Personalkostnader 356,0 320,9

Material 25,0 21,4

Köpta tjänster 138,9 126,4

Bidrag 14,9 13,0

Pensionskostnader 27,1 25,0

Nedskrivningar 0,0 0,5

Övrigt 5,8 5,5

Summa 567,5 512,5

Not 3  
Skatteintäkter  
Tanums kommun 2016 2015

Preliminär skatteintäkt 336,5 322,7

Prognostiserad slutavräkning -2,9 -0,2

Summa 333,6 322,5

Not 4  
Generella statsbidrag  
Tanums kommun 2016 2015

Kommunal fastighetsavgift 24,6 23,6

Strukturbidrag 0,0 0,9

Bidrag inkomstutjämning 91,3 83,4

Avgift kostnadsutjämning -8,5 -9,4

Kostnadsutjämning för LSS -5,0 -5,9

Övriga statsbidrag 0,0 0,2

Regleringsavgift -0,3 -0,3

Summa 102,1 92,3

Not 5  
Justeringsposter kassaflödesrapport  
Tanums kommun 2016 2015

Avskrivningar 32,9 47,3

Reavinst/förlust samt nedskrivningar -0,1 0,0

Elcertifikat -0,4 0,0

Omklassifisering anläggning till 
omsättningstillgång

0,0 0,0

Resultatfond VA förändring 4,7 2,6

Periodiserad anslutningsavgift -2,9 -3,5

Avsättningar Tyft 0,0 -4,7

Extra utbetalning pensionsskuld 0,0 0,0

Förändring pensionsskuld -0,1 -13,7

Summa 34,1 28,0

Not 6  
Fordringar  
Tanums kommun 2016 2015

Vatten och renhållning 1,7 1,6

Barnomsorgsavgifter 0,9 1,0

Äldreomsorgsavgifter 2,4 3,0

Statsbidragsfordringar 0,3 0,2

Moms 5,6 6,2

Skatteintäkter 37,4 34,5

Förutbetalda kostnader 3,8 1,1

Upplupna intäkter 33,5 25,7

TBAB vindkraftverk 0,0 0,4

RAMBO vindkraftverk 0,0 0,1

Avräkning RAMBO VA 19,3

THTAB koncernkonto 2,3 4,3

Övrigt 2,4 9,1

Summa 109,7 87,2

Not 7  
Kassa och bank  
Tanums kommun 2016 2015

Kassa 0,0 0,0

Kommunens del i koncernkonto 40,4 32,6

THTAB:s del i koncernkonto -2,3 -4,3

TBAB:s del i koncernkonto 0,4 0,6

Summa 38,6 28,9

Not 8  
Eget kapital  
Tanums kommun 2016 2015
Ingående eget kapital 367,7 360,4

-varav Resultatutjämningsreserv 15,0 15,0

Justering resultatfond VA 0,0 0,4

Insatsemission Kommuninvest 0,0 0,9

Årets resultat 19,9 6,0

Utgående eget kapital 387,6 368,3

Rörelsekapital 20,4 -21,9

Anläggningskapital 367,2 389,6

Totalt 387,6 367,7

Not 9
Avsättningar
Redovisning av pensionsskulden regleras i den kommunala redovisnings- 
lagen. Den del av pensionsskulden som uppkommit före 1998 ska redovis- 
as som ansvarsförbindelse. Kommunens ansvarsförbindelse för pensions- 
förpliktelser till personalen uppgår till 256 144 tkr inklusive löneskatt för 
2015. Samtliga åtaganden för pensioner är återlånade av kommunen. Ingen 
extern placering är gjord.

Tanums kommun 2016 2015

Pensionsåtagande

IB pensionsförpliktelser 14,8 28,6

Pensionsutbetalningar -0,4 -0,5

Nyintjänad pension 0,1 0,5

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,0 0,0

Förändring av löneskatt 0,0 -2,7

Övrigt 0,3 -11,0

Utgående pensionsavsättning 14,7 14,8

Ingående ansvarsförbindelse 256,1 261,6

Pensionsutbetalningar -5,3 -8,0

Nyintjänad pension -0,1 0,8

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1,0 0,9

Förändring av löneskatt -0,8 -1,1

Övrigt 1,2 1,9

Ansvarsförbindelse 252,2 256,1

ÅTERLÅNADE MEDEL 267,0 271,0

Aktualiseringsgrad

Överskottsfond hos Skandia - 2,4

Not 10  
Långfristig skuld  
Tanums kommun 2016 2015

Handelsbanken 40,0 40,0

Kommuninvest 380,0 360,0

Övrigt 125,9 106,7

Summa 545,9 506,7

Förfall till räntejustering enligt följande:

0-1 år 190,9

1-2 år 0,0

2-5 år 30,0

5-10 år 305,0

Summa 525,9

Derivat

Nominelt värde swapkontrakt 385,0

Marknadsvärde 2016-08-31 -50,8

Undervärde 32,6

Genomsnittsränta inkl derivat 3,19%

Genomsnittsränta exkl derivat 0,07%

Räntebindning inkl derivat 6,48 år

Räntebindning exkl derivat 0,10 år

Motparter swapkontrakt 2016 2015

SEB 285,0 235,0

Swedbank 100,0 100,0

Summa 385 335

Not 11  
Kortfristiga skulder  
Tanums kommun 2016 2015

Preliminär skatt, dec 9,7 8,1

Arbetsgivaravgift, dec 11,5 9,7

Semesterlöneskuld 33,7 33,7

Leverantörsskulder 16,1 27,4

Upplupna kostnader 18,8 19,6

Förinbetalda intäkter 13,4 10,0

Förutbetald skatteintäkt 10,9 8,9

Årets intjänade pensioner 13,8 20,9

Kommunens skuld till THTAB 0,0 0,0

Kommunens skuld till TBAB 0,4 0,6

TBAB vindkraft 0,1 0,1

Övrigt 4,8 5,0

Summa 133,2 143,9
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INVESTERINGSUPPFÖLJNING JAN-AUG 2016

Projekt Budget tom 2016 Utgift jan-aug 2016

Ej genomförda 
investeringar tom 

augusti 2016

Omvandlingsområden 17 692 14 368 3 324

Bodalsverket etapp 3 1 448 640 809

Sanering ledn. ovidkommande vatten 3 966 1 858 2 108

Vattenförsörjning 7 027 877 6 150

Omläggning VA-ledningar 3 783 488 3 295

Tanumshede vattenverk 1 336 177 1 158

Övrigt 32 395 4 301 28 094

VA-anläggningar 67 647 22 708 44 939

Utbyte belysningsarmaturer 2 321 138 2 183

Gång- och cykelbanor 4 921 64 4 857

Övrigt 5 009 1 217 3 792

Gator och trafik 12 250 1 419 10 832

Ombyggnad lokaler Bygdegårdsplan 4 856 5 924 -1 068

Omsorgsfastigheter 4 033 1 816 2 217

Skolfastigheter 10 689 1 786 8 903

Förbättringsåtgärder 11 273 3 285 7 989

Övrigt 266 0 266

Fastigheter 31 117 12 811 18 306

Badplatser 5 334 265 5 069

Lekplatser 1 490 31 1 459

Övrigt 1 114 489 625

Övriga investeringar 7 938 785 7 153

Detaljplaner 76 3 925 -3 849

Exploateringsverksamhet 12 656 4 261 8 396

Markköp 800 391 409

Exploatering 13 532 8 576 4 956

 

Hamnar 3 116 920 2 196

 

Inventarier 9 317 2 177 7 139

 

TOTALT 144 917 49 396 95 521

Av den totala investeringsvolymen under perioden januari 
till augusti 2016 på 49 396 tkr svarade investeringar i 
VA-området för 22 708 tkr, gator och trafik 1 419 tkr samt 
fastigheter  
12 811 tkr. Investeringar i exploateringsverksamhet har gjorts 
med 8 576 tkr. Investeringar i hamnverksamhet uppgick till 
920 och anskaffning av inventarier uppgick till 2 177 tkr.

Investeringsbudgeten för 2016 uppgår till 95 100 tkr. Till-
sammans med beslutade ej utförda investeringar i bokslut 2015 
på cirka 50 000 tkr uppgår totalt budgeterade investeringar för 
2016 till cirka 145 000 tkr. Investeringsvolymen på 49 396 tkr 
under perioden januari-augusti 2016 innebär att beslutade ej 
utförda investeringar nu uppgår till cirka 95 000 tkr.

Större investeringsprojekt inom respektive område under 
perioden januari till augusti 2016 har varit:

VA-ANLÄGGNINGAR
Utbyggnad av kommunalt VA i omvandlingsområden har 
under perioden pågått i framför allt tre områden. I Krosse- 
kärr har 82 fastigheter anslutits varav 22 är via avtal. Projek- 
tet avslutades i början av sommaren. I etapp 2 i Trumsemy-
ren i Kämpersvik är motsvarande siffra 38 anslutna fastighe-
ter. Detta projekt planeras vara klart i höst. Även VA-utbygg-
naden i Långekärr (Gerlesborg) med 25 fastigheter slutfördes 
i början av sommaren. Totalt har 14 368 tkr investerats i 
omvandlingsområden under perioden.

Arbetet med att minska mängden ovidkommande vatten 
i spillvattensystemet och säkerställa distributionen av dricks-
vatten fortsätter. Under perioden har det hittills investerats 
sammanlagt 2 735 tkr i vattenförsörjning och ledningsnät. 

Flera stora projekt inom VA-verksamheten har påbörjats. 
En förstudie gällande utbyggnad av Tanumshedes vattenverk 

är i slutfasen och projektering kommer påbörjas i höst. Total 
utgift är beräknad till cirka 50 000 tkr. Med syfte att förstär-
ka vattenförsörjningen till Resö sommartid och för att skapa 
utrymme för fler VA-anslutningar kommer halva sträck-
an av den befintliga vattenledningen att läggas om mellan 
Havstenssund och Resö. Projektering har slutförts och till-
stånd har getts från länsstyrelsen. Upphandling pågår och 
genomförande kommer att ske under höst, vinter och vår 
2016/17. Kostnad cirka 7 500 tkr. I syfte att förstärka vatten- 
försörjningen i området Hamburgsund-Heestrand projekte-
ras att anlägga en ny högreservoar på 1 200 m³ i Hamburg-
sund. Upphandling pågår och reservoaren beräknas vara fär- 
digställd under vintern 2016/17. Beräknad kostnad 8 500-
10 000 tkr.

GATOR OCH TRAFIK
Totalt har under perioden 1 419 tkr investerats i gator och 
trafik varav 1 032 avsåg reinvesteringar av vägbeläggning.

Asfalteringsarbete och förstärkningar har gjorts i Grebbe-
stad vid parkeringsplatserna norr om bryggeriet. Busshåll-
platsen vid Lurs skola har förstärkts med glasfiberduk och ny 
asfalt. I Östad har delar av Villavägen och Ängsvägen asfal-
terats. I Tanumshede har Vinbäcksvägen asfalterats. I Greb-
bestad har även delar av Annie Buscks gata asfalterats. Under 
hösten kommer tre vägar i Hamburgsund att asfalteras. Väg-

räcket vid Brandgatan i Fjällbacka kommer att uppdateras 
med metallräcke i stället för trä. 

FASTIGHETER
Totalt har under perioden 12 811 tkr investerats i förbätt-
ringsåtgärder samt om- och tillbyggnader av kommunens fas- 
tigheter. 

Ombyggnationen av tidigare förvaltningslokaler i Tanums- 
hede till HVB-boende för ensamkommande, färdigställdes 
under mars månad. Utgift under perioden 5 924 tkr. Total 
utgift 6 568 tkr.

Inventering av fastighetsbeståndet har gjorts för att skapa 
en övergripande underhållsplan. Med underhållsplanen som ut-
gångspunkt har en investeringsplan för fastighetsförbättrande 
åtgärder för 2016 arbetats fram. Under perioden har 3 285 tkr 
investerats i förbättringsåtgärder. Totalt finns en plan för 2016 
på 9 500 tkr.

EXPLOATERING
Investering i exploateringsverksamhet har uppgått till totalt 
12 181 tkr, varav arbete med detaljplaner utgjorde 3 925 tkr 
och markköp 391 tkr.

Under perioden har 664 tkr investerats i VA och ny gata 
för 11 tomter vid Sönneberget, Havstenssund. Total budget för 
projektet är 6 900 tkr inklusive båtplatser.

DRIFTSREDOVISNING

KOMMUNSTYRELSEN  
 1608 1508

Intäkter 18 341 17 740

Kostnader -52 208 -53 505

Verksamhetsresultat -33 867 -35 765

Kommunbidrag 32 279 30 791

Resultat -1 588 -4 974

Balanserat resultat 15-12-31  2 264

Ekonomi
Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-augusti 
uppgår till -1 588 tkr. Nettokostnaden för verksamheten har 
minskat med 1 898 tkr jämfört med motsvarande period 2015. 
Kommunstyrelsen löpande verksamhet bedrivs i princip inom 
av kommunfullmäktige tilldelad budget. Kommunstyrelsen har 
i bokslut 2015 ett balanserat överskott på cirka 2 300 tkr. Över- 
skottet avser öronmärkta projektanslag för utbyggnad av 
bredband, arbete med översiktsplan samt bidrag till Skräddö 
rastplats. Merparten av projektanslagen beräknas att betalas 
ut under 2016. Serviceenheterna och Räddningstjänsten berä- 
nas gör överskott mot budget. Kommunstyrelsens resultat 
beräknas till -2 215 tkr per den 31 december 2016.

Verksamhet
Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan för Tanums 
kommun. Översiktsplanen beräknas att kunna antas under 
våren 2017. Ett av kommunens prioriterade områden är att 
skapa förutsättningar för byggande av nya bostäder. För när-
varande pågår arbete med ett 60-tal olika detaljplaner. Planer 
som skapar möjlighet till nya bostäder och verksamhetsmark 
prioriteras. 

I Svenskt Näringslivs mätning av näringslivsklimatet i lan-
dets kommuner klättrar Tanum från plats 228 till plats 207. I 
Sveriges kommuners och landstings senaste mätning av hur före- 
tagen uppfattar myndighetsutövningen i kommunerna får Ta- 
num ett förbättrat betyg för alla områden utom bygglovs-
verksamhet. I början av maj anordnades en företagarträff i 
samband med Nordiska mästerskapet i Ostronöppning. I slu- 
tet av augusti arrangerades VM i orientering i Strömstad och 
Tanum.

Telia erbjuder nu fiberanslutning till fastigheter i Grebbe- 
stad, Fjällbacka och Tanumshede. Tillsammans med den bred- 
bandsutbyggnad som gjorts genom fiberföreningar kommer 
hela Tanums kommun att ha möjlighet till bredbandsanslut-
ning via fiber.

En handlingsplan för flyktingmottagning och integration har 
framtagits. Handlingsplanen fokuserar på integrationsarbetet. 
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Antalet mottagna flyktingar har minskat kraftigt under 2016. 
Kommunstyrelsen har antagit en servicepolicy för Tanum 

kommun. Under hösten kommer att arbetet med att imple-
mentera policyn. Mätningar visar att kundcenter behöver 
förbättra servicen gällande e-post och åtgärder för detta har 
satts in. Kundcenter avlastar förvaltningarna och får positiv 
respons från invånarna som uppskattar att få sina ärenden 
hanterade snabbt

I det personalstrategiska arbetet prioriteras frågor kring 
ledarskap och hälsa. Ett ledarutvecklingsprogram med tolv 
deltagare från Tanum, Strömstad och Sotenäs har genom-
förts och avslutats juni.

Ett utvecklingsarbete vad gäller chefers förutsättningar 
med hjälp av verktyget Kraftkartan pågår. Utbildningar för 
chefer inom områdena bemötande och service, arbetsrätt, 
arbetsmiljö samt samverkansavtalet har genomförts.

Löneöversyn för 2016 är genomförd för samtliga utom 
Kommunal med vilka förhandling fortfarande pågår. Utfallet 
av löneöversynen beräknas ligga inom budgeterade 3,3 pro-
cent. I kvalitetsmätningen, Kvalitet i korthet får kommunen 
bra betyg inom kommunens prioriterade verksamhetsområ-
den skola och omsorg, dock är kostnadsnivån fortsatt hög. 

Nya styrdokument för krisledning är antagna under året och 
en ny risk- och sårbarhetsanalys är under politisk behandling

Under årets åtta första månader har 281 räddningsinsatser 
genomförts, under motsvarande period 2015 genomfördes 
det 247 insatser. Trafikolyckorna och automatiska brandlarm 
står för merparten av ökningen. Sjukfrånvaron vid kommun-
styrelsens förvaltningar inklusive räddningstjänsten uppgick 
till 3,5 procent för perioden januari-augusti. Under motsva-
rande period 2015 sjukfrånvaron till 3,6 procent. Striktare 
rutiner för sjukanmälan med syfte att minska sjukfrånvaron 
dag ett till 15 har tagits fram i samtliga verksamheter. Utvär-
dering på kvantitativ och kvalitativ basis pågår för närva-
rande

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen driver sin verksamhet på ett sätt som i allt 
väsentligt överensstämmer med verksamhetsinriktningarna 
för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen har kvalitetsgarantier som anger mål 
för service och räddningstjänst. Mätningar visar att kommu-
nen lever upp till kvalitetsgarantierna inom både service och 
räddningstjänst.

TEKNISKA NÄMNDEN  
 1608 1508

Intäkter 105 086 96 603

Kostnader -122 081 -116 749

Verksamhetsresultat -16 995 -20 146

Kommunbidrag 19 587 18 431

Resultat 2 592 -1 715

Balanserat resultat 15-12-31  7 018
Va resultatfond 2 216

   
Ekonomi
Inom de skattefinansierade verksamheterna så har intäkterna 
ökat med 10 procent och kostnaderna ökat med 4,3 procent 
Fler inhyrda lokaler är anledningen till intäktsökningen. Att 
kostnaderna inte ökat lika mycket som intäkterna beror bland 
annat på hyran för inhyrda förvaltningslokaler fanns med på 
kostnadssidan redan förra året. Dessutom har städkostnader-
na minskat i år på grund utav ny städentreprenör.

Den skattefinansierade verksamheter redovisar ett resultat 
som är 2 604 tkr bättre än budget. Intäkter är högre medan 
kostnaderna följer budget för perioden. Fler inhyrda lokaler 
för kommunens flyktingverksamhet är den största orsaken 
till intäktsavvikelsen på 4,6 %. Fastighetsavdelningen hyr in 
lokaler som sedan hyrs ut till omsorgsnämnden. Intäkterna 
för sålda mättjänster och arrende är också högre. Totalt så 
följer kostnaderna budget men på detaljnivå så är de stora 
avvikelser för inhyrda lokaler som är högre medan köp av 
lokalvård för kommunens verksamheter är lägre.

Intäkterna för VA har ökat med +6,5 procent. Detta be- 
ror att brukningstaxan höjdes 6 procent i januari samt att det 
tillkommit nya abonnenter. På grund av fortsatt hög investe-
ringsvolym har kapitalkostnaderna ökat med 7 procent. Total 
kostnadsökning är 5 procent, bland annat har bemanningen 
utökats med en ledningstekniker.

Resultatet för VA är ca 900 tkr bättre än budget. Överskot-
tet beror främst på kapitalkostnader, som avviker från bud-
get med 2 procent. Aktivering av investeringen för Sönne- 
berget och omvandlings-området Trumsemyren i höst kom-
mer att öka kapitalkostnaderna. Räntan på avskrivningarna 
har varit lägre än budgeterat.

Tekniska nämndens resultat beräknas till 450 tkr per den 
31 december 2016 avseende skattefinansierad verksamhet. 
För Taxefinansierad verksamhet, VA, prognostiseras ett re- 
sultat på 7 000 tkr. Hela överskottet återförs till taxekollek-
tivet via resultatfond och påverkar inte kommunens resultat.

Verksamhet
Det är en stadig efterfrågan vad gäller tomter på Vinbäck i 
Tanumshede varför utbyggnad av en ny gata, Barberarevägen, 
har startat. När den är klar finns ytterligare nio tomter att 
bjuda ut till försäljning där några av tomterna redan är boka-
de. Arbetet fortgår med att ta fram en vägplan som medger 

utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Grebbestad cam-
ping och Vadskärspiren. 

Trafikverket är ansvarigt för projektet men i samverkan 
med kommunen och vägplanen har nu varit utställd för 
granskning. 

Fastighetsavdelningens underhållsplan för åren 2016-2025 
färdigställdes under våren. För att möta underhållsplanens 
behov av fastighetsförbättrande åtgärder 2016, har tekniska 
nämnden beslutat att avsätta 3,5 miljoner kronor ur teknis-
ka nämndens överskott. Ombyggnationen av tidigare för-
valtningslokaler i Tanumshede till HVB-boende för ensam-
kommande barn har färdigställts. Ett nytt hyreskontrakt för 
ytterligare ett HVB-boende har tecknats och verksamhetsan- 
passningar för detta boende är avklarat och boendet är nu i 
bruk.

Under april månad anordnades en lyckad strandstädardag 
på Tjurpannan med över 80 deltagare. Badbryggor har lagts 
ut och dykningar har utförts vid våra badplatser som har 
trampolin och/eller hopptorn. Tillgängligheten på Bovikens 
badplats har förbättrats med ett nytt trädäck och nya trapp-
steg. Ett bord med bänkar som är anpassat för rullstol och 
barnvagn har också placerats ut på stranden.

Trots att vattenförbrukningen är flera gånger högre än under 
resten av året har vattenförsörjningen under sommaren fung-
erat bra. På grund av att nivån i Nedre Bolsjön var rekord-
låg under våren beslutades att bevattningsförbud skulle råda 
över sommaren. Belastningen på avloppsverken varierar över 
året, särskilt i kustsamhällena. Under större delen av året finns 
mycket stora marginaler på verken men under sommarveck-
orna har reningsverken i Gerlesborg och på Resö en belast-
ning som tangerar verkens dimensionering.

För perioden redovisar vindkraftsverksamheten ett under-
skott på 12 tkr. Produktionen av el har hittills i år varit 15 pro- 
cent lägre än budgeterat. Försäljningspriset på producerad el har 
varit högre. Däremot har det genomsnittliga priset på elcerti- 
fikat varit lägre. Målet är att vindkraftverket skall producera 
el 94 procent utav tiden och det har uppfyllts för alla månader. 

Måluppfyllelse
Uppföljning av mål och kvalitetsgarantier görs i Hypergene. 
Sammanfattningsvis görs bedömning att tekniska förvalt-
ningen kommer att mål och kvalitetsgarantier kommer att 
uppfyllas eller i hög grad uppfyllas förutom dessa: 

•	 Fastighets mål bedöms delvis vara uppfyllt eftersom 
 underhållet i vissa delar är eftersatt. 
•	 Vid den årliga enkätundersökningen bland våra nyttjare i 
kommunala verksamhetslokaler ska vi uppnå minst 3,0 på en 
femgradig skala i kundnöjdhet - enkätundersökningen kom-
mer 2016 att genomföras under oktober månad. Resultat 
presenteras i bokslut.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN  
 1608 1508

Intäkter 14 135 12 706

Kostnader -20 433 -17 775

Verksamhetsresultat -6 298 -5 069

Kommunbidrag 4 547 3 251

Resultat -1 751 -1 818

Balanserat resultat 15-12-31  494

Ekonomi
Förvaltningen redovisar ett resultat som är sämre än bud-
get. Intäkter är lägre och kostnader högre än budget. Det är 
vanligt att intäkterna är lägre under sommaren på grund av 
semester. Återhämtning av tappade intäkter brukar ske under 
hösten. Bemanningen är högre än budgeterat då en bygglovs-
handläggare har anställts utan finansiering.

Både intäkter och kostnader har ökat jämfört med samma 
period förra året. Ökningen beror på utökad bemanning. 

Prognos är ett underskott på 910 tkr - varav 360 tkr är av- 
satts till inventering av enskilda avlopp från nämndens acku- 
mulerade överskott. Nämnden hade vid bokslut 2015 ett 
balanserat resultat på 494 tkr som beräknas vara helt förbru-
kat vid bokslut och istället vara ett underskott på ca 416 tkr.

Verksamhet
Fysisk planering har fortsatt arbetet med detaljplaner där 
miljö- och byggnadsnämnden har godkänt tre planförslag 
för samråd eller granskning i Tanumshede och i Grebbestad. 
En genomlysning av planprocessen har startats. Arbetet leds 
av extern konsult och involverar samtliga medarbetare på 
planavdelningen samt även andra personer, både interna och 
externa, som deltar i planprocessen. Under augusti och bör-
jan av september har två workshopar genomförts. Arbetet 
kommer att fortsätta under året.

Förstärkning har skett på bygglovssidan där man har an- 
ställt en byggnadsinspektör som skall arbeta med tekniskt 
samråd och tillsyn. Tjänsten som bygglovschef är vakant. 
Under januari – augusti 2016 har 96,5 procent av alla avgjor-
da ärenden beslutats inom åtta veckor från att ärendet är 
komplett. Handläggningstiden, från ärende komplett till be- 
slut fattats, är i snitt under samma period 12 dagar.

Miljöavdelningen har arbetet med bland annat hälsoskydds-
tillsyn på förskolor och flerbostadshus, miljötillsyn på drivme-
delsstationer och avloppsanläggningar för 25-2000 person- 
ekvivalenter. Inventering av Norra Tanumskusten, ett stort 
område med ca 480 berörda fastigheter, har pågått under 
sommaren och fortsätter under hösten. Andelen godtagbara 
wc-avlopp inom inventerade områden fortsätter att öka. I 
Joreälvens avrinningsområde ökade andelen godtagbara wc-
avlopp från 65 till 68 procent under perioden januari-augusti 
2016, och i området Tannam från 47 till 53 procent Detta 
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kan jämföras med andelen i Hogarälvens avrinningsområde, 
som nu är 90 procent.

Livsmedelskontrollen har inriktats på ordinarie besök på 
året-runt verksamheter, samt uppföljningar på de verksamheter 
som haft allvarliga brister. Avdelningen deltar i Livsmedels-
verkets projekt med riktad provtagning avseende listeria och 
prover har tagits ut för analys.

Sjukfrånvaron fortsätter minska jämfört med tidigare mät- 
perioder i år, 3,91 procent för perioden. Arbetsbelastningen 
och tidspressen på förvaltningens medarbetare upplevs som 
mycket hög och åtgärder behövs för att minska risken för 
arbetsrelaterad ohälsa.

Måluppfyllelse
Målen och kvalitetsgarantierna är helt uppfylld eller i hög grad 
uppfyllda. Nämndspecifika mål – uppfyllda/i hög grad upp-
fyllda för tre avdelningar. Delvis uppfyllt för miljöbalken.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 1608 1508

Intäkter 35 798 21 901

Kostnader -220 823 -208 008

Verksamhetsresultat -185 025 -186 107

Kommunbidrag 197 236 189 300

Resultat 12 211 3 193

Balanserat resultat 15-12-31  5 806

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott 
på 1 210 tkr vid årets slut. Det balanserade överskottet ökar 
och uppgår således till 7 016 tkr vid årets slut. Av detta över-
skott härleds 710 tkr till städorganisationen med anledning 
av ny entreprenör.

Vid avräkning per 1 september har barnantalet ökat mot 
budget och barn- och utbildningsnämnden får ett ökat bud-
getanslag med 2 829 tkr genom prestationsanslaget. Den 
största ökningen redovisas inom fritidshem/samlad skoldag, 
förskolan och köp av gymnasieplatser utanför kommunen. Den 
egna gymnasieskolan redovisar lägre elevantal mot budget.

Bruttokostnaderna ökar med 12 815 tkr mellan åren. Netto- 
kostnaden minskar med 1 082 tkr vilket beror på en stor ök- 
ning av intäkterna med 13 897 tkr. Ökningen härleds till bi-
drag från Migrationsverket avseende asylbarn och asylelever 
med totalt 9 000 tkr. Utöver detta har nämnden också fått nya 
statsbidrag inom förskola och grundskola med totalt 5 200 tkr. 
Överskottet efter 8 månader uppgår till 12 211 tkr och kom-
mer under hösten bland annat att tas i anspråk genom rekry-
tering av 17 tjänster, främst inom Futura utbildning. Detta 
ger en kostnadsökning under hösten med ca 4 800 tkr. Den 
interkommunala ersättningen till särskola och gymnasiesko-
lan ökar också under hösten med 2 100 tkr. 

De verksamheter som redovisar de största underskotten är 
grundskolan med -625 tkr, gymnasiet med -600 tkr, särskolan 
med -560 tkr och Sparvallen med -340 tkr. Barnomsorgen 
prognostiserar ett överskott på 720 tkr och centrala adminis-
trationen inklusive politisk organisation med 270 tkr. Kom-
vux inklusive svenska för invandrare redovisar ett överskott på 
1 760 tkr. Arbetsmarknadsenheten och biblioteket har under 
året fått tillskott med 250 tkr vardera och redovisar nu ett 
överskott på 290 respektive 260 tkr.

Barnomsorgens överskott redovisas i huvudsak inom fri-
tidshemsverksamheten inklusive samlad skoldag. Totalt redo- 
visas 34 heltidsbarn utöver budgetförutsättningarna vilket 
ger ett stort prestationsanslagstillskott för året. Överskottet 
motsvarar prestationsanslagstillskottet på 1 150 tkr. Antalet 
tjänster ökar inte mellan terminerna då verksamheten avvak-
tar eventuella avhopp och konsekvenserna av detta. 

Familjedaghemsverksamheten redovisar ett underskott på 
410 tkr. Färre barn redovisas i verksamheten och beroende 
på kommunens struktur där dagmammorna finns i alla kom-
munens delar är det svårt att anpassa tjänsterna vid minskat 
barnantal. 

Den centrala administrationen har inte satt in resurser vid 
tjänstledighet samt visat återhållsamhet vid köp av tjänster.

Kultur och fritidsverksamheten har inte fullt ut återbesatt 
vakanta tjänster inför hösten. Detta gäller bland annat littera- 
turpedagogtjänsten. Återhållsamhet gäller vid köp av material, 
annonser, kultur för vuxna med mera vilket ger balans i eko-
nomin. Sparvallen redovisar även detta år ett underskott mot 
budget med ca 340 tkr.

Grundskolans underskott uppstår genom att några rektors- 
områden tar i anspråk delar av förra årets överskott. Totalt 
satsas ca 800 tkr i inventarier och lokalförbättringar. Antalet 
tjänster ökar mellan terminerna med 4,2 vilket bland annat 
finansieras genom bidrag från Migrationsverket. 

Antalet tjänster inför hösten i förskola, grundskola och 
gymnasieskolan planeras mot dels den basorganisation verk-
samheten disponerar dels genom det extra tillskott som bi-
drag för asylsökande innebär. Om antalet asylsökande elever 
minskar kan detta innebära en för stor personalkostym i verk- 
samheten, vilket i det korta perspektivet innebär att verksam-
heterna kommer att göra underskott.

Anbud för taxitrafik har nu avslutats och ger högre kost-
nader för specialfordon. Under hösten ser vi också att antalet 
elever, vilket är bosatta på två orter, ökar vilket ger en kost-
nadsökning för kommunen.

Den totala sjukfrånvaron är lägre under årets första åtta 
månader (5,5 procent) jämfört med motsvarande period 2015 
(5,9 procent).

Verksamhet
Det kraftigt ökande flyktingmottagandet som kom 2015 har 
fortsatt att prägla verksamheterna. Rekrytering av personal 
pågår även under hösten. 

Andelen barn i barnomsorgsverksamheten fortsätter att 
öka, från 83 procent ht 2015 till 87 procent ht 2016. En möj- 
lig förklaring till ökningen är en god arbetsmarknad som inne- 
bär ett ökat behov av barnomsorg, samt att flera föräldrar 
väljer att placera sina barn tidigare än tidigare. 

Inom grundskolan har måluppfyllelsen ökat trendmässigt 
under några år. För 2015 redovisas dock en minskning. För 
våren 2016 redovisas en ökning och kommunen kommer att 
redovisa ett bättre resultat avseende minst godkänt betyg i 
samtliga ämnen.

En omfattande översyn av organisation, ekonomi och ut- 
bud vid Futura utbildning genomfördes under 2015. Inom 
ramen för nämndens internkontrollplan kommer fortsatt ytter-
ligare granskning att ske med betoning på organisation och 
ekonomi under hösten.

Projektering av Tanumskolan fortsätter i enlighet med 
nämndens beslut om en nybyggnation som ska frigöra Hede-
skolan för förskoleverksamhet. 

Måluppfyllelse
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att måluppfyllelsen 
är god avseende kvalitetsgarantierna. Inom vissa oråden når 
verksamheten inte ända fram, till exempel när det gäller över- 
enskommelse om samarbete mellan skola och hem som inte 
slagit igenom överallt. Även på området trygg och säker miljö 
återstår arbete på någon skola. Valet av skola är fritt men komp- 
liceras av bristen på kollektivtrafik. Likaså finns begränsning-
ar i möjligheten att välja specifik förskola – dock erbjuds all-
tid förskola om föräldrarna önskar detta. Förskoleplats er- 
bjuds också inom tremånadersgränsen.

OMSORGSNÄMNDEN  
 1608 1508

Intäkter 132 050 94 275

Kostnader -315 263 -273 853

Verksamhetsresultat -183 213 -179 578

Kommunbidrag 188 593 178 411

Resultat 5 380 -1 167

Balanserat resultat 15-12-31  2 042

Ekonomi
Omsorgsnämndens bruttokostnader har ökat med 15 procent, 
cirka 41 400 tkr i jämförelse med samma period föregående 
år. Intäkterna har ökat med 40 procent, 37 800 tkr. Personal-
kostnaderna som uppgår till nästan 70 procent av omsorgs-
förvaltningens kostnader har ökat med 12 procent, 20 700 tkr. 
Ökningen beror till stor del på utökad flyktingverksamheten 
och av att statliga stimulansmedel för ökad bemanning inom 

äldreomsorgen har tillskjutits. Kostnaden för löneökningen 
avseende kommunals avtalsområde är inte utbetald, vilket 
kommer att ske retroaktivt. Budgetramen har under samma 
period ökats med 10 200 kr vilket motsvarar 6 procent.

Bruttokostnaderna för administration, nämnd och medicin-
skt ansvarig sjuksköterska har ökat med 10 procent, 700 tkr. Det 
beror på ökade kostnader för befintligt verksamhetssystem och 
konsulter för implementering av ny teknik. Kommunen har även 
haft mer kostnader för utskrivningsklara brukare samt ökade 
personalkostnader. Ett överskott prognostiseras med 1 995 tkr. 
Individ- och familjeomsorgens bruttokostnader har ökat med 
4 procent, vilket motsvarar 800 tkr i jämförelse med tidigare 
år. Intäkterna har ökat med 189 procent, 

1 800 tkr vilket beror på ersättning från Migrationsverket 
för faktiska kostnader. Individ- och familjeomsorgen prog-
nostiserar ett underskott med 3 870 tkr. Kostnaderna är fort-
satt höga inom försörjningsstöd där ett underskott prognos-
tiseras med 2 215 tkr. Andra verksamheter med underskott är 
kontaktpersoner barn, familjehem för barn, boende för vuxna 
missbrukare och familjehem för vuxna. Inom institutions-
vård för både barn och vuxna beräknas ett överskott. Beräknat 
i prognosen inkluderas stimulansmedel med 600 tkr för ökad 
bemanning avseende handläggning riktade till barn och unga.

Flyktingverksamhetens bruttokostnader har ökat med 
189 procent vilket motsvarar 32 300 tkr. Kostnadsökning-
en beror på utökning med två nya boenden och det ekono-
miska biståndet. Även externa placeringar har ökat vilket har 
medfört dyrare kostnader. Intäkterna har ökat med 166 pro-
cent, 34 500 tkr. Anledningen är att i början av året har avta-
let med Migrationsverket utökats från 11 till 80 asylsökande 
ensamkommande barn. Samarbetsavtalet kring det gemen-
samma socialsekreterarteamet förlängdes till och med april, 
vilket inneburit både högre kostnader och intäkter. Helårs-
prognosen för flyktingverksamheten visar 7 090 tkr i överskott. 
Anvisningar av barn minskade kraftigt efter årsskiftet, vilket 
har genererat ersättning för tomma platser. Endast sju barn 
har anvisats till kommunen, varav två barn avvek omgående. 
Migrationsverket har från och med halvårsskiftet sänkt avtalet 
för asylplatser till 70. För närvarande finns avtal på 18 platser 
för permanent uppehållstillstånd. 

 Bruttokostnaderna inom funktionshinder-verksamheten 
har ökat med 8 procent, 4 200 tkr, till följd av utökade behov 
för köp av plats avseende LSS och psykiatri. Intäkterna har 
minskat med 13 procent, 1 800 tkr vilket beror på minskad er-
sättning inom personlig assistans. Prognosen visar ett under-
skott med 1 795 tkr. För köp av plats inom psykiatri befaras 
ett underskott med 2 200 tkr. Efter tillskott av budgetmedel 
för köp av plats inom LSS beräknas ändå ett underskott med 
500 tkr, på grund av utökning av elevhemsboende. Inom kort- 
tidsboendet och korttidstillsynen är prognosen 500 tkr i under- 
skott efter att en omfördelning av budgetmedel har skett med 
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2 000 tkr. Detta för att kompensera att insatsen boende barn 
tillgodoses inom verksamheten. Prognosen förbättras av be- 
räknat överskott inom daglig verksamhet och av två va- 
kanta enhetschefstjänster.

Äldreomsorgens bruttokostnader har ökat med 2 procent, 
3 000 tkr och intäkterna har ökat med 6 procent, 2 300 tkr. 
Både intäkts- och kostnadsökningen beror på statliga stimu-
lansmedel för en ökad bemanning. Den totala prognosen för 
äldreomsorg är ett underskott med 820 tkr. För hemtjänst 
prognostiseras ett underskott med 140 tkr, varav ett större 
underskott befaras avseende matdistribution som har ökat 
med 1 500 portioner. Underskott beräknas inom två särskilda 
boenden till följd av förstärkningar på grund av ökat vårdbe-
hov. Även personalkostnader inom hälso- och sjukvård avse-
ende sjuksköterskor prognostiserar ett underskott. 

Kostenhetens bruttokostnader har ökat med 3 procent, 
500 tkr. Intäkterna har ökat med 6 procent, 900 tkr, det beror på 
en ökning av antalet portioner till både skola och förskola samt 
matdistribution. Livsmedelskostnaderna har ökat med cirka  
4 procent. Av livsmedelsinköpen inom kostenheten är 53 pro-
cent ekologiska livsmedel. Kostenheten prognostiserar ett noll- 
resultat. 

 Omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott med  
2 600 tkr. 

Verksamhet
Bemanningssituationen inom individ- och familjeomsorgens 
barn- och ungdomsenhet har förbättrats avsevärt sedan i våras. 
Tidigare vakanser har täckts genom en framgångsrik rekrytering. 

Under det första halvåret har det inom flyktingverksam-
heten tagits emot cirka två tredjedelar av de nyanlända-, 
enskilda och barnfamiljer- som anvisats till kommunen på års- 
basis av Migrationsverket. Under hösten sker planenligt mot- 
tagande av resterande årskvot. I enlighet med kommunens 
handlingsplan för flyktingverksamheten har en integrations- 
samordnare anställts. Förvaltningen har beviljats s.k. § 37- 
medel för att utöka verksamheten på familjecentralens öppna 
förskola, då allt fler besökande är nyanlända familjer. När 
det gäller ensamkommandeverksamheten har mottagandet 
av ungdomar minskat mycket kraftigt och åtgärder vidtas för 
att minska antal boenden, personal m.m. Ungdomboendet 
Vinbäck stängs under november. Länsstyrelsen har mins-
kat kommunens platser för asylsökande barn från 80 till 70 
med minskade intäkter som följd. Migrationsverket har sagt 
upp samtliga avtal per 31/12 med Tanums kommun gällande 
denna verksamhet, då ett nytt ersättningssystem för mottag-
ning av ensamkommande barn planeras att införas från 2017.

Inom funktionshinderverksamheten planeras en ny verk-
samhet för att kunna erbjuda insatsen boende barn inom 
kommunen. Bygglovet har vunnit laga kraft och boendet 
beräknas vara klart senast i juni 2017. Planering har gjorts för 

förändrade arbetsformer för daglig verksamhet genom sam-
lokalisering av alla verksamhetsdelar inom insatsen. Syftet är 
att effektivisera och förbättra verksamheten samt att kunna 
möta kommande volymökningar. Beskrivning av förändrade 
lokalbehov inom både daglig verksamhet och hemtjänst har 
tagits fram.

Genomlysning av hemtjänst har genomförts och resulte-
rat i förslag till åtgärder som implementeras. Ny organisation 
och ändrade arbetsmetoder är under införande och berör 
såväl utförande som myndighetsfunktionen. 

Inom myndighetsutövningen för äldre har det arbetats 
med en mängd förbättringsåtgärder, bland annat revidering 
av riktlinjer och schabloner för biståndsbedömning. Antalet 
sommargäster inom hemtjänsten har i likhet med de senaste 
åren varit cirka 60 personer. 

Upphandling av trygghetslarm, planeringssystem och lås 
är avslutad inom ordinärt boende och implementering pågår. 
Upphandling av trygghetslarm inom särskilt boende är avslu-
tad och implementering har påbörjats.

Antalet uppdrag till hemsjukvården inom samverkande sjuk- 
vård har minskat något jämfört med första kvartalet. Patien-
terna behov av hemsjukvård har ökat något i jämförelse med 
föregående kvartal. Dokumentation enligt ICF (Internationell 
klassificering av funktionshinder) har helt införts för samt- 
lig hälso- och sjukvårdspersonal. Hemsjukvård och kom-
munrehab har haft åtta sommargäster under sommaren 2016.  

Måluppfyllelse
Omsorgsnämnden driver verksamheten på ett sätt som i allt 
väsentligt överensstämmer med verksamhetsinriktningarna 
för nämndens verksamhets-områden.

Av omsorgsnämndens totalt 52 kvalitetsgarantier bedöms 
42 bli helt eller i hög grad uppfyllda under 2016. 

Fyra av kvalitetsgarantierna bedöms endast bli delvis upp-
fyllda, orsakerna till det varierar. För två av garantierna inom 
äldreomsorgen har graden av uppfyllelse påverkats negativt 
av hög arbetsbelastning och prioriteringar för att kunna ge- 
nomföra pågående åtgärder efter genomlysningen av hem-
tjänsten. För sökande av bistånd inom individ- och famil-
jeomsorgen har erbjudande av tid för besök inom nio arbets-
dagar överskridits i vissa fall. Garantin om tydlig information 
gällande kvalitetsgarantier har ännu ej implementerats inom 
samtliga enheter i funktionshinderverksamheten.

Sex kvalitetsgarantier kommer inte att uppfyllas. För sökan-
de av övrigt bistånd inom individ- och familjeomsorgen har den 
garanterade utredningstiden överskridits i vissa fall på grund 
av ökad arbetsbelastning. För tre av garantierna inom äldre-
omsorgen finns material framtaget som ännu ej implemen- 
terats. Garantin kring genomförandeplanens uppföljning och 
utvärdering var sjätte månad uppfylls inte avseende nya ären-
den. Garantin gällande KRAV-certifiering av kostenhetens kök 

uppfylls ej eftersom ändrade certifieringsregler från och med 
2014 har gjort det mer komplicerat att åter få köken godkända.
 
TANUMS BOSTÄDER AB  
 1608 1508

Intäkter 31 269 29 662

Kostnader -19 444 -18 140

Avskrivningar -5 144 -4 070

Verksamhetsresultat 6 680 7 452

Finsiella intäkter 2 -1

Finansiella kostnader -6 227 -5 953

Resultat 455 1 498

  
Tanums Bostäder AB redovisar ett resultat uppgående till 
455 tkr för årets åtta första månader. Vid samma tidpunkt i 
fjol, uppgick resultatet till 1 871 tkr. Viss del av denna diffe-
rens har sin förklaring i att två reavinster vid fastighetsförsälj-
ningar på Håkebacken i Fjällbacka, har inkluderats under år 
2015. Andra poster som har påverkat årets resultat negativt 
är framförallt högre kostnader för lägenhetsunderhåll och 
räntekostnader.   

Uthyrningsnivån har under hela 2016 varit mycket god. 
Investeringarna har under januari till augusti i år uppgått 
till 23 100 tkr och avser i stort följande projekt; renovering 
och nybyggnation av lägenheter i Tanumshede samt köp av 
markområde i Grebbestad. 

Nybyggnation av 31 nya lägenheter i markplan har påbörjats 
på Bergsvägen i Tanumshede. Inflyttning beräknas kunna ske 
under våren 2017. Detaljplanarbetet för områdena Kyrkonäs, 
Backane och Rylandsområdet i Tanumshede, fortgår. De två 
förstnämnda beräknas vara klara vid årsskiftet 2016/2017 
och ger Tanums Bostäder en möjlighet att bygga 60-70 nya 
lägenheter. I Grebbestad har flera detaljplaner vunnit laga 
kraft, vilket ger bolaget möjlighet att även här kunna bygga 
ett stort antal nya hyreslägenheter. 

Per den 31 december beräknas Tanums Bostäders resultat, 
i enlighet med budget, uppgå till 500 tkr. 

TANUMS HAMNAR AB  
1608 1508

Intäkter 9 622 9 336

Kostnader -7 505 -8 065

Avskrivningar -671 -675

Verksamhetsresultat 1 446 595

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -4 -2

Resultat 1 442 593

  
Tanums Hamnar AB redovisar för årets första åtta månader 
ett resultat på 1 442 tkr. Resultatutfallet är 849 tkr bättre än 
för samma period 2015.

Utöver det löpande underhållsarbetet har några större 
projekt genomförts, såsom renovering av den fasta bryggan 
vid färjeläget på Hamburgö, renovering av servicehuset i Hav- 
stenssunds södra hamn samt investering av två nya flytbryg-
gor i Grebbestad.

Av hittills inkomna siffror kan vi konstatera minskade in- 
täkter i gästhamnarna samt att beläggningen i småbåtsham-
narna varit lägre än tidigare år.

Under perioden har investeringarna uppgår till 1 544 tkr.
Prognos för helåret 2016 är att Tanums Hamnar AB kom- 

mer att ha en avvikelse mot budget på -255 tkr.
Det prognostiserade resultatet för 2016 uppgår därmed 

till 200 tkr.

RAMBO  
1608 1508

Intäkter 100 223 105 387

Kostnader -91 144 -93 321

Verksamhetsresultat 9 079 12 066

Avskrivningar -6 822 -6 865

Finansnetto 25 86

Resultat 2 282 5 286

Rambo redovisar för andra tertialet ett resultat på 2 300 tkr 
att jämföras med periodens budget på 2 400 tkr.

Under andra tertialet har marknaden för trä förändrats och 
träet som tidigare inneburit en intäkt för bolaget innebär nu 
en kostnad. Det relativt stora trälager som finns på anlägg-
ningarna påverkar resultatet negativt. Vidare belastas resul-
tatet med kostnader för reparation av infartsvägen till Tyfts 
avfallsanläggning. Lägre kostnader för ny hemsida samt ökade 
intäkter för inkommande avfall motverkar de ökade kostna-
dernas effekt mot budget.

Rambos insamlingsverksamhet och hushålls-kollektiven 
följer budget, liksom införandet av nytt insamlingssystem i 
Lysekil. 

Den nya tillståndsprocessen för Siviks avfallsanläggning 
fortlöper och i linje med vad som tidigare informerats i års-
bokslutet 2015 och T1 2016, har nu WWT-slammets framtida 
hantering utretts. Rambo har fått godkännande av Länssty-
relsen att använda detta material för sluttäckning. Det inne-
bär att den avsättning som under flera år gjorts för eventuella 
framtida kostnader för behandling och hantering av slammet, nu 
kan konstateras bli mycket lägre än vad som avsatts. Detta ger 
en mycket positiv effekt på prognosen för helåret vilken sätts 
till 12 800 tkr, att jämföras med budget på 4 200 tkr. Inför 
årsbokslutet kommer en noggrann genomgång av kvarstå-
ende massor och kostnader kopplade till dessa massor att 
genomföras i samarbete med bolagets revisorer.
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