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Tillkännagivet från och med 2020-06-29 

Tillkännagivet till och med 2020-07-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 

  

Underskrift  

 Sofia Reimbert 

  
 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid Kulturhuset Futura, aulan, kl 18.30–19.45 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef, kommunstyrelsen 

Reimbert, Sofia, Sekreterare 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 79–89 

  

Sekreterare  

 Sofia Reimbert 

  

Ordförande  

 Ann-Marie Olofsson 

  

Justerare  

 Lisbeth Hansson Ida Jakobsson 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 

Kommunfullmäktige 2020-06-22 KS 2020/0018-900 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Beslutande ledamöter Ann-Marie Olofsson, Ordförande (C) 

Ronny Larsson, Andre vice ordförande (S) 

Liselotte Fröjd (M) 

Hans Schub (M) 

Ida Östholm (M) 

Alf Johansson (M) 

Agne Andrésen (M) 

Lisbeth Hansson (M) 

Ingrid Klingspor (M) 

Karolina Aronsson Tisell (C) 

Karl-Erik Hansson (C) 

Benny Svensson (L) 

Linnea Hedemyr-Litmanen (L) 

Louise Thunström (S) 

Oskar Josefsson (S) 

Ida Jakobsson (S) 

Gunilla Palm (S) 

Ramona Cully (S) 

Annette Hellberg (V) 

Michael Halvarsson (MP) 

Roar Olsen (SD) 

Christian Askros (SD) 

Magnus Aronsson (C), tjänstgörande ersättare 

Peter Adlersson (C), tjänstgörande ersättare 

Anna-Lena Karlsson (KD), tjänstgörande ersättare 
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Innehåll 
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Svar på motion från socialdemokraterna (S) om förbättrad tillgänglighet 5 

Svar på motion från Liberalerna (L) om flytt av bibliotek till Tanumshede centrum 7 

Delårsbokslut per den 30 april 2020 9 

Kompletteringsbudget 2020 10 

Budgetanvisningar 2021 11 

Finansrapport per den 30 april 2020 13 

Övertagande Väghållaransvar, avtal med Trafikverket 14 

Markköp, del av Flig 1:6 (planområdet Flig) 16 

Anmälningsärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrande (LSS) 2019, ej verkställda beslut 18 

Anmälan av krisledningsnämndens beslut 2020 19 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-06-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KF § 79 

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 

Ida Jakobsson (S) och Lisbeth Hansson (M) valdes att justera protokollet. 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-06-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KF § 80 KS 2019/0582-735 

Svar på motion från socialdemokraterna (S) om 
förbättrad tillgänglighet 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna har genom Louise Thunström lämnat i en motion om 

förbättrad tillgänglighet. I motionen föreslås: 

att respektive nämnd ser över vilket tillgänglighetsarbete som ska bedrivas 

inom den egna verksamheten och planerar för det i budgetprocessen, samt 

att uppföljning sker i bokslutet. 

att funktionshinderföreningarna, syn och- hörselinstruktören m.fl. ska 

fungera som remissinstans vid planering och byggnation av offentliga 

miljöer. 

att kommunen förstärker tjänsten som syn och- hörselinstruktör. 

att kommunens regler för ”parkeringstillstånd för rörelsehindrad” ses över, i 

syfte att förbättra servicen och den enskildes livskvalité. 

att kommunala funktionshinderrådet och kommunala pensionärsrådet 

återgår till att ha egna mötestider med kommunen. 

Kommunfullmäktiges beslutade den 16 september 2019, § 96 att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsen beslutade 9 oktober 2019 § 234 att överlämna motionen 

till tekniska nämnden och omsorgsnämnden för yttrande. Yttrandet ska 

lämnas till kommunstyrelsen senast i januari 2020.  

att respektive nämnd ser över vilket tillgänglighetsarbete som ska bedrivas 

inom den egna verksamheten och planerar för det i budgetprocessen, samt 

att uppföljning sker i bokslutet 

I budgetanvisningarna för 2021 som antas av kommunfullmäktige uppdras 

till nämnderna och bolagen att sin årligen planera för hur arbetet enligt 

tillgänglighetsplanen ska bedrivas och hur resurser för arbetet ska avsättas. 

 I årsredovisningen gör årligen en uppföljning av kommunens 

tillgänglighetsarbete. 

Omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 31 oktober att lämna 

följande yttrande: 

att funktionshinderföreningarna, syn- och hörselinstruktören mfl ska 

fungera som en remissinstans vid planering och byggnation av offentliga 

miljöer. 



Tanums kommun Protokoll 6 (19) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-06-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Behovet är tillgodosett genom att gällande reglemente fastslår att 

kommunala funktionshinderrådet har möjlighet att vid behov utse 

arbetsgrupper för olika ändamål.  Arbetsgruppernas arbete ska regelbundet 

redovisas till rådet. Enligt tillgänglighetplanen för 2020 är en av åtgärderna 

att utveckla en referensgrupp som kommunens verksamheter kan använda 

sig av i arbetet med tillgänglighetsfrågor. 

att kommunen förstärker tjänsten som syn- och hörselinstruktör. 

Omsorgsnämnden har avsatt resurser för syn- och hörselinstruktör 

motsvarande 25 procent. Antalet ärenden bedöms kunna hanteras med givna 

resurser.  

att kommunala funktionshinderrådet och kommunala pensionärsrådet 

återgår till att ha egna mötestider med kommunen. 

Enligt gällande reglemente för kommunala funktionshinderrådet och 

kommunala pensionärsrådet står att mötena sker gemensamt. Vid varje möte 

finns tid avsatt för respektive råd och dess specifika frågor.  Gemensam 

mötestid kommer att utvärderas under våren 2020.  

att kommunens regler för ”parkeringstillstånd för rörelsehindrad” ses 

över, i syfte att förbättra servicen och den enskildes livskvalité  

Tekniska beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2019, § 153, 

att uppdra till tekniska förvaltningen att ta fram förslag på riktlinjer för 

handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

Beslutsunderlag 

Motion om tillgänglighet 

Tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2020 

Yrkanden 

Yttranden 

Louise Thunström (S) yttrar sig. 

Karolina Aronsson Tisell (C) yttrar sig. 

Benny Svensson (L) yttrar sig. 

Ronny Larsson (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ställa sig bakom ovanstående yttrande och att motionen därmed är 

besvarad 



Tanums kommun Protokoll 7 (19) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-06-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KF § 81 KS 2020/0125-631 

Svar på motion från Liberalerna (L) om flytt av bibliotek 
till Tanumshede centrum 

Sammanfattning av ärendet 

Liberalerna i Tanum har den 31 januari 2020 lämnat in en motion om flytt 

av biblioteket i Tanumshede till Tanumshede centrum. 

Kommunfullmäktiges beslutade den 24 februari 2020, § 17 att överlåta 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen beslutade 1 april 2020 att överlämna motionen till 

kommunchefen för bredning. 

Birgitta Hulin, Tanumshede lämnade 2016 in ett medborgarförslag om att 

flytta biblioteket i Tanumshede till Affärsvägen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 januari 2017, § 4, att lämna över 

medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 november 2017, § 82, att 

utifrån ett verksamhetsperspektiv ställa sig positiv till medborgarförslaget 

och att finansiering av nya lokaler för biblioteket behöver utredas vidare. 

En flytt av biblioteket till Tanumshede centrum skulle vara positiv för 

utvecklingen av Tanumshede centrum. 

Ekonomiskt skulle en flytt av biblioteket innebära merkostnader: 

• På Futura kommer det fortsatt finnas behov av ett skolbibliotek. De

samordningseffekter mellan skolbibliotek och folkbibliotek som en

gemensam lokalisering ger minskar

• Även om del av nuvarande bibliotekslokaler kan frigöras är det svårt

att se en bra alternativanvändning av lokalerna då lokalerna är

speciellt anpassade för nuvarande verksamhet

• Tillkommande kostnader för hyra, inredning, media mm i de nya

lokalerna

• Ökade personalkostnader då samordningseffekter mellan bibliotek

och andra verksamheter i Futura minskar



Tanums kommun Protokoll 8 (19) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-06-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

• Engångskostnader i samband med flytt och omstrukturering av

verksamheten

För närvarande finns inga lediga lokaler i Tanumshede centrum som är 

lämpliga som bibliotekslokaler. Om det uppstår lediga lokaler i Tanumshede 

centrum bör det utredas om dessa ytor är lämpliga ytor för ett bibliotek och 

hur en finansiering kan ske av de merkostnader som en av en flytt av 

biblioteket genererar. 

Beslutsunderlag 

Motion 

Kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2020 

Tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2020 

Yrkanden 

Benny Svensson (L) och Christian Askros (SD) föreslår bifall till 

beredningsförslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att yttrandet utgör svar på motionen 

Beslutet skickas till 

Kommunchefen 

Akten 



Tanums kommun Protokoll 9 (19) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-06-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KF § 82 KS 2020/0393-903 

Delårsbokslut per den 30 april 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens resultat är budgeterat till 29,5 mkr. Av detta resultat planeras 

9,5 mkr att tas i anspråk i kompletteringsbudgeten. Nämndernas totala 

prognos är ett underskott på -12,8 mkr. Barn- och utbildningsnämnden samt 

omsorgsnämnden prognostiserar underskott, övriga nämnder prognostiserar 

nollresultat om man räknar med tekniska nämndens ianspråktagande ur 

resultatfonden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2020 

Delårsrapport för Tanums kommun per den 30 april 2020 

Yrkanden 

Liselotte Fröjd (M) föreslår bifall till beredningsförslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att uppmana nämnderna att vidta åtgärder för att hålla budget 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Akten 
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Bild på omslaget: När samrådsmötena blev inställda på grund av rådande Coronasituation fick planarkitekterna tänka om för 
att även nå dem som inte kan ta del av planförslag digitalt. Planarkitekt Anette Karlsson tog därför en dag cykeln för att träffa 
personer som gärna ville ha dialog om planförslaget men som ville undvika att lämna sin bostad. Det har varit ett mycket 
positivt mottagande bland dem hon träffat.

Foto: Moa Leidzén
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CORONA
I början av året börjar viruset Covid Sars 2 sprida sig över världen 
från Kina. Detta leder bland annat till att Kina sätter provinsen 
 Wuhan i karantän. I slutet på februari har det börjat dyka upp mer 
än enstaka fall i Europa och under sportlovsveckorna konstateras 
flera svenskar hemkomna ifrån alperna smittade med Covid 19.

Svenska Folkhälsomyndigheten går ut med direktiv som syftar 
till att skydda riskgrupper samt att begränsa smittspridningen.

Krisen till följd av coronavirusets spridning har drabbat  Sverige 
hårt. Antalet döda till följd i Covid 19 uppgår till cirka 4 000 perso
ner. Alla i samhället drabbas på olika sätt. Läget är ansträngt i äldre
omsorg och hälso och sjukvården. Gymnasieskolor och vuxen
utbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och 
skolor är vardagen kraftigt förändrad. 

Olika beslut och restriktioner har medfört att den ekonomiska 
aktiviteten i samhället minskat, BNP beräknas falla kraftigt under 
2020. Regeringen och riksdagen har fattat beslut om olika stödpa
ket som för närvarande uppgår till cirka 200 miljarder.

De ekonomiska konsekvenserna till följd av det nya coronavi
ruset är osäkra. Prognososäkerheten är mycket stor, men allt talar 
för att produktion och sysselsättning i Sverige kommer att drabbas 
hårt. Antalet varsel är rekordstora och arbetslösheten stiger kraftigt.

Kommunala och regionala verksamheter, liksom näringsliv och 
föreningsliv, drabbas också hårt när människor på uppmaning av Folk
hälsomyndigheten minskar sina sociala kontakter. Bristen på skyddsut
rustning och otillräcklig provtagning bland personal och vårdtagare i 
äldreomsorgen har påverkat äldreomsorgen på ett negativt sätt.

Kommunens ökade kostnader på grund av pandemin kommer 
slå igenom under andra tertialet. Hur stora kostnaderna kommer bli 
är för tidigt att bedöma. Det är även osäkert hur väl statens kom
pensationer kommer att täcka kommunens ökade kostnader. Den 
minskade sysselsättningen påverkar utvecklingen av det kommu
nala skatteunderlaget negativt. Jämfört med årsbudgeten för 2020 
har skatteintäkterna hittills minskat med cirka 16 mkr. De minskade 
skatteintäkterna har kompenserats med ökade statsbidrag.

I Tanums kommun får nämnderna, baserat på Folkhälsomyndig
hetens direktiv, i uppdrag att se över vilka lämpliga åtgärder som ska 
vidtas för att skydda brukare inom kommunens olika verksamheter. 
Sjukfrånvaron i kommunens förvaltningar har under årets fyra första 
månader ökat med nära 50 procent jämfört med perioden januari-
april 2019 (mer information under avsnittet sjukfrånvaro).

I Tanums kommun har distansarbete införts som norm, tjänste
resor minimeras och digitala möten blir allt vanligare, allt i syfte att 
minska risken för smittspridning.

Kommunstyrelsen
För att stötta det lokala näringslivet ges möj lig heten att få anstånd 
med kommunala av gifter och taxor samt anpassat tillsynsarbete 
och stärkt informationen till företagen. Inom vissa särskilt utsatta 
näringar ges möjlighet till hyresreduktion som finansieras av kom
munen och staten.

En uppdatering av kommunens pan de mi plan har gjorts. Planen 
fastställdes av kommunstyrelsen vid sammanträdet den 1 april.

En särskild personalförsörjningsplan har antagits som ska säkra 
en långsiktigt ut hål lig personalförsörjning inom främst äldre omsorg 
och förskola. Personalförsörjningen ska också anpassas för att klara ett 

”kata strof scenario” med en stor andel sjuka vid en eller flera enheter.
En försörjningsgrupp har bildats för att säkra försörjning av 

för kommunen verksamhetskritiska leveranser av varor, tjänster 
och entreprenader.

Tekniska nämnden
Fastighetsavdelningen har stoppat alla planerade arbeten i de sär
skilda boendena för att minska smittspridningen. Avdelningen har 
fått planera om och fokusera på andra verksamhetslokaler. Sedan 
slutet av mars distansarbetar de som kan inom förvaltningen.

Miljö- och byggnadsnämnden
Covid-19 har påverkat miljö- och byggnadsförvaltningen till stor 
del, dels har förvaltningen anpassat sitt arbetssätt och dels har verk
samheterna anpassats på olika sätt för att hantera omvärldens be
hov. Det har exempelvis inneburit en omställning att arbeta på dis
tans. Det anpassade arbetssättet kommer att bestå så länge som det 
krävs. Det kommer att innebära ekonomiska konsekvenser, men i 
nuläget är det inte möjligt att bedöma i vilken omfattning.

Barn- och utbildningsförvaltningen
I förskolan har vårdnadshavares arbetstider förändrats bland annat på 
grund av permitteringar och varsel. Detta har gett verksamheten fler 15 
timmars barn som gör att den genomsnittliga placeringstiden totalt per 
barn minskar med ca 1,2 timme perioden februari till maj. Ändringen i 
timantal har inte åtgärdats med färre tjänster under våren.

Grundskolan har varit stängd för besökanden och närvaron har 
därför varit begränsat till personal och elever som är hemmahöran
de på respektive skolenhet. Frånvaro av elever och personal har vid 
vissa tider varit stort och skolan har därför vidtagit åtgärder genom 
fjärrundervisning samtidigt som personal har fullgjort sin undervis
ningstid i klassrummet.

Elever i Tanums gymnasieskola på Futura har under våren fått sin 
undervisning genom distans. Detta gäller även elever vid Komvux och 
svenska för invandrare. Minskat elevunderlag på svenska för invandrare 
(SFI) till följd av att undervisningen sedan april bedrivs via fjärr och/
eller distans har orsakat ett tapp av elever. Målgruppen inom SFI har en 
del språkliga utmaningar gällande undervisning via digitala hjälpmedel 
och det saknas ibland också kunskap kring själva tekniken.

Genom regeringens beslut om begränsade individer vid olika 
arrangemang har kulturarrangemangen blivit begränsade och i vissa 
fall inställda. Detta har gjort att verksamheten har förlorat biljettin
täkter samtidigt som beställda uppdrag har blivit betalda.

Omsorgsnämnden
Förvaltningen har arbetat med att förbereda för en ökning av anta
let korttidsplatser på Hedegården med fokus på att kunna ta hand 
om de svårast sjuka. En ny avdelning ska kunna tas i bruk i slutet på 
maj. Samtliga omsorgsverksamheter skall också förstärkas med per
sonal för att kunna hantera pandemin och minska smittspridning. 
Skyddsmaterial har köpts in och nya rutiner tagits fram. Stödtelefon 
för dem som är 70+ har startats. Matsalar har stängts och mat
distributionen har tillfälligt utökats. Växelvården på korttiden har 
upphört i nuvarande form. Träffpunkterna och dagverksamheten 
har stängts. Samarbetet och samordning med Västra Götalandsre
gionen, länsstyrelsen och Fyrbodal har intensifierats.

DELÅRSRAPPORT APRIL 2020
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KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har ökat med tre personer sedan årsskiftet och 
uppgick per den 31 mars till 12 844 personer.

Arbetslösheten uppgick i april till 6,1 procent vilket är en ök
ning med 1,4 procentenheter jämfört med april 2019. Ungdomsar
betslösheten är högre, 8,5 procent av ungdomarna i åldern 18-24 år 
är arbetslösa, vilket är en ökning med 4,1 procentenheter jämfört 
med april 2019. Arbetslösheten i Tanum är lägre än i Västra Göta
land och i riket som helhet.

KONCERNSTRUKTUR
Koncernen består av kommunen och två helägda kommunala ak
tiebolag, Tanums Bostäder AB, för ägande och förvaltning av hy
resbostäder samt Tanums Hamnar AB, för drivande av hamnverk
samhet. Kommunen äger även 25 procent av renhållningsbolaget 
RAMBO AB.

VERKSAMHETENS  
NETTOKOSTNADER
Kommunens nettokostnader har ökat med 13,9 mkr och uppgår till 
-243,6 mkr. Ökningen förklaras främst av lägre intäkter från explo
aterings-verksamheten de första månaderna 2020. Verksamhetens 

kostnader är i princip oförändrade jämfört med föregående år. Kost
nadsökningar på grund av coronapandemin har inte fått genomslag 
ännu, detta kommer synas först i andra tertialet. 

Koncernens nettokostnader uppgår till -238 mkr. Kommunens 
nettokostnader ökar med 6,1 procent. Som andel av skatteintäkter 
och statsbidrag uppgår nettokostnaderna till 90,5 procent, vilket är 
i princip oförändrat jämfört med samma period förra året.

Intäkterna för skattefinansierad verk sam het uppgår till 49,4 mkr 
vilket är en minskning med 4,1 mkr. Intäkter inom skat tefinansierad 
verksamhet är främst äldre omsorgs och barnomsorgsavgifter samt 
hyres intäkter. Den taxefinansierade verk sam hetens intäkter är 17,6 
mkr och avser vatten och avloppsavgifter.

Verksamhetens intäkter finansierar 24,8 procent av verksamhe
tens kostnader.
Kostnaden för nämndernas verksamhet har minskat med 2,1 mkr 
vilket motsvarar 0,7 procent och förklaras främst av besparingar 
inom barn och utbildningsverksamheten och minskade kostnader 
inom integrations- och flyktingverksamheten.

Personalkostnaderna svarar för 62,1 procent av kommunens 
kostnader och uppgår till 185,9 mkr vilket är en ökning med 1,2 
mkr, 0,6 procent. Köpta tjänster har minskat med 3,4 mkr och 
uppgår till 73,0 mkr och avser bland annat köp av gymnasieplatser, 

RESULTAT OCH KASSAFLÖDESANALYS

RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESRAPPORT
Belopp i tkr Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 2020 2019 2020 2019
Verksamhetens intäkter 102 039 111 800 74 271 89 615
Verksamhetens kostnader -316 153 -315 071 -299 479 -301 598
Avskrivningar -23 873 -22 355  -18 378 -17 622
Verksamhetens nettokostnader -237 987 -225 627 -243 587 -229 645
Skatteintäkter 181 154 185 367 181 154 185 367
Generella statsbidrag 87 890 68 061 87 890 68 061
Verksamhetens resultat 31 057 27 802 25 457 23 783
Finansiella intäkter 464 835 460 823
Finansiella kostnader -6 135 -5 705 -3 412 -3 273
Resultat efter finansiella poster 25 385 22 931 22 505 21 334
Periodens resultat 25 385 22 931 22 505 21 334

KASSAFLÖDESRAPPORT  2020 2019  2020 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat 25 385 5 713 22 505 4 093
Justering för ej likviditetspåverkande poster 21 669 53 043 16 375 43 678
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 47 054 58 756 38 880 47 771
Ökning/minskning av korta fordringar 35 925 -4 902 -955 2 048
Ökning/minskning förråd och varulager 330 3 695 0 3 727
Ökning/minskning korta skulder -59 182 -4 971 -9 714 -5 196
Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 127 52 577 28 211 48 351

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Investering i materiella tillgångar -88 614 -250 052 -61 936 -199 543
Försäljning av materiella tillgångar 146 2 939 0 2 700
Försäljning av finansiella tillgångar 0 3 928 - - 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -88 468 -243 185  -61 936 -196 843

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
Nyupptagna lån 215 000 497 088 110 000 345 000
Amortering av långfristiga skulder -155 310 -340 856 -75 000 -230 000
Minskning av långfristiga fordringar - -64 - -
Övrig finansiering 2 137 7 486 2 137 7 486
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 61 827 163 654  37 137 122 486
Periodens kassaflöde -2 514 -26 954 3 411 -26 006
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vårdplatser med mera. Pensionskostnaderna har ökat med 0,8 mkr 
och uppgår till 16,9 mkr.

Avskrivningarna för kommunen uppgår till 18,4 mkr. Som an
del av skatteintäkter och statsbidrag motsvarar det 6,8 procent.

VERKSAMHETENS RESULTAT
Verksamhetens resultat för perioden uppgår till 25,5 mkr vilket är 
en förbättring med 1,7 mkr jämfört med samma period 2019.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 15,6 mkr, 6,2 
procent, och uppgår till 269,0 mkr.  Skatteintäkterna minskar med 
4,2 mkr, 2,3 procent, medan generella statsbidrag och utjämnings
bidrag ökar med 19,8 mkr, 29,1 procent. Ökningen beror bland 
annat på minskad avgift till kostnadsutjämningen. En ny modell för 
kostnadsutjämning infördes 2020, där Tanum numera är mottagare 
i systemet. 

Coronavirusets effekter på samhällsekonomin är stora. Tillväx
ten i ekonomin bromsar kraftigt in samtidigt som sysselsättningen 
sjunker. Det här får till effekt att ökningstakten på kommunernas 
skatteintäkter blir betydligt lägre än tidigare prognostiserats. För att 
kompensera för intäktsbortfall och högre kostnader tillförs kom
muner och regioner cirka 28 miljarder kr, vilket för Tanums kom
mun motsvarar cirka 23 mkr. 

Utdebiteringen är 21,56 skattekronor. Tanums skattesats är 
0,86 kronor högre än den genomsnittliga skattesatsen i riket och 
0,26 kronor högre än länssnittet. Tanums eget skatteunderlag 
ökade med 2,4 procent vid den senaste taxeringen, vilket var lägre 
än den genomsnittliga ökningen i landet som uppgick till 3,7 pro
cent. Kommunens skattekraft som procent av medelskattekraften i 
 riket uppgick i taxering 2019 till 87 procent, vilket är en förbättring 
med 11 procentenheter sedan 1994 då skattekraften uppgick till 76 
procent. Detta innebär att kommunens beroende av bidrag för att 
uppnå medelskattekraften i landet har minskat.

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Kommunens finansnetto uppgår till -3,0 mkr vilket är en minskning 
med 0,5 mkr. Som andel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår 
räntenettot till 1,1 procent. Orsaken till att andelen inte ökat mer 
trots en ökad låneskuld är det låga ränteläget. Medelräntan på låne
skulden har minskat från 2,36 procent till 1,76 procent. Periodens 
resultat efter finansiella poster uppgår till 22,5 mkr.

Koncernens finansnetto ökar med 0,8 mkr till -5,7 mkr och re
sultatet uppgår därmed till 25,4 mkr.

PERIODENS RESULTAT
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk 
hushållning och det av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska 
målet ska det genomsnittliga resultatet för de senaste tio åren uppgå 
till två procent av skatteintäkter och statsbidrags genomsnitt de se
naste tio åren, före realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. 

Kommunens resultat för perioden är 22,5 mkr, en förbättring 
med 1,2 mkr jämfört med samma period förra året.

Det prognostiserade resultatet för 2020 exklusive reavinster är 
17,3 mkr. Det prognostiserade resultatet innebär att kommunen 
 lever upp till balanskravet men inte fullmäktiges finansiella mål. För 
att klara fullmäktiges mål krävs det ett resultat på 29,5 mkr.

Tanums Bostäder AB redovisar ett resultat på 2,1 mkr, Tanums 
Hamnar AB redovisar ett resultat på -0,1 mkr och koncernens andel 
i RAMBO AB:s resultat är 3,3 mkr. Kommunkoncernens resultat 
uppgår därmed till 25,4 mkr vilket är 2,5 mkr bättre än förra året.

ÅRETS KASSAFLÖDE
Kommunens likviditet har ökat med 3,4 mkr under året och uppgår 
per den 30 april 2020 till 18,2 mkr. Koncernens likviditet har mins
kat med -2,5 mkr och uppgår till 23,0 mkr. 
 
LÖPANDE VERKSAMHET
Kommunens resultat exklusive avskrivningar, nedskrivningar och 
andra ej likviditetspåverkande poster ger ett positivt kassaflöde på 
38,9 mkr. Fordringar ökar med 0,9 mkr, förråd och varulager är 
oförändrade och skulder minskar med 9,7 mkr. Totalt tillför den 
löpande verksamheten medel med 28,2 mkr. För koncernen tillför 
den löpande verksamheten ett positivt kassaflöde på 24,1 mkr.

INVESTERINGSVERKSAMHET
Kassaflöde till kommunens investerings verk samhet under perioden 
uppgick till 61,9 mkr. Kommunens investeringar har finansierats 
med överskott från den löpande verksamheten till 46 procent, och 
resten med ökad upplåning.

Koncernens kassaflöde till investeringsverksamhet uppgick var 
88,5 mkr. 

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Kommunens sammantagna långfristiga upplåning ökar med 35,0 
mkr och avser lån upptagna hos kreditinstitut. Övrig finansiering 
ökar med 2,1 mkr. Kommunkoncernens låneskuld uppgår till  
1 224,1 mkr, en ökning med 60,0 mkr jämfört med 2019.
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Kommunens balansomslutning ökar med 47,8 mkr och uppgår till 
1 336,5 mkr. Koncernen har ökat balansomslutningen med 25.9 
mkr till 1 811,0 mkr.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Kommunens anläggningstillgångar har ökat med 43,4 mkr och 
uppgår till 1 210,8 mkr. Nettoinvesteringar i anläggningar, fastig
heter och inventarier har gjorts med 61,9 mkr. Avskrivningar och 
försäljningar uppgår till 18,4 mkr.

Koncernens anläggningstillgångars värde uppgår till 1 699,6 mkr,  
vilket är en ökning med 64,5 mkr. 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kommunens omsättningstillgångar uppgår till 125,7 mkr. Av detta 
avser 106,5 mkr fordringar vilket är en minskning med 1,0 mkr. 
Större fordringar avser skatteintäkter, 61,6 mkr samt kommunala 
avgifter, 12,3 mkr. Koncernens omsättningstillgångar minskade 
med 38,6 mkr till 111,4 mkr.

Likviditeten för kommunen inklusive de helägda bolagen upp
gick vid bokslutstillfället till 18,2 mkr, en ökning med 3,4 mkr  sedan 
årsskiftet. Tanums Hamnar AB:s andel uppgick till 6,5 mkr och 
Tanums Bostäder AB:s andel till 22,9 mkr, vilket innebär att kom
munens utnyttjande av koncernintern kredit uppgick till -11,2 mkr. 
Koncernens likviditet inklusive delägt bolag minskade med 2,5 mkr 
och uppgick till 23,0 mkr.

EGET KAPITAL
Periodens resultat har ökat kommunens egna kapital med 22,5 mkr 
och uppgår därmed till 429,1 mkr. Ökningen motsvarar 5,5 pro

cent. Kommunens soliditet ökar med 0,5 procentenheter till 32,1 
procent. Inklusive alla pensionsåtaganden är kommunens soliditet 
14,8 procent, en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med bok
slut 2019.

Av det egna kapitalet är 15 mkr avsatt till resultatutjämningsre
serv, detta gjordes 2012. Någon ny avsättning eller upplösning har 
inte gjorts under 2019.

Kommunens egna kapital har sedan 1992 minskat med mer än 
300 mkr om justering görs för ändrade redovisningsprinciper av
seende pensionsskulden. De goda resultaten under 2000-talet har 
inneburit en viss återhämtning.

Periodens resultat har ökat kommunkoncernens eget kapital 
med 25,4 mkr till 448,0 mkr. Tanums Bostäder, Tanums Hamnar 
AB och RAMBO AB bidrar genom positiva resultat till ökningen av 
eget kapital. Soliditeten är för koncernen 24,7 procent.  

AVSÄTTNINGAR
Kommunens avsättningar består av en pensionsskuld som uppgår 
till 12,0 mkr vilket är oförändrat jämfört med 2019. Pensionsskul
den består av pensioner enligt kollektivavtal intjänade under 1998 
och 1999.

Utöver den pensionsskuld som redovisas som avsättning i 
balans räkningen har kommunen förpliktelser för pensioner intjä
nade före 1998. Dessa redovisas som ansvarsförbindelse och upp
går till 231,0 mkr. De totala pensionsförpliktelserna uppgår således 
till 243,0 mkr. Om den totala pensionsförpliktelsen varit redovisad i 
balansräkningen skulle det egna kapitalet vara betydligt mindre och 
soliditeten uppgått till 14,8 procent. Antaganden avseende medel
livslängd och avkastningsränta som ligger till grund för pensions

Belopp i tkr Koncernen Tanums kommun

BALANSRÄKNING 2020 2019  2020 2019
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Materiella anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 638 250 1 572 673 1 138 711 1 094 332
Maskiner och inventarier 37 170 38 116 20 121 20 941
Finansiella anläggningstillgångar 24 158 24 332 51 979 52 126
Summa anläggningstillgångar 1 699 579 1 635 121 1 210 811 1 167 399
Omsättningstillgångar:
Fordringar 87 280 123 011 106 481 105 526
Förråd 1 139 1 470 1 031 1 031
Kassa och bank 23 016 25 531 18 206 14 795
Summa omsättningstillgångar 111 435 150 011 125 718 121 352
SUMMA TILLGÅNGAR 1 811 014 1 785 133 1 336 528 1 288 751
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital: 
Årets resultat 25 385 4 981 22 505 4 093
Resultatutjämningsreserv (RUR) 15 000 15 000 15 000 15 000
Övrigt eget kapital 407 629 402 648 391 626 387 533
Summa eget kapital 448 014 422 629 429 131 406 626
Avsättningar:
Avsättningar 16 971 16 969 11 981 11 979
Summa avsättningar 16 971 16 969 11 981 11 979
Avsättningar:
Långfristiga skulder 1 224 106 1 164 121 739 761 704 776
Kortfristiga skulder 121 924 181 414 155 656 165 370
Summa skulder 1 346 029 1 345 535 895 417 870 146
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 811 014 1 785 133 1 336 528 1 288 751

ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser, som inte har upptagits i balansräkning 231 045 231 045 231 045 231 045
Borgensförbindelser 2 540  2 540 479 420 454 420
Soliditet 24,7% 23,7% 32,1% 31,6%
Soliditet inkl pensionsförpliktelse 12,0% 10,7% 14,8% 13,6%
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skuldsberäkningen görs i enlighet med rekommendationer 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 pen
sionsskuld utan har utbetalts för förvaltning av de anställda, alter
nativt har försäkring tecknats som täcker kommunens åtaganden.

SKULDER
Kommunens låneskuld består förutom av långfristiga lån från kre
ditinstitut även av förinbetalda anslutningsavgifter för vatten och 

avlopp, VA resultatfond samt periodiserade investeringsbidrag. To
talt uppgår låneskulden till 739,8 mkr varav 585,6 mkr avser lån 
från kreditinstitut. Lånen från kreditinstitut har ökat med 35 mkr. 
Ökningen avser finansiering av investeringar.

Koncernens låneskuld har ökat med 60,0 mkr till 1 224,1 mkr. 
Tanums Bostäder AB har haft större investeringar i nybyggnation 
under året som delvis finansierats med nyupplåning. Tanums Ham
nar AB har inga långfristiga lån.

Kommunens kortfristiga skuld har minskat sedan årsskiftet och 
uppgår till 155,7 mkr. De största enskilda posterna är semesterlö

INVESTERINGSREDOVISNING
Belopp i tkr

Projekt

Utgift 
jan-apr  

2020

Budget 2020 
och ej utför  

från 2019

Ej förbrukat  
t.o.m.  

apr 2020 Total budget Total utgift
Tanumshede vattenverk 13 922 23 425 9 503 75 000 65 497
Bodalsverket  Etapp Fjällbacka 15 261 49 212 33 951 87 000 20 049

Omvandlingsområden 3 572 15 246 11 673 19 774 8 101

Vattenförsörjning 1 726 15 029 13 303 15 029 1 726

Åtgärder Gerlesborgs AVR 562 628 66 6 300 6 234

Övriga VA-investeringar 3 920 32 033 28 113 49 750 21 637

VA-anläggningar 38 963 135 572 96 609 252 854 123 245

Parken och Affärsvägen Tanumshede 2 216 5 918 3 702 12 300 8 598

Vägbeläggningar 10 2 257 2 246 2 257 10

Gång och cykelbanor 13 14 922 14 909 17 629 2 720

Övrigt 127 9 592 9 466 18 307 8 841

Gator och trafik 2 366 32 689 30 323 50 492 20 169

Tillbyggnad Tanumskolan 3 544 6 254 2 709 83 900 81 191

Ombyggnad Hedeskolan 241 620 378 2 500 2 122

Naturförskolan, Grebbestad 284 1 955 1 672 2 800 1 128

Ny förskola Grebbestad 10 22 873 22 863 24 500 1 637

Ombyggnad Hedegården 1 323 24 142 22 819 30 050 7 231

Förbättringsåtgärder 2 753 8 829 6 076 8 829 2 753

Lokalanpassning Barn och utbildning 79 1 948 1 869 1 948 79

Lokalanpassning Omsorg 111 4 749 4 638 4 749 111

Räddningsstation Tanumshede 451 548 97 65 000 1 903

Övriga fastigheter 1 942 7 059 5 117 11 098 5 981

Fastigheter 10 738 78 977 68 239 235 374 104 135

Grebbestads badplats 868 6 713 5 845 10 500 4 655

Lekplatser 29 2 013 1 984 2 013 29

Badplatser 71 523 452 523 71

Övrigt 205 2 580 2 375 2 583 208

Fritidsanläggningar 1 173 11 830 10 657 15 620 4 963
Exploateringsverksamhet 346 27 888 27 542 31 727 4 184

Markköp 470 2 051 1 581 33 150 31 569

Exploatering 816 29 939 29 123 64 877 35 754

Renovering Fjällbacka kaj 193 727 534 1 000 466
Tpiren 641 12 896 12 254 22 000 6 746
Övrigt 5 858 9 322 3 464 9 322 5 858

Hamnar 6 692 22 945 16 252 32 322 13 070
 

Inventarier 1 188 10 538 9 350 20 368 11 018
 

TOTALT 61 936 322 490 260 553 671 907 312 354
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neskulden som uppgår till 36,2 mkr, koncernkontoskuld till TBAB, 
22,9 mkr och 19,5 mkr avseende leverantörsskuld. Koncernens 
kortfristiga skuld uppgår till 121,9 mkr.

Liksom många andra kommuner i Sverige är Tanums kommun 
inne i en period med höga investeringsnivåer. Behov av att återin
vestera i kommunens anläggningar och fastigheter, dels på behov 
av fler platser i framförallt barnomsorg och äldreomsorg. Samtidigt 
som det finns behov av att öka kapaciteten i vatten och avlopp samt 
övrig infrastruktur.

Investeringsbudget för årsbudget 2020 uppgår till 159 000 tkr. 
Beslutade ej utförda investeringar från bokslut 2019 uppgick till 
cirka 160 000 tkr. Det innebär att total investeringsbudget för 2020 
uppgår till cirka 320 000 tkr. Bruttoinvesteringar under perioden 
januari till april 2020 uppgick till 61 900 tkr. Beslutade men ej ge
nomförda investeringar uppgår därmed nu till cirka 260 000 tkr, 
varav ej genomförda VA-investeringar utgör 96 600 tkr.

Av den totala investeringsvolymen under perioden januari till april 
2020 på 61 936 tkr svarade investeringar i VA-området för 38 963 tkr, 
fastigheter 10 738 tkr samt i hamnanläggningar med 6 692 tkr. 

Större investeringsprojekt inom respektive område under perio
den januari till april 2020 har varit:

VA-anläggningar
Vattenverket i Tanumshede byggs ut för att möta det ökade be
hovet av vattenförsörjning nu och i framtiden. Med utbyggnaden av 
vattenverket kommer produktionskapaciteten att fördubblas. Om
byggnaden är i stort sett klar och kommer att sättas i produktion 
under maj månad.

Total investeringsram uppgår till 75 000 tkr. Hittills förbrukat 
65 497 tkr.

Projekt Bodalsverket – etapp Fjällbacka syftar till att pumpa 
Fjällbackas avloppsvatten till Bodalsverket samt att förstärka vattenför
sörjningen i södra delen av kommunen. Utloppsledningen i Grebbe
stad från Bodalsverket har förlängts och är i stort sett klar.  Upphand
ling av nya överföringsledningar mellan Kämpersvik och Fjällbacka är 
klar. Startdatum är beräknad till hösten 2020 och färdigt våren 2021.  
Efter det återstår att slutföra projektering för ombyggnad av Fjällbacka 
reningsverk till en pumpstation och sedan utförandet.

Beslutad investeringsram uppgår till 87 000 tkr. Hittills förbru
kat är 20 049 tkr.

Under perioden har 3 572 tkr investerats i VA omvandlings-
områden. Utbyggnaden av Skärholmen är klar. Projektering av 
utbyggnad av verksamhetsområde i Långsjö pågår. Utbyggnaden 
innebär anslutning av 110 stycken fastigheter. Området har idag en 
otillfredsställande VAlösning vilket behöver åtgärdas ur miljö och 
hälsoskyddssynpunkt. Överföringsledningarna mellan Fjällbacka 
och Kämpersvik behöver vara på plats innan området kan anslutas.

Gator och trafik
Totalt har under perioden 2 366 tkr investerats i gator och trafik. 
Ombyggnad av Affärsvägen i Tanumshede pågår och beräknas 
vara klar innan midsommar, och likaså utbyggnaden av långtidspar
keringen vid Repslagargatan i Grebbestad.

Total budget för ombyggnad av Affärsvägen uppgår till 8 000 tkr.  
Hittills har förbrukats 3 730 tkr.

Fritidsanläggningar
Utveckling av området vid Grebbestad badplats fortsätter. Bygg
nation av strandpromenaden påbörjades under våren. Pålning var 
mer omfattande än planerat och projektet är några veckor försenat 
men förhoppningen är att projektet kommer att bli klart 1 juli. 

Fastigheter
Totalt har under perioden 10 738 tkr investerats i förbättringsåtgär
der samt om och tillbyggnader av kommunens fastigheter. 

Under perioden har 3 544 tkr investerats i den nya skolbygg-
naden vid Tanumskolan inklusive ombyggnad av befintlig skol
gård samt om och tillbyggnation av Tanumskolans kök och matsal. 
Total budget uppgick till 83 900 tkr varav är 81 191 tkr förbrukats.

Lundens Naturförskola i Grebbestad genomgår en totalrenove
ring i etapper där vårens fokus ligger på att energieffektivisera byggna
den med ny vattenburen värmeanläggning och nytt ventilationssystem 
med värmeåtervinning. Dessutom byter man ut alla fönster och klär 
om stora delar av huset med ny fasad. Vinden tilläggs isoleras med lö
sull. Total budget uppgår till 2 800 tkr varav 1 128 tkr hittills förbrukats.

Bygglov för nya förskoleavdelningar vid Ängens förskola är 
upphävt av länsstyrelsen. Beslutet är överklagat. Samtidigt pågår ett 
planarbete för området. Totalt har 24 500 tkr budgeterats för pro
jektet som nu försenas.

Projektering för ombyggnation av Hedegården med bland 
annat tillskapande av tio nya platser för särskilt boende pågår. Upp
handling är planerad till efter sommaren. Byggstart är osäker då 
det för tillfället råder besöksförbud på alla särskilda boenden men 
är planerad till årsskiftet 2020/2021. Ombyggnationen kommer att 
pågå under tre år. Total budget för projektet är 85 050 tkr. Hittills 
är förbrukat 7 231 tkr. Under perioden har 2 753 tkr investerats i 
förbättringsåtgärder i kommunens fastigheter.

Exploatering
Investering i exploateringsverksamhet har uppgått till totalt 816 tkr, 
varav markköp utgjorde 470 tkr. 

Hamnanläggningar
Under perioden har det investerats 6 692 tkr i hamnanläggningar, 
varav 5 858 tkr avser utbyggnad av den nya T-piren i Grebbestad. 
Total budget för projektet är 22 000 tkr

Koncernen
Koncernens investeringar uppgår till 169 434 tkr. TBAB har under 
perioden investerat 25 678 tkr främst i nybyggnation av 24 lägen
heter på Esplanaden i Grebbestad. Inflyttning är planerad att ske i 
oktober 2020.
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DRIFTSREDOVISNING
Prognos 2020-12-31
Tkr Prognos
NÄMNDER April Februari
Kommunstyrelsen 0 0

Tekniska nämnden -1 950 -1 900

-Varav taxefinansierat -1 950 -2 000
-Varav skattefinansierat 0 100
Avsättning till resultatfond 1 950 2 000

Miljö och byggnadsnämnden 0 0

Barn och utbildningsnämnden -1 050 -500

Prestationsanslag Bun 500 500

Omsorgsnämnden -12 300 0
Kommunrevision 0 0
SUMMA NÄMNDER -12 850 100
FINANS  
Skatteintäkter 7 500 -5 800
Ersättning för sjuklönekostnader 4 200 0
Pensionskostnader 0 0
Finansnetto 500 0
Tomtförsäljning 0 0
Övrigt -2 000 0
PROGNOS FINANS 10 200 -5 800
TOTAL BUDGETAVVIKELSE -2 650 -5 700
BUDGET 29 500 29 500
Reserverat i kompletteringsbudget -9 500 0
PROGNOS 17 350 23 800

De stora förändringarna från februari till april förklaras av corona
pandemin. Kommunens resultat är budgeterat till 29 500 tkr. Av det
ta resultat planeras 9 500 tkr att tas i anspråk i kompletteringsbud
geten. Nämndernas totala prognos är ett underskott på -12 850 tkr.  
Barn och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden prognos
tiserar underskott, övriga nämnder prognostiserar nollresultat om 
man räknar med tekniska nämndens ianspråktagande ur resul
tatfonden. Barn och utbildningsnämndens underskott förklaras 
främst av högre kostnader vid köp av platser från andra kommuner 
för elever med utökat behov. Omsorgsnämndens underskott inklu
derar samtliga utökade coronarelaterade kostnader, bland annat en 
avdelning på Hedegården och personalförstärkningar i omsorgens 
verksamheter för att möta coronapandemin.

Skatteintäkterna beräknas ge ett överskott på 7 500 tkr enligt 
kommunförbundets senaste prognos. Statens beslut att finansiera 
sjukfrånvaro ger kommunen 4 200 tkr. Övrigt avser en hyra på 
Lid, -2 000 tkr. Finansnetto beräknas ge ett överskott på 500 tkr.

Sammantaget ligger det prognostiserade resultatet på 17 350 tkr.

Sjukfrånvaro
Under de fyra första månaderna 2020 uppgick sjukfrånvaron till 9,4 
procent vilket är en ökning med 3,1 procentenheter (49 procent) 
jämfört med perioden januari-april 2019. Det är främst inom om
sorgsförvaltningen och barn och omsorgsförvaltningen som sjuk
frånvaron ökat.  Sjukfrånvaron är fortsatt låg inom tekniska förvalt
ningen och kommunstyrelsens förvaltning. Den främsta orsaken till 
den ökade sjukfrånvaron är effekter av coronaviruset.

Som högst uppgick sjukfrånvaron till 22 procent under en 
vecka i mars månad. Efter det har sjukfrånvaron successivt mins
kat och ligger förnarvarande (vecka 21) på cirka åtta procent.

KOMMUNSTYRELSEN
 2020 2019
Intäkter 11 506 13 266
Kostnader -31 969 -30 621
Verksamhetsresultat -20 463 -17 355
Kommunbidrag 19 037 17 811
Resultat -1 426 456
Balanserat resultat 19-12-31  7 665

Ekonomi
Kommunstyrelsen löpande verksamhet bedrivs inom av kommun
fullmäktige tilldelad budget. På verksamhetsområdesnivå redovisas 
endast mindre avvikelser. Kommunstyrelsen har för avsikt att fi
nansiera vissa särskilda satsningar genom att ianspråkta medel ur 
det balanserade överskottet. Kommunstyrelsens balanserade över
skott i bokslut 2019 uppgår till cirka 7 665 tkr.

Kommunstyrelsens beräknas göra ett nollresultat per den 31 
december 2020.

Verksamhet
Kommunstyrelsens verksamhet har påverkats i hög grad av coro
nakrisen. Både det politiska arbetet och förvaltningens arbete har 
styrts om för att hantera frågor som aktualiserats av coronakrisen.

Arbete pågår med att ta fram ett planprogram för östra delen 
av Grebbestad. Framtagande av en översvämningsstrategi och en 
översyn av vindkraftsplanen har påbörjats. Förutom dessa planar
beten på översiktlig nivå pågår arbete med ett 60-tal olika detalj
planer. Planer som skapar möjlighet till nya bostäder och verksam
hetsmark prioriteras. 

I den mätning som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
årligen gör om hur företagen uppfattar att kommunens myn
dighetsutövning fungerar får Tanum ett sämre betyg än i 2018 
årsmätning. Bygglovsverksamheten får betydligt bättre betyg än 
i tidigare mätningar. Tillsyn och tillståndsgivningen inom rädd
ningstjänst, livsmedelsverksamhet och serveringstillstånd får fort
satt höga betyg även om betygen är lägre än i förra mätningen. 
Betyget för miljötillsyn är fortsatt lågt.

I början på året deltog Tanums kommun i en totalförvarsöv
ning (TFÖ).  Under totalförsvarsövningen övade kommunen hur 
verksamheten ska genomföras i händelse av höjd beredskap. Kom
mun övade även beslutsprocesser före och efter beslut om höjd 
beredskap. 

Kommunfullmäktige har antagit en informationssäkerhets
policy. Policyn anger inriktning och övergripande mål för infor
mationssäkerhetsarbetet

Kommunfullmäktige har antagit en klimat och miljöstrategi 
för Tanums kommun. Det övergripande målet för Tanums kom
mun är att kommunens utsläpp av växthusgaser ska minska med 
20 procent räknat från 2019 till 2024.

Räddningstjänsten har under perioden januari-april 2020 ge
nomfört 80 räddningsinsatser, att jämföra med 117 räddningsin
satser de fyra första månaderna 2019, vilket innebär en minskning 
med cirka 40 procent. På grund av corona-krisen har en stor del 
av räddningstjänstens tillsynsinsatser har skjutits till hösten sam
tidigt som många utbildningsaktiviteter ställts in eller skjutits på 
framtiden. Kommunfullmäktige har antagit ett handlingsprogram 
enligt lagen om skydd mot olyckor.

I det långsiktiga personalstrategiska arbetet prioriteras frågor 
kring kompetensförsörjning, heltidsfrågan ledarskap och hälsa. 
Arbetet med arbetsrättsliga frågor etcetera relaterade till corona
frågan tar mycket resurser i det dagliga arbetet.
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TEKNISKA NÄMNDEN
 2020 2019
Intäkter 54 673 54 701
Kostnader -64 506 -64 834
Verksamhetsresultat -9 833 -10 133
Kommunbidrag 10 044 9 918
Resultat 211 -215
Balanserat resultat 19-12-31  16 113

Ekonomi
Tekniska nämndens balanserade överskott i bokslut 2019 uppgick 
till cirka 16 113 tkr, varav 12 624 är en resultatfond som tillhör VA.

Tekniska förvaltningen redovisar ett bättre resultat än den del
vis periodiserade budgeten. Kostnaderna har varit lägre än bud
geterat för alla verksamheter. Det är framför allt kostnaderna för 
energi och underhåll som har varit lägre. Kostnaderna och intäk
terna ligger kvar på i stort sett samma nivå som 2019.

Vindkraftverket redovisar ett överskott då det har blåst mer än 
budgeterat. Priset för producerad el har varit lägre än budgeterat.

VAavdelningen redovisar ett bättre resultat än budget. Kost
naderna för underhållsmaterial samt köp av tjänster har varit lägre 
dessutom att bemanningen varit något lägre på grund av nedgång 
i tjänst. Kapitalkostnaderna är lägre men efter aktivering av två 
stora investeringsprojekt innan sommaren kommer att kostnader
na att öka resten av året. 

Tekniska förvaltningen beräknas göra ett nollresultat inom 
den skattefinansierade verksamheten. VA-verksamheten beräknar 
följa budget, vilket innebär ett underskott på 1 950 tkr.

Tekniska nämndens samlade resultat efter avsättning till resul
tatfond beräknas därmed bli ett nollresultat per den 31 december 
2020.

Verksamhet
Kommunen har tio avloppsreningsverk. Under årets första må
nader har samtliga reningsverk fungerat bra och uppfyllt kraven. 
Några av verken har haft varierande funktion under de senaste åren 
och ombyggnad är eller har varit aktuell på flera verk. Hamburg
sunds reningsverk har byggts om under vintern 2019/2020 för att 
uppfylla nya, strängare krav, bland annat gällande kväverening. För 
Tanumshedes reningsverk har kommunen lämnat in en tillståndsan
sökan för ombyggnad av befintlig process, eftersom den nuvarande 
processen har fungerat sämre de senaste åren. Tillståndsansökan 
gäller också utökning av kapaciteten för att möjliggöra fler anslut
ningar. 

Ett par av de mindre avloppsreningsverken byggs om för att 
klara av belastningen under sommarmånaderna. Vid Gerlesborgs 
reningsverk har två av tre utbyggnadsetapper för att förbättra 
reningsprocessen genomförts under senaste tiden. Vid Resö re
ningsverk pågår ombyggnad under 2020, parallellt med ansökan 
om nya försiktighetsmått (villkor) för att få ansluta fler abonnen
ter.

Parkavdelningen har renoverat hopptorn och upprustat flyt
bryggor vid badplatsen i Grebbestad. Vid Ranebo har man rustat 
för en ny säsong och installerat en ny värmepump. Vid Gröne
mads badplats har det byggts en ny tillgänglighetsanpassad toa
lettbyggnad.

Tillskapandet av skolmoduler i Hamburgsund är klart och 
eleverna har precis flytta in. Modulerna tjänstgör som tillfälliga 
skollokaler under tiden Dhuset renoveras.

Även i Fjällbacka och Rabbalshede installeras skolmoduler för 
att snabbt öka antalet förskoleplatser då kommunen växer med fler 
barnkullar. 

Även i sommar kommer systemet med p-skivor användas i 
Resö, Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Införande av 
parkeringsavgifter skjuts fram till 2021.

Vindkraftverket har fungerat bra. Det har inte varit något 
längre produktionsstopp. Det har blåst 46 procent mer än bud
geterat för perioden januari till april. I genomsnitt har det blåst 
7,6 m/s.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
 2020 2019

Intäkter 8 150 8 045
Kostnader -10 569 -10 876

Verksamhetsresultat -2 419 -2 831
Kommunbidrag 3 137 3 330

Resultat 718 499
Balanserat resultat     19-12-31  -3 709

Ekonomi
Förvaltningens löpande verksamhet bedrivs inom av kommunfull
mäktige tilldelad budget. Förvaltningen redovisar ett resultat som är 
bättre än budget. Överskottet beror på lägre kostnader.

Intäkterna har ökat något jämfört med föregående år. Kostna
derna har minskat och beror på den minskning av bemanningen 
som gjordes under år 2019.

Covid-19 har påverkat miljö- och byggnadsförvaltningen till 
stor del, dels har förvaltningen anpassat sitt arbetssätt och dels har 
verksamheterna anpassats på olika sätt för att hantera omvärldens 
behov. Det anpassade arbetssättet kommer att bestå så länge som 
det krävs. Det kommer att innebära ekonomiska konsekvenser, 
men i nuläget är det inte möjligt att bedöma i vilken omfattning. 
Medarbetarna på förvaltningen har ställt upp på ett fantastiskt sätt 
vad gäller anpassningar och förändrade arbetssätt. Det har exem
pelvis inneburit en omställning att arbeta på distans.

Miljö och byggnadsnämnden beräknas göra ett nollresultat 
per den 31 december 2020.

Verksamhet
Planavdelningen har arbetat med planer och uppdrag i enlighet med 
planlistan som godkändes av kommunstyrelsen i december år 2019. 

Verksamheten har varit relativt opåverkad av Corona (Covid-19) 
men ett par detaljplaner har dock avstannat efter begäran av exploa
tören, och det finns signaler om att vissa privata exploatörer kan 
behöva slå av på takten med planarbetet under hösten. Hittills har 
arbetet styrts om så att handläggning i större grad skett med andra 
detaljplaner eller projekt som varit pågående på planlistan.

I arbetet med GIS har förbättringar genomförts av de publika 
kartor som finns på kommunens hemsida. I samverkan med Ta
num turist och näringslivsutvecklarna har ett omfattande arbete 
genomförts för att ta fram en publik webbkarta som visar vad som 
finns att uppleva och göra i Tanums kommun. Verksamheten har 
också tagit fram en webbkarta som användes under samrådet av 
Grebbestad östra för att kunna ta emot och synliggöra synpunkter 
på webben.

Under perioden januari till och med april i år har det kommit 
in något färre ansökningar om bygglov jämfört med samma pe
riod år 2019 medan antalet inkomna anmälningsärenden är något 
högre. Antalet ansökningar om förhandsbesked, tidsbegränsade 
bygglov samt ansökningar om rivning är likvärdigt i förhållande 
till år 2019. Det har startats nio tillsynsärenden, vilket är en för
dubbling jämfört med antalet startade tillsynsärenden vid samma 
tidpunkt förra året.
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Den planerade tillsynen inom miljöskydd och hälsoskydd samt 
livsmedel har kunnat genomföras enligt tillsynsplanen under årets 
första två månader. Därefter har tillsynsarbetet tappat fart på 
grund av att helt ny planering har behövt göras för att anpassa vår 
tillsyn med anledning av corona.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
 2020 2019

Intäkter 23 293 24 861
Kostnader -139 564 -138 136

Verksamhetsresultat -116 271 -113 275
Kommunbidrag 116 953 113 301

Resultat 682 26
Balanserat resultat 19-12-31  -1 459

Ekonomi
Bruttokostnaderna ökar med 1 428 tkr mellan åren. Nettokost
naden ökar med 2 996 tkr. Den låga bruttokostnadsutvecklingen 
 orsakas främst av personalanpassningar för att nå ekonomi i balans. 

Barn och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott 
på 1 050 tkr. Verksamheterna planerar inför hösten att minska 
antalet tjänster inom förskola, grundskola, introduktionsprogram
met och inom vuxenutbildningen med ca 22 tjänster för att anpas
sa ytterligare mot budgetförutsättningarna. I förskolan förväntas 
ett oförändrat statsbidrag för mindre barngrupper och i grundsko
lan anpassas klassorganisationerna inför hösten 2020.

I prognosen ovan ligger ett prestationsanslagsåterlämnande 
på totalt 510 tkr. Den största minskningen av volymen redovisas 
inom grund och gymnasieskolan. 

De verksamheter som redovisar de största negativa budgetav
vikelserna är grundskolan med -1360 tkr, gymnasiesärskolan med 
-290 tkr och kostnader för köp av gymnasieutbildningar i annan 
kommun med -200 tkr. 

Grundskolans underskott redovisas dels genom att två skol
områden inte har ekonomi i balans och elever som gör utbildning i 
annan kommun har stora behov av insatser och kommunen måste 
därför utöver den interkommunala ersättningen även betala till
läggsbelopp som uppgår till ca 900 tkr. Inför hösten har skolor
ganisationen gjort personalanpassningar vilket innebär 6,8 färre 
tjänster jämfört med vårterminen. Anpassningarna genomförs 
också på grund av elevantalsminskning främst i Tanumshede.

Skolskjutstrafiken i grundskolan redovisar ett underskott på 
430 tkr genom ökat körning för 900 linjerna. För taxitrafiken har 
ny upphandling gjorts vilket kan ge minskade taxikostnader jäm
fört med vårterminen. Detta förutsätter dock att antalet körningar 
inte ökar. Eventuell minskning har inte beräknats i prognosen då 
upphandling inte är klar.

Barn och utbildningsnämnden beräknas göra ett resultat på  
-1 050 tkr per den 31 december 2020.

Verksamhet
Arbete som konsekvens av tidigare års stora flyktingmottagande 
fortsätter i många verksamheter. Till exempel har SFI uppemot tre 
gånger så många deltagare som normalt för kommunen. På Intro
duktionsprogrammen bedrivs utbildning för 16 elever med språkin
troduktion. 

Barnantalet ökar inte inom förskolan men antal genomsnitts
timmar per barn fortsätter att öka under våren vilket förklarar 
prestationsanslagsökningen inom verksamheten detta till trots för 
att antalet 15 timmars barn ökar vilket tillskrives en effekt av Co
rona pandemin. 

Under våren har fastighet och verksamheten verkställt beslutet 
att etablera två nya paviljonger för förskoleverksamhet i Fjällbacka 
och Rabbalshede. Dessa kommer att vara tillgängliga vid läsårs
start 2020. 

Verksamheten inom grundskolan signalerar ett fortsatt stort 
behov av särskilda insatser för att dels öka måluppfyllelsen och 
dels för att barn i behov av särskilt stöd ökar. Detta speglas i be
hovet av ökad personaltäthet. Resurstillskott kommer dock inte 
att ske utan antalet tjänster inom skolan kommer att minska inför 
höstterminens start.

Skolverket har utifrån skolinspektionens rapport och kom
munens resultat valt ut fyra skolor i Tanums kommun till pro
jektet ”samverkan för bästa skola” med fokus på att förbättra det 
systematiska kvalitetsarbetet. Utöver dessa fyra skolor deltar även 
 övriga skolor samt särskolan i projektarbetet. Under hösten kom
mer även förskolorna att ingå i kvalitetsarbetet. Projektet kommer 
att pågå fram till maj 2021.

OMSORGSNÄMNDEN
 2020 2019

Intäkter 43 841 44 815
Kostnader -149 090 -147 190

Verksamhetsresultat -105 249 -102 375
Kommunbidrag 109 389 105 634

Resultat 4 140 3 259
Balanserat resultat 19-12-31  3 741

Ekonomi
Resultatet för perioden visar ett överskott på 4 140 tkr. I jämförelse 
med samma period föregående år så har omsorgsnämndens brut
tokostnader ökat med 1 procent, 1 900 tkr. Personalkostnaderna 
har ökat med 1,4 procent, 1 292 tkr. Kostnader för konsulttjänster 
och inhyrd personal har minskat med 1 624 tkr jämfört med 2019. 
Intäkterna har minskat med 2 procent, 974 tkr, vilket i huvudsak 
beror på minskade intäkter inom integration- och flyktingverksam
heten. Resultatet för årets första månader visar en marginell påver
kan av den rådande situationen med Corona pandemin. 

Individ och familjeomsorg prognosticerar ett underskott med 
3 596 tkr på grund av volymökningar. Kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd är 472 tkr högre än för samma period 2019. Prognosen för 
ekonomiskt bistånd är 500 tkr högre än budget vilket är relaterat till 
pandemin. Flera nya beslut om placeringar främst av barn och unga 
har tagits och placeringar visar på ett underskott med 3 882 tkr. 

Äldreomsorgen prognosticerar ett underskott på 1 325 tkr. 
Hemtjänsten är i balans och visar ett positivt resultat på 102 tkr. 
Hälsa, sjukvård och rehabilitering har svårt att rekrytera personal 
för sommaren. Ett beslut om köp av tjänster från bemanningsfö
retag har tagits av nämnden. Äldreomsorgen har haft höga kost
nader för korttidssjukfrånvaro beroende på coronarestriktioner. 
Personalplaneringen har gjorts för att minimera spridningen av 
smitta vilket inneburit ökade kostnader då den mest effektiva 
schemaläggningen har fått stå tillbaka.

Integration- och flyktingverksamheten prognosticerar ett un
derskott på 1 500 tkr vilket inkluderar avvecklingskostnader. Mig
rationsverket har beslutat att inga kvotflyktingar kommer att tas 
emot under pandemin vilket innebär minskade intäkter på 250 
tkr. Beslut om svenska medborgarskap medför ytterligare intäkts
bortfall på 600 tkr. 

Funktionshinderverksamheten prognosticerar ett underskott 
med 1 918 tkr på grund av personalförstärkningar på några av 
kommunens boenden av arbetsmiljöskäl. 
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Kosten prognosticerar ett underskott på 789 tkr vilket är helt 
relaterat till kostnader beroende på Corona. Inköp av material för 
att hantera ökad matdistribution, personalförstärkningar och öka
de kostnader för korttidssjukskrivning.

Den nya avdelningen på Hedegården beräknas kosta 3 400 tkr 
och övriga personalförstärkningar och extra skyddsmaterial till 
omsorgsverksamheterna 3 400 tkr för utnyttjande i sex månader.

Nämnden avser att ianspråkta 1 500 tkr av tidigare årsöver
skott för att genomföra breda utbildningsinsatser samt 300 tkr för 
att projektera möjligheten att bygga ut några av kommunens funk
tionshinderboenden.

Verksamhet
Förvaltningen har arbetat med att förbereda för en ökning av anta
let korttidsplatser på Hedegården med fokus på att kunna ta hand 
om de svårast sjuka. En ny avdelning ska kunna tas i bruk i slutet på 
maj. Samtliga omsorgsverksamheter ska också förstärkas med per
sonal för att kunna hantera pandemin och minska smittspridning. 
Skyddsmaterial har köpts in och nya rutiner tagits fram. Stödtelefon 
för dem som är 70+ har startats. Matsalar har stängts och mat
distributionen har tillfälligt utökats. Växelvården på korttiden har 
upphört i nuvarande form. Träffpunkterna och dagverksamheten 
har stängts. Samarbetet och samordning med Västra Götalandsre
gionen, länsstyrelsen och Fyrbodal har intensifierats.

I prognosen ingår de beräknade kostnaderna för den nya av
delningen på Hedegården, personalförstärkningar i omsorgens
verksamheter, inköp och beräknade inköp av material. De nya 
restriktionerna vid bedömning av frånvaro vid sjukdom medför 
också extra kostnader. 

Helårsprognosen vid delårsbokslut 1, visar på ett underskott 
med 12 300 tkr. Detta inkluderar samtliga utökade Corona rela
terade kostnader.

TANUMS BOSTÄDER AB
 2020 2019

Intäkter 18 718 52 651
Kostnader -9 798 -31 041

Verksamhetsresultat 8 920 21 610
Avskrivningar -4 104 -10 543
Finansnetto -2 693 -10 600

Resultat 2 123 467

Tanums Bostäder AB redovisar ett resultat på 2 122 tkr för perio
den januariapril. Det positiva resultatet har bland annat sin förkla
ring i ökade intäkter i form av avgiftsbelagda parkeringsplatser och 
kabel-tv, lägre driftskostnader (uppvärmningskostnader och vat
tenavgifter) samt lägre räntekostnader än budgeterat. Poster som 
har påverkat resultatet negativt är framförallt större kostnader för 
lägenhetsunderhåll. Uthyrningsnivån är fortsatt mycket god. Inves
teringarna har under perioden uppgått till 25 569 tkr. Investerings

kostnaden är framförallt hänförlig till projektet; nybyggnation av 
lägenheter i Grebbestad. Per den 31 december beräknas Tanums 
Bostäders resultat uppgå till 1 000 tkr.

TANUMS HAMNAR AB
 2020 2019

Intäkter 3 947 4 581
Kostnader -3 702 -4 353

Verksamhetsresultat 245 228
Avskrivningar 323 -294
Finansnetto 0 0

Resultat -78 -66

Tanums Hamnar AB redovisar första tertial ett underskott på 78 tkr.  
Underskottet ligger helt i linje med budget för perioden och beror 
på att verksamheterna är säsongsbetonade. 

Under våren har Tanums hamnar jobbat med olika projekt, 
bland annat med att planera utbytet av T-piren, anlagt flytbryggor 
vid Brandparken i Fjällbacka samt renoverat hamnen i Sannäs. 

Per den 31 december beräknas Tanums Hamnars resultat upp
gå till 400 tkr.

RAMBO
 2020 2019

Intäkter 56 130 52 367
Kostnader -48 415 -46 834

Verksamhetsresultat 7 716 5 534
Avskrivningar -4 269 -3 456
Finansnetto -104 -12

Resultat 3 342 2 066

Rambo redovisar för första tertialet ett resultat på  3 300 tkr, vilket 
är 3 200 tkr bättre än budgeterat. Resultatet påverkas positivt av 
bland annat säsongsvariationer och lägre administrativa kostnader. 

Det finns en osäkerhet kring effekterna av Covid-19 och hur 
Rambos verksamhet kommer påverkas under året. 

Från och med 1 februari 2020 sker all insamling av hushålls
avfall i egen regi efter verksamhetsövertag som beslutades 2019. 
Under 2018 erhölls nytt tillstånd för Siviks avfallsanläggning och 
det har tagits i bruk under första tertialet 2020. Nya återvinnings
centralen på Tyft i Tanums kommun är färdigställd och togs i bruk 
i april 2020.

Leva har aviserat att de från 2023 inte längre kommer att ta 
emot lakvattnet från Siviks avfallsanläggning. För att lösa fram
tida reningsprocess kommer Rambo att tillsätta en utredning.

Trots ett bra resultat för första tertialet prognostiseras resulta
tet för helår att hamna i nivå med budget på 2 600 tkr. 

457 81 Tanumshede • Telefon 0525-180 00 • Fax: 0525-183 00 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-06-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KF § 83 KS 2020/0336-923 

Kompletteringsbudget 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetberedningen har upprättat förslag till kompletteringsbudget för 2020.  

Resultatet i 2020 års budget uppgick till 29,5 mkr. Verksamhetsförändringar 

ökar kostnaderna i kompletteringsbudget med 9,5 mkr. Resultatet i 

kompletteringsbudget uppgår till 20,0 mkr vilket är 9,5 mkr lägre än jämfört 

med årsbudget. 

Investeringsbudgeten i årsbudget 2020 uppgick till 159,0 mkr. I 

kompletteringsbudget 2020 minskar investeringarna med 57,6 mkr, vilket 

innebär en investeringsbudget 2020 på 101,4 mkr. 

I kompletteringsbudget 2020 föreslås nya mål och indikatorer för 

verksamhetsområdet miljö utifrån den miljö- och klimatstrategi som antagits 

av kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2020 

Kompletteringsbudget 2020 

Yrkanden 

Liselotte Fröjd (M), Alf Johansson (M) och Benny Svensson (L) föreslår 

bifall till beredningsförslaget. 

Yttrande 

Louise Thunström (S) och Michael Halvarsson (MP) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa förslag till kompletteringsbudget för 2020 



 

 

Ekonomi- och utvecklingskontoret 

 

 

Datum 

2020-05-20 
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KOMPLETTERINGSBUDGET 2020 

 

DRIFTBUDGET 

 

Resultat 

Resultatet i 2020 års budget uppgick till 29,5 mkr. Kompletteringsbudgeten innebär ett minskat resultat 

med 9,5 till 20,0 mkr. 

 

Verksamhetsförändringar 

Kompletteringsbudgeten har främst till syfte att justera budgeten utifrån nya eller förändrade 

förutsättningar efter att årsbudgeten antagits. I kompletteringsbudgeten lämnas normalt inte tilläggsanslag. 

Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper lämnas tilläggsanslag under löpande budgetår endast då en 

nämnd eller styrelse får nya verksamhetsuppgifter. 

 

Tekniska nämnden 

 

Kostnad för projektingenjörer, 600 tkr 

I samband med ny kommunal redovisningslag har nya rekommendationer tagits fram för hur 

personalkostnader får belasta investeringsprojekt. From 2020 får endast direkta lönekostnader och sociala 

avgifter bokföras som en investeringsutgift. Övriga omkostnader i samband med egen personal ska 

bokföras som en kostnad på driftbudgeten. Tekniska nämnden har i kompletteringsbudget 2020 äskat 600 

tkr avseende del av kostnad för projektingenjörer.  

 

Sparvallen, 500 tkr 

Tanums kommun äger anläggningen Sparvallen medan Tanums IF äger byggnaderna på Sparvallsområdet. 

Tanums kommun ansvarar för skötsel och underhåll av anläggningen Sparvallen. 

Nuvarande anslag för skötsel och underhåll är inte tillräckligt för att sköta anläggningen på ett sådant sätt 

att inte anläggningen för förstörs. 

 

Anslaget för skötsel och underhåll ökas med 500 tkr. 

 

En plan behöver tas fram för långsiktigt underhåll och investeringar i anläggningen (inklusive byggnader) 

 

Kommunstyrelsen 

 

Detaljplaner, 6 000 tkr 

I samband med ny kommunal redovisningslag har nya rekommendationer tagits fram för hur framtagande 

av detaljplaner ska bokföras. From 2020 ska kostnader för detaljplaner bokföras som en kostnad på 

driftbudgeten. Som en konsekvens av förändringen behöver det göras en ombudgetering göras från 

investeringsbudgeten till driftbudgeten på 6 000 tkr  
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

Skolmoduler vid Hamburgsundskolan, 2 450 tkr 

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2020 (KF § 15) att bevilja barn- och utbildningsnämnden 2 450 tkr 

avseende hyra av moduler i samband med renoverings av Hamburgsundskolan. 

 

Justering av nämndernas ramar 

 

Kartverksamheten har överförts från tekniska nämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Anslaget som 

överförs till miljö- och byggnadsnämnden uppgår till 950 tkr 

 

Det upprättas en tjänst som miljösamordnare som inom kommunstyrelsen som ska arbeta med den miljö- 

och klimatstrategi som antagits av kommunen. I samband med detta överförs ett anslag på 100 tkr från 

miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, vilket avser delårseffekt för 2020. 

 

Kapitalkostnader 

I kompletteringsbudgeten ökas nämndernas ramar avseende kapitalkostnader med totalt 

1 196 tkr. Samtidigt sker en justering av interna poster med samma belopp. Ökningen innebär ingen 

förändring av kommunens externa kostnader. 

 

Interna hyror 

I kompletteringsbudgeten ökas nämndernas ramar avseende interna hyror med totalt 

4 006 tkr.  Ökningen innebär ingen förändring av kommunens externa kostnader. 

 

Inför årsbudget 2020 genomförde tekniska nämnden 530 tkr av nämndens effektiviseringsåtgärder genom 

sänkta driftkostnader för kommunens fastigheter. Effektiviseringen får effekt ute på 

respektive nämnd genom sänkt internhyra med motsvarande belopp. 

 

Skatteintäkter och statsbidrag 

I årsbudget för 2020 budgeterades skatteintäkter och statsbidrag till 803,3 mkr. Enligt Sveriges kommuner 

och regioners (SKR) senaste prognos ökar skatteintäkter och statsbidrag med 3,8 mkr jämfört med den 

skatteprognos årsbudgeten baserades på.  

 

Corona-virusets effekter på samhällsekonomin är stora. Tillväxten i ekonomin bromsar kraftigt in samtidigt 

som sysselsättningen sjunker. Det här får till effekt att ökningstakten på kommunernas skatteintäkter blir 

betydligt lägre än tidigare prognostiserats. För att kompenserar kommunerna för intäktsbortfall och högre 

kostnader tillförs kommunerna med 20 miljarder kr, vilket för Tanums kommun motsvarar cirka 20 mkr.  

 

I kompletteringsbudget 2020 görs inga förändringar av budgeterade skatteintäkter och statsbidrag. 

 

INVESTERINGSBUDGET 

Investeringsbudgeten i årsbudget 2020 uppgår till 159,0 mkr. I kompletteringsbudget 2020 minskar 

investeringarna med 57,6 mkr, vilket innebär en investeringsbudget 2020 på 101,4 mkr 

 

I bokslut 2019 uppgick tidigare beslutade, ej utförda investeringar till cirka 160 mkr. Det innebär att total 

investeringsbudget 2020 inkl. tidigare beviljade anslag uppgår till cirka 260 mkr. Vid behandlingen av 

2021 års budget görs en genomgång av investeringsplanen för år 2021–2023. 
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Tankbil räddningstjänsten 

Räddningstjänsten beviljades i 2018 års budget, 2,7 tkr för anskaffning av en tankbil. Hela det budgeterade 

anslaget togs ej i anspråk. Det har nu blivit möjligt att införskaffa ytterligare en tankbil.  

Totalt beräknas den nya tankbilen kosta 1,6 mkr, varav 0,8 mkr finansieras av kvarvarande anslag, 0,4 mkr 

ombudgeteras från anslag för inventarier samt 0,4 mkr finansieras genom tilläggsanslag i 

kompletteringsbudget 2020. 

 

 

Senarelagda investeringsprojekt 

Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av aktuella investeringsprojekt som är senarelagda utifrån 

ursprunglig plan. I förslag till kompletteringsbudget 2020 senareläggs investeringsanslag på totalt 52,0 mkr 

tkr Årsbudget 2020 

Senarelagda anslag i 

kompletteringsbudget 

2020 

Mjölnarvägen i Fjällbacka 2 500 1 500 

Utbyggnad gata på Vinbäck 2 500 1 500 

GC-väg slottet 10 500 6 500 

Hedegården ombyggnad 25 000 22 500 

Ängens förskola *) 24 500 20 000 

Summa  52 000 

   

*) Beslutad budget under 2018–2019  
 

Ombudgetering detaljplaner till driftbudget 

I förslag till kompletteringsbudget 2020 ombudgeteras 6,0 mkr till driftbudget på grund av ändrade 

redovisningsregler för hur kostnader för detaljplan ska bokföras. Investeringsbudget i 

kompletteringsbudget minskas med motsvarande belopp. 

 

LÅNESKULD 

Investeringsbudgeten i årsbudget 2020 innebar en ökad upplåning med 150,0 mkr jämfört med budget 

2019. Den beslutade låneramen uppgick därmed till 775,0 mkr. 

 

Kompletteringsbudget 2020 görs ingen förändring av låneramen. 

 

MÅL FÖR 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.  

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. 

 

Mål för god ekonomisk hushållning avseende miljö 

I kompletteringsbudget 2020 föreslås nya mål och indikatorer för verksamhetsområdet miljö utifrån den 

miljö- och klimatstrategi som antagits av kommunen. 
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Driftbudget 
Kompletteringsbudget 2020 

Årsbudget 
2020 

Just 
kap. 

kostn. 

Just 
intern-

hyra 
Övriga 

justeringar 
Verks. 

Förändr. 

Kompl. 
Budget 

2020 

Kommunfullmäktige -1 350     -1 350 

Kommunstyrelsen -57 111 166 311 -100 -6 000 -62 734 

Tekniska nämnden -30 133 -922 -483 950 -1100 -31 688 

Miljö- och byggnadsnämnden -9 411  3 -850  -10 258 

Barn- och utbildningsnämnden -351 355 -383 -4 742  -2 450 -358 930 

Omsorgsnämnden -328 197 -56 905   -327 348 

Kommunrevisionen -917     -917 

Summa nämndsverksamhet -778 474 -1 196 -4 006 0 -9 550 -793 226 

Kommunstyrelsens oförutsedda -500     -500 

Projekt Näringsliv  -750     -750 

Pensionskostnader -50 100     -50 100 

Intäkter tomtexploatering 8 500     8 500 

Summa övriga verksamhetskostnader -42 850 0 0 0 0 -42 850 

        

Summa verksamhetskostnader -821 324 -1 196 -4 006 0 -9 550 -836 076 

         

Avskrivningar -58 000     -58 000 

Interna poster 113 524 1 196 4006   118 726 

Verksamhetskostnader (externa) -765 800 0 0 0 -9 550 -775 350 

         

Räntenetto -8 000     -8 000 

Skatteintäkter och bidrag 803 300     803 300 

Årets resultat 29 500 0 0 0 -9 550 19 950 
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Investeringsbudget Kompletteringsbudget 
2020 

       

Projektnamn Nämnd 
Komp. 

kap.kostn. 
Årsbudget 

2020 
Just.kompl. 

budg. 
Kompl.budg. 

2020 
Tidigare 

anslag  
Total 

inv.ram 

Inventarier          
Reinvestering inventarier Alla  2 000  2 000   
Reinvestering inventarier överf. till tankbil rtj. Ks Ja   -400 -400     

Tankbil räddningstjännsten KS Ja   800 800 800 1 600 

Informationsskyltar KS Nej 300  300   
Inventarier förskola Fjällbacka Bun Ja 500  500   
Inventarier förskola Rabbalshede Bun Ja 300  300   
inventarier och teknik Hedegården On Ja 1 000  1 000   
Larmutrustning äldreomsorg On Ja 165  165   
Återinvestering sängar och liftar On Nej 1 500  1 500   
Övriga inventarier ON On Ja 470  470   

Summa Inventarier     6 235 400 6 635     

          
Underhållsinvesteringar               

Förbättringsåtgärder fastigheter Tn Ja 10 000  10 000   

Summa underhållsinvesteringar     10 000 0 10 000     

          
Fastigheter               

Förskola Ängen Tn(Bun) Ja   -20 000 -20 000 24 500 24 500 

Lokalanpassning BUN Tn(Bun) Ja 1 500  1 500   
Hamburgsundskolan, projektering   Not 1) Tn(Bun) Ja 1 000  1 000   
Förskolemodul Fjällbacka Tn(Bun) Ja 2 400  2 400   
Förskolemodul Rabbalshede (flytt från Hedeskolan) Tn(Bun) Ja 2 200  2 200   
Förstudie förskolor Tn(Bun) Ja 1 500  1 500   
Lokalanpassning ON, inkl brandskydd Tn(On) Ja 1 765  1 765   
Ombyggnad Hedegården Tn(On) Ja 25 000 -22 500 2 500 5 050 85 050 

Räddningsstation Tanumshede Tn(Ks) Ja      2 000 65 000 

Summa fastigheter     35 365 -42 500 -7 135     

          
Fritidsanläggningar               

Förbättringsåtgärder fritidsanläggningar Tn Ja 500  500   
Badplatser Tn Ja 300  300   
Lekplatser Tn Ja 1 800  1 800   

Summa fritidsanläggningar     2 600 0 2 600     

          
Trafiksäkerhet               

Gång- och cykelvägar Tn Ja 10 500 -6 500 4 000     

Summa trafiksäkerhet     10 500 -6 500 4 000     
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Projektnamn Nämnd 
Komp. 

kap.kostn. 
Årsbudget 

2020 
Just.kompl. 

budg. 
Kompl.budg. 

2020 
Tidigare 

anslag  
Total 

inv.ram 

Gator och parker              

Reinvesteringar vägbeläggningar Tn Ja 2 500  2 500   
Parker & grönområden Tn Ja 200  200   
Upprustning gatubelysning (kompl.) Tn Ja 500  500   
Infartsparkering Grebbestad Tn       2 000  
Infartsparkering Fjällbacka Tn         
Skyltning (park.avg) Tn Ja 200  200   
Mjölnarevägen, Fjällbacka Tn Ja 2 500 -1 500 1 000     

Trafikåtgärder Ängens förskola Tn Ja 500  500   
Utbyggnad av gata Vinbäck Tn Ja 2 500 -1 500 1 000     

Summa gator och parker     8 900 -3 000 5 900     

          
Hamnar               

Hamnar Ks(THAB) Ja 5 000  5 000   
T-piren Ks(THAB) Ja 15 000  15 000 7 000 22 000 

T-piren, investeringsbidrag Ks(THAB) -3 000  -3 000  -3 000 

Summa hamnar     17 000 0 17 000     

          
Markexploatering               

Övrig exploatering Tn Ja 1 000  1 000   
Slänten, Fjällbacka Tn Ja 2 000  2 000 3 000  
Fjällbacka verksamhetsområde Tn Ja 3 000  3 000 2 000  
Resö hamn Tn Ja 600  600   
Hamburgsund bussangöring Tn         

Summa markexploatering     6 600 0 6 600     

          
Övrig exploatering               

Planarbeten Ks Ja 6 000 -6 000 0     

Markköp Ks Ja 800  800   

Summa övrig exploatering     6 800 -6 000 800     

          
Vatten och avlopp               

Vatten och avlopp Tn Nej 30 000  30 000   
Omvandlingsområden Tn Nej        
Bodalsverket - Etapp Fjällbacka  Tn Nej 25 000  25 000 29 000 87 000 

Överföring Tanumshede Tn Nej        

Summa VA     55 000 0 55 000     

          

Summa totalt     159 000 -57 600 101 400     

          
Varav VA   55 000 0 55 000   
Varav övriga investeringar   104 000 -57 600 46 400     
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BILAGA GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

 

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.  

 

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 hushållning” 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 kostnadseffektivt 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 

För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska det genomsnittliga 

resultatet de senaste tio åren uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag före intäkter 

från realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar.  

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

Budgeten för 2020 baseras på ett överskott på 29 500 tkr, vilket innebär att det genomsnittliga 

resultatet för perioden 2011–2020 relaterat till skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 2,0 procent. 

Resultatet är tillräckligt för att uppfylla kommunens övergripande ekonomiska mål enligt god 

ekonomisk hushållning. 

PRIORITERADE VERKSAMHETSMÅL 

Kommunfullmäktige beslutar 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 en 

eller flera indikatorer som används för att avgöra om verksamhetsmålet är uppfyllt eller inte. För att 

målet för ett verksamhetsområde ska anses uppnått ska minst hälften av delmålen (indikatorerna) vara 

uppfyllda. 

För att verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning ska vara uppnått ska minst hälften av 

målen för de prioriterade verksamhetsområdena vara uppnådda. 
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Boende 

Det ska byggas 300 bostäder under mandatperioden 2019–2022. Det ska finnas villatomter till 

försäljning i kommunens 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 

 

Näringsliv 

Kommunen ska skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen genom att förbättra företagsklimatet och 

utveckla myndighetsutövningen 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 SKL:s insiktsmätning ska vara 

minst 70.  

 

Indikatorer: 

• Antal företag i kommunen 

• Antal nystartade företag under året 

• Placering i Svenskt Näringslivs ranking 

• Sammanvägt index i SKL:s Insiktsmätning (genomsnitt de tre senaste åren) 

 

Infrastruktur 

Minst 90 procent av hushållen i Tanum ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. Infrastrukturen i 

kustsamhällena ska förbättras.  

Indikatorer: 

• Utbyggnad förbättringar av gator, vägar samt gång- och cykelleder 

• Andelen hushåll som har möjlighet till bredbandsanslutning med en kapacitet av minst 100 Mbit per 

sekund 

 

Fysisk planering 

Kommunen ska ha en god planeringsberedskap som möjliggör en långsiktig hållbar utveckling i hela 

kommunen och som stärker 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 
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Service 

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 SKL:s Insiktsmätning (genomsnitt de tre senaste åren) ska vara minst 70 

 

Utbildning 

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 åk 3 som deltagit i alla delprov (Nationella prov) och som klarat alla delprov för 

ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk ska vara lägst 75 procent som ett genomsnitt de senaste 

tre åren 

• Andelen av de elever i åk 3 som deltagit i alla delprov (Nationella prov) och som klarat alla delprov för 

ämnesprovet i matematik ska vara lägst 75 procent som ett genomsnitt de senaste tre åren 

• Andelen elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen ska vara lägst 80 som ett 

genomsnitt de tre senaste åren 

• Andelen elever som avslutar åk 9 och som är behöriga till ett högskoleförberedande program eller ett 

yrkesprogram på gymnasiet ska vara lägst 85 procent som ett genomsnitt de tre senaste åren 

• Andelen elever (exkl. 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. 

 

Äldreomsorg 

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. 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 
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Kultur och fritid 

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.  

Indikatorer: 

• I enkäten till föreningslivet ska minst 80 procent ange att de är nöjda med kommunens service. 

• Antal kulturarrangemang i egen regi eller genom kommunalt 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 medan antalet besökare vid Världsarvets rastplats 

ska uppgå till lägst 40 000 

 

Teknisk service 

Lokaler  

Kommunen skall utifrån en lokalförsörjningsplan tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva 

verksamhetslokaler. 

Indikatorer: 

• Lokalkostnaden för kommunens verksamhetslokaler skall i genomsnitt vara högst 750 kr per kvm. 

• Anslag för planerat underhåll skall inte understiga 125 kr per kvm i genomsnitt. 

 

Vatten- och avlopp 

Kommunen skall tillgodose behovet av VA på ett kostnadseffektivt sätt och som bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling.  

Indikatorer: 

• Kommunens VA-taxa höjs med högst tre procent inklusive index (KPI) per år i genomsnitt de under åren 

2020–2022. 

• Uttaget av vatten får inte överstiga 80 procent av vattenverkets kapacitetsutrymme under längre tid än två 

dagar i sträck per vecka. 

• Andelen anslutna abonnenter till respektive avloppsreningsverk får inte överskrida verkets tillåtna mängd 

personekvivalenter. 
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Personal 

Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar och tillsammans leder de till utveckling, 

hälsa, effektivitet och god kvalitet i verksamheten.  

Indikatorer: 

• Nöjd medarbetarindex (HME) ska vara bättre än det genomsnittliga värdet i Sverige 

• Sjukfrånvaron ska vara lägre än den genomsnittliga sjukfrånvaron för Sveriges kommuner 

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

 

Miljö 

Det övergripande mätbara målet för Tanums kommun är att kommunens utsläpp av växthusgaser ska 

minska med 20 procent räknat från 2019 till 2024. 

Indikatorer energi: 

• 50 procent av kommunen 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 kommunala 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. 

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 

 

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. 
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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 hushållning” som att varje generation 

ska bära kostnaden för den service som den konsumerar.  

För att uppnå god ekonomisk hushållning ska både målet för ekonomi 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 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 

För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska kommunkoncernens 

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

Verksamhet 

För att verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning ska vara uppnått ska minst hälften av 

målen för de prioriterade verksamhetsområdena vara uppnådda 

För att målet för ett verksamhetsområde ska anses uppnått ska minst hälften av delmålen 

(indikatorerna) vara uppfyllda. 

Verksamhets som bedrivs i förvaltningsform 

De målsättningar som finns angivna för i kommunens mål för god ekonomisk hushållning gäller även för 

kommunkoncernen. 

Kommunala bolag 

Målsättning 

Den verksamhet som sker i de kommunala bolagen ska bedrivas med en hög servicenivå och på ett 

kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och därigenom skapa nytta för bolagens kunder. 

Indikatorer 

• Kommunens samtliga båtplatser skall vara uthyrda. (Tanums Hamnar AB) 

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

• Hyresgästernas helhetsbedömning av Tanums Bostäder som hyresvärd, ska överstiga Nöjd-kund-index-

nivå 60 (Tanums Bostäder AB) 

• Andelen avfall som återvinns ska vara minst 30 procent (Rambo AB) 
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KF § 84 KS 2020/0394-923 

Budgetanvisningar 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetberedningen har upprättat förslag till anvisningar för budget 2021.  I 

förslag till anvisningar för budget 2021 har nämndernas ramar räknats upp 

avseende ökade lönekostnader med 2,6 procent samt prisökningar med 1,5 

procent. Detta innebär att pris- och löneökningar sammantaget beräknas öka 

kostnaderna med cirka 19,1 mkr. 

  

Barn och utbildningsnämndens minskar med 0,6 mkr avseende minskat 

barn- och elevantal i barnomsorg och skola. Omsorgsnämndens ram ökar 

med 2,6 mkr avseende volymökning inom äldreomsorgen. 

  

Den preliminära resursberäkningen som redovisas i budgetanvisningarna 

indikerar att det kommer att behövas effektiviseringar eller 

inkomstförstärkningar för att uppnå ett tillräckligt bra resultat. Osäkerheten 

kring den ekonomiska utvecklingen förutsättningarna är dock stor. 

Budgetanvisningarna innehåller inga förslag till effektiviseringar. Beslut om 

eventuella effektiviseringar kommer att fattas under höstens budgetarbete. 

De preliminära ramarna kan då ändras utifrån exempelvis ändrade 

statsbidrag och skatteintäkter, omprioritering mellan nämnder med mera. 

  

I samband med budgetarbetet för 2021 föreslås att barn- och 

utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till förändrad modell 

för prestationsanslag för 2021. Utgångspunkten ska vara en förenklad 

modell och förvaltningen ska särskilt se över volymbudgeteringen av 

komvux och SFI.   

 En översyn av det ekonomiska målet kommer göras inför budget. Ärendet 

behandlades i kommunala samverkansgruppen den 26 maj 2020 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2020 

Budgetanvisningar 2021 

Yrkanden 

Liselotte Fröjd (M) föreslår bifall till beredningsförslaget. 

Yttranden 

Louise Thunström (S), Ronny Larsson (S), Alf Johansson (M) och Michael 

Halvarsson (MP) yttrar sig. 
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volymbudgeteringen av komvux och SFI  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

Samhällsekonomi 

I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till 

följd av Corona pandemin På global nivå syns ett brant fall i produktion, inkomster och 

sysselsättning. Priser på råvaror och energi har fallit kraftigt. Däremot har inte krisens påverkan 

på räntor varit särskilt stor. Efterfrågefallet sker mer eller mindre parallellt för det stora flertalet 

av länder och regioner.  

 

Svensk BNP beräknas falla med cirka fyra procent under 2020. Framförallt är det den inhemska 

tjänstesektorn som drabbas även om nedgången i världshandeln kraftigt påverkar 

exportföretagen. Branscher som hotell- och restaurang, resor samt sällanköpshandel drabbas 

särskilt hårt. För att motverka krisen har staten lagt krispaket som fram till den 8maj hade en 

beräknad påverkan på statens budget med cirka 185 miljarder kronor. Kommuner och regioner 

ha fått ökade statsbidrag med 25 miljarder. Detta, samt andra effekter av krisen innebär att 

statens finansiella sparande kommer att vara negativt under flera år. Statsskulden kommer att 

öka kraftigt. Samtidigt har Sverige fortfarande en låg skuld i ett internationellt perspektiv. 

Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad konjunktur med en fallande 

sysselsättning och ökad arbetslöshet. Den kraftiga nedgången i sysselsättningen som beräknas 

ske i år medför att andelen arbetslösa beräknas stiga med minst två procentenheter. Andelen 

arbetslösa antas ligga kvar på en hög nivå under hela 2021. 

 

Coronapandemin 

Coronapandemin har redan fått omfattande negativa konsekvenser för hälsa, utbildning, 

levnadsförhållanden och ekonomi på många håll i världen. Det råder stor osäkerhet om hur 

Corona pandemin kommer att utvecklas och i hur stor omfattning det kommer att påverka 

ekonomin. Att osäkerheten är ovanligt hög även på kort sikt handlar om en rad faktorer: 

smittspridning och vårdbehov, de smittbegränsande åtgärderna och ekonomisk–politiska 

insatser för att stötta konjunkturen. I princip gäller dessa osäkerhetsfaktorer i såväl Sverige som 

i omvärlden.  

 

Resursberäkningar och andra antaganden i budgetanvisningarna baseras på ett scenario om att 

pandemin kommer att klinga av under sommaren 2020 och att det inte blir några sekundära 

utbrott av någon större omfattning. Scenariot utgår från en snar och betydande återhämtning 

redan under andra halvåret 2020. 
 

Kommunsektorn 
Kommunernas resultat efter finansiella poster uppgick till 17,1 miljarder kronor 2019, vilket är 

nästan tre miljarder mer än året dessförinnan. Samtidigt var det cirka 70 kommuner som 

redovisade underskott. 

 

Kommunernas investeringar har ökat kraftigt de senaste åren och ligger nu på en historiskt hög 

nivå. De kommande åren väntas investeringarna öka ytterligare. 

 

Den snabba konjunkturnedgången försvagar det kommunala skatteunderlaget markant, både i 

år och efterföljande år. Ökningstakten 2020 beräknas bli den lägsta sedan 1993. 

Kommunernas kostnader inom framförallt äldreomsorg, funktionshinder samt individ- och 

familjeomsorg beräknas öka till följd av corona-epidemin. 
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De två största utmaningarna för kommuner och landsting de kommande åren är att kunna 

rekrytera personal och att klara finansieringen av verksamheten. Välfärden har stora 

investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 1940-talet gör att andelen äldre i 

befolkningen nu ökar. Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom andelen barn och 

unga. Infrastrukturen byggdes till stor del under 1960–1980-talen och står nu inför betydande 

restaurerings- och nybyggnationsbehov. 

 

För att klara framtidens utmaningar behöver utnyttjande av teknikens möjligheter fortsätta. 

Många tjänster inom välfärdsverksamheterna och processer inom de flesta yrken, kan göras 

bättre och mer kostnadseffektiva genom att använda digitaliseringens möjligheter. 

 

Tanums kommun 

Befolkning 
Efter att ha befolkningen har ökat sex år i rad minskade invånarantalet med 32 personer under 

2019 och uppgick den 31 december 2019 till 12 841. Minskningen under 2019 beror främst att 

utflyttningen har ökat. Tros en ökad utflyttning hade Tanum ett mindre inflyttningsöverskott 

även 2019. 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. De 

kommande åren beräknas Tanums befolkning öka med cirka 40 personer per år. 

Ekonomi 

Tanums kommun har visat positiva ekonomiska resultat och klarat det lagstadgade balanskravet 

varje år sedan 2000. Resultatet i 2019 års bokslut uppgick till 4,1 mkr.  Kommunen klarade inte 

uppställda målen för god ekonomisk hushållning i bokslutet för 2019. Investeringarna har 

under den senaste tioårsperioden legat på en hög nivå och har inte kunnat internfinansieras fullt 

ut. En ökad upplåning har varit nödvändig. De långfristiga skulderna har ökat med nära 500 

mkr sedan år 2007. De förhållandevis starka resultaten har gjort att soliditeten förstärkts trots 

den höga investeringsvolymen. Skattesatsen har hållits oförändrad den senaste tioårsperioden. 

 

Ekonomiska förutsättningar 2021 

Finansiellt mål 

Enligt det övergripande finansiella mål som fastställs av kommunfullmäktige ska kommunens 

resultat uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag, beräknat som ett 

genomsnitt för de tio senaste åren.  

Den kommunala redovisningen har de senaste åren alltmer inriktats mot den ekonomiska 

ställningen och balansräkningen. De stora investeringar som genomförts har inneburit att 

upplåningen ökat. För att kunna finansiera investeringarna framgent blir det viktigt att 

upprätthålla ett bra resultat. 

En översyn av det finansiella målet god ekonomisk hushållning kommer att göras inför budget 

2021. 
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Effektiviseringar 

Den preliminära resursberäkningen som redovisas i budgetanvisningarna indikerar att det 

kommer att behövas effektiviseringar eller inkomstförstärkningar för att uppnå ett tillräckligt 

bra resultat. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen förutsättningarna är dock stor. 

Budgetanvisningarna innehåller inga förslag till effektiviseringar. Beslut om eventuella 

effektiviseringar kommer att fattas under höstens budgetarbete. 

 

Skatteintäkter och statsbidrag 

• Skatteintäkter och statsbidrag beräknas uppgå till 823,9 mkr 2021, en ökning med 20,6 

mkr (2,6 procent).  

• Skatteunderlaget ökar nu i en långsammare takt än de senaste åren, ökningen för 2020 

beräknas till 3,1 procent 

• Kommunens bidrag till systemet för kostnadsutjämning 2021 är oförändrad jämfört med 

budget 2020 och uppgår till 17,7 mkr. Bidraget till utjämningssystemet för LSS ökar 

med 4,6 mkr jämfört med budget 2020. 

• Invånarantalet beräknas öka till 12 885 invånare 

 

Resursberäkningen baseras på att utdebiteringen hålls oförändrad på 21,56 kr. 

 

Pensioner 

Pensionskostnaden för 2021 beräknas till 52,4 mkr, en ökning med 2,3 mkr jämfört med budget 

2020.  De senaste årens stora reala löneökningar har medfört att fler personer intjänat rättighet 

till förmånsbestämd ålderspension (FÅP) enligt kollektivavtal, vilket ökat kommunens 

pensionskostnad de senaste åren.  Det har funnits förslag kring förändring av 

pensionsredovisningen. När den träder i kraft kommer den att initialt minska 

pensionskostnaderna. 

 

Pris- och löneökningar 

Lönekostnaderna 2021 beräknas öka med 2,6 procent jämfört 2020 års lönenivå. I antagandet 

ingår utrymme för lokal lönebildning och löneglidning.  

Övriga priser väntas stiga med 1,5 procent. Detta innebär att pris- och löneökningar 

sammantaget beräknas öka kostnaderna med cirka 19,1 mkr. 

 

Volymökningar 

Barn- och utbildningsnämndens ram i budget 2021 justeras ned med 0,6 mkr på grund av 

volymminskningar inom skola och barnomsorg. Det är främst inom grundskola som elevtalen 

minskar. 

Omsorgsnämndens ram justeras upp med 2,6 mkr tkr till följd av befolkningsförändringar i 

gruppen 65 år och äldre. Ökning sker i hela åldersspannet, men under 2021 ökar framförallt 

bland åldersgruppen över 80 år. Från 2024 kommer befolkningsökningen åldersgruppen 85 år 

och äldre att öka i en större omfattning vilket ökar resursbehovet för äldreomsorg. 
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Räntor 

Marknadsräntorna beräknas ligga kvar på en låg nivå de kommande åren. Medelräntan på 

låneskulden har beräknats till 1,5 procent. Tillsammans med räntor på pensionsskulden och 

intäktsräntor uppgår räntenettot 2021 till 8,5 mkr.  

 

Investeringar 

Om investeringarna helt ska kunna egenfinansieras får de inte överstiga cirka 85 mkr. VA-

investeringarna finansieras till del genom anslutningsavgifter från nya VA-abonnenter. Den del 

av investeringarna som inte finansieras med egna medel eller genom anslutningsavgifter måste 

externfinansieras genom upplåning. Inkomster från fastighetsförsäljningar beräknas uppgå till 

3,0 mkr i budget 2021. 

 

Investeringsutrymme  mkr 

Resultat  16 

Försäljning anl.tillgångar 3 

Avskrivningar  60 

Investeringsutrymme 83 

 

Låneskuld 

Låneskulden i bokslut 2019 uppgår till 550 mkr exklusive periodiserade anslutningsavgifter. 

Beslutade ej upptagna lån uppgick till 75 mkr. Investeringsbudgeten för 2020 innebär en 

ökning av låneskulden med 150 mkr. Investeringsplanen för 2021 innebär en upplåning med 

150 mkr. Därmed uppgår låneskulden i budget 2021 till 925 mkr 

 

Låneskuld kreditinstitut Mkr 

Skuld bokslut 2019 550 

Beslutade ej upptagna lån 75 

Upplåning budget 2020 150 

Upplåning budget 2021 150 

Låneskuld 2021 925 

 

De sammanlagda förinbetalda anslutningsavgifterna uppgick i bokslut 2019 till cirka 127 mkr. I 

budget 2020 beräknas inbetalda anslutningsavgifter uppgå till 9,0 mkr och i planen för 2021 

beräknades anslutningsavgifterna uppgå till 2,5 mkr.  
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Resursberäkning 

Kommunens resultatmål innebär ett genomsnittligt resultat på två procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag under en rullande tio-årsperiod.  Resursberäkning för 2021visar på ett 

resultat på 16,0 mkr, vilket innebär att kommunen inte når upp till resultatmålet. 

 Budgetanvisningarna innehåller inga förslag till effektiviseringar. Beslut om eventuella 

effektiviseringar kommer att fattas under höstens budgetarbete. 

Resursberäkningen bygger på att nämnderna är i ekonomisk balans när man går in i 2021. 

 

 
  

RESURSBERÄKNING 2021

Befintlig verksamhet årsbudget -666,2

Kompletteringsbudget 2020 -9,6

Skatteintäkter och statsbidrag 823,9

Pris- och löneökning -19,1

Pensionskostnader -52,4

Volym BUN 0,6

Volym äldreomsorg -2,6

Tomtförsäljning 8,5

Interna poster 1,0

Avskrivningar -59,5

Finansnetto -8,5

Kostnader för nya platser äldreomsorg

Resultat 16,2
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UPPDRAG TILL NÄMNDERNA 

 

Preliminära ramar 

Nämndernas ramar för 2021 har räknats upp med 2,6 procent avseende ökade lönekostnader 

samt 1,5 procent avseende prishöjningar. Barn och utbildningsnämndens ram minskar med 0,6 

mkr avseende minskat barn- och elevantal i barnomsorg och skola. Omsorgsnämndens ram 

ökar med 2,6 mkr avseende volymökning inom äldreomsorgen. Ramarna kan komma att 

justeras ytterligare på grund av ändrade internhyror och kapitalkostnader. 

 

Tanums kommun                                        
Förslag till preliminära ramar 
2021 

Kompl. 
Budget 

2020 

Kompensation för 
ökade 

priser/lönekostnader 
Volym 

Prel. ram 
2021 

Kommunfullmäktige 1 350 20   1 370 

Kommunstyrelsen 62 734 1 436  64 170 

Tekniska nämnden 31 688 885  32 573 

Miljö- och byggnadsnämnden 10 258 433  10 691 

Barn- och utbildningsnämnden 358 930 8 397 -575 366 752 

Omsorgsnämnden 327 348 7 960 2 600 337 908 

Kommunrevisionen 917 14   931 

Summa 793 225 19 145 2 025 814 395 

 

 

Större verksamhetsförändringar 

Nämnderna ska göra en beskrivning av större verksamhetsförändringar som beror på ökad 

volym, ändrad lagstiftning et cetera. Andra verksamhetsförändringar än ovan angivna ska 

finansieras genom omfördelningar inom nämndens ram. 

 

Verksamhetsmål  

Kommunfullmäktige beslutatar om mål för god ekonomisk hushållning för kommun och 

koncern. Kommunfullmäktige antar även övergripande mål för övriga verksamheter. Till målen 

finns indikatorer kopplade som mäter måluppfyllelsen. Förutom dessa mål antar 

kommunfullmäktige kvalitetsgarantier för olika verksamheter.  

 

Folkhälsa 

Tanums mål för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 

hälsa för hela befolkningen. Kommunfullmäktige har antagit folkhälsorådets 

utvecklingsområden: 

• Jämlik hälsa och hållbar utveckling 

• Barn och ungas uppväxtvillkor 

• Goda levnadsvanor 
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Nämnderna utgår från dessa utvecklingsområden och antar folkhälsomål. Dessa mål ligger 

till grund för folkhälsoinsatser inom nämndernas ansvarsområden. Folkhälsoarbetet ska 

årligen följas upp i Välfärdsbokslut. 

 

Personal 

Kommunfullmäktige har antagit målsättningar för ökad hälsa och att stärka 

kompetensförsörjningen. Varje nämnd har i uppdrag att i budgetförslaget redovisa åtgärder för 

ökad hälsa/minskad sjukfrånvaro och de kompetensförsörjningsplaner som nämnden tagit fram. 

Utöver detta ska andra väsentliga HR-frågor redovisas i nämndernas budgetförslag  

 

Miljö 

Tanums kommun har antagit en miljö- och klimatstrategi. Det övergripande mätbara målet för 

Tanums kommun är att kommunens utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 procent räknat 

från 2019 till 2024. Identifierade områden för åtgärder och mätbara delmål berör bland annat 

transporter, livsmedel, och energi. 

I nämndernas budgetförslag ska redovisas de åtgärder nämnderna ska vidta för att uppnå målen 

i miljö- och klimatstrategin. Miljö- och klimatstrategin följs upp löpande i samband med delårs- 

och årsbokslut.  

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighetsplanen visar vilka delar i kommunens tillgänglighet som ska prioriteras 2019–

2022. I sin budget behöver respektive nämnd eller bolag årligen planera för hur arbetet enligt 

tillgänglighetsplanen ska bedrivas och hur resurser för arbetet ska avsättas.  

Nämnden eller bolagets arbete med de åtgärder som planerats i budget utifrån 

tillgänglighetsplanen ska följas upp årligen i verksamhetsberättelsen. 

 

Disposition och/eller amortering av tidigare års överskott/underskott 

I de fall någon nämnd avser att under 2021 disponera väsentliga belopp ur nämndens 

balanserade överskott ska detta särskilt anges i nämndens budgetförslag. 

Nämnd som har ett balanserat underskott ska redovisa hur detta underskott ska amorteras enligt 

de bestämmelser som finns i kommunens ekonomiska styrprinciper. 

 

Investeringsäskanden 

Nämnderna ska göra en genomgång och omprövning av redan beslutade investeringar innan 

beslut tas om eventuellt nya investeringar. Varje nämnd ska redovisa vilka av de redan 

beslutade investeringsprojekten som kommer att senareläggas eller inte genomföras 

överhuvudtaget. 
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Budgetförslaget för 2021 ska dels innehålla samtliga investeringar som ska genomföras under 

2021, det vill säga både beräknad ombudgetering av tidigare beslutade investeringsprojekt och 

dessutom budgetering av nya investeringsprojekt. 

Nämnderna ska även redovisa investeringsprojekt för åren 2022 och 2023.  

För investeringsprojekt där genomförandet sker över flera år ska både den totala 

investeringsutgiften och den beräknade investeringsutgiften per år under genomförandetiden 

anges. 

Investeringsäskanden ska ske enligt de föreskrifter som anges i styrdokumentet ”Utveckling av 

investeringsprocessen” 

 

VA-ekonomi (Tekniska nämnden) 

Kommunen kommer de närmaste åren att göra stora investeringar i VA-anläggningar. 

Investeringarna kommer delvis att finansieras med ökade anslutnings- och brukningsavgifter. 

Tekniska nämnden ska i sitt budgetförslag redovisa följande uppgifter för VA-verksamheten: 

Investeringar  

Kapitalkostnader 

Förändrade drifts- och underhållskostnader 

Anslutningsavgifter 

Brukningsavgifter 

Behov av förändring av va-taxa (både anslutnings- och brukningsavgifter) 

Tekniska nämnden ska redovisa beräknade anslutningsavgifter för VA. Av redovisningen ska 

det framgå vilka områden anslutningsavgifterna avser samt eventuella investeringsutgifter som 

är förknippade med anslutningen. 

 

Samtliga uppgifter ska redovisas för åren 2021-2023.  

 

 

Tomtförsäljningar (Kommunstyrelsen) 

Kommunstyrelsen ska redovisa beräknade intäkter från tomtförsäljningar för åren 2021–2023. I 

förekommande fall ska exploateringskalkyler redovisas. 
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Underlag till budgetdokument 

Som underlag till det som blir kommunens budgetdokument för 2021 ska följande material 

lämnas in: 

En övergripande beskrivning av nämndens verksamheter per verksamhetsområde.  

Ett framtidsavsnitt för nämnden totalt som beskriver nämndens viktigaste utmaningar de 

närmaste åren. 

Resultaträkning per nämnd och verksamhetsområde från bokslut 2017 till bokslut 2019 samt 

budget 2020. Resultaträkning ska ha samma uppställning som avdelningsöversikten i 

årsredovisning 2019. 

 

TIDPLAN  
• 14 sep   Inlämning av nämndernas budgetförslag till ekonomikontoret 

• 23 sep  Budgetberedning 

• 30 sep   Budgetberedning/Överläggning med nämnder 

• 1 okt  SKL skatteprognos 

• 7 okt  Kommunstyrelsen, Delårsbokslut 

• 7 okt  Budgetberedning 

• 14 okt                Budgetberedning 

• 21okt   Budgetberedning/Majoritetsförslag budget 2021 

• 4 nov   Kommunstyrelsen, förslag till budget 2021 

• 30 nov   Kommunfullmäktige, beslut om budget 2021 
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BILAGA STYRDOKUMENT FÖR 

INVESTERINGSPROCESSEN 
 

Bakgrund 

 

Hög investeringsvolym 

Tanums kommun är för närvarande inne i en period med höga investeringar. Äldre 

investeringar behöver ersättas samtidigt som demografi och andra krav och omvärldsfaktorer 

ställer krav på nyinvesteringar. Under den senaste tioårsperioden, 2008–2017, uppgick 

kommunens investeringar till cirka 860 mkr. Investeringsplanen för åren 2018–2020 uppgår till 

cirka 500 mkr, till detta kommer ytterligare 90 mkr i beslutade men ej utförda investeringar. En 

hög investeringsvolym innebär påfrestningar på den kommunala ekonomin i form av ökade 

kostnader för räntor och avskrivningar samt ökade driftkostnader. Den nuvarande 

investeringsvolymen är så hög att en ökad upplåning är nödvändig. Den omfattande 

investeringsverksamheten ställer också stora krav på organisationen så att besluts- och 

genomförande process kan genomföras på ett bra sätt. 

Låg genomförandegrad 

Genomförandegraden av kommunala investeringar i Tanums kommun har på senare åren 

minskat och uppgick i bokslut 2017 till cirka 45 procent. Med genomförandegrad avses hur stor 

andel av beslutade investeringar som genomförts. Den låga genomförandegraden beror på flera 

faktorer, både brister i interna processer och externa faktorer som kan vara svåra för kommunen 

att påverka. En låg genomförandegrad kan medföra verksamhetsmässiga problem när 

investeringar förskjuts tidsmässigt men pekar också på problem i styrningen. 

Mark- och planberedskap 

En viktig förutsättning för att kunna möta behovet av nya verksamhetslokaler och andra 

anläggningar behöver kommunen ha tillgång till mark och översikts- och detaljplaner som 

möjliggör byggnation. 

Lokalförsörjningsplan 

En lokalförsörjningsplan behöver tas fram för att skapa nödvändig framförhållning vid 

lokalanskaffning. Planen ska omfatta samtliga verksamhetsområden. Ansvarig för framtagande 

av lokalförsörjningsplanen är tekniska nämnden. 

Obligatoriska förstudier 

Alltför många investeringsprojekt startas utan att det finns en tillräckligt detaljerad 

kravspecifikation som gör det möjligt att säkra investeringskalkyler samt avgöra behoven. 

Bristfälliga beslutsunderlag och kalkyler försvårar prioriteringar och skapar ekonomisk 

osäkerhet. 

Innan äskande om medel för investeringar i budget är möjligt ska en förstudie tas fram.  

Förstudier ska tas fram för alla investeringsprojekt överstigande tio mkr. 
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Förstudien ska innehålla: 

• Behovsinventering 

• Tidplan 

• Analys av mark- och planförutsättningar 

• Kravspecifikation 

• Kostnadsbedömning 

• Investeringsutgift 

• Driftkostnadskonsekvenser 

 

Förstudien ska beredas av den kommuncentrala lokalförsörjningsgruppen och godkännas av 

beställande nämnd och budgetberedningen innan medel äskas i investeringsbudgeten. 

Kostnaden för förstudier finansieras beställande nämnd, antingen inom budget eller genom 

särskilt anslag. 

 

Kategorisering av investeringar 

För att underlätta prioritering av investeringar i budgetprocessen ska alla investeringar 

kategoriseras enligt följande modell: 

Huvudgrupper 

1. Taxefinansierad verksamhet 

2. Exploateringsverksamhet 

3. Skattefinansierad verksamhet 

 

Undergrupper 

a. Investeringar som är värdesäkrande och/eller ger kostnadsbesparingar  

b. Tvingande investeringar 

c. Investeringar i pågående projekt eller följdinvesteringar 

d. Investeringar till följd av demografiska effekter 

e. Strategiska investeringar 

 

Tillförlitliga kalkyler 

Kalkyler för investeringar ska vara väl genomarbetade och förutom beräknad investeringsutgift 

också innehålla tidplan, beräknade driftkostnader. Kalkylerna ska baseras på relevanta 

förutsättningar för det aktuella investeringsprojektet. Avstämning ska göras mot andra 

jämförbara investeringsprojekt. Samtliga kostnadsberäkningar görs utifrån aktuell 

marknadssituation och prisbild. 

 

Organisation 

I investeringsprocessen gäller följande ansvarsfördelning: 
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Kommunfullmäktige 

• Beslutat om investeringsbudget och investeringsplan 

• Beslutat om lokalförsörjningsplan 

• Beslutar om borgensramar för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen 

• Bereder investeringsärenden till kommunfullmäktige 

• Godkänner förstudier avseende investeringsprojekt (budgetberedning) 

• Beslutat om framtagande och prioritering av detaljplaner 

• Tar fram förslag och underlag för investeringar för de verksamhetsområden 

kommunstyrelsen ansvarar för 

Tekniska nämnden 

• Samordningsansvar för samtliga lokalfrågor 

• Genomförandeansvar för alla investeringar i lokaler och anläggningar som 

kommunen ansvarar för 

• Tar fram förslag till lokalförsörjningsplan 

• Beslutar om underhållsplaner 

• Tar fram förslag och underlag för investeringar för de verksamhetsområden tekniska 

nämnden ansvarar för 

Övriga nämnder 

• Tar fram förslag och underlag för investeringar för de verksamhetsområden 

respektive nämnd ansvarar för 

• Ansvarar för behovsanalyser för investeringar inom nämndens områden 

• Initierar att förstudie startas 

• Förslår beslut utifrån förstudie 

Tanums Bostäder AB 

• Beslutar om egna investeringar enligt de regler som anges i bolagsordning och 

ägardirektiv för bolaget 

Tanums Hamnar AB 

• Tar fram förslag och underlag för investeringar för hamnanläggningar bolaget 

förvaltar för Tanums kommun 
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Lokalförsörjningsgrupp 

För alla investeringar i lokaler ska det bildas en styrgrupp och arbetsgrupp för investeringen. 

(Gäller både investeringar som utförs i egen regi och lokaler som anskaffas genom inhyrning 

etc.) 

Styrgruppen ska bestå av politiker från kommunstyrelsen, tekniska nämnden och ansvarig 

verksamhetsnämnd. 

Tekniska nämnden svarar för samordning av gruppens arbete. Tekniska nämndens ordförande 

är ordförande i styrgruppen. 

Styrgruppen ansvarar för beredning av alla större lokalförsörjningsärenden. 

Arbetsgruppen består av tjänstemän från tekniska kontoret, kommunstyrelseförvaltningen och 

ansvarig verksamhetsförvaltning. 

Arbetsgruppens arbete samordnas av tekniska chefen. 

Arbetsgruppen ansvarar för framtagande av underlag till styrgruppen. 

 

Rapportering 

Rapportering om investeringsverksamheten ska ske i samband med den verksamhetsmässiga 

och ekonomiska uppföljningen som görs per februari, april, juni, oktober och i årsbokslut. 

Rapportering ska ske till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och ansvarig 

verksamhetsnämnd. 

 

Projektprocess större investeringar 

1. Lokalförsörjningsplan fastställs av kommunfullmäktige 

2. Lokalbehov identifieras i en verksamhet 

3. Förstudie initieras av beställande nämnd 

4. Lokalförsörjningsgrupp tar fram förslag till beslut utifrån förstudie 

5. Beslut utifrån förstudie i beställande nämnd och i budgetberedningen 

6. Fortsatt utredning utifrån förstudie 

7. Begäran om investeringsmedel (från verksamhetsansvarig nämnd) 

8. Beslut om investeringsmedel i kommunfullmäktige 

9. Beslut om organisation för genomförande 

10. Genomförande 

11. Rapportering, slutredovisning 



 

 Tanums kommun Protokoll 13 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2020-06-22  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 85 KS 2020/0003-903 

Finansrapport per den 30 april 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Finansrapport ska upprättas och lämnas till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige varje tertial, enligt de riktlinjer som kommunstyrelsen 

antagit för likviditetsförvaltning och finansiering.  

  

Finansrapport för perioden januari till april har upprättats. Kommunens 

medelränta på låneskulden uppgår till 1,95 %, medan medelräntan för 

koncernen uppgår till 1,76 % Under perioden har kommunens låneskuld till 

kreditinstitut ökat med 35 mkr. Koncernens låneskuld till kreditinstitut har 

ökat med 60 mkr. Avstämning visar att riktlinjerna enligt finanspolicyn 

följs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2020 

Finansrapport för perioden januari till april 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga finansrapporten till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Akten  



 

 

 

TANUMS KOMMUN 
Finansrapport per 2020-04-30 
 

  

 

  

FINANSRAPPORT 
Januari-april 2020 
 
Samhällsekonomi 
I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till följd 
av corona-pandemin På global nivå syns ett brant fall i produktion, inkomster och sysselsättning. 
Priser på råvaror och energi har fallit kraftigt. Däremot har inte krisens påverkan på räntor varit 
särskilt stor. Efterfrågefallet sker mer eller mindre parallellt för det stora flertalet av länder och 
regioner. Svensk BNP beräknas falla med cirka fyra procent under 2020. 
Den kraftiga nedgången i sysselsättningen som beräknas ske i år medför att andelen arbetslösa 
beräknas stiga med minst två procentenheter. Andelen arbetslösa antas ligga kvar på en hög nivå 
under hela 2020 och 2021 
 
Ränteutveckling 
Efter att höjt styrräntan under 2018 till 2,50 procent sänkte den amerikanska centralbanken FED 
under 2019 sin styrränta till 1,75 procent. Till följd av corona-krisen genomförde FED kraftiga 
räntesänkningar i början av 2020. Efter den senaste sänkningen har USA en nollränta. Den 
Europeiska centralbanken (ECB) har hållit sin styrränta oförändrad (0,00 procent) sedan början 
på 2016. Flera andra av världens centralbanker har genomfört räntesänkningar under 2020. 
Utöver räntesänkningar har både riksbanker och regeringar beslutat om kraftiga 
stimulansåtgärder. 
Den svenska Riksbanken beslutade i januari 2019 att höja reporäntan med 0,25 procentenheter 
till -0,25 procent.  Det var första gången sedan 2011 som Riksbanken höjde räntan. Riksbanken 
höjde i januari 2020 styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter till 0,00 procent. 
Efter Riksbankens räntehöjning i december har marknadsräntorna rört sig endast marginellt. 
Tremånadersräntan har legat kring 0,20–0,30 procent medan femårsräntan legat kring 0,10–0,20 
procent. Räntekurvan är för närvarande väldigt flack, det skiljer bara cirka 15 räntepunkter 
mellan den rörliga tremånadersräntan och en tioårig bunden ränta. Både den korta och långa 
räntan förväntas ligga kvar på låga nivåer under flera år framåt.   
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LIKVIDITET       
 

        

       

       

       

       

       

       

Likviditetsutveckling 2020 tkr       
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Likvid ställning       

Belopp tkr jan feb mar apr jan-apr  
       

Ingående saldo 4 689 38 063 37 962 -1 986 4 689  
Inbetalningar 162 870 88 731 86 121 103 947 441 669  
Utbetalningar -129 496 -88 832 -126 069 -113 156 -457 553  

Utgående saldo 38 063 37 962 -1 986 -11 195 -11 195   

       

Placering av likviditet    Löptid placeringar  
Belopp tkr    Belopp tkr  
Likviditeten var placerad 30/4 2020      
       

Placering Belopp   Löptid Belopp Andel 

Kassa och dagskassor 18   Dagslån 18 206 100,0% 

Postgiro 376      

Bank -11 589      

Bank (del i koncernkonto) 29 400      

Total 18 206   Total 18 206 100,0% 

       

Placeringar januari-april 2020       

Belopp tkr       

Värdepapper Belopp   Period  Ränta 

Dagslån (genomsnitt) 17 665   

20200101-
20200430  0,00% 

Kommunens egna likviditet uppgick till -11,2 mkr per den 30 april.  Likviditeten har minskat under 
perioden januari till april 2020 med 15,9 mkr. Orsaken är framförallt utbetalning av förra årets 
intjänade pensioner, samt utbetalning av köpta gymnasieplatser för vårterminen. Under januari till 
april har 35 mkr tagits upp i nya lån. 
Kommunens likviditet inkl bolagens andel av koncernkontot uppgick till 18,2 mkr. Tanums Bostäders 
andel av koncernkontot uppgick till 22,9 mkr. Tanums Hamnars andel av koncernkontot uppgick till 
6,5 mkr.                                                                      
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Nyckeltal i skuldportföljen för Tanums kommun 
 

 
2020-04-30 2019-12-31 

Utestående balans lån 585 560 000 550 560 000 

Utestående balans derivat  375 000 000 375 000 000 

Snittränta 1,95% 2,19% 

Räntebindning (i år) 3.39 år 2.91 år 

Räntebindning andel < 1 år i % 24.01% 30.88% 

Kapitalbindning 3.82 år 3.38 år 

Kapitalbindning andel < 1 år i % 9.29% 13.62% 
 

Fördelningar av Långivare och Derivatmotparter 
Största långivaren är-Kommuninvest-som har en andel på-74%. 
Näst störst är-Nordic Investment Bank-med en andel-26%. 

 2020-04-30 

Långivare Lån Andel i %  Antal Lån 

Kommuninvest 435,560,000 74.38% 13 st 

Nordic Investment Bank 150,000,000 25.62% 4 st 

Summa 585 560 000  17 st 
 

 

 2020-04-30 

Motpart Derivat Antal derivat 

SEB 285 000 000 7 st 

Swedbank 90 000 000 8 st 

Summa  375 000 000   15 st 

 
 
 Förändringar i portföljen 
 Förändringar lån i portföljen under perioden 1 januari-30 april 2020 
Lån 

Kreditgivare Instrument  Datum  Nominellt belopp Ränta vid periodslut  Kapitalförfall 

Kommuninvest 73328 Lån 2015-02-27 -30 000 000 0,339% 2020-01-22 

Kommuninvest 117063 Lån  2019-10-21 -45 000 000 0,308% 2020-04-21 

Kommuninvest 120036 Lån  2020-01-22 30 000 000 0,600% 2025-01-22 

Kommuninvest 120037 Lån 2020-01-22 35 000 000 0,800% 2027-01-22 

Kommuninvest 122813 Lån 2020-04-21 15 000 000 0,430% 2023-11-13 

Kommuninvest 122814 Lån 2020-04-21 30 000 000 0,450% 2023-11-13 

Summa förändring lån   35 000 000   

 

 
Derivat 
 Inga förändringar i portföljen vad gäller Derivat under perioden 1 januari-30 april 2020. 
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Kapitalbindning och räntebindning 

Grafen nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.  
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Finanspolicy uppföljning  
Avstämning riktlinjer enligt finanspolicy Status Kommentar 

Lånefinansiering sker från godkända motparter OK Kommuninvest, NIB 

Andelen kort räntebildning förfall (inom 1år) skall 
begränsas till max 50% inom 1 år. 

OK 
16% 

Den genomsnittliga räntebindningen(lån+derviat) 
skall variera inom intervallet 2-5 år. 

OK 
3,39% 

Andelen kort kapitalbindning skall (förfall inom 1år) 
begränsas till max 40% inom 1 år.   

OK 
10% 

Den genomsnittliga kapitalbindning skall överstiga 2 
år och ha en god spridning av förfall.  

OK 
3,82% 

Räntebindningen bör inte överstiga 10 år för enskilt 
lån eller derivat. 

OK 
2027 

Ingångna derivat med tillåtna motparter och 
nettovolym ej överstigande summan av 
underliggande lån.  

OK 
83% av rörliga lån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR7pTt8bPMAhWHUhQKHU-8C5AQjRwIBw&url=http://www.tedacthuset.se/hyresgaester&psig=AFQjCNGqZFEZGRv9SRs-it2FFpRDYz_Hcw&ust=1462020686219916


 

 

 

TANUMS KOMMUN 
Finansrapport per 2020-04-30 
 

  

 

 

KONCERNEN       
       

LIKVIDITET 

 

     
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Likviditetsutveckling 2020, mkr       

Likviditetsutveckling 2020, mkr      
 

  

 

     

       

       

       

       

       

       

Likvid ställning       
Belopp tkr jan feb mar apr jan-apr  
Ingående saldo 14 850 41 608 73 331 30 720 14 850  
       

Utgående saldo 41 608 73 331 30 720 18 284 18 284  
       
Placering av likviditet    Löptid placeringar  
Belopp tkr    Belopp tkr  
Likviditeten var placerad 30/4 2020      
       
Placering Belopp   Löptid Belopp Andel 

       
Kassa 22   Dagslån 18 284 100,0% 

Postgiro 450      
Bank 17 812      
Total 18 284   Total 18 284 100,0% 

       
Placeringar januari-april 2020       
Belopp tkr       
Värdepapper Belopp  Period   Ränta 

Dagslån (genomsnitt) 40 825  20200101-20200430 0,00% 
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IB jan feb mars april

Utfall

Koncernens likviditet ökade under perioden januari till april 2020 med 3,4 mkr. Nyupplåning har 
gjorts med 60,0 mkr, varav 35,0 mkr kommunen och 25,0 mkr Tanums Bostäder AB.  
Kommunens likviditet minskade med 15,9 mkr, vilket framförallt beror på utbetalning av intjänade 
pensioner samt köpta gymnasieplatser.  
Tanums Hamnars AB likviditet ökade med 7,3 mkr , vilket främst beror på fakturering av 
båtplatsavgifter i början av året. Tanums Bostäders AB likviditet ökade med 12,0 mkr, vilket beror 
på upptagning av nya lån med totalt 25,0 mkr avseende pågående nybyggnation av lägenheter i 
Grebbestad. 
Likviditeten uppgick till 18,3 mkr per den 30 april. Likviditeten har varit placerad på bank och 
kassa. Av koncernens likviditet uppgick kommunens andel till -11,2 mkr. THAB:s och TBAB:s andel 
uppgick till 6,5 mkr respektive 23,0 mkr.   
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TANUMS KOMMUN 
Finansrapport per 2020-04-30 
 

  

 

 

Nyckeltal i skuldportfölj för Koncernen  
 

 
2020-04-30 2019-12-31 

Utestående balans lån 1 062 440 000 1 002 440 000 

Utestående balans derivat 670 000 000 670 000 000 

Snittränta 1,76% 1.91% 

Räntebindning (i år) 3.30år 2.95 år 

Räntebindning andel < 1 år i % 26.36% 32.72% 

Kapitalbindning 3.44 år 3.12 år 

Kapitalbindning andel < 1 år i % 14.74% 18.45% 
 

 
 

Fördelningar av Långivare och Derivatmotparter 
Största långivaren är-Kommuninvest-som har en andel på-93%.  
Näst störst är-Nordic investment bank med en andel på 7%. 
 

 
 2020-04-30 

Långivare Lån Andel i %  Antal Lån 

Kommuninvest 912,440,000 93.58% 32 st 

Nordic Investment Bank 150,000,000 6.42% 4 st  

Summa 1 062 440 000  36 st 

 

 

 

 2020-04-30 

Motpart Derivat Antal derivat 

SEB 465 000 000 16 st 

Swedbank 190 000 000 11 st 

Nordea 15 000 000 1 st 

Summa  670 000 000    28 st 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR7pTt8bPMAhWHUhQKHU-8C5AQjRwIBw&url=http://www.tedacthuset.se/hyresgaester&psig=AFQjCNGqZFEZGRv9SRs-it2FFpRDYz_Hcw&ust=1462020686219916


 

 

 

TANUMS KOMMUN 
Finansrapport per 2020-04-30 
 

  

 

 

Förändringar i portföljen 
 Förändringar lån i portföljen under perioden 1 januari -30 april 2020. 
Lån 
 
 

Kreditgivare Instrument  Datum  Nominellt belopp Ränta vid periodslut  Kapitalförfall 

Tanums Kommun      

Kommuninvest 73328 Lån 2015-02-27 -30 000 000 0,339% 2020-01-22 

Kommuninvest 117063 Lån  2019-10-21 -45 000 000 0,308% 2020-04-21 

Kommuninvest 120036 Lån  2020-01-22 30 000 000 0,600% 2025-01-22 

Kommuninvest 120037 Lån 2020-01-22 35 000 000 0,800% 2027-01-22 

Kommuninvest 122813 Lån 2020-04-21 15 000 000 0,430% 2023-11-13 

Kommuninvest 122814 Lån 2020-04-21 30 000 000 0,450% 2023-11-13 

      

Tanums Bostäder      

Kommuninvest 120959  2020-02-17 50 000 000 0,267% 2020-05-18 

Kommuninvest 120958 Lån 2020-02-17 25 000 000 0,610% 2026-02-04 

Kommuninvest 121813 Lån 2020-03-19 30 000 000 0,320% 2025-05-12 

Kommuninvest 109338 Lån 2019-03-12 -50 000 000 0,178% 2020-02-17 

Kommuninvest 86787 Lån  2017-04-11 -30 000 000 0,420% 2020-03-19 

Summa förändring lån            60 000 000   

 
 

Derivat 
 Inga förändringar i portföljen vad gäller Derivat under perioden 1 januari-30 april 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lån 
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TANUMS KOMMUN 
Finansrapport per 2020-04-30 
 

  

 

 

 
Kapitalbindning och räntebindning 

Grafen nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.  
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 Tanums kommun Protokoll 14 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2020-06-22  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 86 KS 2020/0396-351 

Övertagande Väghållaransvar, avtal med Trafikverket 

Sammanfattning av ärendet 

Skapandet av kommunens väghållningsområde innebär att de statliga 

vägområden och vägar som anges i detta avtal övergår till Tanums kommun. 

Vid övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt väganordningar, 

inklusive broar, GC, murar, belysning m.m. för de gator och vägar som 

kommunen övertar inom det nya väghållningsområdet. 

Tanums kommun övertar och ansvarar för drift och underhåll för följande 

vägar: 

  

Grebbestad 

• Väg 1008 går från väg 163 till korsning Tärnegatan, kallad Övre 

Långgatan ca 1384 m 

• Väg 1009 går från Sövallsvägen/1010 och fortsätter ut till Sövalls 

Camping, kallad Sövallsvägen, ca 1500 meter 

• Väg 1010 går från väg 163 till havet, kallad Sövallsvägen, ca 2329 

m 

• Väg 1011 går från väg 1012 till korsning Månkullevägen, kallad 

Grönemadsvägen, ca 1653 m,  

Väg 1012 från korsning väg 163 till korsning väg 1013, kallad 

Havstenssundsvägen, ca 1402 m 

  

Fjällbacka 

Väg 916 från Föreningsgatan/917 till Sälvik, kallad Sälviksvägen, ca 531 m 

Väg 917 ringväg runt Vettebergen, kallad Föreningsgatan, ca 2895 m 

Väg 917.1 knyter samman väg 917 runt Vettebergen, kallad Allégatan, ca 

372 m 

Väg 918 från väg 917 till väg 163, kallad Norra amngatan/Dinglevägen, ca 

538 m 

  

Hamburgsund 

Väg 905 från Hamnplanen mot Hökebacken, kallad Strandvägen, ca 1226 m 

  

Trafikverket iståndsätter vägarna inför övergången och då ses beläggning, 

diken, trummor och andra väganordningar över. Vägen ska ha ett 

tillfredställande skick för allmän samfärdsel för liknande vägar i liknande 

områden, det innebär att Trafikverket ej utför standardhöjande åtgärder vid 

överlämning av väghållningen. En syn är genomförd 2019 och då var 

parterna överens om åtgärderna. 



 

 Tanums kommun Protokoll 15 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2020-06-22  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till avtal har upprättats mellan Tanums kommun och Trafikverket 

om förslag till skapande av nytt kommunalt väghållningsområde för Tanums 

kommun. 

Beslutsunderlag 

Avtal  

Tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2020 

Yrkanden 

Liselotte Fröjd (M) föreslår bifall till beredningsförslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

 

att godkänna förslaget till avtal mellan Tanums kommun och Trafikverket 

  

att delegera till kommunstyrelsen att göra mindre justeringar i avtalet  



Ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2017/113289 2020-05-05 

Ert ärendenummer Sidor 

 1(4) 

 

Trafikverket 

405 33 Göteborg 

Besöksadress: Drottninggatan, 

Odenhuset, Trollhättan 

 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Lena Kammefors 

Planering, Utredning 

Trafikverket Region Väst 
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Tanums kommun 

 

457 81 Tanumshede 

Kopia till: 

Ärendemottagningen 
Box 810 
781 28 Borlänge 

Avtal om förslag till skapande av nytt kommunalt väghållningsområde för 
Tanums kommun, Västra Götalands län 
Tanums kommun är en expansiv och attraktiv kommun med omfattande exploatering i bland annat Grebbestad, 
Fjällbacka och Hamburgsund. Vid en exploatering i Grebbestad där möjlighet för ca 700 nya bostäder, uppkom 
diskussioner gällande de statliga vägarna inom planlagda områden. Dessa är inte en statlig angelägenhet, utan en 
kommunal angelägenhet. Samtal har sedan fortsatt gällande Fjällbacka och Hamburgsund där exploateringar 
tagits fram/tas fram för ca 150 nya bostäder i Fjällbacka och ca 100 nya bostäder i Hamburgsund. Trafikverket 
Region Väst föreslår då att Tanums kommun blir egna väghållare genom att skapa ett helt nytt kommunalt 
väghållningsområde för kommunen, med Grebbestad som centralort då det är den orten som har flest invånare i 
kommunen. Förslaget är att också skapa en satellit i centrala Fjällbacka och ett skelett i Hamburgsund. Tanums 
kommun är ej egna väghållare enligt Väglagen sedan tidigare. Förslag till skapande av kommunalt 
väghållningsområde i Tanums kommun skall främja en rationell väghållning med rätt avgränsat vägnät, bilaga 
1,2,3 och 4. 

• Beslut att utse en kommun till väghållare enligt 5 § (Väglag 1971:948) 2 kap 2 § (Vägförordningen 
2012:707) fattas av Regeringen, efter beredning av Juridik och Planprövning, Trafikverket. 

• Ett beslut om ändrad väghållning i enlighet med intentionerna i detta avtal fattas inte av Trafikverket utan 
att Kommunfullmäktige i Tanums kommun har godkänt avtalet.  

• Mellan väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst (org. nr 202100-6297), nedan kallad 
Trafikverket och Tanums kommun (org. nr 212000-1348), nedan kallad Kommunen, har följande avtal 
träffats. 

Avtalets omfattning   

I avtalet regleras 

• Förslag till nytt väghållningsområde för Kommunen framgår av karta bilaga 1, 2, 3 och 4 mellan 
Trafikverket och Kommunen. 

• Tidpunkt för kommunens övertagande av väghållningsansvaret för vägarna i Grebbestad, Fjällbacka och 
Hamburgsund i Kommunen är den dag Regeringens beslut erhåller laga kraft. 
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Trafikverket 

405 33 Göteborg 

Besöksadress: Drottninggatan, 

Odenhuset, Trollhättan 

 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Lena Kammefors 

Planering, Utredning 

Trafikverket Region Väst 
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Trafikverkets åtagande  

Normalt sett iståndsätter Trafikverket vägen/vägarna inför övergången och då ses beläggning, diken, trummor 

och andra väganordningar över. Vägen skall ha ett tillfredställande skick för allmän samfärdsel för liknande vägar i 

liknande områden, det innebär att Trafikverket ej utför standardhöjande åtgärder vid överlämning av 

väghållningen. En syn är genomförd 2019 och då var parterna överens om åtgärderna. 

Kommunens åtagande 

Kommunen övertar och ansvarar för drift och underhåll för: 

Grebbestad: 

• Väg 1008 går från väg 163 till korsning Tärnegatan, kallad Övre Långgatan ca 1384 meter, BK 2 

• Väg 1009 går från Sövallsvägen/1010 och fortsätter ut till Sövalls Camping, kallad Sövallsvägen, ca 1500 

meter, BK 1 

• Väg 1010 går från väg 163 till havet, kallad Sövallsvägen, ca 2329 meter, BK 1 

• Väg 1011 går från väg 1012 till korsning Månkullevägen, kallad Grönemadsvägen, ca 1653 m, BK 1 

• Väg 1012 från korsning väg 163 till korsning väg 1013, kallad Havstenssundsvägen, ca 1402 m, BK 1 

Fjällbacka – satellit 

• Väg 916 från Föreningsgatan/917 till Sälvik, kallad Sälviksvägen, ca 531 m, BK 1 

• Väg 917 ringväg runt Vettebergen, kallad Föreningsgatan, ca 2895 m, BK 1 

• Väg 917.1 knyter samman väg 917 runt Vettebergen, kallad Allégatan, ca 372 m, BK 1 

• Väg 918 från väg 917 till väg 163, kallad Norra Hamngatan/Dinglevägen, ca 538 m, BK 1 

Hamburgsund – skelett 

• Väg 905 från Hamnplanen mot Hökebacken, kallad Strandvägen, ca 1226 m, BK 1 

Övertagandet som föreslås omfattar vägar inom planlagda tätorterna Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund 

om ca 13,8 km genom att skapa ett nytt väghållningsområde för Kommunen med satellit och skelett, vilket 

framgår av bilaga 1, 2, 3 och 4. 

Övertagande jämte väghållningsansvar och väghållningsområde för drift 
och underhåll samt förbättring 

Förslag till nytt väghållningsområde för Kommunens expansiva tätorter, jämte karta bilaga 1, 2, 3 och 4 kommer 

att översändas till kommunen för yttrande och antagande av Kommunfullmäktige. Varefter materialet sänds till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län för yttrande. Slutligen sänds det till nationella Trafikverkets Juridik och 

Planprövning där de bereder ärendet varefter det översänds till Regeringen för beslut. 

 Vid övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt väganordningar, inklusive broar, GC, murar, belysning 

m.m. för de gator och vägar som kommunen övertar inom det nya väghållningsområdet.  

Skapandet av kommunens väghållningsområde medför att vägområde och de vägar som nu är aktuella övergår till 

Tanums kommun när beslutet om nytt väghållningsområde och förändrad väghållning erhåller laga kraft. 
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Trafikverket 

405 33 Göteborg 

Besöksadress: Drottninggatan, 

Odenhuset, Trollhättan 

 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Lena Kammefors 

Planering, Utredning 

Trafikverket Region Väst 
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Ansvarsbegränsning 

Tanums kommun övertar helt ansvaret för de aktuella vägarna inklusive dess samtliga väganordningar, enligt 

ovan och kan inte rikta ytterligare krav mot Trafikverket under förutsättning att: 

• Avtalet om förändrad väghållning undertecknas av båda parter och godkänns av kommunfullmäktige i 
Tanums kommun. 

• Beslut om nytt kommunalt väghållningsområde av Regeringen med förändrad väghållning erhåller laga 
kraft.  

Ikraftträdande 

För åtgärder som kommunen vidtar på berörda statliga vägar före beslutet om nytt väghållningsområde med 

ändrad väghållning får laga kraft ska särskilt avtal tecknas med Trafikverket. 
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Trafikverket 

405 33 Göteborg 

Besöksadress: Drottninggatan, 

Odenhuset, Trollhättan 

 

Texttelefon: 010-123 50 00 
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trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Lena Kammefors 

Planering, Utredning 

Trafikverket Region Väst 
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Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av Kommunfullmäktige i Tanums kommun. 

 

Av detta avtal är två (2) exemplar upprättade och utväxlade. 

 

Göteborg 2020- Tanumshede 2020- 

  

__________________________ ___________________________ 

För Trafikverket Region Väst 

Jörgen Einarsson 

Regional Direktör 

För Tanums Kommun 

Liselotte Fridh 

Kommunstyrelsens Ordförande 

 

 

 ___________________________ 

För Tanums Kommun 

Ulf Ericsson 

Kommunchef 
 

  

 
 

  

 

  

Bilaga   1, Översikt Tanums kommun och dess förslag till nytt väghållningsområde 

Bilaga 2, Karta Grebbestad 

Bilaga  3, Karta satellit Fjällbacka  

Bilaga 4, Karta skelett Hamburgsund  



 

 Tanums kommun Protokoll 16 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2020-06-22  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 87 KS 2020/0407-210 

Markköp, del av Flig 1:6 (planområdet Flig) 

Sammanfattning av ärendet 

Ägarna till fastigheten Flig 1:6 har arbetat fram förslag till ”Detaljplan för 

del av Flig 1:6 m.fl.”. Detaljplanen möjliggör utbyggnad av 25 nya 

villatomter inom Flig 1:6 och kompletterande byggrätt för ytterligare en 

tomt, tillhörande tillfartsväg, gång- och cykelväg, parkeringar, 

dagvattenanordningar, lekplats och naturmark. 

 

Planen förväntas antas vid Miljö- och byggnadsnämndens möte i juni 2020. 

Planområdet innefattar även planlagd infartsväg inom kommunens fastighet 

Fjällbacka 176:124 samt en privatägd fastighet. 

  

Kommunen erbjuds nu köpa planområdet för 10 350 000 kronor. Därav är 

10 miljoner kronor för del av Flig 1:6 och 350 000 kronor för vägområde 

inom Fjällbacka 175:23. Det senare förvärvet genomförs som transportköp. 

  

De totala kostnaderna för områdets utbyggnation fram till försäljningsbara 

tomter exklusive köpeskillingen har beräknats till ca 20 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-31 

Förslag till köpekontrakt med bilagor  

Yrkanden 

Liselotte Fröjd (M) föreslår bifall till beredningsförslaget.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna förslag till köpekontrakt 

 

 

att köpet finansieras ur eget kapital 

 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra köpet 

 

 



 

 Tanums kommun Protokoll 17 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2020-06-22  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutet skickas till 

Mark- och exploateringsingenjören  



 

 Tanums kommun Protokoll 18 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2020-06-22  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 88 KS 2020/0425-731 

Anmälningsärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrande (LSS) 2019, ej verkställda beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har lämnat in redovisning över ej verkställda beslut enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) 16 kap och Lagen om stöd och service (LSS) till 

vissa funktionshindrade.  

  

Kommunens omsorgsnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre 

månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats 

har avbrutits eller inte verkställts på nytt inom tre månader. Redovisningen 

avser kvartal 1 2020. 

Beslutsunderlag 

Ej verkställda beslut kvartal 1 

Omsorgsnämndens protokoll den 28 maj 2020, § 62 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att förklara redovisningen anmäld 

Beslutet skickas till 

Omsorgsnämnden  



 

 Tanums kommun Protokoll 19 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2020-06-22  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 89 KS 2020/0283-163 

Anmälan av krisledningsnämndens beslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Krisledningsnämndens protokoll § 6 från 20 maj och § 7 3 juni 2020 

anmäls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att förklara krisledningens protokoll anmälda 




