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Delar av de nya bostäderna och innergården på Håkebacken i Fjällbacka. Här har 
Tanums Bostäder AB byggt tolv ägarlägenheter. Detta är ett av två nya bostadsområden 
som Tanums Bostäder färdigställt i Fjällbacka under 2014.
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DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2014
Belopp i mkr Tanums kommun
RESULTATRÄKNING 1408 1308
Verksamhetens intäkter (not 1) 139,6 126,4
Verksamhetens kostnader (not 2) -490,0 -454,1
Avskrivningar (not 3) -30,5 -28,5
Verksamhetsresultat -380,8 -356,2
Skatteintäkter (not 4) 310,6 301,5
Generella statsbidrag (not 5) 95,9 84,2
Finansnetto (not 6) -6,8 -7,9
Periodens resultat 18,8 21,6

KASSAFLÖDESRAPPORT 1408 1308
Årets resultat 18,8 21,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster (not 7) 26,6 26,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 45,4 48,3
Ökning/minskning av korta fordringar 15,4 2,3
Ökning/minskning förråd och varulager -6,9 0,5
Ökning/minskning korta skulder 7,2 -0,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 61,1 50,6
Investering i materiella tillgångar -48,8 -34,4
Försäljning av materiella tillgångar 7,6 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -41,2 -34,4
Nyupptagna lån 140,0 20,0
Amortering av långfristiga skulder -170,0 -20,0
Övrig finansiering 1,8 -1,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28,2 -1,1
Årets kassaflöde -8,3 15,2
Likvida medel vid årets början 39,2 35,9
Likvida medel vid periodens slut 30,9 51,1

BALANSRÄKNING 1408 1312
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar:  
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 791,3 780,3
Maskiner och inventarier 11,5 11,8
Finansiella anläggningstillgångar 30,6 29,4
Summa anläggningstillgångar 833,3 821,5
Omsättningstillgångar:  
Fordringar (not 8) 78,4 93,7
Lager 7,1 0,2
Kassa och bank (not 9) 30,9 39,2
Summa omsättningstillgångar 116,4 133,1
SUMMA TILLGÅNGAR 949,7 954,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  
Eget kapital 360,7 350,0
-varav Resultatutjämningsreserv 15,0 15,0
Justering, emission 1,2 1,6
Årets resultat 18,8 9,0
Summa eget kapital (not 10) 380,7 360,7
Avsättningar (not 11) 28,2 32,2
Skulder  
Långfristiga skulder (not 12) 417,6 445,8
Kortfristiga skulder (not 13) 123,2 116,0
Summa skulder 540,8 561,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 949,7 954,6

Soliditet 40,1% 37,8%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 12,0% 9,8%
Pensionsförpliktelser före 1998 264,0 267,0
Borgensåttagande 265,4 235,4



KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har ökat med 9 perso-
ner sedan årsskiftet och uppgick per 30 juni 
till 12 312 personer. Arbetslösheten i Tanum 
inklusive arbetsmarknadsåtgärder är i princip 
oförändrad, 3,3 procent av den totala befolk-
ningen, jämfört med samma period 2013. 

KONCERNSTRUKTUR
Koncernen består av kommunen och två 
helägda kommunala aktiebolag, Tanums 
Bostäder AB, för ägande och förvaltning av 
hyresbostäder samt Tanums Hamnar AB, för 
drivande av hamnverksamhet. Kommunen 
äger även 20,6 procent av renhållningsbola-
get RAMBO AB 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Kommunen tillämpar i allt väsentligt samma 
redovisningsprinciper för delårsrapporter 
som i årsredovisningen.

RESULTATANALYS
Intäkter
Kommunens verksamhetsanknutna intäkter 
uppgår till 139,6 mkr vilket är en ökning 
med 13,2 mkr jämfört med samma period 
förra året. Detta förklaras främst av ökade 
intäkter för flyktingmottagande, reavinster 
samt tomtförsäljning. De verksamhetsan-
knutna intäkterna täcker 28,7 procent av 
kommunens verksamhetskostnader exklusi-
ve avskrivningar, vilket är 0,9 procentenheter 
mer än samma period förra året.

Kostnader
Bruttokostnaderna för kommunens verk-
samhet uppgår till 490,0 mkr. Kostnaderna 
ökar med 35,8 mkr jämfört med samma 
period 2013 vilket motsvarar 7,9 procent. 
Kostnadsökningen beror främst på volym-
ökningar inom omsorgsverksamheten. 
Skatteintäkter och statsbidrag ökar med 5,4 
procent. En hållbar ekonomi på lång sikt 
förutsätter att kostnaderna inte ökar mer än 
skatteintäkter och statsbidrag.

Verksamhetsresultat
Kommunens verksamhetsresultat uppgår till 
-380,8 mkr och har försämrats med 24,6 mkr 
(6,9 procent). Som andel av skatteintäkter 
och statsbidrag uppgår verksamhetsresultatet 
till 93,7 procent, 1,3 procentenheter högre än 
samma period förra året.

Skatteintäkter
Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar 
med 20,8 mkr jämfört med samma period 
2013 och uppgår till 406,5 mkr. Ökningen 
av skatteintäkterna förklaras främst av ökat 
skatteunderlag. Statsbidragen ökar med 11,7 
mkr och föklaras främst av minskad avgift 
för kostnadsutjämning. Kommunens utdebi-
tering uppgår 2014 till 21,56 kronor. 

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgår till -6,8 mkr 
jämfört med -7,9 samma period 2013. Som 

andel av skatteintäkter och generella statsbi-
drag uppgår finansnettot till 1,7 procent.
Genomsnittsräntan på kommunens låneskuld 
är 3,84 procent och räntebindningen är 6,28 år.

Periodens resultat
Periodens resultat uppgår för kommunen 
till 18,8 mkr vilket är en försämring med  
2,7 mkr jämfört med samma period 2013.

Resultatnivån förklaras främst av reavinst 
vid försäljning av anläggningstillgång.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
För Tanums kommun är god ekonomisk 
hushållning att med avsatta resurser arbeta 
mot de mål som kommunfullmäktige fast-
ställt och att hålla det egna kapitalet realt 
oförändrat, enligt den så kallade genera-
tionsprincipen, där nuvarande generations 
förbrukning inte tär på resurser som tidi-
gare generationer avsatt eller lämnar skuld till 
kommande generation.

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

Bokslutsprognosen ger en indikation på att 
det ekonomiska resultatet för 2014 är tillräck-
ligt för att kommunallagens krav på att intäk-
ter ska överstiga kostnaderna, balanskravet, 
förväntas uppnås. Kommunens prognostise-
rade resultat är 8,8 mkr inklusive reavinster 
på 7,5 mkr vilket innebär att målet för god 
ekonomisk hushållning inte uppnås.

FINANSIELL STÄLLNING
Anläggningstillgångar
Kommunens anläggningstillgångar uppgår 
till 833,3 mkr vilket är en ökning med 11,8 
mkr jämfört med bokslut 2013. Ökningen 
förklaras av investeringar under perioden på 
48,8 mkr samtidigt som avskrivningar mins-
kat värdet med 30,5 mkr. 

Större investeringar under perioden har 
gjorts på VA-anläggningar med 21,3 mkr och 
vindkraft Tyft 15,1 mkr.

Likvida medel
Kommunens likviditet har minskat med 8,3 
mkr sedan årsskiftet och uppgår till 30,9 mkr. 
Därutöver har kommunen en checkkredit på 
30 mkr.

Lager
Kommunen har färdigställt 17 tomter under 
året som uppgår till 7,1 mkr vilket är en 
ökning med 6,9 mkr jämfört med bokslut 
2013.

Låneskuld
Kommunens låneskuld uppgår till 417,6 mkr. 
Låneskulden har minskat med 28,2 mkr 
sedan årsskiftet vilket beror på eftersläpning 
av beslutade investeringar som medfört att 
planerad nyupplåning ej gjorts.

Soliditet
Periodens resultat för kommunen har ökat 
det egna kapitalet med 18,8 mkr. Tillgångarna 
har under samma period minskat med 4,9 
mkr. Detta innebär att det egna kapitalets 
andel av totalt kapital har ökat med 2,3 pro-
centenhet till 40,1 procent. Soliditet inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensioner uppgår till 
12,3 procent.

Prognos 2014-12-31
Kommunens resultat är budgeterat till 14,0 
mkr. Nämndernas totala prognos är ett 
underskott på -9,4 mkr. Samtliga nämnder 
prognostiserar underskott, störst underskott 
prognostiserar omsorgsnämnden med -3,8 
mkr. Kommunstyrelsen, tekniska nämnden 
samt miljö- och byggnadsnämndens under-
skott är planerade ianspråktande av tidigare 
års överskott.

NÄMNDER Prognos  mkr
Kommunstyrelsen -2,6
Tekniska nämnden -1,3
-Varav taxefinansierat -0,4
-Varav skattefinansierat -0,9
Miljö och byggnadsnämnden -1,0
Barn och utbildningsnämnden -2,4
Prestationsanslag Bun 1,6
Omsorgsnämnden -3,8
NÄMNDER PROGNOS -9,4
FINANS
Skatteintäkter 5,0
Personalomkostnader 0,7
Pensionskostnader -6,0
Reavinst 4,2
Tomtförsäljning -3,9
Finansnetto 1,9
Övrigt 2,3
FINANS PROGNOS 4,2
TOTALT -5,2
BUDGET 14,0
PROGNOS 8,8

Skatteintäkterna beräknas ge ett budgetöver-
skott på 5,0 mkr enligt kommunförbundets 
prognos i augusti. Personalomkostnadernas 
budgetöverskott på 0,7 mkr avser rabatt på 
arbetsgivaravgiften för äldre och ungdomar. 
Pensionskostnaderna beräknas ge ett under-
skott på -6,0 mkr, detta är engångskostnader 
som beror på aktualisering av registerunder-
laget till pensionsberäkningen.  Reavinst för 
såld fastighet, Brisen, beräknas ge ett över-
skott på 4,2 mkr. Tomtförsäljning beräknas 
ge ett underskott på -3,9 mkr. Finansnetto 
beräknas ge ett överskott på 1,9 mkr vilket 
förklaras av minskad låneskuld på grund av 
eftersläpande investeringar. Övriga poster 
under finans beräknas ge ett överskott på 
2,3 mkr.

Sammantaget ligger det prognostiserade 
resultatet på 8,8 mkr.



PERSONAL
Tanums kommuns personalpolicy beskriver 
de grundläggande värden som ska vara väg-
ledande i det dagliga arbetet med att skapa 
bästa möjliga verksamhet för alla människor 
i kommunen.  

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

I arbetet att nå målsättningen har åtgärder 
för förbättrat ledarskap, kompetensutveck-
ling samt ökad hälsa prioriteras.

Åtgärder mot ohälsa
Kommunen har antagit en målsättning att 
sjukfrånvaron i Tanums kommun inte ska 
överstiga 4,8 procent. Sjukfrånvaron mins-
kade successivt från cirka nio procent till 
cirka fyra procent under åren 2003-2009. 
Under 2010 bröts den nedåtgående tren-
den och sjukfrånvaron har sedan dess ökat. 
Under perioden januari-augusti 2014 uppgick 
sjukfrånvaron till 5,7 procent vilket är en 
ökning med 0,2 procentenheter (tre procent) 
jämfört med samma period föregående år. 
Omsorgsnämnden och kommunstyrelsens 
förvaltningar har högst sjukfrånvaro. Antalet 
personer som är långtidssjukskrivna (mer 
än 59 dagar) minskade kraftigt från 2005 
fram till 2011. Antalet långtidssjukskrivna har 
sedan dess åter ökat. Den sista augusti var 47 
personer långtidssjukskrivna att jämföra med 
34 vid samma tidpunkt förra året. 

VISION 
Tanums kommun har som vision att öka sin befolk-
ning till 13 000 invånare.

För att nå visionen om 13 000 invånare 
krävs ett inflyttningsöverskott för att möjlig-
göra en befolkningsökning. För att skapa 
förutsättningar för en ökad inflyttning, och 
minskad utflyttning har kommunen angett 
tre utvecklingsområden och två prioriterade 
verksamhetsområden.

UTVECKLINGSOMRÅDEN
I budgeten finns en utvecklingsstrategi for-
mulerad som är en plattform för de åtgärder 
som görs för att utveckla Tanum till en att-
raktiv kommun att bo och verka i.

Boende
Mål: I Tanum ska det finnas attraktiva boende-
miljöer.

Arbete pågår med att ta fram en ny 
översiktsplan för Tanums kommun. I det 
programförslag som utarbetats finns övergri-
pande mål om Tanums identitet och fram-
tid samt 25 samhällsbyggnadsmål inom nio 
olika målområden. Förutom översiktsplanen 
pågår arbete med ett 60-tal olika detaljplaner. 
Planer som skapar möjlighet till nya bostäder 
och verksamhetsmark prioriteras.

Kommunens bostadsbolag, Tanums 
Bostäder AB har under året färdigställt 26 
nya lägenheter i Fjällbacka.

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

Byggnation av den sista etappen av motor-
väg genom Bohuslän pågår. Motorvägen 
beräknas öppna under 2015.

En utbyggnad av bredband i kommunen 
pågår. Utbyggnaden sker främst genom bild-
ande av så kallade fiberföreningar.

Näringslivsutveckling
Mål/Vision: Kommunens näringslivssatsningar ska 
stödja utvecklingen av befintliga företag samt etable-
ring och start av nya företag.

Kommunen ser det som viktigt att ha en 
kontinuerlig dialog med företagen. 

I Svenskt Näringslivs ranking för 2014 
som redovisar företagarnas uppfattning 
om näringslivsklimatet har Tanums kom-
mun klättrat från 267 plats till plats 241. 
En handlingsplan som innehåller åtgärder 
för att förbättra bemötande, rutiner och 
övriga kontakter med företag i kommunens 
myndighetsutövning har fastställts av kom-
munstyrelsen. Beslut har tagits att inrätta ett 
kundcenter för att förbättra tillgänglighet 
och service till företag och kommuninvånare. 
Kundcentrat kommer vara i drift från januari 
2015. Införande av e-tjänster sker succes-
sivt. I Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) mätning av hur företagarna uppfattar 
kommunens myndighetsutövning får Tanum 
bättre betyg inom samtliga delområden.    
Till och med augusti 2014 registrerades 82 
nya företag, vilket betyder att det finns 2 279 
företag i kommunen. 

Byggnationen av Tanums shoppingcenter 
pågår. Shoppingcentret beräknas stå klart 
under hösten 2014. I april öppnade Happy 
Price sin nya butik vilket skapade ett flertal 
nya arbetstillfällen i kommunen.

PRIORITERADE 
VERKSAMHETSOMRÅDEN
De verksamheter som Tanums kommun 
ansvarar för ska bedrivas med hög kvalitet 
och på ett sådant sätt att kommuninnevå-
narna är nöjda med service och verksamhet. 
Skola samt vård och omsorg är särskilt prio-
riterade verksamhetsområden.

Skola
Målsättningen är att nästan 100 procent av 
eleverna kan läsa i slutet av år tre och så gott 
som alla elever går ur årskurs nio med betyg 
i alla ämnen. En ökad användning av IT-stöd 
i undervisningen är prioriterad.

Omsorg
Tanums kommun ska ha en god vård och 
omsorg som är lättillgänglig och som tillgo-
doser högt ställda krav på kvalitet.

Ett kvalitetsledningssystem införs för 
att säkerställa en god och säker vård och 
omsorg.

God tillgänglighet för de brukare och 
medborgare som har kontakt med kom-
munen.

Satsning på god och näringsriktig kost för 
att nå målen i kostpolicyn.

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

Kommunfullmäktige har antagit en ener-
giplan och klimatstrategi för 2010-2020. 
Kommunens fastighetsbestånd har energi-
deklarerats.  Inom ramen för EPC-projektet 
sker energieffektiviseringar av kommunens 
fastighetsbestånd.

Tanums kommun har samlat drift och 
skötsel av fordon i en gemensam bilenhet 
vilket ger förutsättning att utnyttja fordonen 
på ett effektivt sätt och minska antalet körda 
mil. Andelen ekologiska livsmedel i kommu-
nens kök har ökat.

VERKSAMHET
Kommunen gör fortlöpande mätningar för 
att fånga brukarnas och medborgarnas åsik-
ter om den kommunala verksamheten. I den 
medborgarenkät som gjordes under 2013 gav 
Tanumsborna den kommunala verksamheten 
betyget 5,1 (max 10) då man betygsatte den 
kommunala verksamheten. Tanumsborna är 
mer nöjda med kommunens kärnverksam-
het barnomsorg, skola och äldreomsorg än 
vad man är i genomsnitt i övriga kommu-
ner som deltagit i mätningen.  Däremot är 
Tanumsborna mindre nöjda med delar av 
den tekniska verksamheten. 

I kvalitetsmätningen, Kvalitet i korthet 
får kommunen bra betyg inom kommunens 
prioriterade verksamhetsområden skola och 
omsorg, dock är kostnadsnivån fortsatt hög.

FASTIGHETER OCH
ANLÄGGNINGAR
Kommunens fastigheter och anläggningar ska skötas 
på ett sådant sätt att deras värde inte minskar.

Underhållet av fastigheter och anlägg-
ningar har varit tillräckligt för att värdet på 
anläggningarna inte ska minska.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Kommunens verksamheter har arbetat på ett 
sådant sätt att kommunfullmäktiges antagna 
mål, visioner och strategier i allt väsentligt 
kommer uppnås och att en god ekonomisk 
hushållning upprätthålls.



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen
 1408 1308
Intäkter 18 048 17 018
Kostnader -50 120 -44 233
Verksamhetsresultat -32 072 -27 215
Kommunbidrag 29 770 27 333
Resultat -2 302 118
Balanserat resultat     
13-12-31

 
4 706

Ekonomi
Nettokostnaden för kommunstyrelsens verk-
samhet uppgår till 32 100 tkr för perio-
den januari-augusti vilket är cirka 4 900 
tkr högre än under de åtta första måna-
derna 2013. Ökningen beror bland annat 
på ökade kostnader räddningstjänst, kom-
mungemensam verksamhet och kommun-
ledning. Kommungemensam verksamhet, 
näringslivsverksamhet och kommunledning 
beräknas göra ett bättre resultat än budgete-
rat medan räddningstjänsten och turismverk-
samhet beräknas göra ett sämre resultat än 
budgeterat. 

Kommunstyrelsen har beslutat att dis-
ponera 4 700 tkr ur sitt balanserade resultat 
främst för att finansiera utbyggnad av bred-
band och det fortsatta arbetet med översikts-
planering. Förutom disposition av tidigare 
års överskott bedrivs verksamheten i princip 
inom av kommunfullmäktige tilldelad bud-
get, förutom att arbetet med släckning av tre 
större skogsbränder vilket beräknas medföra 
ett budgetunderskott på 1 200 tkr för rädd-
ningstjänsten.

Kommunstyrelsen beräknas göra ett 
underskott på 2 550 tkr per den 31 decem-
ber.

Verksamhet
I maj genomfördes val till Europaparla-
mentsval och i september genomfördes val 
till Riksdag, region och kommunen.

Arbete pågår med att ta fram en ny över-
siktsplan för Tanums kommun. Förutom 
översiktsplanen pågår arbete med ett 60-tal 
olika detaljplaner. Planer som skapar möjlig-
het till nya bostäder och verksamhetsmark 
prioriteras. Beslut har fattats om utställning 
av delar av detaljplanen för Tanumshede 
centrum och för ett nytt bostadsområde, 
Anneberg, i Grebbestad. Ett nytt bostads-
försörjningsprogram för Tanums kommun 
kommer att fastställas under hösten 2014.

I Svenskt Näringslivs ranking av företags-
klimatet i kommunerna klättrar Tanum från 
plats 267 till plats 241. 

Kommunfullmäktige har antagit ny bolag-
sordning och nya ägardirektiv för Tanums 
Bostäder AB, Tanums Hamnar AB och 
Rambo AB.

Byggnationen av Tanums shoppingcenter 
pågår. Shoppingcentret beräknas stå klart 

under hösten 2014. I april öppnade Happy 
Price sin nya butik vilket skapade ett flertal 
nya arbetstillfällen i kommunen.

Byggnation av den sista etappen av motor-
väg genom Bohuslän pågår. Motorvägen 
beräknas öppna under 2015. 

Från mars har invånare över 75 år möjlig-
het att resa gratis med kollektivtrafiken inom 
kommunen.

Utbyggnaden av bredband i kommunen 
pågår och sker främst genom fiberföreningar. 
Flertalet fiberföreningar kommer att vara 
klara med sitt arbete under 2014 vilket inne-
bär att merparten av företagen och hushållen 
i kommunen då kommer att ha tillgång till 
bredband i form av fiber.

En ny personalpolicy har utarbetats och 
antagits av kommunfullmäktige. Ett omarbe-
tat arvodesreglemente samt nya pensionsavtal 
för förtroendevalda har antagits av kommun-
fullmäktige. I det personalstrategiska arbetet 
prioriteras frågor kring ledarskap och hälsa. 
Ett ledarutvecklingsprogram med totalt elva 
deltagare från Tanum, Sotenäs och Strömstad 
har genomförts under våren 2014. 

Återkoppling av resultaten från arbets-
miljö- och hälsoenkäten och upprättande av 
handlingsplaner pågår på många arbetsplatser 
i kommunen i syfte att förbättra arbetsmiljö 
och verksamhet.

Löneöversyn 2014 är slutförd och ny lön 
utbetalades i april. Utfallet av löneöversynen 
ligger på cirka tre procent.

Beslut har tagits att inrätta ett kundcenter 
för att förbättra tillgänglighet och service till 
företag och kommuninvånare. Kundcentrat 
kommer vara i drift från januari 2015. 
Införande av e-tjänster sker successivt. En 
satsning görs på ett förbättrat innehåll och 
kvalitet på kommunens hemsida tanum.se 
samtidigt som det görs ett arbete med att 
förenkla språket på hemsida och i protokoll. 

I kvalitetsmätningen ”Kvalitet i korthet” 
får kommunen bra betyg inom kommunens 
prioriterade verksamhetsområden skola och 
omsorg, dock är kostnadsnivån fortsatt hög. 

Räddningstjänsten har under de första 
åtta månaderna 2014 haft 321 utryckningar 
vilket är cirka 50 fler än samma period förra 
året. Tre större skogsbränder under som-
maren krävde omfattande räddningsinsatser. 
Räddningstjänsten har fortsatta problem att 
rekrytera deltidsbrandmän.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Kommunstyrelsen driver sin verksamhet på 
ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer 
med verksamhetsinriktningarna för kom-
munstyrelsens verksamhetsområden.

Kvalitetsgarantier
Kommunstyrelsen har kvalitetsgarantier som 
anger mål för telefonväxel, räddningstjänst 
samt allmänhetens tillgänglighet till förvalt-
ning, information och handlingar. Olika mät-
ningar har visat att kommunen inte lever upp 

till målsättningen avseende tillgänglighet och 
svarstider i telefon och mail. Förbättringar 
inom detta område kommer att prioriteras.

Tekniska nämnden
 1408 1308
Intäkter 99 297 97 223
Kostnader -115 547 -111 067
Verksamhetsresultat -16 250 -13 844
Kommunbidrag 17 347 16 001
Resultat 1 098 2 157
Balanserat resultat     
13-12-31

 
5 902

Ekonomi
Tekniska nämndens skattefinansierade verk-
samheter redovisar ett resultat som är bättre 
än budget med ett överskott på 1 832 tkr. 
Överskottet beror främst på lägre kostnader 
än budgeterat genom lägre bemanning men 
även på att medel avsatt till underhåll och 
drift inte har förbrukats av olika anledningar. 
En del av överskottet tillhör städverksamhe-
ten som i bokslut kommer att betalas tillbaka 
till nyttjarna. 

VA verksamheten redovisar ett under-
skott med 734 tkr. Underskottet beror bland 
annat på oplanerade underhållsåtgärder som 
fått vidtas vid ett avloppsreningsverk.

Inom de skattefinansierade verksamhe-
terna har intäkterna minskat och kostnaderna 
ökat. Intäktsminskningen beror främst på 
delad förvaltning mot miljö- och byggnads-
nämnden. Kostnadsökningen beror på mes-
tadels ökade kapitalkostnader.

Inom VA verksamheten så har kapital-
kostnaderna ökat på grund av fortsatt hög 
investeringsvolym. Även intäkter har ökat 
vilket beror på höjning av taxan som genom-
fördes januari 2014.  

Tekniska nämnden beräknas redovisa ett 
resultat på -1 312 tkr varav -400 tkr är VA 
verksamheten.

Verksamhet
Vattenförsörjningen har fungerat bra under 
våren och sommaren. Under sommaren ökar 
vattenförbrukningen avsevärt i kommunen, 
och i år var produktionen i vattenverket nära 
maxgränsen. Reningsverken har i huvudsak 
fungerat bra. Försäljning pågår av de  kom-
munala tomterna i Gisslerödsområdet som 
ligger i anslutning till Grebbestads västra 
del. En tomt är såld och det finns köpekon-
trakt på ytterligare fem tomter. På Vinbäck i 
Tanumshede har det sålts fyra tomter. Kart & 
mätverksamheten erbjuder numera tjänster i 
form av inmätning, utsättning och framta-
gande av nybyggnadskartor. Utbyggnaden av 
gång- och cykelväg mellan Sportshopen och 
Grebbestad camping pågår. Den nya infart-
sparkeringen i Fjällbacka har kommit till stor 
nytta under sommaren 2014 men i övriga 
kustsamhällen så är antalet parkeringsplatser 
otillräckligt under vissa sommarveckor p.g.a. 
många besökande turister. Reinvestering av 



gatubelysningen samt utbyte av kvicksilver-
armaturer pågår i Kville, Östad och Backa. 
Fastighet har samordnat arbetet med att få 
fram kontorslokaler till miljö och byggnads-
förvaltningen samt tekniska förvaltningen. 
Ett avtal har tecknats med Tedact och inflytt-
ning är beräknad till våren 2015. Dessutom 
har man på uppdrag av barn- och utbildnings-
förvaltningen arbetat fram en budget för ny 
förskola med fyra avdelningar i Tanumshede. 
Badbryggor var på plats och kommunens 
gator var sopade enligt kvalitetsgarantierna. 
Arbetet med att vårda kommunens kulturarv 
fortsätter med renovering av Ulseröds kvarn 
och Kaptensgården. Dessutom arbetar yttre 
miljö med att sköta kommunens grönytor, 
samhällsstäd i tätorterna och hålla rent runt 
återvinningsstationerna

Måluppfyllelse
Förvaltningen uppfyller alla mål utom tre:

Riktvärdena för utsläpp från avloppsre-
ningsverket har uppfyllts för 9 av 10 verk. 
Vid Hamburgsunds reningsverk har kra-
ven inte uppfyllts på grund av att biobäd-
den havererat, reningsprocessen har tillfälligt 
byggts om och driften har inte varit optimal 
under delar av sommarperioden. Kommunen 
har ansökt hos Länsstyrelsen om tillfälligt 
ändrade reningskrav under tiden fram till 
den permanenta ombyggnaden som planeras 
till 2015. 

Kommunens lokaler ska vara ändamålsen-
liga och uppfylla verksamheternas krav och 
skötas på ett sådant sätt att kapitalförstöring 
undviks. Verksamheten har ingen fastställd 
underhållsplan. Arbete med att ta fram en 
sådan pågår. Uppfylls delvis.

En badplats, som är anpassad för funk-
tionshindrade, ska finnas i varje samhälle. I 
dags läget finns tre badplatser som är anpas-
sade för funktionshindrade.

Kvalitetsgarantier
När det gäller kvalitetsgarantierna så uppfylls 
de flesta. Nedanstående två garantier har inte 
uppfyllts.

Verksamheten har inte utfört tömning av 
sopkärl på några badplatser enligt kvalitetsga-
rantierna fullt ut under juli månad. 

Ersättning av utdömd lekutrustning på 
skollekplatser har inte utförts på grund av 
oklarheter kring kostnadsansvar.

Förenkla helt enkelt
Diskussioner om hur förvaltningen kan med-
verka till att företag, besökare och övri-
ga kommuninvånare upplever att man får 
en god service har förts i ledningsgrup-
pen och på avdelningarnas arbetsplatsträffar. 
Kommunen kommer att införa kundcenter i 
två nivåer med start 2015 och arbete pågår 
genom kartläggning av frågor och ärenden 
som passar på de olika nivåerna samt beman-
ning. Tekniska förvaltningen och miljö- 
och byggnadsförvaltningen skall inrätta ett 
gemensamt kundcenter , nivå 2 i Tedacthuset 

fr.o.m. våren 2015. Kundcentret kommer att 
innefatta en gemensam reception, bemannad 
08.00 – 16.30 med minst en person från res-
pektive förvaltning. Förvaltningen inväntar 
kommunledningens upphandling av e-tjäns-
ter för att successivt därefter erbjuda möjlig-
het att beställa olika tjänster från kommunen.  

En lotsgrupp för företag har inrättats och 
personal från förvaltningen deltar. Oftast 
representeras förvaltningen av förvaltnings-
chefen men när det går att urskilja behov av 
specialistkompetens medverkar även andra 
medarbetare från förvaltningen. Syftet är 
underlätta för näringsidkare och övriga när 
t.ex. ny verksamhet skall startas upp eller 
utvecklas.

Översyn av förvaltningens sidor på kom-
munens hemsida pågår kontinuerligt för att 
få en bättre och tydligare information.  

Miljö- och byggnadsnämnden
 1408 1308
Intäkter 12 853 10 192
Kostnader -15 595 -12 557
Verksamhetsresultat -2 742 -2 365
Kommunbidrag 3 396 2 477
Resultat 654 113
Balanserat resultat     
13-12-31  1 869

Ekonomi
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar 
ett resultat som är bättre än budget. Både 
intäkter och kostnader är högre än budget. 
Kalkning har genomförts och påverkar både 
intäkter och kostnader. Ärendeinströmning 
är fortsatt hög för bygglov som redovisar 
högre intäkter än budgeterat samtidigt som 
kostnaderna är lägre. 

Både intäkter och kostnader har ökat jäm-
fört med samma period förra året. Miljö- och 
byggnadsnämnden har sedan årsskiftet en 
egen förvaltning. Intäktsökningen beror på 
internfinansiering av mbf administration som 
tidigare gjorts mot tekniska förvaltningen.  
Utökad bemanning är en anledning till kost-
nadsökningen. Dessutom har kalkningen i år 
genomförts i större omfattning än i fjol och 
påverkar både intäkter och kostnader. 

Miljö- och byggnadsnämnden prognosti-
serar ett resultat på -950 tkr per 31 december 
2014.

Verksamhet
Omfattning och behov av kommunens fysis-
ka planering är fortsatt stort. Intresset från 
enskilda intressenter att exploatera för ny 
bostadsbebyggelse i kustzonen är oförändrat 
på en hög nivå. Verksamheten har fortsatt 
arbetet med detaljplaner där miljö- och bygg-
nadsnämnden under perioden har godkänt 
fem planförslag i Fjällbacka, Grebbestad, 
Tanumshede och i Tegelstrand för samråd 
eller granskning. Tre detaljplaner som möj-
liggör bostadsbebyggelse i Grebbestad har 
antagits. Planavdelningen arbetar också med 

en ny kommunomfattande översiktsplan 
och medverkar tillsammans med Strömstad, 
Sotenäs och Lysekils kommuner att upprätta 
en blå översiktsplan som omfattar kommu-
nernas havsområden. Planavdelningen har 
under perioden rekryterat tre planarkitekter, 
vilket innebär en utökning med en handläg-
gare. 

Under perioden 1 januari till den 31 augus-
ti har 290 bygglovansökningar inkommit och 
279 ärenden avslutats. Bland övriga ärenden 
som inkommit till verksamheten under peri-
oden kan också nämnas 38 förhandsbesked 
och 21 strandskyddsärenden. Anmälningar 
sedan den nya lagen om Attefallsåtgärder 
införts i början av juli har det inkommit 58 
sådana anmälningar. Anmälan om tillsyn enl. 
pbl (plan och bygglagen) har 64 nyinkomna 
ärenden registrerats. Det har också tagits 
beslut om 190 startbesked, att avskriva 84 
ärenden och det har avslutats 36 tillsynsären-
den. I övrigt kan nämnas att verksamheten 
är engagerad i en översyn av kommunens 
sjöbodspolicy och den fortsatta kunskaps-
uppbyggnaden kring kommunens kulturmil-
jövärden. 

Arbetet inom miljöbalkens område kan 
delas in i områdena miljöskydd, hälsoskydd 
och naturvård. Miljöskyddet omfattar sådant 
som regelbunden tillsyn av företag som 
hanterar kemikalier, handläggning av ansök-
ningar/anmälningar för enskilda avlopp och 
värmepumpar, ärenden om akuta utsläpp och 
förorenad mark. Hittills under året har miljö-
avdelningen arbetat med bland annat hälsos-
kyddstillsyn på skolor och förskolor, miljö-
tillsyn på företag med drivmedelsförsäljning 
och miljötillsyn vid E6-bygget. Inventeringen 
av enskilda avlopp har fortsatt inom områ-
dena Svenneby-Bottna och Hamburgsund-
Heestrand. I Tanums kommun finns cirka 
200 livsmedelsanläggningar varav cirka 20 är 
dricksvattenanläggningar. Livsmedelskontroll 
har under perioden januari-augusti utförts på 
en stor andel av de verksamheter som ska 
besökas under året. Mest intensivt har arbetet 
varit under sommarsäsongen. Kalkningen har 
utförts under sommaren och sker på uppdrag 
av länsstyrelsen för att motverka försurning 
och säkerställa en god livsmiljö för det biolo-
giska livet i sjöar och vattendrag.

Måluppfyllelse
Det finns några svårmätta mål inom nämnden 
men ambitionen att uppfylla målen genomsy-
rar verksamheterna och bedömningen har 
gjorts att målen kommer att uppfyllas.

Kvalitetsgarantier
Kvalitetsgarantin inom fysisk planering har 
inte uppfyllts. Det beror på fortsatt stor 
efterfrågan på detaljplanearbete samtidigt 
som upplärning av nyanställda har tagit tid 
från övriga handläggare.



Miljöbalkens kvalitetsgaranti avseende 
handläggning av ansökan om enskilt avlopp 
ska i normalfallet påbörjas inom tre veckor 
har inte alltid uppfyllts. Övriga verksamheter 
uppfyller sina kvalitetsgarantier.

Nyckeltal
Bygglovsansökningar
Prioriterat nyckeltal rörande bygglov: 50 pro-
cent av bygglovsärendena ska avslutas inom 
sex veckor från det att fullständiga ansök-
ningshandlingar föreligger. Gäller på årsbasis 
men följs upp månadsvis och uppfylls. 
Inventering enskilda avlopp
Prioriterat nyckeltal rörande inventering av 
enskilda avlopp: andelen enskilda avlopp 
som uppfyller godtagbar nivå på rening ska 
öka. Andelen godtagbara wc-avlopp har ökat 
inom flera av de områden som inventerats. 
Hogar har gått från 70 procent godtagbara 
wc-avlopp vid årsskiftet till 80 procent idag, 
Skärbo från 49 till 62 procent och Joreälvens 
avrinningsområde från 31 till 43 procent. 
Miljöavdelningen har nu påbörjat invente-
ring inom områdena Svenneby-Bottna och 
Hamburgsund-Heestrand.

Förenkla helt enkelt
Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar 
kontinuerligt med att förbättra verksamheten 
inom olika områden. Kommunen har i sin 
handlingsplan utifrån Förenkla helt enkelt 
beslutat att prioritera tillgänglighet, inrättande 
av företagslots samt bemötande och service. 
Representanter från byggavdelningen och 
miljöavdelningen, vid behov även planavdel-
ningen, deltar i Lotsgruppens möten. Nästan 
samtliga handläggare på förvaltningen deltog 
i en tvådagarsutbildning om kommunikation 
och bemötande i januari. Vi talar ofta om 
bemötande och det är en fråga och som vi 
prioriterar i samband med rekryteringsar-
bete på förvaltningen. Förvaltningen arbetar 
också med förberedelser för införande av 
kundcenter.

Ett annat sätt att bemöta allmänheten är 
att möta dem på sin egen hemmaplan vilket 
avdelningen gjorde i somras för att informera 
om nya bygglovbefriade åtgärder. Denna 
information uppfattades som mycket lyckad 
och planer på liknande evenemang planeras.
Utifrån rapporten Insikt 2013 finns det 
anledning att i det fortsatta utvecklingsar-
betet särskilt uppmärksamma upplevelsen 
av rättsäkerhet och bemötande. Upplevelsen 
av rättssäkerhet är det enda delområde i rap-
porten där varken Bygglov eller Miljö- och 
hälsoskydd får ett helt godkänt NKI (nöjd 
kund index). Bemötande bör prioriteras högt 
därför att det är det område som företagarna 
själva anger som viktigast. 

Barn- och utbildningsnämnden
 1408 1308
Intäkter 22 974 20 515
Kostnader -202 903 -198 334

Verksamhetsresultat -179 929 -177 819
Kommunbidrag 181 632 177 267
Resultat 1 703 -552
Balanserat resultat     
13-12-31  -449

Ekonomi
Budget ökar med 2 110 tkr, nettokostnaderna 
ökar med 4 569 tkr mellan åren. Ökningen 
mellan 2013 och 2014 motsvarar totalt 2,3 
procent. Intäkterna ökar med 12,0 procent 
bland annat genom ökade statsbidrag inom 
förskola, vuxenutbildning och gymnasieskola 
samt ökade barnomsorgsavgifter. 

Vid avräkning per september har barnanta-
let minskat mot budget och barn- och utbild-
ningsnämnden lämnar tillbaks 1 642 tkr till 
kommunstyrelsen. Grundskoleverksamheten 
minskar med 392 tkr och gymnasiet minskar 
med 1 191 tkr. Nästa mätning kommer att 
ske den 1 december 2014.

Nämnden beslutade i samband med kom-
pletteringsbudgeten per 29 april, att minska 
de utlagda resurserna med totalt 1 300 tkr. 
Besparingar har skett inom följande verk-
samheter: Pedagogisk omsorg (familjedag-
hem) 500 tkr, förskolan 300 tkr, fritidshem 
300 tkr, kultur och fritid 150 tkr och musik-
skolan 50 tkr.

Verksamhetsuppföljningen nedan redovi-
sas därför mot det minskade anslaget.

De verksamheter som redovisar de största 
budgetavvikelserna är gymnasieskolan med 
-3 050 tkr och Arbetsmarknadsenheten med 
-830 tkr. Central administration prognostise-
rar ett överskott på 550 tkr. 

Gymnasieskolans underskott orsakas dels 
av kostnader för elevassistenter till elever 
som går utbildning utanför kommunen dels 
av underskott i den egna gymnasieskolan. 
Underliggande kalkyl är inte justerad sedan 
april förutom med ett högre elevantal utanför 
kommunen. Kostnadern för gymnasiet kom-
mer först in till kommunen under oktober 
månad.

För den egna gymnasieskolan i Tanum 
är elevantalet lägre än budgeterat samtidigt 
som tjänsterna för våren inte motsvarar 
denna minskning. Från höstterminen har 
antalet tjänster minskat samtidigt som pro-
gramutbudet har reducerats. För Futura har 
endast 8 elever blivit antagna inför höst-
terminen. Antalet kan dock komma att öka 
genom omval under augusti och september 
månad. Antalet elever beräknas dock bli 
lågt för årskurs 1 under läsåret. En aktiv 
marknadsföring av den egna verksamheten 
sker med målsättningen att öka elevantalet 
till den egna gymnasieskolan. Antalet elever 
till IM-programmen ökar främst genom flera 
ensamkommande flyktingbarn vilket för när-

varande inte är prestationsanslagsgrundande.
Arbetsmarknadsenhetens underskott har 

ökat kraftigt sedan uppföljningen per den 30 
april. Orsakerna är för stor personalvolym 
i förhållande till minskande uppdrag från 
andra förvaltningar och externa parter. Bland 
annat har ett antal externa uppdrag avslutats 
för att undvika konkurrens med det privata 
näringslivet.

Barn- och utbildningsnämnden prognos-
tiserar ett underskott på -2 420 tkr. Det 
balanserade resultatet per 31 december 2014 
kommer således att uppgå till -2 869 tkr.

Verksamheten
Utbyggnaden av förskolan fortsätter trots 
att barnantalet totalt i kommunen inte ökar. 
Tanumshede är den ort där det föds över-
lägset flest barn. Utöver nytillskottet på två 
avdelningar planeras för 2015-2016 en helt 
ny förskola med cirka 100 platser. 

Antalet barn i fritidshemmen redovisar 
en fortsatt ökning mot tidigare år. Denna 
ökning ryms dock inom befintliga lokaler.

Inom grundskolan ökar måluppfyllelsen 
nu trendmässigt sedan några år. Av elev-
erna som gick ut årskurs nio våren 2014, 
hade över 80 procent minst godkänt betyg 
i samtliga ämnen. Dessa resultat ligger över 
rikssnittet och är konsekvensen av kompe-
tensutvecklingsinsatser och ett tydligt fokus 
på kunskapsmålen hos politiken och bland 
rektorer och pedagoger.

Inom gymnasieskolan krymper kullarna 
och når inom något år sin lägsta nivå. Antalet 
elever på Tanums gymnasieskola har nått en 
absolut lägstanivå. En översyn av programut-
budet kommer att ske under hösten, liksom 
en genomlysning av verksamhet och ekono-
mi. En politisk diskussion om kommunens 
ambitionsnivå när det gäller vuxenutbildning 
och gymnasieutbildning behöver föras paral-
lellt med detta. Likaså behöver prestationsan-
slagen till gymnasieskolan ses över.

Ett första större nationellt evenemang har 
ägt rum på Sparvallen – lag USM i friidrott. 
Arrangemanget var väl genomfört, men 
publiktillströmningen kunde ha varit större. 

Den totala sjukfrånvaron är för de första 
8 månader 5,43 procent jämfört med 2013 
(5,43 procent). Sjukfrånvaron skiljer sig dock 
från tidigare år genom att öka under året från 
en låg nivå i februari (5,0 procent).

Barn- och utbildningsförvaltningen arbe-
tar vidare med personalvårdsronder som 
är ett viktigt instrument i att upptäcka och 
följa upp riskfaktorer. En modell för att 
planera och följa upp lärares arbetsbelastning 
har tagits fram i samverkan med facken. 
Resultaten kommer att följas upp under 
året.



Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Barn- och utbildningsnämnden driver verk-
samheter i enlighet med de verksamhetsbe-
skrivningar som gäller för dess verksamhets-
områden.
Kvalitetsgarantier

Inom Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde finns kvalitetsgarantier 
för barnomsorg, utbildning, kultur och fritid 
samt för arbetsmarknadsenheten.

Barn- och utbildningsnämnden bedömer 
att måluppfyllelsen är god avseende kvali-
tetsgarantierna förutom vad gäller ”överens-
kommelse om samarbete skrivs mellan skola 
och hem om ansvarstagandet för barnets 
skolgång”. Förvaltningen har arbetat fram ett 
förslag till överenskommelse som kommer 
att behandlas politiskt under hösten

För att ytterligare förbättra uppföljningen 
av elevernas närvaro och rapporteringen till 
föräldrarna kommer ett digitalt system att 
införskaffas. Elevernas närvaro registreras 
automatiskt och vid frånvaro skickas sms till 
vårdnadshavare.
Nyckeltal
Förvaltningen genomför kontinuerliga 
enkätundersökninger inom barnomsorg och 
utbildning. För kultur och fritid genomförs 
en brukarundersökning för andra gången. 
Analys av dessa enkäter presenteras i sam-
band med bokslutet.
För betyg i samtliga ämnen årskurs 9, redo-
visas en fortsatt ökning av måluppfyllelsen 
mot tidigare år.

Omsorgsnämnden
 1408 1308
Intäkter 87 282 76 951
Kostnader -259 615 -240 861

Verksamhetsresultat -172 333 -163 909
Kommunbidrag 170 704 163 508
Resultat -1 629 -401
Balanserat resultat     
13-12-31   -995

Ekonomi
Omsorgsnämndens bruttokostnader har ökat 
med 7,9 procent, cirka 18 900 tkr jämfört 
med samma period förra året. Intäkterna 
har ökat med 13,4 procent vilket motsvarar  
10 300 tkr. Personalkostnaderna som uppgår 
till nästan 70 procent av omsorgsförvalt-
ningens kostnader har ökat med 7 procent 
vilket motsvarar 10 700 tkr i jämförelse 
med samma period förra året. Under första 
halvåret har omsorgsnämnden extraordinära 
personalkostnader som består av engångs-
kostnader motsvarande cirka 1 500 tkr.

Bruttokostnaderna för administration, 
nämnd och medicinskt ansvarig sjuksköter-
ska har ökat med 13,3 procent, motsvarande 
835 tkr, vilket till stor del beror på extraor-
dinära personalkostnader år 2014 i jämfö-
relse med 2013. Intäkterna har ökat med 40 

procent, 219 tkr vilket beror på användande 
av beviljade projektmedel. Dessa enheter 
prognostiserar ett överskott med 920 tkr, 
varav cirka 400 tkr är ej ianspråktagna medel 
avsatta för utveckling och resterande beror 
på återhållsamhet. 

Individ- och familjeomsorgens brutto-
kostnader har ökat med 15,6 procent, vilket 
nästan motsvarar 3 100 tkr i jämförelse med 
tidigare år. Intäkterna har ökat med 2,5 pro-
cent, 27 tkr. Individ- och familjeomsorgen 
prognostiserar ett underskott på 4 900 tkr till 
följd av ökade kostnader för försörjningsstöd 
och kostnader utöver ram för placeringar.  

Flyktingverksamhetens bruttokostnader 
har ökat med 125,6 procent vilket motsva-
rar 7 300 tkr. Intäkterna har ökat med 123 
procent, 8 500 tkr. Förhållandena inom flyk-
tingverksamheten är förändrade i jämförelse 
med förra året, då det är fler externa place-
ringar av ungdomar utanför ungdomsboen-
det Vinbäck, vilket ökar både intäkter och 
kostnader. Kostnadsökningarna beror på suc-
cessivt utökad verksamhet, varav lönekost-
naderna utgör cirka 2 000 tkr. Under 2014 
har omsorgsnämnden tagit över det gemen-
samma socialsekreterarteamet för norra 
Bohuslän, vilket ökar både intäkterna och 
kostnaderna. Flyktingverksamheten prognos-
tiserar ett överskott med totalt 2 700 tkr. 

Nettokostnaderna inom funktionshinder-
verksamheten har ökat med 6,7 procent, vil-
ket motsvarar 2 000 tkr. Bruttokostnaderna 
har ökat med 8,3 procent som motsvarar 
3 500 tkr och intäkterna med 12,5 pro-
cent,   1 400 tkr. Både kostnadsökningen och 
intäktsökningen påverkas av volymökningen 
inom psykiatrin. Intäktsökningen påverkas 
även av försäljning av verksamhet inom kort-
tidsboende och korttidstillsyn. Prognosen 
visar ett underskott på totalt 1 100 tkr. 
Underskottet består till största delen av köpta 
platser inom psykiatrin där ett underskott 
prognostiseras med 1 400 tkr. Detta på grund 
av en placering som skett tidigare under året 
och nya planerade placeringar under hösten. 
Underskottet minskas på grund av effektiv 
personalplanering inom verkställigheten. 

Jämfört med samma period förra året har 
äldreomsorgens bruttokostnader ökat med 
1,8 procent, cirka 1 100 tkr. Avdelningens 
intäkter har minskat med 1,1 procent, 500 
tkr. Prognostiserat underskott totalt för 
hemtjänsten är 1 400 tkr (bistånd med ett 
överskott på 1 600 tkr och verkställighet ett 
underskott på 3 000 tkr). Den biståndsbe-
dömda volymen har minskat från cirka 6 000 
timmar i genomsnitt per månad 2013, till 
cirka 5 600 timmar under 2014, för omvård-
nad enligt SoL inklusive HSL och ”sommar-
gäster”. Rekommendation enligt Västkom 
om ersättning för hemtjänst vid tillfällig vis-
telse i annan kommun är 360 kr per timme, i 
jämförelse med Tanum kommuns ersättning 
som är 428 kr för landsbygd och 387 kr vid 

tätort. Den totala prognosen för äldreomsorg 
är ett underskott cirka 1 400 tkr. Att under-
skottet totalt inte beräknas högre beror på 
återhållsamhet med inköp och utbildning. 

Kostenhetens bruttokostnader har ökat 
med 9,0 procent, motsvarande cirka 1 300 
tkr. Intäkterna jämfört med samma period 
2013 har ökat med 4,4 procent, 646 tkr. 
Kostenheten prognostiserar ett nollresultat.

Omsorgsnämndens totala prognostiserade 
underskott är cirka 3 800 tkr. 

Verksamhet
Verksamheten på Möteshuset har utvecklats 
under året och bland annat bedrivs olika 
gruppverksamheter, exempelvis för tonårs-
föräldrar. 

Inom mottagnings- och utredningsavdel-
ningen sker ett omfattande arbete med flyk-
tingar, både familjer och ensamkommande 
barn. Mottagandet av ensamkommande barn 
ökade kraftigt under sommaren i och med 
att Migrationsverket började placera asyl-
sökande barn utanför gällande avtal. För 
att möta denna utveckling, har avtalet med 
Migrationsverket utökats från tre till sex 
asylplatser. Migrationsverkets anläggnings-
boende på Edsviks Camping har inneburit 
omfattande kontakter med nyanlända som 
fått uppehållstillstånd, men inte bostad.  För 
cirka 20 personer från anläggningsboen-
det har bostad kunnat erbjudas. En lokal 
överenskommelse har arbetats fram med 
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket 
gällande mottagandet av nyanlända.

En genomlysning av ungdomsboendet 
Vinbäck har skett och ett kvalitetsarbete 
pågår utifrån en framtagen handlingsplan.  

Nya riktlinjer för färdtjänsten har arbe-
tats fram och antagits av omsorgsnämnden. 
Två äldreomsorgshandläggare har utbildats 
till processledare i handläggningsmeto-
den ”Äldres behov i centrum” som enligt 
omsorgsnämndens beslut ska användas 
framöver. 

Samverkan med Strömstads kommun har 
fortsatt genom den gemensamma psykiatri-
samordnarens arbete.

För att möta brukarnas förändrade behov 
inom äldreomsorgen pågår planering för 
konvertering av åtta platser för fysiskt sjuka 
till platser för demenssjuka inom särskilt 
boende. Förändringen planeras till årsskiftet. 
Under perioden har 37 personer flyttat in på 
särskilt boende och i genomsnitt har 153 av 
totalt 165 platser varit belagda.

Även under sommaren 2014 har hem-
tjänsten tagit emot tillfälliga gäster från andra 
kommuner ”sommargäster”. I juli var det 58 
gäster varav 34 hade omvårdnads- eller servi-
ceinsatser, övriga hade enbart trygghetslarm 
och/eller matdistribution. Gästerna står för 
en 15 procentig utökning av verksamheten 
under juli. 

13 tillfälliga gäster har under året varit 
aktuella inom hemsjukvården. 



Under året har förberedelser pågått för 
teknikupphandling avseende larm för särskilt 
boende, trygghetslarm i ordinärt boende, pla-
nerings- och registreringssystem samt nyck-
elfria låssystem. Anledningen till upphand-
lingen är uttjänt teknik samt att nuvarande 
avtalsperioder går ut.

En strukturutredning genomfördes inom 
funktionshinderverksamheten under 2008 
där en femtioprocentig ökning beräknades av 
behovet av platser inom de kommande åren. 
I juni 2014  har den ökningen uppnåtts i jäm-
förelse med antalet platser 2007. Ökningen 
gäller inom insatserna bostad med särskild 
service, daglig verksamhet och personlig 
assistans och de förväntas fortsätta öka med 
ett till två ärenden per insats under 2015. 

Behovet av en ny avdelning (lokal och 
personal) för daglig verksamhet kvarstår. 
Fyra nya personer har tillkommit under året 
och en insats har avslutats. Vid årsskiftet var 
det inom daglig verksamhet 35 personer i 
verksamheten och i augusti var det 38 per-
soner. 

För insatsen bostad med särskild service 
för barn har medel beviljats i komplette-
ringsbudgeten för bostad och ledningsresurs. 
Medel har äskats i budget 2015 för att kunna 
starta gruppboendet på helår. Insatsen är 
helt ny i kommunen och behovet är för 
närvarande en till två platser. Ett barn har 
beviljats denna insats och beslutet verksställs 
för närvarande genom köp av extern plats. 
Boendet behöver verkställas inom kommu-
nen. Förberedelser pågår för att kunna skapa 
en bostad i kommunen.

Tre personer på korttidsboendet för funk-
tionshindrade kommer under hösten flytta 
till egna lägenheter. Först när alla flyttat kan 
fler personer skolas in på korttidsboendet.

Regionen har sagt upp gällande avtal 
angående arbetsterapeutverksamheten. Detta 
innebär att arbete pågår med att anpassa 
arbetsterapeutbemanningen. 

Kommunen ökar den ekologiska andelen 
råvaror i den mat som tillagas mot det mål 
som är satt till år 2020.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Omsorgsnämnden driver verksamheten på 
ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer 
med verksamhetsinriktningarna för nämn-
dens verksamhetsområden.

Prioriterade mål/nyckeltal 
De prioriterade målen/nyckeltalen är kvalitet 
i vård och omsorg, tillgänglighet samt bru-
karfokus och gott bemötande.

Uppföljning sker bland annat genom kva-
litetsmätningar som brukarenkäter och servi-
cemätningar. Hemtjänst och särskilt boende 
uppvisar god kvalitet i de nationella brukar-
undersökningarna 2013. Resultatet för 2014 
publiceras under hösten. Inom funktionshin-
derverksamheten genomförs egna  brukarun-

dersökningar eftersom det inte finns någon 
nationell. Handlingsplaner för förbättringar 
görs utifrån resultaten. 

Individ- och familjeomsorgen har organi-
serats för att handläggare ska nås samma dag. 
Antalet handläggare inom äldreomsorgens 
biståndsenhet har utökats. Möjligheterna att 
nå handläggare per telefon ska förbättras. 
Omsorgsförvaltningens beslutade organisa-
tionsförändring till ”en väg in” har ytterligare 
försenats, bland annat på grund av lokal-
frågor. Förvaltningen deltar aktivt i arbetet 
med kommunens gemensamma kundcenter. 
Anhörigstödet har utvecklats inom alla verk-
samhetsgrenar.. 

Samverkan sker forsatt i strukturerade 
former med brukarföreträdare inom de olika 
delarna av verksamheten. Samverkan med 
brukarorganisationer har skett vid planering-
en av utökning av boendeplatser för barn/
unga och vuxna inom funktionshinderverk-
samheten. 

Kvalitetsgarantier
Inom omsorgsnämndens verksamhetsom-
råde finns kvalitetsgarantier för bland annat 
hemtjänst, korttidsboende, särskilt boen-
de, personlig assistans, daglig verksamhet, 
bostad med särskild service samt väntetider 
och tillgänglighet inom mottagnings- och 
utredningsavdelningen. 

Garantierna för handläggningstid från 
ansökan till beslut beräknas inte uppfyllas 
för hälften av ansökningarna om LSS-insats 
och övrigt bistånd inom individ- och famil-
jeomsorg. För ansökningarna om hemtjänst 
och särskilt boende är det cirka 10 procent av 
handläggningen som inte beräknas uppfylla 
garantierna. Anledningen är brist på hand-
läggarresurs. För genomförandeplaner inom 
äldreomsorgen beräknas inte alla kunna slut-
föras inom garanterad tid men väl påbörjas.  

När det gäller funktionshinderverksam-
heten har ett beslut om bostad med särskild 
service verkställts senare än garanterat, dock 
har bistånd erbjudits. Dessutom finns för 
närvarande tre personer aktuella för två 
lediga platser varav en just nu är föremål för 
rättslig prövning. Detta medför att behov 
kan uppstå utöver befintliga platser. Daglig 
verksamhet är inte dimensionerad för fler 
personer än de som hittills beviljats insatsen, 
skulle fler ansökningar komma in under 2014 
så kan de inte verkställas inom garanterad 
tid.

Under 2013 uppfylldes garantin om att 
alla kök ska vara KRAV-certifierade. Under 
en övergångsperiod under 2014 kommer 
garantin inte att kunna uppfyllas på grund av  
förändrade certifieringsregler för restaurang/ 
storhushåll. Reglerna kommer att ändras igen 
under 2015 och beräknas medföra att köken 
åter kan bli certifierade.

Alla övriga kvalitetsgarantier beräknas 
uppfyllas under 2014.

Förenkla helt enkelt
Omsorgsförvaltningen har sedan tidigare 
arbetat med att öka tillgängligheten inom 
mottagnings- och utredningsavdelningen 
samt hälso- och sjukvården. Inom alkohol-
handläggningen har informationen uppdate-
rats på kommunens hemsida. Förvaltningen 
har arbetat med brukare angående förhåll-
ningssätt och värdighetsgarantier. Deltagande 
från verksamhetsansvariga och förvaltnings-
ledningen har ingått i en värdskapsutbild-
ning på Futura. Arbetet med organisation av 
kundcenter är påbörjat.

Framåtblick
Tanums kommun har klarat det lagstadgade 
balanskravet och kommunfullmäktiges eko-
nomiska mål varje år sedan 2000. År 2014 
beräknas resultatet bli cirka 8,8 mkr vilket 
innebär att kommunen klarar balanskravet 
men inte fullmäktiges ekonomiska mål inne-
varande år.

Åren 2015-2017 växer skatteunderlaget 
med omkring 2 procent per år i reala ter-
mer. Den starka tillväxten är ett resultat av 
återhämtningen på arbetsmarknaden. Antalet 
arbetade timmar i den svenska ekonomin 
växer med drygt en procent per år mellan 
2014 och 2017.

I de anvisningar till budget 2015 som 
kommunstyrelsen fastställt ligger inga förslag 
till besparingar i nämndernas budgetramar.

Efter att ha legat på en låg nivå under 
första del av 2000-talet har investeringarna 
ökat kraftigt från 2008 och framåt. Även 
kommande år beräknas investeringarna ligga 
på en hög nivå. För att finansiera den omfat-
tande investeringsverksamheten är och kom-
mer en nyupplåning att vara nödvändig.



Investeringsuppföljning jan-aug 2014
Av den totala investeringsvolymen under 
perioden januari till augusti 2014 på 48 753 
tkr svarade investeringar i VA-området för 
21 251 tkr, gator och trafik 4 838 tkr samt 
fastigheter 2 840 tkr. Investeringar i exploa-
teringsverksamhet har gjorts med 17 530 tkr. 
Investeringar i inventarier uppgick till 2 032 
tkr. 

Investeringsbudgeten för 2014 uppgår 
till  83 000 tkr. Tillsammans med beslutade 
ej utförda investeringar i bokslut 2013 på 
cirka 64 000 tkr uppgår totalt budgeterade 
investeringar för 2014 till cirka 147 000 tkr. 
Investeringsvolymen på 48 753 tkr under 
perioden januari-augusti 2014 innebär att 
beslutade ej utförda investeringar nu uppgår 
till cirka 100 000 tkr.

Större investeringsprojekt inom respekti-
ve område under perioden januari till augusti 
2014 har varit:

VA-anläggningar
I Sjöviken på Hamburgö utvidgas det kom-
munala verksamhetsområdet för VA med 
cirka 80 fastigheter. Arbetet beräknas vara fär-
digställt i december 2014. Investeringsutgift 
under perioden 8 100 tkr. Total budget för 
projektet är 18 500 tkr.

En överföringsledning anläggs mel-
lan Kämpersvik och Bodalsverket. Arbetet 
beräknas vara färdigställt i februari 2015. 
Under perioden har det investerats 3 800 
tkr. Total budget för projektet uppgår till 21 
300 tkr.

Arbetet med att minska mängden ovid-
kommande vatten i spillvattensystemet och 
säkerställa distributionen av dricksvatten 
fortsätter. Under 2014 har det hittills investe-
rats sammanlagt 4 600 tkr i vattenförsörjning 
och ledningsnät. 

Gator- och trafik
Under perioden har det investerats 1 600 
tkr i gång- och cykelvägar. Den största 
delen avser gång- och cykelväg längs med 
Gärdesvägen i Tanumshede. Utbyggnaden av 
gång- och cykelväg mellan Sportshopen och 
Grebbestad camping pågår. Den bedöms 
vara färdigställd i november.

Reinvestering av gatubelysningen samt 
utbyte av kvicksilverarmaturer pågår nu i 
Kville, Backa och Östad. Totalt har det under 
perioden investerats 1 500 tkr i gatubelysning. 

Exploatering
Investering i exploateringsverksamhet har 
uppgått till totalt 17 500 tkr, varav arbete med 
detaljplaner utgjorde 1 700 tkr. Investering i 
uppförandet av ett Vindkraftverk på Tyft har 
under perioden uppgått till 15 100 tkr. 

Inventarier
Under perioden har anskaffning av inventa-
rier gjorts med 2 000 tkr, varav investering 
i tankbil till räddningstjänsten uppgår till 
600 tkr.

Projekt
Total budget 

2014

Utgift 
20140101-
20140831

Omvandlingsområden 14 051 8 397
Överföringsledning Kämpersvik 20 293 3 822
Omläggning VA-ledningar 2 377 730
Sanering ledningar 5 325 787
Vattenförsörjning 5 583 3 848
Övrigt 14 609 3 669
VA-anläggningar 62 237 21 251
Reinvestering vägbeläggningar 1 932 1 118
Gång- och cykelbanor 9 917 1 569
Utbyte belysningsarmaturer 2 828 1 461
Övrigt 1 207 691
Gator och trafik 15 885 4 838
Energieffektivisering 820 277
Förbättringsåtgärder 6 188 1 050
Skolfastigheter 2 387 27
Omsorgsfastigheter 4 698 1 484
Övrigt 300 2
Fastigheter 14 393 2 840
Lekplatser 551 19
Badplatser 1 112 233
Tillbyggnad H-sunds idrottshall 3 638 9
Övrigt 597 0
Övriga investeringar 5 898 261
Detaljplaner 4 755 1 727
Exploateringsverksamhet 11 323 591
Vindkraft Tyft 22 841 15 148
Markköp 892 64
Exploatering 39 811 17 530

 
Hamnar 1 642 0
Hamnar 1 642 0

 
Inventarier 7 476 2 032
Inventarier 7 476 2 032

 
TOTALT 147 341 48 753



Särredovisning VA-verksamhet
Resultaträkning 1408 1308

Belopp i tkr  

Verksamhetens intäkter 34 023 30 256
Verksamhetens kostnader -18 034 -15 843
Avskrivningar -10 903 -10 029
Verksamhetsresultat 5 086 4 384
Finansnetto -5 820 -5 563
Resultat efter finansnetto -734 -1 179
Förändring av resultatfond 0 1 179
Periodens resultat -734 0

BALANSRÄKNING 1408 1212

Belopp i tkr  

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar 326 377 316 029

Omsättningstillgångar 82 797 75 273

Summa tillgångar 409 174 391 302
Eget kapital -994 -260
Avsättningar 401 401

Skulder:  

Kommunlån 326 377 316 029
Ingående värde resfond 0 316
Upplösning resultatfond 0 -316
Utgående värde resfond 0 0

Periodiserade anslutningsavg 72 535 70 482

Summa långfristiga skulder 398 911 386 511
Kortfristigaskulder 10 856 4 651

Skulder och eget kapital 409 174 391 302

Pensionsförpliktelser, som inte 
har upptagits bland skulderna 
eller avsättningarna 4 298 4 298

 
VA verksamheten redovisar ett underskott 
med 734 tkr. Underskottet beror främst på 
högre internränta och oplanerade underhålls-
åtgärder som fått vidtas vid ett avloppsre-
ningsverk.

Intäkterna har ökat med 11,0 procent. 
Brukningstaxan höjdes med åtta procent i 
januari. Även kapitalkostnaderna har ökat 
och det beror på den fortsatta höga inves-
teringsvolymen. Övriga driftskostnader har 
ökat något delvis på grund av ökat underhåll 
utav ledningsnätet. 

Av verksamhetens kostnader januari- 
augusti 2014 utgör 703 tkr fördelade kostna-
der från tekniska nämnden. Kostnader för 
administration fördelas utifrån uppskattad 
tid. Nämndskostnader fördelas utifrån ande-
len ärenden i nämnden.

Av kostnaderna utgör 287 tkr för-
delade kommuncentrala kostnader. 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
samt kommunkansliet fördelas efter andelen 
ärenden. IT-kostnader fördelas efter antalet 
PC. Personalkontoret fördelas efter antalet 
anställda. Ekonomikontoret, växel och tryck-
eri fördelas efter andel av bruttokostnader.

Tanums Bostäder AB

 1408 1308

Intäkter 33 959 27 558
Kostnader -28 193 -17 395
Avskrivningar -3 862 -3 738
Verksamhetsresultat 1 904 6 425
Finansiella intäkter - -
Finansiella kostnader -5 497 -4 926

Resultat -3 593 1 499

Tanums Bostäder AB redovisar ett negativt 
resultat uppgående till 3 593 tkr för årets åtta 
första månader. Det negativa resultatet har 
sin förklaring i att samtliga färdigställda fast-
igheter på Håkebacken i Fjällbacka, ännu inte 
är sålda. Bolagets resultat exklusive projektet 
Håkebacken uppgår till 1 017 tkr, vilket är 
knappt 500 tkr sämre än vid samma tidpunkt 
2013. Resultatminskningen beror främst på 
högre räntekostnader. Uthyrningsnivån är 
mycket god. Under perioden januari till 
augusti har i princip samtliga lägenheter varit 
uthyrda.

Under perioden har investeringarna upp-
gått till 38 200 tkr. Den större delen av inves-
teringskostnaden är härförlig till nybygg-
nationen på Håkebacken och Kyrkskolan i 
Fjällbacka, renoveringen av 60 lägenheter på 
Bergsvägen i Tanumshede samt införskaf-
fandet av en ersättningslänga (10 lägenheter) 
i samband med denna renovering. De båda 
förstnämnda projekten har färdigställts under 
våren 2014.  

Detaljplanen är klar för området Kuseröd 
i Grebbestad. Bolaget har påbörjat upp-
handlingsarbetet och beslut om eventuell 
byggnation kommer att fattas av styrelsen i 
december. Bolagets arbete med energieffekti-
viseringar och miljödiplomering fortsätter.

Bolaget har för närvarande en medarbe-
tare långtidssjukskriven. 

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

Tanums Hamnar AB
 1408 1308
Intäkter 9 185 9 067
Kostnader -7 429 -8 114
Avskrivningar -662 -581
Verksamhetsresultat 1 094 372
Finsiella intäkter 1 3
Finansiella kostnader -13 -14
Resultat 1 082 361

Tanums Hamnar AB redovisar ett resultat 
uppgående till 1 082 tkr per den 31 aug 2014. 
Resultatutfallet är en förbättring med cirka 
700 tkr jämfört med motsvarande period 
föregående år. Resultatförbättringen beror 
till stor del på en gynnsam vinter samt en allt 
lägre personalkostnad. 

Under våren har bolaget utöver det 
löpande underhållsarbetet bl.a. byggt nya 
bryggor i Spånslätt och på Resö, investe-
rat i Badholmens badplats och vandrar-
hem i Fjällbacka samt förstärkt en brygga i 
Hamburgsund. Bolaget har dessutom gjort 
en översyn av avgiftsnivån när det gäller 
arrenden för uteserveringar.  

Av hittills inkomna siffror för gästhamns-
beläggningen i våra hamnar, framgår att anta-
let gästnätter har ökat gentemot föregående 
år. Grebbestads gästhamn har ökat mest, 
därefter Hamburgsunds- och Fjällbackas 
gästhamnar. 

Under perioden har investeringarna upp-
gått till 1 067 tkr. Sjukfrånvaron är fortfa-
rande låg i bolaget. Per den 31 december 
beräknas resultatet uppgå till 445 tkr, vilket 
är i enlighet med budget.

RAMBO AB
 1408 1308
Intäkter 98 651 100 022
Kostnader -93 673 -87 866
Avskrivningar -6 835 -7 447
Verksamhetsresultat -1 857 4 709
Finansiella intäkter 171 378
Finansiella kostnader -18 -3
Resultat -1 704 5 085

Tanums kommun är delägare i RAMBO 
AB tillsammans med Lysekil, Munkedal och 
Sotenäs kommun. Kommunens ägarandel är 
20,6 procent. RAMBO AB ingår inte i kom-
munens koncernredovisning. Resultat efter 
åtta månader är -1 704 tkr. 



NOTER (mkr)
1. Verksamhetens intäkter

2014 2013

Statsbidrag 33,6 23,5
Övriga bidrag 8,8 8,9
Barnomsorgsavgifter 5,4 4,8
Äldreomsorgsavgifter 15,1 15,5
VA- och renhålln avg 31,8 28,5
AFA återbetalning - 11,0
Hyresintäkter 11,0 10,6
Granskingsavg 5,2 5,0
Försälj. tjänster o vht 11,7 7,6
Tomtförsäljning 1,9 4,2
Reavinst 7,2 0,0
Övrigt 7,9 6,9
Summa 139,6 126,4

2. Verksamhetens kostnader
2014 2013

Personalkostnader 302,3 284,6
Material 21,5 22,3
Köpta tjänster 119,0 109,6
Bidrag 13,7 11,1
Pensionskostnader 27,1 23,6
Övrigt 6,3 2,9
Summa 490,0 454,1

3. Avskrivningar
2014 2013

Inventarier 2,8 2,9
Fastigheter och anl. 27,8 25,7
Summa 30,5 28,5

4. Skatteintäkter
2014 2013

Preliminär skatteintäkt 309,8 301,9
Prognostiserad slutavräkning 0,8 -0,4
Summa 310,6 301,5

5. Generella statsbidrag
2014 2013

Kommunal fastighetsavgift 21,7 20,1
Strukturbidrag 0,9 0,0
Bidrag inkomstutjämning 80,4 83,2
Avgift kostnadsutjämning -3,7 -17,0
Kostnadsutjämning för LSS -5,2 -5,9
Regleringsavgift 1,9 3,7
Summa 95,9 84,2

6. Finansnetto
2014 2013

Ränteintäkter 1,0 1,0
Räntekostnader på lån -7,4 -7,6
Räntekostn på pensionskuld -0,3 -1,2
Övrigt -0,1 -0,1
Summa -6,8 -7,9

7. Just. för ej likviditetspåverkande pos-
ter

2014 2013
Avskrivningar 30,5 28,5
Justering avskrivning 0,0 0,1
Minskn avsättningar pga utb -4,0 -1,8
Omklassificering till omstillg 7,2 -
Reavinst -7,2 -
Summa 26,6 26,8

8. Fordringar
2014 2013

Vatten och renhållning 14,5 1,2
Barnomsorgsavgifter 1,2 0,9
Äldreomsorgsavgifter 3,1 3,2
Hyror och arrenden - 0,2
Statsbidragsfordringar - 0,6
Moms 7,3 7,9
Skatteintäkter 30,4 33,4
Förutbetalda kostnader 4,5 3,9
Upplupna intäkter 8,9 7,6
THTAB koncernkonto - 4,5
TBAB koncernkonto 7,1 14,4
Övrigt 1,4 16,1
Summa 78,4 93,7

9. Kassa och bank
2014 2013

Kassa 0,0 0,0
Kommundel i kocernkonto 25,7 58,0
THTAB:s del i koncerkonto -1,9 -4,5
TBAB:s del i koncernkonto 7,1 -14,4
Utnyttjande av checkkredit 0,0 0,0
Summa 30,9 39,2

10. Eget kapital
2014 2013

Ingående eget kapital 360,7 350,0
-varav Resultatutjämningsreserv 15,0 15,0
Insatsemission Kommuninv 1,2 1,6
Årets resultat 18,8 9,0
Utgående eget kapital 380,7 360,7
Rörelsekapital -6,8 17,1
Anläggningskapital 387,5 343,5
Totalt 380,7 360,7

11. Avsättningar
2014 2013

PENSIONSAVSÄTTNING 24,9 24,9
Ansvarsförbindelse 264,0 267,0
ÅTERLÅNADE MEDEL 288,9 291,9
Aktualiseringsgrad 98% 98%
Överskottsfond hos KPA - -

Övriga avsättningar
IB återställande avfallsdeponi 7,3 12,3
Minskning pga utbetalningar -4,0 -5,0
UB återställande avfallsdeponi 3,3 7,3

Summa avsättningar 28,2 32,2

12. Långfristig skuld
Kommunens långfristiga skuld består dels 
av lån hos bankinstitut och dels anslutnings-
avgifter från VA kollektiviet. Kommun och 
bolag använder endast ränteswappar som 
finansiellt instrument för att säkra ränterisk. 
Nedan görs en beskrivning av vilka säk-
ringsrelationer avseende swappar som fanns 
utestående på balansdagen. Varken kommun 
eller bolag har förtidsinlöst eller förlängt 
några swapkontrakt under perioden.

2014 2013

Handelsbanken 40,0 40,0
Kommuninvest 295,0 305,0
Sparbanken Tanum - 20,0
Övrigt 82,6 80,8

Summa 417,6 445,8

Förfall till räntejustering enligt följande:
0-1 år 87,6
1-2 år 0,0
2-5 år 85,0
5-10 år 245,0
Summa 417,6

Derivat
Nominelt värde swapkontrakt

330,0
Marknadsvärde 2014-08-31 297,5
Undervärde 32,5

Genomsnittsränta inkl derivat 3,84%

Genomsnittsränta exkl derivat 1,27%

Räntebindning inkl derivat 6,28 år
Räntebindning exkl derivat 0,09 år

Motparter swapkontrakt 2014 2013
Nordea 25,0 25,0
SEB 205,0 180,0
Swedbank 100,0 100,0
Summa 330 305

13. Kort skuld
2014 2013

Preliminär skatt, dec 8,1 7,1
Arbetsgivaravgift, dec 9,4 8,3
Semesterlöneskuld 30,9 30,9
Leverantörsskulder 11,6 24,7
Upplupna kostnader 36,0 14,7
Förinbetalda intäkter 8,5 4,3
Förutbetald skatteintäkt 3,5 3,0
Årets intjänade pensioner 1,7 19,3
Kommunens skuld till TBAB 7,1 0,0
Övrigt 6,5 3,6
Summa 123,2 116,0







457 81 Tanumshede • Telefon 0525-180 00 • Fax: 0525-183 00 

info@tanum.se • www.tanum.se


