
DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2013

Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 1308 1208 1308 1208
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter (not 1) 160,5 153,7 128,5 119,8
Verksamhetens kostnader (not 2) -477,1 -462,9 -456,2 -441,5
Avskrivningar (not 3) -32,9 -31,2 -28,5 -26,5
– Varav jämförelsestörande poster 11,0 11,1 11,0 11,1
Verksamhetsresultat -349,4 -340,4 -356,2 -348,2

Skatteintäkter 301,1 294,6 301,1 294,6
Generella statsbidrag 84,6 80,6 84,6 80,6
Finansiella intäkter (not 4) 0,5 0,8 1,0 1,3
Finansiella kostnader (not 5) -13,3 -12,1 -8,8 -7,7
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 23,4 23,4 21,6 20,5

Periodens resultat 23,4 23,4 21,6 20,5

BALANSRÄKNING 1308 1212 1308 1212
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 022,0 1 011,9 774,0 766,6
Maskiner och inventarier 41,5 18,8 12,3 13,9
Finansiella anläggningstillgångar 7,9 7,9 27,8 27,8
Summa anläggningstillgångar 1 071,4 1 038,7 814,0 808,3

Omsättningstillgångar:
Fordringar 81,1 72,4 81,5 79,4
Förråd 0,9 1,4 0,3 0,7
Kassa och bank 51,1 35,9 51,1 35,9
Summa omsättningstillgångar 133,1 109,7 132,8 116,1

SUMMA TILLGÅNGAR 1 204,5 1 148,4 946,9 924,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 363,4 325,0 350,0 312,0
Justering emission - 0,6 - 0,6
Årets resultat 23,4 37,8 21,6 37,5
Summa eget kapital 386,8 363,4 371,6 350,0

Avsättningar 35,0 36,9 34,3 36,1

Skulder
Långfristiga skulder (not 6) 664,9 631,0 429,9 431,0
Kortfristiga skulder 117,7 117,2 111,1 107,3
Summa skulder 782,6 748,2 541,0 538,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 204,5 1 148,4 946,9 924,3

Koncernen Tanums kommun
NYCKELTAL 1308 1208 1308 1208
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 33,6% 33,2% 28,2% 27,1%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 90,6% 90,7% 92,4% 92,8%
Ökning verksamhetsresultat 2,6% 0,2% 2,3% 1,1%

1308 1212 1308 1212
Soliditet 32,1% 31,6% 39,2% 37,9%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 9,6% 9,6% 10,6% 10,5%
Pensionsförpliktelser före 1998 270,9 252,8 270,9 252,8
Borgensåtagande 0,7 0,7 235,7 200,7



KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har minskat med 6 per-
soner sedan årsskiftet och uppgick per 30
juni till 12 264 personer. Arbetslöshet inklu-
sive arbetsmarknadsåtgärder i Tanum är i
princip oförändrad, 3,4 procent av den tota-
la befolkningen, jämfört med samma period
2012. 

KONCERNSTRUKTUR
Koncernen består av kommunen och två
helägda kommunala aktiebolag, Tanums
Bostäder AB, för ägande och förvaltning av
hyresbostäder samt Tanums Hamnar AB, för
drivande av hamnverksamhet. 

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

RESULTATANALYS
Intäkter
Kommunens verksamhetsanknutna intäkter
uppgår till 128,5 mkr vilket är en ökning
med 8,7 mkr jämfört med samma period
förra året. Detta förklaras främst av höjd VA
taxa och tomtförsäljning. De verksamhets-
anknutna intäkterna täcker 28,2 procent av
kommunens verksamhetskostnader exklu-
sive avskrivningar, vilket är 1,1 procentenhe-
ter mer än samma period förra året. Koncer-
nens verksamhetsanknutna intäkter uppgår
till 160,5 mkr.

Kostnader
Bruttokostnaderna för kommunens verk-
samhet uppgår till 456,2 mkr och för kon-
cernen till 477,1 mkr. Kommunens kostnad-
er ökar med 14,7 mkr jämfört med samma
period 2012 vilket motsvarar 3,3 procent.
Skatteintäkter och statsbidrag ökar med 2,8
procent, En hållbar ekonomi på lång sikt
förutsätter att kostnaderna inte ökar mer än
skatteintäkter och statsbidrag.

Verksamhetsresultat
Kommunens verksamhetsresultat uppgår till
-356,2 mkr och koncernens till -349,4 mkr.
Kommunens verksamhetsresultat har för-
sämrats med 8,1 mkr (2,3 procent) jämfört
med föregående år. Som andel av skattein-
täkter och statsbidrag uppgår verksamhetsre-
sultatet till 92,4 procent, 0,4 procentenheter
lägre än samma period förra året.

Skatteintäkter
Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar
med 10,5 mkr jämfört med samma period
2012 och uppgår till 385,6 mkr. Ökningen
av skatteintäkterna förklaras främst av ökat
skatteunderlag. Statsbidragen ökar med 4,0
mkr. Kommunens utdebitering uppgår 2013
till 21,56 kronor.

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgår till -7,8
mkr jämfört med -6,5 samma period 2012.
Som andel av skatteintäkter och generella
statsbidrag uppgår finansnettot till 2,0 pro-
cent.

Genomsnittsräntan på kommunens låne-
skuld är 3,16 procent och räntebindningen
är 6,01 år.

Koncernens finansnetto uppgår till -12,8
mkr. Genomsnittsräntan på koncernens
låneskuld är 3,20 procent och räntebindnin-
gen är 5,72 år.

Periodens resultat
Periodens resultat uppgår för kommunen till
21,6 mkr vilket är en förbättring med 1,1
mkr jämfört med samma period 2012.

Resultatnivån förklaras främst av återbe-
talda sjukförsäkringspremier med 11,0 mkr.

Koncernens resultat uppgår till 23,4 mkr.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
För Tanums kommun är god ekonomisk
hushållning att med avsatta resurser arbeta
mot de mål som kommunfullmäktige fast-
ställt och att hålla det egna kapitalet realt
oförändrat, enligt den så kallade genera-
tionsprincipen, där nuvarande generations
förbrukning inte tär på resurser som tidigare
generationer avsatt eller lämnar skuld till
kommande generation.
Målsättning: För att uppnå kommunallagens
bestämmelser om god ekonomisk hushållning
ska resultatet exklusive reavinster uppgå till
cirka en procent av skatteintäkter och stats-
bidrag.
Bokslutsprognosen ger en indikation på att
det ekonomiska resultatet för 2013 är till-
räckligt för att god ekonomisk hushållning
kommer att uppnås. Kommunallagens krav
på att kommunens intäkter ska överstiga
kostnaderna, balanskravet, förväntas också
uppnås.

FINANSIELL STÄLLNING
Anläggningstillgångar
Kommunens anläggningstillgångar uppgår
till 814,0 mkr vilket är en ökning med 5,8
mkr jämfört med 2012. Ökningen förklaras
av investeringar under perioden på 34,0 mkr
samtidigt som avskrivningar minskat värdet
med 28,5 mkr. 

Koncernens anläggningstillgångar upp-
går till 1 071,4 mkr. 

Större investeringar under perioden har
gjorts på VA-anläggningar med 12,7 mkr
och energieffektiviseringsåtgärder på kom-
munens fastigheter med 7,6 mkr.

Likvida medel
Kommunens likviditet har ökat med 15,2
mkr sedan årsskiftet och uppgår till 51,1
mkr. Därutöver har kommunen en check-
kredit på 30 mkr.

Koncernens likviditet uppgår till 51,1 mkr.

Låneskuld
Kommunens låneskuld uppgår till 424,9
mkr och koncernens låneskuld uppgår till
664,9 mkr. Kommunens låneskuld är i prin-
cip oförändrad sedan årsskiftet vilket beror
på eftersläpning av beslutade investeringar.

Soliditet
Periodens resultat för kommunen har ökat
det egna kapitalet med 21,6 mkr. Till-
gångarna har under samma period ökat med
22,5 mkr. Detta innebär att det egna kapita-
lets andel av totalt kapital har ökat med 1,4
procentenhet till 39,2 procent. Soliditet
inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner
uppgår till 10,5 procent.

För koncernen är soliditeten 32,1 pro-
cent.

Prognos 2013-12-31
Kommunens resultat är budgeterat till 3,0
mkr. Nämnderna resultat prognostiseras
sammantaget till ett underskott på -4,1 mkr.
Kommunstyrelsen beräknas göra överskott
och omsorgsnämnden ett nollresultat. Övri-
ga nämnder prognostiserar underskott då de
planerar ianspråkta tidigare års överskott.

NÄMNDER Prognos   mkr
Kommunstyrelsen 0,6
Tekniska nämnden -2,6
-Varav taxefinansierat -2,0
-Varav skattefinansierat -0,6
Miljö och byggnadsnämnden -1,0
Barn och utbildningsnämnden -2,9
Prestationsanslag Bun 1,8
Omsorgsnämnden 0,0
NÄMNDER -4,1

FINANS
Skatteintäkter 0,5
Personalomkostnader 11,6
Finansnetto 0,6
Övrigt -3,5
FINANS 9,2

TOTALT 5,1
BUDGET 3,0
Reserverat VA 3,0
PROGNOS 11,1

Skatteintäkterna beräknas ge ett budget-
överskott på 0,5 mkr enligt kommunförbun-
dets prognos i augusti. Personalomkostna-
dernas budgetöverskott på 11,5 mkr avser
främst återbetalning av sjukförsäkringspre-
mier. Finansnetto beräknas ge ett överskott
på 0,6 mkr vilket förklaras av fortsatt låga
räntor. Övriga poster under finans beräknas
ge ett underskott på -3,5 mkr.

Sammantaget ligger det prognostiserade
resultatet på 11,1 mkr 

PERSONAL
God kommunal service kräver kompetenta
och motiverade medarbetare. 



Personalstrategi
Vision/Strategi: För att trygga personalförsörj-
ningen i framtiden ska kommunen skapa goda
förutsättningar för att kunna rekrytera, behål-
la, utveckla och belöna kompetent personal.
I arbetet att nå målsättningen har åtgärder
för förbättrat ledarskap, kompetensut-
veckling samt ökad hälsa prioriterats.

Åtgärder mot ohälsa
Kommunen har antagit en målsättning att
sjukfrånvaron i Tanums kommun inte ska
överstiga 4,8 Sjukfrånvaron minskade succe-
sivt från cirka nio procent till cirka fyra pro-
cent under åren 2003-2009. Under 2010
bröts den nedåtgående trenden och sjuk-
frånvaron har sedan dess ökat även om den
fortfarande ligger kvar på en låg nivå. Under
perioden januari-augusti 2013 uppgick sjuk-
frånvaron till 5,5 procent vilket är en ökning
med 0,8 procentenheter (17 procent) jäm-
fört med samma period föregående år.
Samtliga förvaltningar utom kommun-
styrelsen har en ökande sjukfrånvaro. Antalet
personer som är långtidssjukskrivna (mer än
59 dagar) minskade kraftigt från 2005 fram
till 2011. Antalet långtidssjukskrivna har
sedan dess åter ökat. Under årets åtta första
månader har antalet långtidssjukskrivna varit
oförändrat. Den sista augusti var 34 person-
er långtidssjukskrivna. ”Bruttoflödet” bland
de långtidssjukskrivna är stort. Hittills i år
har 26 personer blivit långtidssjukskrivna
medan 25 personer som tidigare varit
långtidssjukskrivna återgått i arbete eller på
annat sätt lämnat sjukskrivningen. 

VISION 
Tanums kommun har som vision att öka sin
befolkning till 13 000 invånare.
För att nå visionen om 13 000 invånare krävs
ett inflyttningsöverskott för att möjliggöra
en befolkningsökning. För att skapa förut-
sättningar för en ökad inflyttning, och min-
skad utflyttning har kommunen angett fem
utvecklingsområden:

• Boende
• Infrastruktur
• Näringsliv
• Skola
• Vård och omsorg

UTVECKLINGSOMRÅDEN
I budgeten finns en utvecklingsstrategi for-
mulerad som är en plattform för de åt-gärder
som görs för att utveckla Tanum till en
attraktiv kommun att bo och verka i. I strate-
gin anges de fem huvudområden som ska
vara prioriterade i utvecklingsarbetet.

Boende
Mål/Vision: I Tanum ska det finnas attraktiva
boendemiljöer.
Arbete pågår med att ta fram en ny översikts-
plan för Tanums kommun. I det program-

förslag som utarbetats finns övergripande
mål om Tanums identitet och framtid samt
25 samhällsbyggnadsmål inom nio olika
målområden. Förutom översiktsplanen på-
går arbete med ett 60-tal olika detaljplaner.
Planer som skapar möjlighet till nya bostäder
och verksamhetsmark prioriteras.

Kommunens bostadsbolag, Tanums Bo-
städer, AB bygger för närvarande 26 nya
lägenheter i Fjällbacka.

Infrastruktur
Mål/Vision: Tanum ska ha en infrastruktur
som tillgodoser högt ställda krav på tillgäng-
lighet.
Byggnation av den sista etappen av motorväg
genom Bohuslän pågår. Motorvägen beräk-
nas öppna under 2015.

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

Näringslivsutveckling
Mål/Vision: Kommunens näringslivssatsningar
ska stödja utvecklingen av befintliga företag
samt etablering och start av nya företag.
Kommunen ser det som viktigt att ha en
kontinuerlig dialog med företagen. 

I Svenskt Näringslivs ranking för 2013
som redovisar företagarnas uppfattning om
näringslivsklimatet har Tanums kommun
fallit från 251 plats till plats 267. En hand-
lingsplan som innehåller åtgärder för att för-
bättra bemötande, rutiner och övriga kon-
takter med företag i kommunens myn-
dighetsutövning har fastställts av kommun-
styrelsen. I Sveriges kommuner och lands-
tings (SKL) mätning av hur företagarna upp-
fattar kommunens myndighetsutövning får
Tanum bättre betyg inom samtliga delområ-
den.    

En stor satsning görs för att utveckla
området kring ”Fjällbacka skärgård” till ett
internationellt besöksmål. 

Kommunstyrelsen har beslutat att för-
länga avtalet med Tanum Turist till och med
år 2015. Tanum Turist utför på kommunens
uppdrag operativ turismverksamhet. Till och
med augusti 2013 registrerades 80 nya före-
tag, vilket betyder att det finns 2 247 företag
i kommunen. Byggnationen av Tanums
shoppingcenter pågår. Shoppingcentret
beräknas stå klart under hösten 2014.

Landets bästa skola
Mål/Vision: Tanum ska ha landets bästa skola.
Arbetet på väg mot landets bästa skola
fokuserar på att skapa en utvecklingsorgani-
sation på varje skola. Ett annat prioriterat
område är att medvetet arbeta med att hitta
metoder för att stödja alla elever. Satsningar
på en ökad användning av IT-stöd i under-
visningen är prioriterade i budgeten för
2013. 

Omsorg
Mål/Vision: Tanums kommun ska ha en god
vård och omsorg som är lättillgänglig och som
tillgodoser högt ställda krav på kvalitet.
Införande av ett kvalitetsledningssystem för
att säkerställa en god och säker vård och
omsorg. Förbättrad tillgänglighet för de
brukare och medborgare som har kontakt med
kommunen. 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, hushåll-
ning av naturresurser och ett förstärkt krets-
lopp.
I miljöarbetet prioriteras områdena energi,
livsmedel och transporter.
Kommunfullmäktige har antagit en energi-
plan och klimatstrategi för 2010-2020.
Kommunens fastighetsbestånd har energide-
klarerats. Inom ramen för EPC-projektet har
kommunens fastighetsbestånd energieffek-
tiviserats.

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 verk-
samheten betyget 5,1 (max 10) då man
betygsatte den kommunala verksamheten.
Tanumsborna är mer nöjda med kommu-
nens kärnverksamhet barnomsorg, skola och
äldreomsorg än vad man är i genomsnitt i
övriga kommuner som deltagit i mätningen.
Däremot är Tanumsborna mindre nöjda
med delar av den tekniska verksamheten.

FASTIGHETER OCH
ANLÄGGNINGAR
Kommunens fastigheter och anläggningar ska
skötas på ett sådant sätt att deras värde inte
minskar.
Underhållet av fastigheter och anläggningar
har varit tillräckligt för att värdet på anlägg-
ningarna inte ska minska.

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



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen

1308 1208
Intäkter 17 018 15 767
Kostnader -44 323 -42 390
Verksamhetsresultat -27 305 -26 623
Kommunbidrag 27 333 26 262
Resultat 28 -361
Balanserat resultat
12-12-31 887

Ekonomi
Nettokostnaden för kommunstyrelsens verk-
samhet uppgår till 27,2 mkr för perioden
januari-augusti vilket är cirka 0,6 mkr högre
än under de åtta första månaderna 2012.
Ökningen beror bland annat på ökade kost-
nader räddningstjänst, försäkringar och
kommunledning. Kommungemensam verk-
samhet, näringslivsverksamhet och kom-
munledning beräknas göra ett bättre resultat
än budgeterat medan räddningstjänsten och
turismverksamhet beräknas göra ett sämre
resultat än budgeterat. Kommunstyrelsen har
beslutat att disponera 2 900 tkr ur tidigare
års överskott. Av budgeterat anslag för bred-
bandsutbyggnad på 3 500 tkr kommer en-
dast cirka 1 000 tkr att utnyttjas under 2013.
Anslaget för arbete med översiktplanen kom-
mer inte heller att utnyttjas fullt ut detta år.

Den löpande verksamheten bedrivs i
princip enligt tilldelad budget.

Sammantaget beräknas kommunstyrel-
sens göra ett resultat på 600 tkr bättre än
budget.

Verksamhet
För att öka invånarantalet och nå visionen
om 13 000 invånare prioriteras arbetet inom
boende, näringsliv och infrastruktur.

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

Kommunen ser det som viktigt att ha en
kontinuerlig dialog med företagen. Detta sker
bland annat genom Tanums Näringslivsråd,
företagsbesök och tematräffar etcetera.

I Svenskt Näringslivs ranking för 2013
som redovisar företagarnas uppfattning om
näringslivsklimatet har Tanums kommun
fallit från 251 plats till plats 267. För att för-
bättra näringslivsklimatet har kommunen
deltagit i SKL:s utbildning ”Förenkla helt
enkelt”. En handlingsplan som innehåller
åtgärder för att förbättra bemötande, rutiner
och övriga kontakter med företag i kommu-
nens myndighetsutövning har fastställts av
kommunstyrelsen. I Sveriges kommuner och
landstings (SKL) mätning av hur företagarna

uppfattar kommunens myndighetsutövning
får Tanum bättre betyg inom samtliga del-
områden.    

En stor satsning görs för att utveckla
området kring ”Fjällbacka skärgård” till ett
internationellt besöksmål. De filmer som
spelats in och som baseras på Camilla Läck-
bergs böcker om ”morden i Fjällbacka” be-
räknas öka intresset för Fjällbacka som
besöksmål.

Kommunstyrelsen har beslutat att för-
länga avtalet med Tanum Turist till och med
år 2015. Tanum Turist utför på kommunens
uppdrag operativ turismverksamhet bland
annat drift av turistbyråer, marknadsföring
etcetera.

Till och med augusti 2013 registrerades
80 nya företag, vilket betyder att det finns 
2 247 företag i kommunen. Byggnationen av
Tanums shoppingcenter pågår. Shopping-
centret beräknas stå klart under hösten 2014.

Byggnation av den sista etappen av mo-
torväg genom Bohuslän pågår. Motorvägen
beräknas öppna under 2015.

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

I det personalstrategiska arbetet priorite-
ras frågor kring ledarskap och hälsa.

Räddningstjänsten har under de första
åtta månaderna 2013 haft 269 utryckningar
vilket är 22 fler än samma period förra året.
Räddningstjänsten har fortsatta problem att
rekrytera deltidsbrandmän.

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

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
mätningar har visat att kommunen inte lever
upp till målsättningen avseende tillgäng-
lighet och svarstider i telefon och mail.
Förbättringar inom detta område kommer
att prioriteras.

Tekniska nämnden
1308 1208

Intäkter 97 223 94 376
Kostnader -111 067 -109 983
Verksamhetsresultat -13 844 -15 607
Kommunbidrag 16 001 14 863
Resultat -2 157 -744
Balanserat resultat
12-12-31 3 616

Ekonomi
Inom de skattefinansierade verksamheterna
har kapitalkostnaderna och intäkterna min-
skat p.g.a. sänkt internränta. Övriga kost-
nader har ökat 2013. Ökningen beror på
utökad bemanningen inom gemensam admi-
nistration och kart & mät.

Inom VA verksamheten så har kapital-
kostnaderna ökat p.g.a. fortsatt hög investe-
ringsvolym. Även intäkter har ökat. Intäkts-
ökningen beror på höjning av taxan som
genomfördes januari 2013.

Tekniska nämndens skattefinansierade
verksamheter redovisar ett resultat som är
bättre än budget med ett överskott på 3 337
tkr jämfört med ett budgeterat underskott på
650 tkr. Överskottet beror delvis på löpande
underhåll som kommer i höst.

Tekniska nämnden beräknas redovisa ett
resultat på -2 500 tkr varav -2 000 tkr är VA
verksamheten.

Verksamhet
Underhållsarbetet har fortsatt på kom-
munens fastigheter där bl.a. målning utförts
på Grebbestad skolan och Tingshuset i Ös-
tad. Rabbalshede skola har genomgått en
större renovering. Ny dränering har lagts
runt Barn- och utbildningskontoret.

Arbetet med att höja statusen på kom-
munens lekplatser har fortsatt och en extern
besiktning av lekplasterna har gjorts. Till-
byggnad Hamburgsunds Idrottshall går ut på
anbudsräkning under september och bygg-
start är beräknad till slutet av året. Förfrågan
om anbud på Sprinklersystem för Fjällbacka
service har gått ut igen och byggstart beräk-
nas runt årsskiftet. Vidare har tillfälliga loka-
ler för två förskoleavdelningar uppförts i
Tanumshede vilka beräknas tas i bruk i mit-
ten av september.

Exploateringsområdet Tanums-Gissleröd
har färdigställts. Information om de 17 kom-
munala tomterna har skickats ut till alla i
tomtkön, och intresseanmälningarna börjar
komma in. 

En mätingenjör har visstidsanställts för
att arbeta med byte av höjdsystem samt
ajourhållning av primärkartan. 

Gatu- och trafiksakkunniga inom gata &
trafik bildar en trafikgrupp som bedömer
planförslag, samverkar med barn- och ung-
domsförvaltningen i skolvägsfrågor m.m.
Vidare har trafiksäkerhetshöjande åtgärder
diskuterats med samhällsföreningarna och
utarbetas i samarbete med Trafikverket. 

Arbetet med att byta till energisnålare be-
lysningsarmaturer pågår – Grebbestad byts
ut 2013. Under hösten sker projektering av
Rabbalshede. Utförandet kommer att ske
2014 om investeringsmedel anslås. Översyn
av skyltar pågår.

VA-avdelningen levererar vatten- och
avloppstjänster till ca 6 000 hushåll och verk-
samheter, samt ca 1 200 campingtomter och
båtplatser. Vattenförsörjningen har under



sommarperioden varit ansträngd. Mängden
producerat vatten har aldrig tidigare varit så
hög. Antalet läckor på dricksvattennätet har
varit förhållandevis få under den första hal-
van av detta år. Det har varit störningar på
avloppshanteringen som delvis har sin orsak
p.g.a. av den kalla vintern och våren. Flera
mindre VA-projekt har utförts under peri-
oden, och ett par projekt av större omfatt-
ning, t.ex. VA-utbyggnad till Krossekärr
(Grebbestad) och till Sjöviken (Hamburgö),
har påbörjats.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Kommunen skall erbjuda villatomter i olika
geografiska områden. Det kommunala gatu-
och vägnätet ska erbjuda trafikanterna en
säker trafikmiljö och en tillfredsställande väg-
standard året runt. Energirådgivning ska er-
bjudas privatpersoner, företag, kommunal
förvaltning, föreningar och organisationer.
Ajourhållet kartmaterial(primärkartan) ska
finnas tillgängligt för försäljning. Kommu-
nens lokaler ska vara ändamålsenliga och upp-
fylla verksamheternas krav och skötas på ett
sådant sätt att kapitalförstöring undviks.
Spillvattnet ska renas så att det minst upp-
fyller tillsynsmyndighetens villkor för utsläpp.

Uppdatering av primärkartan är eftersatt
och man arbetar med att komma i fatt så
målet om att ajourhållet kartmaterial finns
tillgängligt kommer inte att uppfyllas. VA
verksamhetens mål om reningen av spillvatt-
net beräknas uppfyllas på årsbasis.
Prioriterade mål/nyckeltal
Tekniska nämndens nyckeltal för 2013 är
nöjdkundgaranti för fastighetsavdelningen
(betyg minst 3 på en 5 gradig skala vid en-
kätundersökningen) samt energiförbrukning
– gatljus.

Enkätsundersökningen har ännu inte
gjorts för 2013. Bedömingen är att fastighet
i år kommer att få godkänt. Energiförbruk-
ning gatljus kommer att följas upp på årsba-
sis.
Kvalitetsgarantier
Vid leveransavbrott skall hushåll kunna tillgo-
doses med dricksvatten via vattenpost eller
vattentank inom fem timmar, under tiden
07.00-22.00. Inga längre leveransavbrott har
förekommit under året. Energirådgivning er-
bjuds besökande en dag i veckan. Energi-
rådgivaren är på plats i Tanumshede minst 3
dagar i veckan. Väntetiden för att få ett erbju-
dande om villatomt ska understiga fem år i
någon av de fyra största tätorterna. Det finns
lediga tomter i Tanumshede, Östad, Lur,
Kville och Rabbalshede. Alla belysningsarma-
turer som byts ut ska bytas till energisnålare
armaturer. Belysningsarmatur har bytts ut i
Hamburgsund, Tanumshede, Fjällbacka och
Lur, pågår utbyte i Grebbestad. Under hösten
sker projektering för Rabbalshede.

De antagna kvalitetsgarantierna kommer
att uppfyllas under året.

Miljö- och byggnadsnämnden
1308 1208

Intäkter 10 192 9 553
Kostnader -12 557 -11 905
Verksamhetsresultat -2 365 -2 352
Kommunbidrag 2 477 2 316
Resultat 112 -36
Balanserat resultat
12-12-31 2 376

Ekonomi
Både intäkter och kostnader har ökat jämfört
med samma period förra året. Kostnads-
ökningen beror främst på ökad bemanning
och delvis ökade kostnader för juridiskråd-
givning. Ökad volym inom miljöbalken och
livsmedel förklarar också en del av ökningar-
na. Annars beror intäktsökningen främst på
en bygglovsintäkt för ett verksamhetsom-
råde.

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar
ett resultat som är bättre än budget. Intäkter
är högre än budgeterat vilket främst förklaras
av en bygglovsintäkt för ett verksamhetsom-
råde. Kostnaderna är lägre än budgeterat.
Detta beror främst på att projekt som finan-
sieras av det ackumulerade överskottet inte
har bedrivits i så stor utsträckning som pla-
nerat.  

Fysisk planering redovisar ett resultat
som är 310 tkr sämre än budget. Intäkter lig-
ger mycket under budget. Anledningen till
att verksamheten har lägre intäkter än bud-
get är att planerarna har många interna och
externa uppdrag som inte är debiterbara.
Även kostnaderna är lägre än budget.

Bygglovs intäkter är ökat jämfört med
2012. Ökningen beror till största delen på
intäkter från ett större byggprojekt. Antalet
inkommande bygglovsärenden har ökat med
tre procent jämfört med motsvarande period
förra året. Även kostnaderna har ökat jäm-
fört med 2012. Utökad bemanning förklarar
den största delen av kostnadsökningen men
även kostnaderna för juridisk rådgivning har
ökat. Som helhet innebär detta att verksam-
heten ligger väsentligt bättre än budget. 

För miljöbalken följer kostnaderna bud-
get medan intäkterna ligger över. Den främs-
ta förklaringen bedöms vara ett stort antal
tillståndsbeslut för enskilda avlopp, där av-
gift debiteras i samband med beslutet. Hand-
läggningen av dessa ärenden har prioriterats
högt, då det är angeläget att åtgärderna kan
genomföras så snabbt som möjligt och att
den sökande inte ska behöva vänta p.g.a. att
beslutet dröjer.

Miljö- och byggnadsnämnden prognosti-
serar ett resultat på -1 000 tkr per 31 decem-
ber 2013.

Verksamhet
Omfattning och behov av kommunens
fysiska planering är fortsatt stort. Intresset
från enskilda intressenter att exploatera för

ny bostadsbebyggelse i kustzonen är oför-
ändrat på en hög nivå. Verksamheten har
fortsatt arbetet med detaljplaner där bland
annat planförslag tagits fram och godkänts av
miljö- och byggnadsnämnden för Slänten
och Norra Hamngatan i Fjällbacka, Rörvik i
Grebbestad och infarten till Kämpersvik. En
detaljplan har antagits för verksamheter och
bostäder i Grebbestad och ett gestaltnings-
program för Tanumshede har godkänts.
Arbetet fortsätter med flera detaljplaner i
olika delar av kommunen och ny kommun-
omfattande översiktsplan.

Under perioden 1 januari till den 31 au-
gusti har 244 bygglovansökningar inkommit
och 322 ärenden avslutats. Bland de ärenden
som verksamheten handlagt under perioden
kan också nämnas 43 förhandsbesked och 30
strandskyddsärenden. Ärendebalansen; anta-
let öppna ärenden har ökat något från den 1
januari till 31 augusti från 653 till 685 ären-
den. Tillsynsarbetet fortlöper och finansieras
utav medel från överskottet. Den nya PBL
kräver att verksamheten som en del av bygg-
lovsprocessen granskar bygget under byggti-
den och den kontrollen fungerar som tänkt.

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. Under sommaren har
miljöavdelningen haft en stor inströmning av
ansökningar om enskilda avlopp, framförallt
från områden som tidigare inventerats. Mil-
jötillsyn har genomförts på bensinstationer
och sjömackar, och även flera gemensam-
hetsanläggningar för avlopp har besökts
under sommarsäsongen.

I Tanums kommun finns ca 200 livsme-
delsanläggningar varav cirka 20 är dricksvat-
tenanläggningar. Livsmedelskontrollen har
under sommaren varit inriktad på de verk-
samheter som har säsongsöppet. Även extra
offentlig kontroll, det vill säga uppföljning av
verksamheter där man noterat allvarligare
brister, har hunnits med i rimlig omfattning.
Miljöavdelningen har också genomfört ett
mindre provtagningsprojekt med inriktning
på lokalproducerade fisk- och skaldjursröror.

Kalkningen har utförts under sommaren
och sker på uppdrag av länsstyrelsen för att
motverka försurning och säkerställa en god
livsmiljö för det biologiska livet i sjöar och
vattendrag.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Fysisk planering ska arbeta för en hållbar ut-
veckling. Bygglov ska genom myndighets-
utövning och rådgivning verka för en god
byggnadskultur, en god estetiskt tilltalande
samhälls- och landskapsmiljö samt ett ener-
gisnålt och kretsloppsanpassat byggande.



Miljöbalken ska främja en hållbar utveckling
och på så sätt tillförsäkra levande och kom-
mande generationer en hälsosam och god
livsmiljö. Livsmedelskontrollen skall vara så
effektiv att andelen allvarliga avvikelser min-
skar och att konsumenterna ska kunna vara
säkra på att det som säljs eller serveras är
säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet
och att märkningen av livsmedel är korrekt.
Det långsiktiga målet med kalkning av kom-
munens sjöar och vattendrag är att återställa
och bibehålla biologisk mångfald så att den
liknar de biologiska samhällen som fanns
innan människan orsakade försurning ge-
nom utsläpp av försurande ämnen till luften.

Verksamhetsmål kommer att uppfyllas
under 2013.
Prioriterade mål/nyckeltal
Prioriterat nyckeltal rörande bygglov: 50
procent av bygglovsärendena ska avslutas
inom sex veckor från det att fullständiga
ansökningshandlingar föreligger. Gäller på
årsbasis men följs upp kvartalsvis och upp-
fylls för första halvåret. 

Prioriterat nyckeltal rörande inventering
av enskilda avlopp: andelen enskilda avlopp
som uppfyller godtagbar nivå på rening ska
öka. Under 2013 har andelen godtagbara
avlopp fortsatt att öka inom inventerade
områden. Inom Hogarälvens avrinningsom-
råde har andelen godtagbara avlopp ökat från
61 procent vid årsskiftet till 68 procent vid
slutet av augusti. Motsvarande för Skärbo är
en ökning från 36 till 44 procent, för Jore
från 20 till 24 procent.
Kvalitetsgarantier
Handläggningen av prioriterade detaljplaner
påbörjas inom en månad efter det att kom-
pletta handlingar inkommit, detta har upp-
fyllts.

50 procent av bygglovsärendena ska av-
slutas inom sex veckor från det att fullstän-
diga ansökningshandlingar föreligger, upp-
fylls.

Om ett vattenprov från en dricksvatten-
brunn avseende mikrobiologisk analys, som
lämnats in till kommunen, visar att vattnet
är otjänligt ska rådgivning erbjudas senast en
vecka efter det att vattenprovet inlämnats.
Miljöavdelningen har oftast tillgång till ana-
lyssvaren via webben 2-3 dagar efter att
proven lämnats in, ibland någon dag senare.
Vid otjänliga prov har den som lämnat in
provet kontaktats per telefon. 

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

Inspektion av en verksamhet som lämnat
in anmälan om registrering av livsmedelsan-
läggning ska i normalfallet göras inom fyra
veckor från det att verksamheten har startat,
vilket har uppfyllts.

De antagna kvalitetsgarantierna kommer
att uppfyllas under året.

Barn- och utbildningsnämnden
1308 1208

Intäkter 20 515 21 316
Kostnader -198 334 -193 691
Verksamhetsresultat -177 819 -172 375
Kommunbidrag 177 267 172 703
Resultat -552 328
Balanserat resultat
12-12-31 6 370

Ekonomi
Budget ökar med 4 564 tkr och nettokost-
naderna ökar med 5 444 tkr mellan åren.
Ökningen mellan 2012 och 2013 motsvarar
totalt 3,2 procent. Intäkterna minskar med
3,8 procent bland annat genom färre elever
från andra kommuner i Tanums gym-
nasieskola och lägre statsbidrag för vuxenut-
bildningen. 

Vid avräkning per september har barnan-
talet minskat mot budget och barn- och
utbildningsnämnden lämnar tillbaks 1 765
tkr till kommunstyrelsen. Barnomsorgs-
verksamheten ökar med 532 tkr, grund-
skoleverksamheten minskar med 1 240 tkr
och gymnasiet minskar med 1 056 tkr. Nästa
mätning kommer att ske den 1 december
2013.

De verksamheter som redovisar de störs-
ta budgetavvikelserna är grundskolan med 
-2 360 tkr och gymnasieskolan med -1 380
tkr. Barnomsorgen prognostiserar ett över-
skott på 1 250 tkr.

Grundskolans underskott är delvis plane-
rat genom nämndens beslut om särskilda
satsningar samtidigt som verksamheter tar i
anspråk tidigare års överskott. Tanumshede
rektorsområde redovisar 488 tkr i underskott
genom ökade kostnader för barn i behov av
särskilt stöd. Ett underskott på 900 tkr redo-
visas på skolskjutsar, vilket är en effekt av ett
särskilt utredningsarbete samt generella kost-
nadsökningar inom Västtrafik.

Barnomsorgen redovisar ett överskott på
1 250 tkr. Förskolan redovisar ett underskott
på 446 tkr, skolbarnsomsorgen redovisar ett
överskott på 156 tkr och verksamheten peda-
gogisk omsorg ett överskott på 1 360 tkr.
Förvaltningen kommer per 15 september att
genomföra en utvärdering av barnomsorgs-
verksamheten där fokus kommer att vara på
volym, timmar, tjänster och kostnader.

Gymnasieskolans underskott orsakas dels
av högre priser för köp av gymnasieplatser i
andra kommuner dels av underskott i den
egna gymnasieskolan. Uddevalla kommun
har under våren ökat sina interkommunala
priser med ca 6,2 procent vilket är en av
orsakerna till kostnadsökningarna. För den
egna gymnasieskolan i Tanum är elevantalet
från andra kommuner lägre än budgeterat
vilket ger minskade intäkter som i det korta
perspektivet inte finansieras genom minska-
de kostnader i verksamheten.

Fritid redovisar ett prognostiserat under-
skott på 130 tkr och orsaken är högre kost-

nader för drift av Sparvallen än budgeterat.
Barn- och utbildningsnämnden beräknas

redovisa ett resultat på -2 890 tkr per 31
december 2013.

Verksamheten
Utbyggnaden av förskolan fortsätter trots att
barnantalet totalt i kommunen inte ökar.
Tanumshede är den ort där det föds överläg-
set flest barn, varför ytterligare två avdel-
ningar har byggts. 

Antalet barn i fritidshemmen ökar under
det första halvåret. Denna ökning ryms dock
inom befintliga lokaler.

Inom grundskolan ökar måluppfyllelsen
nu trendmässigt. Av eleverna som gick ut
årskurs nio våren 2013, hade över 80 procent
minst godkänt betyg i samtliga ämnen. An-
delen behöriga till något gymnasieprogram
ligger över 90 procent. Dessa resultat ligger
över rikssnittet och är konsekvensen av kom-
petensutvecklingsinsatser 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. Anta-
let elever på Tanums gymnasieskola är därför
lägre än för några år sedan, men minskning-
en tycks ha planat ut. En översyn av pro-
gramutbudet kommer att ske under hösten,
liksom en genomlysning av verksamhet och
ekonomi. 

På kultur- och fritidssidan ses styrdoku-
menten över för fritidsgårdar och bibliotek. I
jämförelse med många av de närmaste gran-
narna har Tanum en hög ambitionsnivå med
sina fritidsgårdar, visar en jämförelse som
Bohusläningen publicerat.

Sparvallen har fungerat mycket väl som
anläggning och varit flitigt använd. Vid en
ekonomisk uppföljning framgår dock att
driftskostnaderna väsentligen överstiger
budget som nämnts ovan. En utvärdering av
det första verksamhetsåret görs under hösten
där bland annat ekonomi och samverkans-
former med och mellan föreningarna skall
belysas. 

Den totala sjukfrånvaron fortsätter att
stiga och är högre under årets åtta första
månader (5,43 procent) jämfört med 2012
(5,01procent).

Barn- och utbildningsförvaltningen ar-
betar vidare med personalvårdsronder som är
ett viktigt instrument i att upptäcka och följa
upp riskfaktorer. Förstärkningen av perso-
nalsekreterarfunktionen ligger kvar och
arbetet kommer under hösten att inriktas
mot samverkan, systematiskt arbetsmiljöar-
bete samt arbetsbelastning. En modell för att
planera och följa upp lärares arbetsbelastning
har tagits fram i samverkan med facken och
kommer att prövas under kommande läsår.
Slår detta väl ut kommer arbetet att fortsätta
även med andra yrkeskategorier.



Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Barn- och utbildningsnämnden driver verk-
samheter i enlighet med de verksamhets-
beskrivningar som gäller för dess verk-
samhetsområden.
Prioriterade mål/nyckeltal
Förvaltningen genomför kontinuerliga en-
kätundersökningar inom barnomsorg och
utbildning. Årets föräldraenkät inom grund-
skolan genomfördes genom webb och anta-
let svar blev mycket litet varav årets under-
sökning inte kan analyseras. För kultur och
fritid genomförs en brukarundersökning för
första gången. Analys sker under december.

För betyg i samtliga ämnen årskurs 9,
ökar måluppfyllelsen mot förra året.
Kvalitetsgarantier
Inom barn- och utbildningsnämndens verk-
samhetsområde finns kvalitetsgarantier för
barnomsorg, utbildning, barn- och ung-
domskultur, arbetsmarknadsenhet samt fri-
tidsgårdar.

Barn- och utbildningsnämnden bedömer
att måluppfyllelsen är god avseende kvali-
tetsgarantierna förutom inom skolan avseen-
de ”överenskommelse om samarbete skrivs
mellan skola och hem om ansvarstagandet
för barnets skolgång”. Förvaltningen kom-
mer under hösten att arbeta fram ett förslag
till överenskommelse.

Omsorgsnämnden
1308 1208

Intäkter 76 951 74 377
Kostnader -240 861 -232 752
Verksamhetsresultat -163 910 -158 375
Kommunbidrag 163 508 157 897
Resultat -402 -478
Balanserat resultat
12-12-31 1 546

Ekonomi
Omsorgsnämndens bruttokostnader har
ökat med 3,4 procent, cirka 8 mkr jämfört
med samma period förra året. Intäkterna har
ökat med 3,5 procent, vilket motsvarar 2,6
mkr. 

Personalkostnaderna som uppgår till 70
procent av omsorgsförvaltningens kostnader
har ökat med 3,3 procent vilket motsvarar
4,8 mkr i jämförelse med samma period förra
året.

Nettokostnaderna för administration,
nämnd, mottagnings och utredningsavdel-
ningens administration, samt de kostnader
som sorteras under medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska (MAS) har minskat något. Dessa
enheter prognostiserar ett överskott på 1,48
mkr vilket beror på återhållsamhet.

Individ- och familjeomsorgens brutto-
kostnader har ökat med 8 procent, 1,5 mkr.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd samt
placeringar av barn och unga är inom ram.
IFO prognostiserar ett underskott på 0,41
mkr till följd av nya placeringsärenden för

vuxna. IFOs prognos förbättrades betydligt
från föregående period vilket beror på ett
stort placeringsärende som avslutades.

Flyktingverksamhetens bruttokostnader
har ökat med 29 procent vilket motsvarar 1,3
mkr. Intäkterna har ökat med 52 procent,
2,4 mkr. Flyktingverksamheten prognostiser-
ar ett överskott på 0,75 mkr.

Nettokostnaderna på funktionshinderav-
delningens övriga verksamheter (myndig-
hetsutövning, boende, korttidsboende, dag-
lig verksamhet, socialpsykiatri, beman-
ningsenhet) har ökat med 10 procent vilket
motsvarar cirka 2,6 mkr. Ökningen beror på
ökad volym inom boendestöd och inom
korttidsboendet. Personlig assistans är i stort
sett på samma nivå som förra året. Funk-
tionshinder verksamhet prognostiserar ett
nollresultat.

Jämfört med samma period förra året har
äldreomsorgens bruttokostnader ökat med 2
procent, cirka 3,4 mkr. Avdelningens intäk-
ter har däremot minskat något (med 0,2
mkr). 

Samtidigt som äldreomsorgens övriga
kostnader har ökat med 4 procent eller 2,2
mkr, har personalkostnaderna ökat endast
med 1,3 procent, vilket motsvarar 1,2 mkr.
Detta är en minskning i verkligheten vilket
beror på mindre antal platser inom boende-
verksamheterna. Äldreomsorgens totalpro-
gnos inklusive myndighetsenheten och häl-
so- och sjukvård är ett underskott på 2,2
mkr.

Äldreomsorgens verkställighet prognosti-
serar i sin tur ett underskott på 1,32 mkr
som beror på att kostnaderna inom hem-
tjänst är fortsatt högre än det som täcks av
budgetmedel, medan boendeverksamheterna
drivs inom ram med något överskott.

Inom kostenheten har både kostnader
och intäkter ökat med 4 procent, cirka 0,6
mkr jämfört med samma period förra året.
Ökningen beror på en högre volym inom
matdistribution och skolmat. Kostenheten
prognostiserar ett överskott på 0,3 mkr. 

Efter omsorgsnämndens beslut om spar-
åtgärder på 1,9 mkr i augusti, prognostiserar
omsorgsförvaltningen ett nollresultat.

Verksamhet
För att stärka helhetssynen inom hela det
sociala området har ett Möteshus inrättats
där förebyggande arbete bedrivs. Där finns
bland annat öppen mottagning för råd och
stöd, provtagning samt hälsosamtal med per-
soner där indikation om missbruk finns.
Under hösten planeras verksamhet för psy-
kiskt funktionsnedsatta, samt olika grupp-
verksamheter utifrån behov.   

Mottagnings- och utredningsavdelnin-
gen arbetar sedan sommaren tillsammans
med Strömstads kommun med insatser för
att förbättra situation för psykiskt funktions-
nedsatta i alla åldrar och en gemensam psy-
kiatrisamordnare har anställts.

Förvaltningen deltar i arbetet kring fi-
nansiell samordning, FINSAM. Finsamtea-
met har förstärkts med en utredare som ska
träffa inremitterade personer- mest ungdo-
mar med psykisk funktionsnedsättning –
lokalt i Tanum-Strömstad.

Insatserna kring familjerådgivning har
förstärkts genom ett nytt samverkansavtal
med övriga kommuner i norra Bohuslän.
Mottagning för sökande från Tanum och
Strömstad sker i en lokal i Tanum en gång
per vecka. Samverkan ned Uddevalla kom-
mun kring social jour har insetts under vå-
ren.

Utslussning till eget boende har påbör-
jats från ungdomsboendet Vinbäck för
ensamkommande flyktingbarn. Samverkan
med Strömstads kommun kring ungdoms-
boendet upphörde 30 juni. 

Funktionshinderverksamheten (handi-
kappomsorg) innefattar även verkställighet
av socialpsykiatri, det vill säga insatserna
boendestöd och daglig sysselsättning för mål-
gruppen vuxna med psykiska funktionsned-
sättningar. 

Personer med stöd enligt LSS, lag som
stöd och service, har ökat men i mindre
omfattning. Antalet insatser och omfattning-
en i varje insats fortsätter att öka. Funk-
tionshinderverksamheten har arbetat för att
anpassa verksamheten efter ett skiftande
behov av nya platser inom bostad med sär-
skilt service och daglig verksamhet. En ny
daglig verksamhet har planerats inom post
och tryckeri och introduktion pågår. Till-
gängligheten har utökats genom lokalan-
passning inom daglig verksamhet. 

Äldreomsorgen har anpassat volym och
inriktning av verksamheten efter variationer i
behov. Behovet av korttidsplatser har ökat
och verksamheten har nu 16 korttidsplatser
mot 11 platser i slutet av år 2012. Behovet av
särskilda boendeplatser har minskat och
verksamheten har för närvarande 157 platser
belagda på årsbasis, tre lägre än de 160 som
erbjuds. Inom hemtjänsten har kvalitetsar-
betet varit i fokus genom att förbättra do-
kumentation och kundnöjdhet. 

Hemtjänsttimmarna för kommunens
brukare har minskat med 10 procent i jämfö-
relse med samma period förra året men ligger
något över den budgeterade nivån för 2013. 

En plan för utveckling av vården av de-
menssjuka för 2013 samt 2014-2015 har
fastställts av omsorgsnämnden.

Visningsmiljön, Teknik för äldre, finns
uppställd i anknytning till entrén på Hede-
gården.

En ny plan för anhörigstödet togs av
omsorgsnämnden under våren 2013 och
innefattar alla anhöriga som har behov av
stöd och avlastning.

För att nå målet i kostpolicyn tas en han-
dlingsplan fram. Kommunen ökar ständigt
den ekologiska andelen råvaror i de till-
verkade maträtterna.



Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Omsorgsnämnden driver sin verksamhet på
ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer
med verksamhetsinriktningarna för nämn-
dens verksamhetsområden.
Prioriterade mål/nyckeltal 
Det första prioriterade området är tillgäng-
lighet inom hemtjänst. Där ligger Tanum
över medel både när det gäller måttet omsorg
och serviceutbud i kvalitetsnyckeltalen och
måttet på andel brukare som är gan-
ska/mycket nöjda med sin hemtjänst enligt
den nationella brukarundersökningen. För
båda måtten har Tanum, i de senaste mät-
ningarna som avser 2012, bättre resultat än
genomsnittet för hela landet och även i jäm-
förelse med kommunerna i norra Bohuslän. 

Det andra prioriterade området är till-
gänglighet inom mottagnings- och utred-
ningsavdelningen.  Målet bedöms uppfyllas
när det gäller IFO-verksamheten och funk-
tionshinderverksamheten. För handläggarna
inom äldreomsorgen bedöms målet uppfyllas
i slutet av året. De årliga servicemätningarna
för tillgänglighet kommer att ske i höst, både
den egna och den kommunövergripande.
Kvalitetsgarantier
Inom omsorgsnämndens verksamhets-
område finns kvalitetsgarantier för bland
annat hemtjänst, korttidsboende, särskilt
boende, personlig assistans, daglig verksam-
het, bostad med särskild service samt vänte-
tider och tillgänglighet inom mottagnings-
och utredningsavdelningen. Hittills i år har
inte garantierna uppfyllts för tillgänglighet
till biståndsenhetens handläggare inom
äldreomsorg. Förbättringar inom området
prioriteras under resten av året. När det
gäller bostad med särskild service inom funk-
tionshinderverksamheten finns ett beslut om
insatsen där erbjudande har lämnats men
brukaren har tackat nej. Ansökan kvarstår
och beslutet är ännu ej verkställt trots att
tidsgränsen på sex månader närmar sig. Risk
finns för att tidsgränsen överskrids.

Framåtblick
Tanums kommun har klarat det lagstadgade
balanskravet och kommunfullmäktiges eko-
nomiska mål varje år sedan 2000. År 2013
beräknas resultatet bli cirka 11,1 mkr vilket
innebär att kommunen klarar balanskrav och
fullmäktiges ekonomiska mål även inne-
varande år. Årets resultat påverkas i hög grad
i form av engångsintäkter avseende återbetal-
ning av försäkringsersättningar med elva
mkr. Skatteintäkternas ökning blir blygsam
2014 till följd av fallande sysselsättning och
låg tillväxt i samhällsekonomin. Det revider-
ade förslaget till kostnads- och inkomst-
utjämning som kommer att införas 2014
innebär att Tanums avgift till kost-
nadsutjämningssystemet minskar med 20
mkr. I de anvisningar till budget 2013 som
kommunstyrelsen fastställd ligger i 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 har och
kommer en nyupplåning att vara nödvändig.

Tanums Bostäder AB
1308 1208

Intäkter 27 559 27 473
Kostnader -17 395 -16 546
Verksamhetsresultat 10 163 10 927
Avskrivningar -3 738 -4 264
Finansnetto -4 927 -4 892
Resultat 1 498 1 771

Tanums Bostäder redovisar ett resultat på 
1 498 tkr för årets åtta första månader, vilket
är lite knappt 300 tkr sämre än föregående
år. Resultatminskningen beror främst på
högre driftskostnader. Uthyrningsnivån är
fortsatt mycket god. Under perioden januari
till augusti har i princip samtliga lägenheter
varit uthyrda.

Under perioden har investeringarna upp-
gått till 30 972 tkr (den större delen av denna
investeringskostnad är härförlig till nybygg-
nationen på Håkebacken och Kyrkskolan i
Fjällbacka). Dessa båda projekt beräknas vara
färdigställda under våren 2014.  

När det gäller arbetet med att hitta ener-
gieffektiviseringar, så kommer detta arbetet
att fortlöpa när samtliga nya medarbetare på
Tanums Bostäder AB är på plats senare i höst.
Bolaget har under den aktuella perioden
anställt 2 nya medarbetare (varav en VD). 

Under augusti har Tanums Bostäder köpt
fastigheten Tanum 2:17 (gamla Statoil) i
Tanumshede.  

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

Tanums Hamnar AB 
1308 1208

Intäkter 9 067 9 637
Kostnader -8 114 -8 175
Verksamhetsresultat 952 1 462
Avskrivningar -581 -399
Finansnetto -11 -1
Resultat 360 1 062

Tanums Hamnar AB redovisar ett resultat på
360 tkr för årets åtta första månader, vilket är
ca 700 tkr sämre än föregående år vid samma
tidpunkt, dock något över budget. Resul-
tatminskningen beror till stor del på mindre
nettointäkter samt ökade personalkostnader.
När det gäller intäkterna, så har dessa till
skillnad från vad som gjordes under 2012,
uppdelats före och efter säsong. De ökade
personalkostnaderna kan förklaras med att
långtidssjukfrånvaron var större under 2012
samt att en deltidstjänst övergått till att bli

heltidstjänst under 2013.         
Under perioden har investeringarna upp-

gått till 323,8 tkr (investeringsposten är hän-
förlig till spolplattan i Havstenssund och
renovering av kaj i Havstenssund).   

Bolaget har under året rekryterat ytterli-
gare en vaktmästare samt en ny VD. 

När det gäller gästhamnsbeläggningen,
så är statistiken för denna ännu inte framta-
gen. Dock förväntas den vara något lägre än
föregående års.

Per den 31 december beräknas resultatet,
i enlighet med upprättad budget, uppgå till
500 tkr.

RAMBO AB
Tanums kommun är delägare i RAMBO AB
tillsammans med Lysekil, Munkedal och
Sotenäs kommun. Kommunens ägarandel är
20,6 procent. RAMBO AB ingår inte i kom-
munens koncernredovisning. Resultat efter
åtta månader är 5 085 tkr. Per den 31 decem-
ber beräknas resultatet uppgå till 6 400 tkr.

Investeringsuppföljning jan-aug 2013

Utgift Total
jan- budget
aug tom

2013 2013
VA-anläggningar 12 747 52 225
Gator och parker 2 968 26 115
Skolfastigheter 376 5 218
Omsorgsfastigheter 169 4 604
Energieffektiv.fast 7 562 7 895
Övriga fastigheter 183 4 685
Övriga investeringar 574 4 314
Exploatering 5 002 43 084
Hamnar 2 054 3 719
Inventarier 2 404 4 312
Summa 34 039 156 170

Kommunens investeringar i fastigheter, an-
läggningar och inventarier uppgår till 34 039
tkr. Större enskilda investeringsprojekt under
perioden har varit energieffektiviseringsåt-
gärder, 7 562 tkr, VA-investeringar, såsom
sanering av ledningar 3 507 tkr, omvand-
lingsområden 4 318 tkr samt vattenförsörj-
ning 1 462 tkr. Exploateringsinvesteringar
uppgår till 5 002 tkr. Investeringar i inven-
tarier har gjorts med 2 404 tkr. 

Investeringsbudgeten för 2013 uppgår
till 105 800 tkr. Tillsammans med beslutade
ej utförda investeringar i bokslut 2012 på
cirka 50 mkr uppgår budgeterade inves-
teringar 2013 totalt till cirka 156 000 tkr.

Koncernens investeringar uppgår till 
65 000 tkr. TBAB har under perioden inves-
terat 30 972 tkr varav merparten avser nya
lägenheter i Fjällbacka.



Särredovisning VA-verksamhet
Resultaträkning: 1308 1208
Verksamhetens intäkter 30 256 25 322
Verksamhetens kostnader -15 843 -16 092
Avskrivningar -10 029 -9 056
Verksamhetsresultat 4 384 174
Finansnetto -5 563 -5 213
Förändring av resultatfond 1 179 5 039
Resultat 0 0

Balansräkning: 1308 1212
Anläggningstillgångar 312 777 308 447
Omsättningstillgångar 59 263 61 051
Summa tillgångar 372 040 369 498
Eget kapital 0 0
Avsättningar 353 353
Skulder:
Kommunlån 312 777 308 447
Ingående värde resfond 316 7 018
Upplösning resultatfond -1 179 -6 702
Utgående värde resfond -864 316
Periodiserade anslutningsavg 54 977 56 675
Summa långfristiga skulder 366 890 365 438
Kortfristiga skulder 4 798 3 708
Skulder och eget kapital 372 040 369 498

Pensionsförpliktelse ej i BR 4 150 3 849

Intäkterna har ökat med 19,5 procent.
Brukningstaxan höjdes med 12 procent i ja-
nuari och en ny taxa på avtalsområden
infördes. Kapitalkostnaderna har ökat med 8
procent där ökningen beror på den fortsatta
höga investeringsvolymen. Övriga drifts-
kostnader har ökat något delvis på grund av.
anslutning av nya områden.

Av verksamhetens kostnader januari-
augusti 2013 utgör 687 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 283 tkr fördelade
kommuncentrala kostnader. Kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen samt kommun-
kansliet fördelas efter andelen ärenden. IT-
kostnader fördelas efter antalet PC. Perso-
nalkontoret fördelas efter antalet anställda.
Ekonomikontoret, växel och tryckeri förde-
las efter andel av bruttokostnader.

NOTER (mkr)
1. Verksamhetens intäkter
Tanums kommun 2013 2012
Statsbidrag 24,0 21,9
Övriga bidrag 8,9 8,0
AFA återbetalning 11,0 11,1
Barnomsorgsavgifter 4,8 4,7
Äldreomsorgsavgifter 15,5 15,4
VA- och renhålln avg 30,4 25,4
Hyresintäkter 10,6 11,6
Försälj. tjänster o vht 7,5 7,0
Granskingsavg 4,6 3,6
Tomtförsäljning 4,2 1,2
Övrigt 7,0 9,7
Summa 128,5 119,5

2. Verksamhetens kostnader
Tanums kommun 2013 2012
Personalkostnader 285,0 273,6
Material 21,3 19,2
Köpta tjänster 113,9 109,0
Bidrag 11,1 13,2
Pensionskostnader 19,8 20,4
Övrigt 5,1 6,1
Summa 456,2 441,5

3. Avskrivningar
Tanums kommun 2013 2012
Inventarier 2,8 2,6
Fastigheter o anl. 25,7 23,9
Summa 28,5 26,5

4. Finansiella intäkter
Tanums kommun 2013 2012
Ränteintäkter 0,6 1,0
Investeringsränta 0,4 0,3
Summa 1,0 1,3

5. Finansiella kostnader
Tanums kommun 2013 2012
Räntekostnad på lån 7,5 7,2
Ränta på pensionsskuld 1,2 0,4
Övrigt 0,1 0,1
Summa 8,8 7,7

6. Långfristig skuld
Tanums kommun 2013 2012
Kommuninvest 345,0 345,0
Sparbanken Tanum 20,0 20,0
Övrigt 64,9 66,0
Summa 429,9 431,0

Förfall till räntejustering enligt följande:
2013 124,9 29%
2014 0%
2015-2018 75,0 17%
2019 eller senare 230,0 54%
Summa 429,9 100%
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