Sammanfattning
Arbetsmarknaden i Tanum är fortsatt stark. Arbetslösheten är låg
och det skapas nya jobb inom framförallt handel och turism. De
större företagen minskar dock sin sysselsättning. IAC, som är
kommunens största arbetsplats, har aviserat att man planerar att
lägga ner verksamheten i Tanumshede sommaren 2008 varvid
300 arbetstillfällen försvinner.
Efterfrågan på bostäder är fortsatt stark. Kommunen har under
året arbetat med olika planer som ska ge förutsättning till att fler
bostäder kan byggas.
Kommunen har påbörjat ett arbete, tillsammans med företrädare
för det lokala näringslivet, att ta fram åtgärder för att åstadkomma
ett positivt och bra näringslivsklimat.
Befolkningen minskar
Tanums befolkning minskade med sju personer under 2007 och
uppgick den 31 december 2007 till 12 246 personer. Efter att ha legat
på i stort oförändrad nivå under 1990-talet har befolkningen ökat
med 150 personer sedan år 2000. En ökad inflyttning medförde ett
positivt inflyttningsnetto på 60 personer. Födelsetalen fortsätter att
ligga på låga nivåer. Under 2007 föddes 93 personer.

Befolkningsutveckling 2007-1992
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skatteintäkterna ökar med 20,2 mkr, 4,2 procent. Av resultatet avser
2,4 mkr intäkter från tomtförsäljning.
Resultaträkning
Belopp i mkr
Verksamhetsresultat
Skatteintäkter och statsbidrag

2007

2006

-474,3

-447,7

498,2

477,9

Finansnetto

-7,0

-7,8

Resultat

16,8

22,3

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar uppgår till 33,8 mkr där 4,6 mkr avser
markköp i Hamburgsund, 4,0 mkr avser värmeanläggning i Fjällbacka och 11,5 mkr avser VA-anläggningar.
Låneskulden minskar
Det positiva resultatet de senaste åren och förhållandevis låga
investeringsutgifter har gjort det möjligt att amortera på låneskulden. Under 2007 har låneskulden minskat med 40 mkr och uppgår i
bokslut 2007 till 174 mkr.
Förbättrad soliditet
Årets resultat medför att det redovisade egna kapitalet ökar med
16,8 mkr, 6,7 procent, till 250,8 mkr. Eftersom tillgångarna minskar
innebär det att kommunens soliditet förbättras. Redovisas pensionsskulden enligt den så kallade blandmodellen uppgår soliditeten
till 45 procent. Soliditeten i bokslut 2007 uppgår, när alla skulder
inklusive hela pensionsskulden inkluderas, till 5,2 procent vilket är
en minskning från 8,3 procent. Detta förklaras av att pensionsförpliktelser som inte inkluderas i skulder eller avsättningar ökar med
35,6 mkr.

Årets överskott 16,8 mkr
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Årets resultat uppgår
till 16,8 mkr. Tanums
kommun har redovisat ett positivt resultat och dessutom klarat balanskravet varje
år sedan år 2000.
Resultatet är sju mkr
sämre än förra året.
Nettokostnaderna
ökar med 26,6 mkr,
5,9 procent, medan

Sjukskrivningarna fortsätter att minska
Antalet anställda minskade under året från 1 118 till 1 085. Av de anställda var 83 procent kvinnor. Sjukfrånvaron fortsätter att minska.
Under 2007 minskade sjukfrånvaron från 6,9 procent till 6,4 procent. Det är främst långtidssjukfrånvaron som minskar.
Miljö
Arbetet med att effektivisera energianvändningen och minska oljeberoendet har givit resultat. Sedan år 2002 har oljeförbrukningen
minskat med 68 procent.
Miljöbelastningen till följd av transporter minskas genom ökad
användning av miljövänligare bränslen, ruttplanering för att minska
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antalet körda mil, minskning av körda mil med egen bil etcetera.
Andelen ekologiska livsmedel i kommunens kök har ökat och
uppgår nu till nio procent.
Nämnderna redovisar överskott
I princip alla nämnder redovisar överskott i sin löpande verksamhet.
Nämndernas samlade överskott mot budget uppgår till 8,5 mkr.
Omsorgsnämnden har vänt förra årets underskott till ett mindre
överskott i årets bokslut medan tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden redovisar förhållandevis stora överskott mot
budget. Miljö- och byggnadsnämndens underskott beror på att vissa
engångskostnader finansierats ur tidigare års överskott.
BudgetBelopp i tkr
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

avvikelse
582

Elevantalet minskar
Efterfrågan på barnomsorg fortsätter att öka beroende på att en allt
större andel av föräldrarna väljer kommunal barnomsorg. Två nya
förskoleavdelningar har startats för att möta den ökade efterfrågan.
De två nya avdelningarna är naturförskolor.
Antalet elever i grundskolan fortsätter att minska och uppgår till
1 330 under 2007 jämfört med 1 414 under 2006. Andelen elever som
är behöriga till gymnasieskolan ökar och uppgår till 91,9 procent
vilket är högre än riksgenomsnittet.
Antalet elever i gymnasieskolan börjar nu minska. Tanums gymnasieskola har stärkt sin attraktionskraft genom att bredda programutbudet.
Arbetet med att skapa Landets bästa skola har intensifierats.

3 972

Miljö- och byggnadsnämnden

-263

Barn- och utbildningsnämnden

3 892

Omsorgsnämnden

268

Kommunrevisionen

30

Summa nämndsverksamhet

Handläggningstiderna för bygglov har kunnat förkortas under året.
Inom miljöområdet har tillsyn inom livsmedelsområdet prioriterats.

8 481

Samarbete med näringslivet
Viktiga strategifrågor som kommunstyrelsen arbetat med under året
har varit boendefrågor, näringslivsutveckling, ekonomisk styrning
samt personalstrategiska frågor. En viktig del i kommunens näringslivsarbete är att tillsammans med näringslivet skapa ett gott näringslivsklimat.
Räddningstjänsten utförde 236 utryckningar under år 2007, vilket är 43 färre än under 2006.
VA-taxan sänktes
En större bergvärmeanläggning som minskar olje- och elförbrukningen togs i bruk i Fjällbacka.
Omfattande investeringar i VA-anläggningar har gjorts för att
förbättra kvaliteten på dricksvatten och rening av spillvatten. Den
fasta avgiften i VA-taxan sänktes med sex procent från den 1 januari 2007.
Den totala avfallsmängden har minskat med 700 ton jämfört
med 2006. Hälften av minskningen avser avfall som går till förbränning eller deponi. Antalet hushåll som komposterar har minskat under året.
Kortare handläggningstid på bygglov
Intresset från exploatörer att ta fram områden för bostadsbebyggelse i kustzonen är stort. Under året har arbete med tre översiktsplaner och ett fyrtiotal detaljplaner pågått. Åtta detaljplaner har
fastställts under året vilka möjliggör byggande av cirka 30 bostäder.
Antalet bygglov som avser nybyggnation av bostäder har minskat.
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Försörjningsstöd på en låg nivå
Behovet av placeringar av barn och ungdomar har ökat under 2007
varvid 17 nya placeringar gjorts. Kostnaderna för försörjningsstöd
ligger på en mycket låg nivå.
Antalet personer som får stöd i olika former från handikappomsorgen har fortsatt att öka under året.
Ett antal platser på särskilt boende har flyttats från Tärnegården
i Grebbestad till Hedegården i Tanumshede för att möjliggöra en
bättre vård och omsorg. Behovet av hemtjänst har fortsatt att öka
och antalet personer som har hemtjänst är nu det högsta under 2000talet.
KOMMUNALA BOLAG
Förutom den verksamhet som bedrivs av nämnderna bedriver
kommunen viss verksamhet genom kommunala bolag.
Tanums Bostäder AB
Det av kommunen helägda bostadsbolaget Tanums Bostäder AB
redovisar en vinst på 1,9 mkr. Det är sjätte året i rad som TBAB
redovisar vinst. TBAB:s samliga lägenheter är uthyrda.
Tanums Hamn & Turism AB
Det nybildade kommunala bolaget, Tanums Hamn & Turism AB,
redovisar ett överskott på 0,3 mkr före skatt för sitt första verksamhetsår.
Rambo AB
Årets resultat, före skatt, blev 4,8 mkr vilket är 1,6 mkr bättre än
förra året.
Bolaget har under året hanterat 74 000 ton avfall vilket är en
ökning med sju procent jämfört med förra året. Av avfallet har
93 procent kunnat nyttiggöras.

