
TANUMS KOMMUN

Delårsbokslut augusti 2005

➣ Tanums invånarantal uppgick per 30 juni till 12 343 personer (12 275)

➣ Arbetslösheten i Tanum uppgick per 31 augusti till 236 personer (182)

➣ Kommunens nettoinvesteringar uppgick per 31 augusti till 14,8 mkr (16,4 mkr)

➣ Kommunens resultat uppgick per 31 augusti till 24,1 mkr (7,7 mkr)

➣ Kommunens prognostiserade resultat per 31 december är 19,3 mkr



Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 0508 0408 0508 0408
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter 115,9 110,1 99,4 93,6
Verksamhetens kostnader -365,4 -363,7 -357,9 -355,9
Avskrivningar -24,0 -23,5 -20,9 -20,8
Jämförelsestörande poster 3,8 0,0 3,8 -
Verksamhetsresultat -269,6 -277,1 -275,5 -283,1

Skatteintäkter 234,8 215,9 234,8 215,9
Generella statsbidrag 72,7 83,0 72,7 83,0
Finansiella intäkter 0,7 0,5 0,8 0,7
Finansiella kostnader -11,9 -11,7 -8,7 -8,8
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 26,6 10,6 24,1 7,7

Extraordinära poster - - - -
Skattekostnader -0,1 -0,1 - -
Bokslutsdispositioner - - - -
Periodens resultat 26,5 10,5 24,1 7,7

BALANSRÄKNING 0508 0412 0508 0412
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 656,4 650,0 500,6 502,9
Maskiner och inventarier 16,2 18,6 14,5 17,0
Finansiella anläggningstillgångar 2,1 2,1 21,1 21,1
Summa anläggningstillgångar 674,7 670,7 536,1 540,9

Omsättningstillgångar:
Fordringar 42,4 28,0 47,0 42,7
Förråd 1,6 1,6 1,0 1,1
Kassa och bank 34,1 30,0 30,6 25,6
Summa omsättningstillgångar 78,1 59,6 78,6 69,5

SUMMA TILLGÅNGAR 752,8 730,3 614,7 610,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 206,6 188,1 204,6 188,9
Justering pensionsskuld/semesterlöneskuld -0,4 1,8 0,0 0,0
Årets resultat 26,5 16,7 24,1 15,7
Summa eget kapital 232,7 206,6 228,7 204,6

Avsättningar 29,3 29,0 28,9 28,8

Skulder
Långfristiga skulder 375,3 387,8 249,0 278,2
Kortfristiga skulder 115,4 107,0 108,1 98,7
Summa skulder 490,8 494,7 357,2 377,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 752,8 730,3 614,7 610,3

Koncernen Tanums kommun

NYCKELTAL 0508 0408 0508 0408
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 31,7% 30,3% 27,8% 26,3%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 87,7% 92,7% 90,8% 94,7%
Finansnettots andel av skatter o statsbidrag 3,6% 3,7% 2,6% 2,7%

0508 0412 0508 0412
Skuldsättningsgrad 69,1% 71,7% 62,8% 66,5%
Soliditet 30,9% 28,3% 37,2% 33,5%



KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har ökat med

68 personer och uppgick per 30 juni till
12 343 personer. Arbetslösheten har ökat
från 183 personer i augusti 2004 till 236
personer samma period 2005. 

KONCERNSTRUKTUR
Koncernen består av kommunen och

Tanums Bostäder AB (TBAB), ett helägt
kommunalt aktiebolag för ägande och för-
valtning av hyresbostäder. Vidare tillhör
även det vilande bolaget Tanums kommu-
nala förvaltnings- och utvecklings AB
koncernen.

Renhållningsbolaget RAMBO AB in-
går i koncernen med 20,6 procent.

RESULTATANALYS
Periodens resultat
Målsättning: För att uppnå kommunal-
lagens bestämmelser om god ekonomisk
hushållning ska resultatet uppgå till cirka en
procent av skatteintäkter och statsbidrag före
intäkter från markexploatering.

Periodens resultat uppgår för kom-
munen till 24,1 mkr och för koncernen
till 26,6 mkr vilket är en förbättring med
cirka 16 mkr jämfört med samma period
2004. I resultatet ingår 3,8 mkr avseende
intäkter från markexploatering. Dessa
ingår på grund av ändrade redovisnings-
principer. Detta är en förklaring till högre
resultatnivå jämfört med tidigare år.

Resultat exklusive exploatering uppgår
till 20,3 mkr vilket är 12,6 mkr bättre än
samma period 2004. Detta förklaras
främst av att verksamheternas nettokost-
nader minskat med 2,7 procent samtidigt
som skatteintäkter ökat med 2,9 procent.

Resultatet och bokslutsprognosen
innebär att kommunen kan klara såväl
balanskravet som det övergripande finan-
siella målet.

Intäkter
Kommunens verksamhetsanknutna

intäkter uppgår till 99,4 mkr vilket är
ökning med 5,8 mkr jämfört med samma
period förra året. Det är främst VA- och
renhållningsverksamheterna som svarar
för intäktsökningen.

De verksamhetsanknutna intäkterna
täcker 27,8 procent av kommunens verk-
samhetskostnader exklusive avskrivningar,
vilket är 1,5 procentenheter mer än
samma period förra året. Koncernens
verksamhetsanknutna intäkter uppgår till
115,9 mkr. 

Kostnader
Målsättning: Kommunens kostnader ska
inte öka procentuellt mer än skatteintäkter
och statsbidrag.

Bruttokostnaderna för kommunens
verksamhet uppgår till 357,9 mkr och för

koncernen 365,4 mkr vilket är i princip
oförändrat jämfört med samma period
2004. 

Den låga kostnadsökningen förklaras
främst av att tidigare års sparåtgärder fått
full effekt inom äldreomsorg samt att det
nationella utjämningssystemet för handi-
kappomsorg inneburit betalningsansvar
för färre gruppboendeplatser.

Kommunens kostnader ökar med 0,5
procent medan skatteintäkter och stats-
bidrag ökar med 2,9 procent vilket
innebär att man lever upp till antagen
målsättning.

Verksamhetsresultat
Kommunens verksamhetsresultat

uppgår till -275,5 mkr och koncernens till
-269,6 vilket är en förbättring med
7,5 mkr (2,7 procent). Som andel av
skatteintäkter och statsbidrag uppgår
verksamhetsresultatet till 90,8 procent,
detta skall jämföras med 94,7 procent
samma period förra året.

Skatteintäkter
Målsättning: Utdebitering ska hållas oför-
ändrad.

Skatteintäkter och generella stats-
bidrag ökade med 8,6 mkr jämfört med
samma period 2004 och uppgår till 307,5
mkr. Ökningen beror på höjt skatteunder-
lag. Däremot minskar statsbidragen vilket
förklaras av omläggningar i utjämnings-
systemen. Bidraget i kostnadsutjämnings-
systemet utgår och är 2005 en avgift.

Skatteintäkter och statsbidrag beräk-
nas i bokslut 2005 ge ett underskott jäm-
fört med budget på 1,2 mkr, som främst
förklaras av en nedskrivning av 2004 års
skatteintäkter. Kommunen har 2005
oförändrad utdebitering på 21,99 kronor.

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgår till

–7,9 mkr vilket är oförändrat jämfört med
samma period 2004. Som andel av skat-
teintäkter och generella statsbidrag uppgår
finansnettot till 2,6 procent vilket är den
lägsta nivån på tio år. Detta förklaras av
historiskt låga räntor samt en lägre låne-
skuld.

Genomsnittsräntan på kommunens
låneskuld är 4,43 procent och räntebind-
ning 2,83 år.

Koncernens finansnetto uppgår till
–11,2 mkr. Genomsnittsräntan på kon-
cernens låneskuld är 4,11 procent och
räntebindning 2,76 år.

FINANSIELL STÄLLNING
Anläggningstillgångar
Målsättning: Investeringarna, exklusive
investeringar avseende markexploatering,
ska över en treårsperiod inte överstiga 105
mkr och finansieras med egna medel.

Kommunens bruttoinvesteringar i
fastigheter, anläggningar och inventarier
uppgår till 16 mkr. Investeringsbidrag har
erhållits med 1,2 mkr. Nettoinveste-
ringarna uppgår därmed till 14,8 mkr
jämfört med 16,4 mkr samma period
2004. 

Koncernens nettoinvesteringar upp-
går till 26,3 mkr. 

Större investeringsprojekt är Kalkås-
lidens servicehus, bergvärme i Fjällbacka,
ombyggnation av Hedeskogsvägen och
ombyggnation av Gläntan.

En planerad investeringsvolym för
2005 på 42 mkr innebär att målsätt-
ningen om att inte överstiga 105 mkr
under en treårsperiod blir svår att uppnå.

Likvida medel
Målsättning: Likvida medel och tillgängliga
garanterade kreditutrymmen skall uppgå till
minst 20 mkr.

Kommunens likviditet har ökat med
5,0 mkr sedan årsskiftet och uppgår till
30,6 mkr Därutöver har kommunen en
checkkredit på 20 mkr.

Koncernens likviditet uppgår till 34,1
mkr. Målsättningen avseende likviditet
uppnås.

Låneskuld
Målsättning: Låneskulden ska nettoamor-
teras med minst tio mkr per år

Kommunens låneskuld uppgår till
249 mkr medan koncernens låneskuld
uppgår till 375,3 mkr. Kommunens låne-
skuld har minskat med 29,2 mkr och kon-
cernens med 12,4 mkr. Minskning för-
klaras av starka resultat och senarelagda
investeringar.

Soliditet
Periodens resultat för kommunen har

ökat det egna kapitalet med 24,1 mkr.
Tillgångarna är under samma period ökar
med 4,4 mkr. Detta innebär att det egna
kapitalets andel av totalt kapital ökar från
33,5 procent till 37,2 procent.

För koncernen ökar soliditeten från
28,3 procent till 30,9 procent.

Framåtblick
Kommunsektorns ekonomi har för-

bättrats under det senaste året. Fler kom-
muner räknar med att visa positiva resul-
tat och klara balanskravet än vad som varit
fallit i boksluten för 2003 och 2004.
Förbättringen beror på att de kostnadsbe-
sparingar som många kommuner genom-
fört under de två senaste åren givit effekt
samt att kostnaderna för löneökningar
legat på en låg nivå.

En god inkomstutveckling tillsam-
mans med låga kostnadsökningar ger
förutsättningar för en förstärkning av



kommunsektorns finanser även de när-
maste åren.

I regeringens budgetproposition före-
slås ökade anslag till kommunerna, i förs-
ta hand genom ett sysselsättningspaket
men även som en ökning av statsbidragen
under 2007 och 2008.

För Tanums kommun är utrymmet
för ny eller utökad verksamhet mycket
begränsad i budgeterna för 2006-2008.
Det krävs dock inga större kostnads-
minskningar för att nå balans utifrån nu
gällande finansiella förutsättningar.

Prognos 2005-12-31
NÄMNDER Prognos
Kommunstyrelsen -0,3
Tekniska nämnden 2,1
-Varav taxefinansierat 2,8
-Varav skattefinansierat -0,7
Miljö och byggnadsnämnden -0,1
Kultur och fritidsnämnden -0,1
Barn och utbildningsnämnden 0,8
Prestationsanslag Bun -0,2
Omsorgsnämnden 2,2
NÄMNDER 4,4
FINANS
Skatteintäkter -1,2
Pensionskostnader 0,0
Eu- projekt -0,7
Finansnetto 3,8
Exploateringsintäkter -0,9
Övrigt 2,7
TOTALT 8,2
BUDGET 11,1
PROGNOS 19,3

Kommunens resultat är budgeterat till
11,1 mkr. Nämnderna prognos beräknas
sammantaget uppgå till ett överskott på
4,4 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden, tek-
niska nämnden och omsorgsnämnden
beräknas göra överskott medan övriga
nämnder beräknas göra marginella under-
skott. 

Skatteintäkterna beräknas ge ett bud-
getunderskott på –1,2 mkr enligt kom-
munförbundets prognos i september.
Finansnetto beräknas ge ett överskott på
3,8 mkr vilket förklaras av fortsatt låga
räntor och lägre låneskuld än budgeterat.
Sammantaget ligger det prognostiserade
resultatet på 19,3 mkr.

PERSONAL
God kommunal service kräver kompe-

tenta och motiverade medarbetare. För att
Tanums kommun skall vara en attraktiv
arbetsplats krävs en vision/strategi om hur
vi uppnår detta mål. 

Personalstrategi
”För att trygga personalförsörjningen i

framtiden skall kommunen skapa goda
förutsättningar för att kunna rekrytera,

behålla, utveckla och belöna kompetent
personal.”

Detta är avgörande för verksamhetens
kvalité gentemot kommuninvånarna och
konkurrensförmåga gentemot omvärlden.

Åtgärder mot ohälsa
Kommunen har antagit en målsätt-

ning att sjukfrånvaron i Tanums kom-
mun ska halveras till år 2005 jämfört med
sjukfrånvaron under år 2002. Detta inne-
bär att sjukfrånvaron 2005 ska uppgå till
maximalt 4,8 procent av arbetad tid.

För perioden januari till augusti 2005
uppgick sjukfrånvaron till 8,9 procent.
Sedan april månad har sjukfrånvaron
minskat något. Jämfört med perioden
januari-augusti 2004 ligger dock sjukfrån-
varon något högre i år.

UTVECKLINGSOMRÅDEN
I budgeten finns en utvecklingsstra-

tegi formulerad som är en plattform för de
åtgärder som görs för att utveckla Tanum
till en attraktiv kommun att bo och verka
i. I strategin anges de tre huvudområden
som ska vara prioriterade i utvecklings-
arbetet. För dessa områden formulerades
följande mål/visioner:

Boende
Mål/Vision: I Tanum ska det finnas attrak-
tiva boendemiljöer.

Infrastruktur
Mål/Vision: Tanum ska ha en infrastruktur
som tillgodoser högt ställda krav på tillgäng-
lighet.

Grundskola
Mål/Vision: Tanum ska ha landets bästa
grundskola.

Ett kontinuerligt arbete pågår inom de
prioriterade områdena.

KVALITETSGARANTIER
I arbetet med att ta fram tydliga mål

för verksamheten och att tydliggöra de
kommunala tjänsternas innehåll för kom-
muninvånarna arbetar Tanums kommun
med att ta fram kvalitetsgarantier för den
kommunala verksamheten. Utgångspunk-
ten för kvalitetsgarantierna är att göra
tydligt vad medborgarna har rätt att vänta
sig av kommunala tjänster. Hittills har
tjänstegarantier tagits fram för följande
områden:

• Telefonservice (kommunstyrelsen) 
• Tillgänglighet (kommunstyrelsen) 
• Kollektivtrafik (kommunstyrelsen) 
• Vatten och avlopp (tekniska nämnden) 
• Offentlig belysning (tekniska nämnden) 
• Bygglovsärenden (miljö- och byggnads-

nämnden) 
• Livsmedelsärenden (miljö- och bygg-

nadsnämnden) 

• Miljö, vattenprov (miljö- och byggnads-
nämnden) 

• Fritidsgårdar (kultur- och fritidsnämn-
den) 

• Garantier inom grundskolan (barn- och
utbildningsnämnden) 

• Särskilda boenden (omsorgsnämnden) 

ÖVERSIKTSPLAN
Tanums kommun har upprättat en över-
siktsplan där de långsiktiga frågorna för
mark- och vattenanvändning samt byg-
gande behandlas. I översiktsplanen anges
bland annat följande målsättningar:

Kommunens struktur med många
självständiga samhällen ses som positiv
och ska så långt som möjligt behållas och
förstärkas. Livskraftiga samhällen i kom-
bination med en levande landsbygd ses
som en förutsättning för kommunens ut-
veckling.

Kommunen ska verka för att områ-
den för helårsboende tillskapas i kustnära
lägen.

Vid utbyggnad av bostadsbebyggelse
ska ett brett utbud av olika typer av boen-
deformer eftersträvas.

Arbete pågår med att ta fram fördjupade
översiktsplaner för samhällena Tanums-
hede, Grebbestad, Hamburgsund och
Fjällbacka.

MILJÖPOLICY
Tanums kommuns övergripande mål-

sättning med miljöarbetet är att bidra till
att skapa ett långsiktigt uthålligt samhälle.
Kommunen skall i all verksamhet och vid
alla beslut bidra till att miljösituationen
förbättras genom att främja biologisk
mångfald, hushållning av naturresurser
och ett förstärkt kretslopp. 

NÄRINGSLIVSSTRATEGI
För utvecklingen av näringslivet i Tanums
kommun och skapandet av fler sysselsätt-
ningstillfällen ska kommunens närings-
livsarbete inriktas mot följande mål:

• Främja utvecklingen av befintliga företag 
• Förbättra företagens konkurrensförmåga 
• Främja etablering och start av nya företag 
• Utveckla handelsplats Tanum
• Underlätta företagens tillgång till nya

marknader 
• Utveckla landsbygden 
• Samordning av utbildningsinsatser och

arbetsmarknadsåtgärder 

INFORMATION
Det övergripande målet med kommu-
nens informationsverksamhet är att under-
lätta den ömsesidiga kontakten mellan
medborgare och de kommunala organen
och mellan väljare och valda.



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen

0508 0408
Intäkter 5 312 5 993
Kostnader -32 665 -33 532
Verksamhetsresultat -27 353 -27 539
Kommunbidrag 25 438 23 779
Resultat -1 915 -3 760
Balanserat resultat  
04-12-31 1 865

Ekonomi
Kommunstyrelsens resultat har för-

bättrats med 1,9 mkr jämfört med före-
gående år. Resultatförbättringen beror
dels på att kommunstyrelsens budget-
ram ökats och dels på sänkta verksam-
hetskostnader för administration och
kollektivtrafik. Kostnadsminskningen
inom kollektivtrafiken är en effekt av de
besparingar som genomförts.

För att finansiera del av sin verksam-
het har kommunstyrelsen disponerat
1,1 mkr ur sitt balanserade resultat.

Lägre kostnader än budgeterat inne-
bär att endast 0,3 mkr av överskottet
kommer att användas. Kommunstyrel-
sen prognostiserade resultat per den 31
december beräknas därmed uppgå till
–0,3 mkr.

Verksamhet
Under året implementeras ett Syste-

matiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med
kraven i Arbetsmiljölagen. Ett nytt folk-
hälsoavtal för åren 2006-2007 har teck-
nats mellan Tanums kommun och
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Från
årsskiftet har nya avtal tecknats för före-
tagshälsovården tecknats som en del i
kommunens arbete att sänka sjukfrån-
varon.

Förhandlingar om 2005 års löner har
genomförts vilket resulterat i att löne-
kostnaden höjts med 2,5 procent vilket
ligger inom ramen för det budgeterade
utrymmet.

För de som vill starta företag i
kommunen håller Nyföretagarcentrum
kurser i ”starta eget företag”. Under
våren har kommunen arrangerat en
gemensam träff för nya företagare i
kommunen.

Kommunen arbetar tillsammans med
underleverantörer till bilindustrin inom
ramen för Automotiveprojektet för att
stärka företagens konkurrenskraft.

Sommarträffen, som är en mötesplats
för att knyta kontakter mellan företagare
och beslutsfattare som bor och vistas i
kommunen samlade i år 170 deltagare.

Kommunen har sålt fastigheterna
Fjällbacka 187:44 och 187:48 (före detta
Brisen) för 2,8 mkr kronor till Insam-

lingsstiftelsen för äldreboende i Fjäll-
backa.

Räddningstjänsten har genomfört
257 utryckningar under årets åtta första
månader vilket är 28 fler än under
samma period förra året. En av utryck-
ningarna avsåg en större skogsbrand.

En uppdatering av kommunens
webbplats har genomförts. Kommunens
bredbands- och verksamhetsnät har
invigts och tagits i bruk. 

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning

Kommunstyrelsen driver sin verk-
samhet som i allt väsentligt överens-
stämmer med verksamhetsinriktning-
arna för kommunstyrelsens verksamhets-
områden.
Kvalitetsgarantier

Kommunstyrelsen har kvalitetsgaran-
tier som anger mål för telefonväxel,
kollektivtrafik samt allmänhetens till-
gänglighet till förvaltning, information
och handlingar. Kommunstyrelsen bedö-
mer att man i allt väsentligt kommer att
leva upp till målen i kvalitetsgarantierna.

Tekniska nämnden
0508 0408

Intäkter 80 117 74 375
Kostnader -84 017 -81 442
Verksamhetsresultat -3 900 -7 067
Kommunbidrag 7 153 7 695
Resultat 3 253 628
Balanserat resultat  
04-12-31 3 936

Ekonomi
Verksamhetsresultatet har förbättrats

med 3 114 tkr jämfört med föregående
år beroende på intäktsökning.

Det är främst inom de taxefinansie-
rade verksamheterna som intäkterna
ökat. Renhållningsavgifterna har ökat
med drygt 3 000 tkr och det beror främst
på slambehandling och avfall. Före-
gående års byte av entreprenörer inom
dessa verksamheter gjorde att debitering-
en släpade efter under 2004.

Vatten- och avloppsverksamheten har
ökat sina intäkter med cirka 1 200 tkr och
det beror brukningsavgifter. De största
orsakerna är att en avräkning gällande
2004 ej blev klar förrän under 2005 och
att fler abonnenter anslutits. 

Fastighetsförvaltningen har ökade
intäkter beroende på inflyttade nybygg-
nationer samt en höjning av internhyran
för att täcka stora elkostnadsökningar.

De taxefinansierade verksamheterna
inkl fastighetsförvaltning redovisar över-
skott på 3 583 tkr. De skattefinansierade
verksamheterna redovisar ett underskott
på 330 tkr.

Prognosen är ett överskott på
2 058 tkr. Prognosen för de skattefinan-
sierade verksamheterna är ett underskott
på 742 tkr och beror främst på under-
finansiering av vägunderhållet.

Verksamhet
Försäljning av tomter på Vetteberget

pågår. I dagsläget finns åtta osålda tom-
ter. I Rådalen är alla tomter sålda.
Infarten Hamburgsund, Ejdekullen, är
klart och ska slutbesiktas i början av sep-
tember. Här har elva villatomter tagits
fram. Försäljning kommer att påbörjas
under senhösten.

Skrotbilskampanj pågår under åren
2005-2006 i kommunen. Den finansie-
ras till stor del av medel ur bilskrot-
ningsfonden. Kommunens totalkostnad
beräknas till 60-110 kr per bil. Kam-
panjen administreras av Håll Sverige
Rent.

Utredning och mätningar angående
Lurs vattenverk är klara. En förprojekte-
ring har påbörjats och antagandet, idag,
är att bygga ett nytt vattenverk baserat på
det gamla vid samma vattentäkt. Beslut
från länsstyrelsen angående fler anslut-
ningar till Grebbestad avloppsrenings-
verk väntas under hösten. En utredning
angående reservvattentäkter har påbör-
jats. 

Nationellt förs en diskussion om
skatt på avfall som går till förbränning
och energiåtervinning. Detta är ännu
inte beslutat och ett möjligt datum för
uttag av denna ”förbränningsskatt” kan
komma att vara 1 juli, 2006. Den allra
största delen av kommunens osorterade
avfall från hushåll och verksamheter går
till förbränning och energiåtervinning.
Om avfallsskatt på förbränning beslutas
och träder i kraft under 2006, kan taxan
behöva höjas utöver index. Rambo har
aviserat en taxehöjning för behand-
lingstaxan på Tyft med cirka 5–7 procent
för 2006. Taxan för verksamheternas
hushållsavfall behöver då höjas i motsva-
rande grad. 

Fastigheternas förbrukningskostna-
der är högre än föregående år främst
beroende på höga priser på olja och el.
En jämförelse med 2001 visar att olje-
priset drygt trefaldigats sedan dess.
Under det senaste året har oljepriset sti-
git med 20 procent, 1 200 kr, jämfört
augusti 2004 och augusti 2005 Under-
hållet har under året varit medvetet lågt
för att möta dessa kostnader.

Målningsarbetena på Sjökanten, Ta-
numskolan, Tärnegården och Lundens
förskola är färdiga. Installationen av
bergvärme i Hamburgsundsskolan på-
går och beräknas vara klart i månads-
skiftet september/oktober.



Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning

Tekniska nämnden driver verksam-
heter i enligt med de målsättningar som
gäller för nämndens verksamhetsområ-
den, men det finns brister.

Underhållet av det kommunala gatu-
och vägnätet är eftersatt. Detta medför i
förlängningen att kommunen inte kan
erbjuda en säker trafikmiljö och en god
vägstandard.

Målsättningen att den totala avfalls-
mängden skall minska har inte uppnåtts.
Den totala avfallsmängden, både indu-
stri- och hushållsavfall, som går till för-
bränning och deponi har för första halv-
året 2005 ökat med cirka 200 ton.

Det är hushållsavfallet som har ökat,
speciellt underjuli månad, medan indu-
striavfallet minskat något under perio-
den.
Kvalitetsgaranti

Tekniska nämnden bedömer att den
till stora delar kommer att leva upp till
ställda kvalitetsgarantier.

Miljö- och byggnadsnämnden
0508 0408

Intäkter 4 646 4 397
Kostnader -6 576 -6 029
Verksamhetsresultat -1 930 -1 632
Kommunbidrag 2 040 1 915
Resultat 110 283
Balanserat resultat  
04-12-31 2 286

Ekonomi
Det egna kapitalet har förändrats

negativt med 172 tkr jämfört med före-
gående år och det beror främst på ökade
personalkostnader. De ökade personal-
kostnaderna är budgeterade och beror
främst på tillsatt byggnadsinspektörs-
tjänst och ny tjänst inom djurskydd.

Med ytterliggare en byggnadsinspek-
tör förväntas arbetsbelastningen bli rim-
lig, så att tillsynsverksamheten kan börja
fungera. Detta kommer att leda till att
verksamheten i framtiden inte kommer
att generera några överskott som tidi-
gare.

Prognosen är ett underskott på
120 tkr. Detta beror främst på faktorer
av engångskaraktär inom fysisk plane-
ring. Djurskyddet har dock med sin nya
taxa upptäckt att den inte ger de intäkter
som förväntades på grund av många
klagomålsärenden och rådgivning till
djurägare.

Verksamhet
Inom fysisk planering har sju planupp-
drag avslutats genom beslut om anta-
gande, nämligen:

• Kville-Bräcke 2:19, 2:70 m.fl.
• Edsviks camping 
• Grebbestad 2:148
• Kärraby 1:56 m.fl.
• Fåraby 1:84
• Upphävande av detaljplaner, 

Fjällbacka
• Områdesbestämmelser, Fjällbacka 

Fysisk planering arbetar, utan finan-
siering, med planarbeten för två delom-
råden i Fjällbacka samhälle, nämligen för
strandområdet i Mörhult samt för kvar-
teren Barken och Kostern. Arbetet med
upphävande av detaljplaner och infö-
rande av områdesbestämmelser för om-
rådet runt avloppsreningsverket och före
detta Richters konservfabrik, fastighe-
terna Fjällbacka 187:165, 203:1 m.fl. är
också ofinansierade arbeten. 

Tjänsten som fysisk planerare är va-
kant från mitten av augusti månad, och
det är osäkert om den kan återbesättas
före årsskiftet 2005/06. 

Inom bygglovsverksamheten har to-
tala antalet behandlade ärenden ökat
med cirka elva procent jämfört med
samma period föregående år. Antalet
delegationsbeslut har ökat markant,
medan antalet nämndbeslut i bygglov-
ärenden har minskat något. Hittills
under året har 743 ärenden behandlats:

2005 2004
Beslut om kontrollplaner 211 177
Delegationsbeslut bygglov 294 216
Nämndbeslut bygglov etc. 238 277

Antalet oavslutade ärenden har ökat
med cirka 100, och uppgår till 728, varav
381 ärenden är inkomna före 2005.

Naturvårdsverket har godkänt en för-
längning av pågående LIP-projekt fram
till 2006-12-31. Förlängningen är gjord
på grund av att vattendomen för Ejgde-
tjärnet vann laga i augusti, vilket med-
fört en senareläggning av anlägg-ningsar-
betena.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning

Fysisk planering bedrivs på upp-
dragsbasis och förfogar inte över några
egna resurser för planarbeten, och har
därför inte möjligheterna att styra plan-
beredskapen i enligt med målsättningen.

Resurserna för service och rådgivning
inom bygglovsverksamheten är starkt
begränsade och medger därför i mycket
liten utsträckning ett arbete för att verka
för de uppställda målen. Servicenivån,
mätt i handläggningstider och tillgäng-
lighet till service och rådgivning, har på
grund av hög arbetsbelastning dessvärre
inte varit helt tillfredsställande under

året. Den kommer förhoppningsvis att
förbättras genom att ytterligare en tjänst
tillsätts under hösten.

Miljöverksamheten har inte resurser
för att uppfylla lagstiftningens krav på
tillsyn enligt miljöbalken, livsmedels-
lagen med flera lagar. Nästan all tillgäng-
lig tid går åt till att handlägga inkomna
ärenden samt att utföra arbetsuppgifter
som i dagsläget inte bedöms aktuella att
prioritera bort.

Den antagna tillsynsplanen visar att
resurserna räcker till att täcka en fem-
tedel av tillsynsbehovet inom miljö-
balken och livsmedelslagen. Tillsyns-
behovet för djurskyddet bedöms med
nuvarande resurser uppfylla lagstift-
ningskravet. I höst blir det svårare att
uppfylla antagen tillsynsplan för verk-
samheterna miljöbalken och djurskydd
på grund av personalbrist.
Kvalitetsdeklarationer

Miljö- och byggnadsnämnden be-
dömer att de kommer att leva upp till
ställda kvalitetsgarantier. Bygglovsverk-
samheten kan nu även ange handläggare
av ärendet i den utskickade bekräftelsen
på inkommet bygglov.

Kultur- och fritidsnämnden
0508 0408

Intäkter 6 936 6 815
Kostnader -12 852 -12 930
Verksamhetsresultat -5 916 -6 115
Kommunbidrag 7 945 8 240
Resultat 2 029 2 125
Balanserat resultat  
04-12-31 766

Ekonomi
Resultatet på 2 029 tkr är ca 100 tkr

sämre jämfört med samma period förra
året, främst beroende på minskat kom-
munbidrag. Verksamhetsresultatet är ca
200 tkr bättre än föregående år, vilket
främst är hänförligt till hamnverksamhe-
tens volymökning. Prognosen för 2005
är ett resultat i enlighet med budget, ett
underskott på 115 tkr.

Investeringen i småbåtshamnen i
Sannäs är genomförd helt efter planerna
samt är slutredovisad. Andra etappen i
utbygganden på Tanums Ridklubb är
påbörjad och investeringarna på Edsviks
och Grebbestads badplatser är genom-
förda, men är ännu ej slutredovisade.

Verksamhet
Högsäsongsverksamheten – i ham-

nar, på badplatser och turismanlägg-
ningar – har i stort fungerat väl om än
arbetsläget tidvis varit ansträngt bero-
ende på semestertider. Växlande väder
gjorde att trycket på badplatser och, till
en början, gästhamnar varierade under



löpet av sommaren. Utökade insatser
bl.a. avseende städning och renhållning
har gett positiva effekter och nöjdare bru-
kare än tidigare.

Efter en trög start ökade antalet gäst-
båtar i gästhamnarna och det preliminära
resultatet blir ett rekordår med cirka 19
700 gästnätter, jämfört 17 092 år 2004. I
Grebbestad noterades drygt 7 800 gäst-
nätter vilket är ca 300 gästnätter fler än
det tidigare rekordet som gällde för
Fjällbacka från 1981, 7 536 gästnätter.
Även Hamburgsund och Sannäs visar
rekord i antalet gästnätter.

Den allmänkulturella verksamheten
under året domineras av ett brett utbud i
musikserien "Tonerna de gå... – musik i
norra Bohuslän" samt de många olika
arrangemangen i Kulturveckan. Scen på
Bônn har glädjande nog nyttjats nästan
till 100 procent under sommarmåna-
derna med flera olika arrangemang.

Ungdomsverksamheten har även
2005 varit högt prioriterad och främst
bestått av verksamhet på fritidsgårdar,
ungdomsvägledararbetet samt att det
även under denna sommar bedrevs IT-
café i Fjällbacka.

Ungdomsvägledarna har under året, i
samverkan både med interna och externa
resurser, fortsatt sitt förebyggandearbete
med många aktiviteter som innefattat
många delaktiga ungdomar. Den all-
männa uppfattningen bland de som
arbetar med ungdomar är att detta arbe-
te positivt bidragit till utvecklingen för
flera ungdomar i kommunen som annars
skulle ha haft mer problem i skola och i
andra avseenden. 

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning

Nämnden har satt upp ett antal verk-
samhetsmål avseende fritidsgårdar, gäst-
nätter, kulturarrangemang och båtplatser.
Samtliga dessa mål kommer på årsbasis
att uppnås. 
Kvalitetsgarantier

Likaså har nämnden tagit fram kvali-
tetsgarantier för fritidsgårdar och hand-
läggning av ansökningar om föreningsbi-
drag och lotteritillstånd. Även avseende
dessa kommer nämnden att leva upp till
det utlovade.

Barn- och utbildningsnämnden
0508 0408

Intäkter 20 868 21 180
Kostnader -166 979 -162 744
Verksamhetsresultat -146 111 -141 564
Kommunbidrag 147 125 140 097
Resultat 1 014 -1 467
Balanserat resultat  
04-12-31 -2 680

Ekonomi
Budget ökar med 7 028 tkr, netto-

kostnaderna ökar med 4 547 tkr mellan
åren. Ökat barn/elevantal inom barn-
omsorg och gymnasieskola är den hu-
vudsakliga förklaringen till kostnadsök-
ningen mellan 2004 och 2005. 

Vid avräkning per den 31 augusti har
barnantalet ökat mot budget och barn-
och utbildningsnämnden kompenseras
med 193 tkr i prestationsanslag. 

Barn- och utbildningsnämnden be-
räknar ett överskott per den 31 decem-
ber på 800 tkr.

De verksamheter som redovisar de största
budgetavvikelserna är barnomsorgen
med 260 tkr, grundskolan med 230 tkr
och särskolan med 430 tkr i överskott. 

Åtgärder beträffande balanserat un-
derskott med 2 680 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden har
fattat beslut avseende amorteringsplan
för nämndens balanserade underskott
med 600 tkr under 2005. Under 2006
till och med 2008 amorteras 700 tkr år-
ligen.   

Verksamheten
Nytt resursfördelningssystem imple-

menterades januari 2005 inom verksam-
heterna förskola och fritidshem. Resul-
tatet av detta är att antalet placerings-
timmar har ökat med 5,6 respektive 9,6
procent. Timökningen ryms inom ramen
för respektive verksamhetsform vilket
innebär en effektivare barnomsorgsorga-
nisation.

Som led i arbetet med att utveckla
landets bästa skola har under våren en
föräldraenkät genomförts inom grund-
skolan. Resultatet visar att man sam-
mantaget är mycket nöjd med verksam-
heten, men att framförallt utemiljöer och
skolmat behöver förbättras.

En handlingsplan för det fortsatta
utvecklingsarbetet har tagits fram av rek-
torerna i samråd med personalrepresen-
tanter. Handlingsplanen kommer att
behandlas i barn- och utbildningsnämn-
den under oktober. 

Elevantalet inom gymnasieskolan
fortsätter att öka. Totalt 578 ungdomar
läser på gymnasiet främst i Uddevalla,

Tanumshede och Strömstad. Läsåret
2005/2006 är det år då elevantalet är som
störst. Tanums gymnasieskola är nu fullt
utbyggd och rymmer f n 144 elever.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning

Barn- och utbildningsnämnden dri-
ver verksamheter i enlighet med de verk-
samhetsbeskrivningar som gäller för dess
verksamhetsområden.
Kvalitetsgarantier

Barn- och utbildningsnämnden be-
dömer att måluppfyllelsen är god avse-
ende kvalitetsgarantierna. Dock bedö-
mer verksamheten att enhetligheten i
dokumentationen av elevens lärande och
utveckling ännu inte är fullt utvecklad. 

Barn- och utbildningsförvaltningen
undersöker möjligheterna att införskaffa
ett gemensamt digitalt dokumentations-
system.

Vid elevs frånvaro kan i vissa fall sam-
talet till hemmet komma först näst-
kommande dag beroende på frånvaro-
orsaken. Förvaltningen bedömer att
detta avsteg i vissa fall kan vara befogat,
varför kvalitetsgarantin kan anses upp-
fylld.

Omsorgsnämnden
0508 0408

Intäkter 33 188 32 530
Kostnader -150 000 -155 332
Verksamhetsresultat -116 812 -122 802
Kommunbidrag 120 941 123 657
Resultat 4 129 855
Balanserat resultat  
04-12-31 2 150

Ekonomi
Omsorgsnämndens kostnader har

minskat med cirka 3,5 procent (cirka
5 400 tkr) jämfört med samma period
förra året. Kostnadsminskningen beror
främst på LSS-utjämningen, stängning
av platser på särskilt boende samt på för-
ändring av matdistributionen. Intäkterna
har ökat med cirka två procent (cirka 645
tkr) jämfört med samma period förra året
främst beroende på avgiftshöjning samt
förändrad debitering inom äldreomsor-
gen.

Äldreomsorgens kostnader har mins-
kat med cirka en procent till följd av
verksamhetsförändringar. Under året har
antalet särskilda boendeplatser minskats
och den nya organisation som infördes
förra året för matdistribution till äldre
personer i ordinärt boende har resulterat
i lägre kostnader. Kostnaderna för sär-
skild kollektivtrafik och tekniska hjälp-
medel är väsentligt lägre jämfört med
förra året. Intäkterna har ökat på grund



av avgiftshöjning och förändrade betal-
ningsrutiner inom äldreomsorgen. 

Det nationella utjämningssystemet
för kommuner innebär att handikapp-
omsorgen i Tanums kommun från och
med 2005 inte längre har kostnadsan-
svar för sex gruppboendeplatser i andra
kommuner. Efter många år av stora kost-
nadsökningar förefaller det nu som om
både verksamheten och ekonomin är i
balans. 

Individ- och familjeomsorgens kost-
nader för försörjningsstöd ligger på en
fortsatt låg nivå liksom antalet ärenden
med försörjningsstöd. Kostnaderna för
institutionsplaceringar för både barn och
vuxna har ökat jämfört med förra året
samtidigt som kostnaderna för familje-
hemsvård har minskat. 

Kostenhetens intäkter har, som följd
av färre skolelever och att äldreomsorgen
sedan hösten 2004 köper matdistri-
bution från entreprenör, minskat betyd-
ligt jämfört med föregående år. En över-
syn av kostorganisationen har därför
påbörjats tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen.

Omsorgsnämnden beräknas 2005
redovisa ett överskott på 2 200 tkr,
inklusive intäkter inom äldreomsorgen
på grund av ändrad debitering. Äldre-
omsorgen och handikappomsorgen
beräknas redovisa överskott och individ-
och familjeomsorgen och kostverksam-
heten underskott.

Verksamhet
Under året har antalet platser på

äldreomsorgens särskilda boenden mins-
kats ytterligare. Planering har påbörjats
för att omstrukturera rehabiliterings- och
korttidsverksamheten i kommunen i
syfte att ytterligare öka kvaliteten och
stödja möjligheterna till hemmaboende.
Stort arbete har lagts ned på planering
för att kunna utföra utbildningsinsatser
för all personal i den nationella Kompe-
tensstegen. Under året har en äldreom-
sorgsplan antagits av kommunen.

Handikappomsorgen har fortsatt
satsningar på kvalitetsarbete och kom-
petenshöjning av personalen. Dagverk-
samheten för psykiskt funktionshindra-
de startade under våren en second hand-
affär.

Under året har individ- och familje-
omsorgens förebyggande samarbete med
barn- och utbildningsnämnden intensifi-
erats för att öka möjligheterna till vård
och behandling på hemmaplan. Om-
sorgsnämnden har fortsatt att delfinan-
siera ungdomsvägledartjänster på kultur-
och fritidsförvaltningen.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning

Omsorgsnämnden bedriver verk-
samhet enligt i första hand socialtjänst-
lagen, hälso- och sjukvårdslagen samt
lagen om särskilt stöd och service till
vissa funktionshindrade. 

Äldre skall kunna känna sig trygga
och kunna bo kvar hemma så länge de
önskar. Satsningar skall göras på före-
byggande verksamhet. Äldreomsorgens
organisation har ändrats och arbete pågår
med fortsatt omstrukturering samt ökat
stöd till anhöriga. För att följa upp mål-
sättningen har kommunen genomfört
enkätundersökningar. Resultaten visar
att övervägande delen är nöjda med verk-
samheten och bemötandet, men ett fort-
satt arbete pågår med att förbättra kva-
liteten.

De som har rätt till stöd enligt lagen
om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) eller socialtjänstlagen
(SoL) skall i den egna kommunen erbju-
das den service, stöd och hjälp som
erfordras för att den enskilde skall kunna
leva ett tryggt, samhällsintegrerat och
självständigt liv. Målet bedöms till största
delen kunna uppfyllas under året. För
vissa personer krävs så omfattande insat-
ser att kommunen väljer att erbjuda
dessa i annan kommun.

Individ- och familjeomsorgen skall
arbeta för att antalet personer som
behöver försörjningsstöd minskar samt
att särskilt engagemang ägnas åt att agera
i och följa ärenden som rör barn och
ungdom. Målet bedöms kunna uppfyllas
under året.
Kvalitetsgarantier

Kommunen har en kvalitetsgaranti
för särskilt boende som innebär att de
boende skall få fortsatt självbestäm-
mande, ta eget ansvar samt ett få ett gott
bemötande från all personal. Dessa
kommer att följas upp under året. 

Under 2005 kommer handikappom-
sorgen att utarbeta kvalitetsgarantier för
en del av verksamheten.

Individ- och familjeomsorgen har
utarbetat kvalitetsgarantier gällande
väntetider, handläggning och tillgänglig-
het. Dessa kommer att följas upp under
året.

Tanums Bostäder AB
0508 0408

Intäkter 21 787 20 565
Kostnader -13 721 -12 692
Verksamhetsresultat 8 066 7 873
Avskrivningar -2 702 -2 311
Finansnetto -3 307 -3 128
Resultat 2 057 2 434

Tanums Bostäder redovisar ett över-skott
per den 31 augusti på 2 100 tkr vilket är
cirka 100 tkr sämre än föregående år. Det
bra resultatet förklaras främst av en fort-
satt god uthyrning och låga räntekostna-
der. Intäkterna påverkas också av den
hyreshöjning som genomfördes den 1
januari 2005.

Efterfrågan på lägenheter är fortsatt
god, per den 31 augusti uppgick uthyr-
ningsgraden till 99 procent. Åtta nya
lägenheter har tillskapats i Östad genom
en ombyggnad av en äldreomsorgsfastig-
het. En ombyggnad av 66 lägenheter i
Tanumshede har slutförts under första
halvåret.

Under hösten 2005 påbörjas en ny-
byggnation av 14 lägenheter i Grebbe-
stad. Under hösten har också en om-
byggnad av 40 lägenheter i Fjällbacka
påbörjats. Planering för byggande av
ytterligare lägenheter i Fjällbacka och
Grebbestad pågår.

Per den 31 december beräknas
Tanums Bostäders resultat uppgå till
1 500 tkr.

RAMBO AB
Tanums kommun är delägare i RAMBO
AB tillsammans med Lysekil, Munkedal
och Sotenäs kommun. Kommunens äga-
randel är 20,6 procent. Resultat efter sex
månader är 1 905 tkr jämfört med 2 791
tkr samma period förra året. Resultat-
försämringen beror bland annat på stag-
nerande inflöde av debiterbara avfalls-
mängder samt deponianpassning.


