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KONCERNEN TANUMS KOMMUN

KOMMUNALA BOLAG

Förutom kommunen omfattar koncernredovisningen följande

bolag:

TANUM KOMMUNALA FÖRVALTNINGS- OCH 

UTVECKLINGS AB

Bolaget, som är helägt av kommunen, ska äga och förvalta

fastigheter och genom delägarskap i andra företag främja den

industriella sysselsättningen i kommunen. Bolaget har inte 

drivit någon verksamhet under året.

STIFTELSEN TANUMS BOSTÄDER

1995 såldes hyresfastigheterna från Stiftelsen Tanums 

Bostäder till Tanums Bostäder AB och under 1996 såldes

äldreomsorgsfastigheterna till Tanums kommun. Stiftelsen 

kommer att permuteras under år 2001.

TANUMS BOSTÄDER AB

Bolaget, som bildades den 8 maj 1995, ägs helt av Tanums 

kommun. Bolaget ska äga, förvalta och hyra ut bostäder och

fastigheter i Tanums kommun.

Omslagsbild: Fjällbacka skärgård från Hamburgö.

Fotograf: Erik Malm.

TANUMS KOMMUN

Stiftelsen
Tanums Bostäder

Tanums Kommunala
Förvaltnings- &
Utvecklings AB

Tanums Bostäder AB
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i

Tanums kommun. Uppgifter och organisation är till vissa

delar bestämd av lagar, stiftade av Sveriges riksdag, men stor

frihet har lämnats till fullmäktige själv att utforma sitt arbete.

I fullmäktige finns  ledamöter och  ersättare. Kom-

munfullmäktiges sammansättning bestäms av medborgarna i

Tanum genom allmänna val. Fullmäktige leds av ett presidi-

um som består av en ordförande, Bengt Eklund (m), Bertil

Gedda (c) 1:e vice ordförande och Alf Jonasson (s) 2:a vice

ordförande.

KOMMUNALA NÄMNDER

För alla nämnder i Tanums kommun finns dels regler som

talar om vilket ansvarsområde varje nämnd har samt regler

som är gemensamma för alla.

Nämnderna ska följa de mål och riktlinjer i sin verksamhet

som fullmäktige fastslagit. Och det ska ske inom de ekono-

miska ramar som fullmäktige angivit. Nämnderna är också

skyldiga att se till att verksamheten  bedrivs på ett ändamåls-

enligt och effektivt sätt.

De ansvariga gentemot fullmäktige ska därför regelbundet

rapportera om sin verksamhet till fullmäktige.

KOMMUNSTYRELSENS ROLL

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska för-

valtningsorgan. Den har till uppgift att leda och samordna

planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet.

POLITISK STÄLLNING

1 NOVEMBER 1998–31 OKTOBER 2002

Mandat i kommunfullmäktige

Socialdemokratiska Arbetarpartiet......................................

Centerpartiet .......................................................................

Folkpartiet...........................................................................

Moderata Samlingspartiet ....................................................

Miljöpartiet De Gröna .........................................................

Kristdemokratiska Samhällspartiet .......................................

Vänsterpartiet ......................................................................

KOMMUNENS ORGANISATION

KOMMUN-
FULLMÄKTIGE

Valberedning

Valnämnd

Revisorer

Överförmyndare

Kommunstyrelse Miljö- och 
byggnadsnämnd

Barn- och 
utbildningsnämnd

Teknisk nämnd Kultur- och 
fritidsnämnd

Omsorgsnämnd
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Kommunstyrelsens avgående 
ordförande har ordet

2000 var inte bara det första året på det nya millenniet, det

var också det första året då kommunerna hade att rätta sig

efter riksdagens s k balanskrav, nämligen att den kommunala

budgeten ska vara i balans och att verksamheten ska visa över-

skott.

Med resultatet 5,3 mkr kan man säga att kommunen klara-

de det av riksdagen fastställda målet. Å andra sidan kan man

säga att det kanske inte är det viktigaste målet. Det viktigaste

för kommunen är att den egna ekonomin är i balans.

När man ser att de båda tunga nämnderna Omsorgsnämn-

den och Barn- och utbildningsnämnden visar vardera ett

underskott på ca fyra mkr, då är inte ekonomin i balans. Tack

vare att skatteintäkterna ökat ganska kraftigt klarar dock resul-

tatet att bära underskottet i dessa nämnder. Med den högkon-

junktur vi nu har haft några år är det fullt naturligt att skat-

teintäkterna ökar och det är också en förutsättning om kom-

munen ska klara de åtaganden den har. Men vänder

konjunkturen, vilket alltmer tyder på, har vi dessvärre en allt-

för stor verksamhetskostym i förhållande till en ”normalkon-

junktur”.

Under året har två stora investeringsobjekt avslutats; Lär-

centrum och Tanums Fiskecenter. Två mycket tunga invester-

ingar som kommer att kräva stort verksamhetsstöd de kom-

mande åren. Båda objekten är offensiva satsningar som skall

öka utbildningsmöjligheterna och främja näringslivet i kom-

munen.  

Sysselsättningen har varit mycket god under året. Det har

snarare varit arbetskraftsbrist än arbetslöshet. Företagen har

gått för fullt och efterfrågan har varit stor. 

Viktigt för näringslivsutvecklingen och sysselsättningen är

goda kommunikationer. Därför kändes det väldigt bra när

den nya motorvägsträckningen mellan Gläborg och Rab-

balshede kunde tas i bruk i mitten av november. Det viktiga är

att vi  kan erbjuda alla trafikanter en säkrare väg. Att vi kan

erbjuda företag i området en snabbare och mera tillförlitlig

transportled och att vi kan erbjuda alla turister en behagligare

sträcka mellan Gläborg och Rabbalshede. Det är bara att hop-

pas att den fortsatta utbyggnaden av E6 till motorväg fortsät-

ter enligt planer och löften.

Arbetsmiljöfrågorna har lyfts fram under året. Det förebyg-

gande arbetet blir allt viktigare och om vi inte tar ett krafttag

kommer ohälsan att bli mycket kostnadskrävande för kom-

munen i framtiden.

Vid årsskiftet lämnade jag mitt uppdrag som ordförande i

kommunstyrelsen. Ett uppdrag som jag haft i tolv år. Det har

varit tolv fantastiska år och jag vill inte ha något ogjort.

Jag vill tacka alla medarbetare och alla ni andra för ett gott

samarbete under dessa tolv år och jag vill också önska min

efterträdare Clas-Åke Sörkvist lycka till i sin nya befattning.

Bengt Mattsson

Kommunstyrelsens ordförande (1989-2000)

2000 – ett bra år för
Tanums kommun
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Kommunstyrelsens tillträdande

ordförande har ordet

r 2000 var ett bra ekonomiskt år för Tanums kommun. När

glädjen och stoltheten är som störst, finns dock alltid anledning

till eftertanke och ödmjukhet. Så också nu. Den stora utma-

ningen är att utifrån god ekonomisk hushållning, tillgodose de

krav och förväntningar, gammal som ung har på kommunen

inom, vård, skola och omsorg.

Att som politiker vara med och skapa bästa möjliga förut-

sättningar för företag och människor som verkar i Tanums

kommun är ett fascinerade uppdrag. Det förutsätter samarbete

och gemensamma tag. Inte minst i skeden när nya idéer och

initiativ skall förverkligas.

Den kommunala servicen skall vara så obyråkratisk som det

är möjligt, med hänsyn till den myndighetsutövning kommu-

nen har i vissa avseenden. Servicen skall kännetecknas av med-

mänsklighet, hög tillgänglighet, snabba och korrekta svar. 

Våra anställda på skolan, i äldreomsorgen och i kommu-

nens övriga verksamheter gör ett fantastiskt arbete för att bereda

barnen god undervisning, de gamla bra omsorg och vård och i

övrigt ge kommuninvånarna en god service. Kommunens spe-

ciella uppbyggnad med flera mindre tätorter, innebär att det

finns omsorg och skola i nästan varje ort. Vilket ger brukaren

både närhet och trygghet i vardagen.

Samtidigt finns det sådant vi vill göra ännu bättre och saker

som vi inte gör i dag som vi skulle vilja göra. För att genomföra

detta krävs ett fortsatt stramt budgetarbete och ansträngningar

till ökad effektivitet i användning av de kommunala medlen.

Tanum har stora möjligheter inför framtiden. En fortsatt

utbyggnad av E 6, helst till fullvärdig motorväg, skapar stora

möjligheter. Det gör kommunen ännu attraktivare för boende,

företagande, turism och bättre möjligheter till arbetspendling.

För att nyttja möjligheterna som ges, krävs också resurser både

till planering av- och investeringar i exempelvis mark. 

Viktigt är att på olika sätt ta hänsyn till den unika natur-

och kulturmiljön som ger kommunen konkurrensföredelar

beträffande livskvalitéfrågor. Den nya översiktsplanen som

kommer att antas under 2001, anger riktningen för den fysiska

planeringen de närmaste åren.

En utmaning för Tanum som för många andra kommuner

är framtida tillgång till personal, framförallt inom skola, vård

och omsorg. Det gäller att i konkurrens med andra, vara ett

”snäpp” bättre och mer intressant som arbetsgivare för att attra-

hera framtida medarbetare. Locka ungdomarna tillbaka till

Tanum efter studier eller några ”flygfärdiga år” på annan ort,

där de skaffat sig kompetens som kan tillföras och utveckla

Tanums kommun. Gärna ungdomar med företagar- och entre-

prenörsanda.

Med tillförsikt och en positiv spänning ser jag fram mot de

närmaste åren. Några skäl till detta är, samverkan såväl inom-

som utanför den kommunala organisationen känns positiv och

utvecklande. Dialogen mellan företagen-, samhälls-, bygdeföre-

ningar och kommunen, är genom olika insatser från respektive

parters sida  under ständig process. Kommunerna i norra

Bohuslän utvecklar samarbetet. Sammantaget ger detta och

många andra positiva influenser goda förutsättningar för

Tanums kommuns framtid.

Clas-Åke Sörkvist

Kommunstyrelsens ordförande 2001.

Goda förutsättningar för Tanums
kommun även i framtiden
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Befolkning

Efter att ha minskat fyra år i följd ökade Tanums befolkning

under år 2000 med 36 personer. Befolkningen uppgick vid

årsskiftet till 12 105 personer.

Flyttningsnettot är liksom de senaste åren positivt, 104

personer. Totalt uppgick inflyttningen till ca 700 personer

varav 575 var inrikes inflyttning. 

Födelsetalen ligger kvar på låga nivåer. Under året föddes

95 personer medan 160 personer avled vilket gav ett negativt

födelsenetto med 65 personer.

Tanums befolkning präglas av att andelen personer i

åldersgruppen 65 år och äldre är större än i genomsnittet för

riket. Däremot är åldersgrupperna 18-44 år underrepresente-

rade vid en jämförelse med genomsnittet i riket. Utflyttningen

från kommunen sker främst i åldersgruppen 16-30 år vilka

flyttar till studier och arbete på annan ort.

Av den totala befolkningen är 50,1 procent män och 49,9

procent kvinnor.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten fortsätter att minska både i riket som helhet

och i Tanum. I Tanums kommun har den totala arbetslöshe-

ten minskat från 7,5 procent 1999 till 6,2 procent 2000. Den

öppna arbetslösheten i Tanums kommun var i december 2000

4,3 procent. I slutet på 2000 var 245 personer öppet arbetslö-

sa och 110 personer var sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder.

Inom vissa sektorer och branscher har företagen i Tanum svå-

righeter att rekrytera rätt personal.

Näringsliv

I Tanums kommun finns cirka 1 500 företag varav de flesta är

enmans- eller fåmansföretag med noll till fem anställda. Större

företag i kommunen är Extra Film med 155 anställda, Lear

Corporation med 230 anställda, Tanums Fönstret med 150

anställda samt Tetra Pak Inventing med 90 anställda.

Turism och handel är näringsgrenar som sysselsätter allt fler,

däremot minskar antalet sysselsatta inom jordbruket som av

tradition varit en viktig näringsgren i kommunen. Den

offentliga sektorn sysselsätter nära 30 procent av arbetskraften

i kommunen. Merparten av de offentliganställda jobbar inom

vårdsektorn. 

Befolkning, arbetsmarknad,
näringsliv
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Redovisningsmodell
Den kommunala redovisningslagen reglerar den externa redo-

visningen. Årsredovisningen skall enligt lagen redovisa resul-

tat- och balansräkning samt en finansieringsanalys. För kom-

munens interna redovisning tillkommer även drift- och inve-

steringsredovisning. Enligt lagen skall årsredovisningen även

innehålla en s k sammanställd redovisning (koncernredovis-

ning) som utgör en sammanställning av kommunens resultat-

och balansräkningar för övriga juridiska personer i vilka kom-

munen har betydande inflytande. Fr o m år 2000 träder det

s k balanskravet i kraft. Balanskravet kräver att kommunens

intäkter skall överstiga kostnaderna.

Resultaträkningen redovisar det ekonomiska resultatet på

tre nivåer. Den första nivån, verksamhetsresultatet, visar vad

kommunens egentliga verksamhet kostar. Resultatet på den

andra nivån, resultat efter skatteintäkter och finansnetto,

beskriver resultatet sedan skatteintäkter samt ränteintäkter

och räntekostnader ställts mot resultatet för den egentliga

verksamheten. Det tredje resultatet, årets resultat, visar resul-

tatet efter att hänsyn har tagits till extraordinära intäkter och

kostnader. Med extraordinära poster avses större intäkter och

kostnader som ligger utanför den normala verksamheten. 

Finansieringsanalysen ger upplysning om hur medel har

tillförts och hur dessa använts. Ett positivt saldo på finansier-

ingsanalysen innebär således att en del av de tillförda medlen

används till att förstärka likviditeten. Vidare ger finansier-

ingsanalysen information om investeringsvolymen.

Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen

vid en viss tidpunkt. Balansräkningen visar värdet av kommu-

nens tillgångar och hur dessa har finansierats, externt med

skulder och internt med eget kapital. Tillgångarna delas upp i

anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 

Avsättningar är skulder, som till storlek och förfallotid-

punkt är okända och därmed osäkra. Pensionsskulden betrak-

tas som avsättning. 

Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder.

Kortfristiga skulder är de som förfaller inom ett år. 

Skillnaden mellan tillgångar och summan av avsättningar

och skulder utgör det egna kapitalet.
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Redovisningsprinciper
Övergripande principer

Övergripande principer

I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsredo-

visningen följs ett antal övergripande redovisningsprinciper

vilka skapar ett normverk som styr innehållet i redovisnings-

rapporterna.

Analysen av den finansiella ställningen och utvecklingen

baseras på antagandet att dessa principer har

följts. Principerna är följande:

• Principen om pågående verksamhet

• Objektivitetsprincipen

• Försiktighetsprincipen

• Matchningsprincipen

• Principen om öppenhet

De mätprinciper som tillämpas idag leder till att en återhåll-

sam bild av kommunernas ekonomi redovisas. T ex gäller att

en skuldredovisning av semesterlöner och pensionsåtaganden

ska ske i enlighet med såväl försiktighetsprincipen som

matchningsprincipen. Vidare innebär de etablerade principer-

na att värdering av tillgångar ska ske försiktigt. En tillämpning

av god redovisningssed innebär således att den finansiella

redovisningen ger en försiktig och restriktiv beskrivning av

utvecklingen och situationen. Redovisningen anger en mini-

minivå för det finansiella läget.

Sammanställd redovisning (koncernredovisning)

Koncernen Tanums kommun omfattar aktiebolag och stiftel-

ser i vilka kommunen har ett bestämmande eller väsentligt

inflytande. I aktiebolag anses kommunen kunna utöva ett

väsentligt inflytande vid en röstandel av minst 20 procent.

Stiftelser ingår i koncernredovisningen då kommunen utser

huvuddelen av styrelseledamöterna. 

Utgångspunkten för koncernbokslutet är balans- och

resultaträkningarna för kommunen och dotterföretagen. Kon-

solideringen av koncernbokslutet för år 2000 bygger på ett

preliminärt bokslut för Tanums Bostäder AB. Interna mellan-

havanden mellan de i koncernen ingående enheterna har i allt

väsentligt eliminerats. Kommunens redovisningsprinciper

tillämpas vid upprättande av  koncernredovisning.

Att efter eliminering dra samman kommunens och dotter-

företagens räkenskaper till en redovisningsenhet kallas konso-

lidering. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs-

metoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsme-

toden avses att det av kommunen vid förvärvstillfället

förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har eliminerats.

Därefter intjänat kapital räknas in i koncernens eget kapital.

Med proportionell konsolidering avses att om dotterföretagen

ej är helägda tas endast ägda andelar av räkenskaperna in i

koncernredovisningen.

Vid konsolideringen har inga elimineringsdifferenser upp-

kommit.

Kommunal redovisningslag

Kommunerna skall enligt den kommunala redovisningslagen

redovisa enligt god redovisningssed. Lagen reglerar vilka delar

som skall ingå i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen

skall ge en översikt över utvecklingen. Den skall även redogö-

ra för de förhållanden som är viktiga för bedömningen av eko-

nomin. Här skall förhållanden som är kända fram till dess att

årsredovisningen har upprättats redovisas.
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I  2000 års bokföring och bokslut har den kommunala
redovisningslagens bestämmelser i allt väsentligt tillämpats.
Nedan följer en kort beskrivning av vissa väsentliga principer
som påverkar bokslut och redovisning:

Tillämpning av redovisningsprinciper
• 2000 års löneökningar som inte betalats ut under året har
periodiserats och belastar 2000 års resultat.

• Årets förändring av semesterlöneskulden, okompenserad
övertid och jour redovisas under verksamhetens kostnader i
resultaträkningen. Den totala skulden av dessa redovisas som
kortfristig skuld i balansräkningen.

• Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit
efter årsskiftet men är hänförliga till redovisningsåret, har
skuldbokförts och belastar 2000 års redovisning.

• Fr.o.m. 1999 har förändring skett av redovisningen av de stats-
bidrag kommunen erhöll för mottagande av flyktingar under
tidigt 1990-tal. Eftersom kostnaderna inte var lika stora som
intäkterna har dessa ingått i kommunens balanserade resultat.
Under 1999 har dessa återförts och bokförts som inkomstförskott
för kommande kostnader för flyktingverksamheten.

• Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter Rådet
för kommunal redovisnings rekommendation om Redovis-
ning av skatteintäkter. Rekommendationen är att skatteintäk-
ter skall redovisas efter bokföringsmässiga grunder baserat på
av regeringen prognostiserat belopp. 

• Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hän-
föras till redovisningsåret har skuldbokförts respektive ford-
ringsförts och belastar 2000 års resultat.

• Pensionsskulden redovisas enligt den s.k. blandade model-
len. Den pensionsskuld som uppkommit under åren 1998
och 1999 samt garantipensioner som beslutades före och
t o m 1998 redovisas under avsättningar i balansräkningen.
Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finan-
siell kostnad i resultaträkningen och ingår i pensionsskulden.
KPA:s beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek.
Löneskatt ingår i pensionsskulden. År 2000 intjänade pensio-
ner redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen och
är upptagen som kortfristig skuld i balansräkningen. Pension-
såtaganden inkl löneskatt, som uppkommit före 1998 redovi-
sas som ansvarsförbindelse. 

• Redovisning av extraordinära poster sker enligt följande
kriterier:
1. Posten saknar klart samband med kommunens ordinarie-

verksamhet,
2. Posten är av sådan typ att den inte kan förväntas inträffa

ofta eller regelbundet,
3. Posten uppgår till ett väsentligt belopp.

• Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde minskat med
investeringsbidrag. Avskrivningstiderna baseras på anlägg-
ningarnas beräknade ekonomiska livslängd.

Avskrivningstider:
Förvaltningsfastigheter .................................. 50 år
Övriga verksamhetsfastigheter ....................... 33 år
Va-anläggningar ............................................ 25 år
Industrifastigheter och fritidsanläggningar ..... 20 år
Inventarier exkl. datorutrustning .................... 5 år
Datorutrustning ............................................. 3 år

• Anpassning har skett till Svenska kommunförbundets
avskrivningstider vad gäller inventarier, industrifastigheter och
fritidsanläggningar. Den extra avskrivning som därmed upp-
stått har genomförts under två år, 1998 och 1999 och har
redovisats som extraordinär kostnad.

• Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde
minskat med investeringsbidrag och avskrivningar. 

• Koncernens tillgångar placerade i koncernkonto redovisas
som likvida medel i kommunen. De kommunala bolagens
andel redovisas som kortfristig skuld i kommunen och som
kortfristig fordran i respektive bolag.

• Kommunen har erhållit ersättning enligt Strömstad tings-
rätts beslut i den rättsliga process som kommunen förde mot
NCC gällande grundläggningen av Fjällbacka Servicehus.
Eftersom NCC har fört målet vidare till hovrätten redovisas
denna ersättning som en skuld i balansräkningen.

• En rättslig process gällande grundläggningen av Fjällbacka
Servicehus utföll vid Strömstads tingsrätt till kommunens
fördel. Motparten NCC har dock beslutat att föra målet
vidare till hovrätten.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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Omvärldsanalys
Samhällsekonomi

Världskonjunkturen var fortsatt stark under år 2000. Den

bromsades dock in i slutet av året. Företagens vinster fortsatte

att stiga, sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade

samtidigt som inflationen låg kvar på en låg nivå. I kontrast

till den goda ekonomin står aktiemarknaderna som föll med i

genomsnitt 15 procent. Det var framförallt teknologiaktierna

som rasade. Raset på aktiemarknaderna gör att såväl den ame-

rikanska som de europeiska ekonomierna bromsas och tillväx-

ttakten sjunker.

Den svenska konjunkturen har varit stark under året som

gått. Arbetslösheten har fortsatt att sjunka. Under hösten

nåddes regeringens mål om en öppen arbetslöshet under fyra

procent. Inflationen under året blev 1,4 procent vilket är

under riksbankens inflationsmål på 2,0 procent. Under året

har de långa räntorna gått ner med ca en procentenhet och låg

i slutet av året på 4,5 procent medan riksbanken höjt sin styr-

ränta med 0,75 procentenheter vilket påverkar de korta rän-

torna som vid årets slut var  4,1 procent.  Även den svenska

konjunkturen ser ut att dämpas något under år 2001. Den

privata konsumtionen förblir stark, vilket förklaras av ökad

sysselsättning, skattesänkningar och fortsatt låga räntor.

Kommunsektorn

Trots en bra utveckling av skatteintäkterna är kommunernas

ekonomiska situation pressad de närmaste åren. Den ökade

sysselsättningen ger höga skatteintäkter 2000 och 2001. Åren

2002 och 2003 beräknas skatteintäkterna fortsätta att öka om

än i en långsammare takt. Statsbidragen beräknas öka och sta-

tens inslagna väg att i större utsträckning rikta bidragen till

skola, vård och omsorg fortsätter. De ökade statsbidragen

kvittas mot det kommunala skatteunderlaget vilket påverkar

kommunernas totala intäkter.

De höga skatteintäkterna år 2000 gör det möjligt för kom-

munsektorn som helhet att uppnå balans i 2000 års bokslut.

De enskilda kommunernas ekonomiska situation är dock

mycket olika. I 2000 års bokslut räknar var tredje kommun

med att man inte kommer att klara balanskravet. För  år 2001

är situationen något ljusare men fortfarande räknar ca 50

kommuner att inte klara balanskravet.

De samlade behoven av kommunal verksamhet kommer

inte att öka mer än marginellt till följd av befolkningsföränd-

ringar sett över en tioårsperiod. På kortare sikt fram till år

2002 ökar dock behoven inom såväl grundskola, gymnasi-

eskola som äldreomsorg. Viktigt för den kommunala ekono-

min är också finansieringen av reformer inom barnomsorg

och handikappomsorg.

Kommunernas verksamhet är personalintensiv vilket med-

för att kommunernas kostnader domineras av lönekostnader.

För utvecklingen av den kommunala ekonomin är det väsent-

ligt att de kommunala lönerna utvecklas i nivå med vad sam-

hällsekonomin medger. Den starka efterfrågan på arbetskraft

gör att det blir allt svårare för kommunerna att rekrytera

arbetskraft med rätt kompetens.
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KAPITELRUBRIK

Rubrik

Resultaträkning

Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 2000 1999 1998

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter (not 1) 127 095 123 436 116 227

Verksamhetens kostnader (not 2) -453 479 -430 327 -393 104

Aktieägartillskott TBAB - - -

Avskrivningar (not 3) -29 546 -29 723 -29 355

Verksamhetsresultat -355 930 -336 614 -306 232

Skatteintäkter (not 4) 260 358 242 891 223 322

Generella statsbidrag (not 5) 117 494 114 384 110 974

Finansiella intäkter (not 6) 3 361 4 713 7 629

Finansiella kostnader (not 7) -23 272 -25 253 -29 511

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 2 011 121 6 182

Extraordinära poster (not 8) 2 932 -33 894 -3 916

ÅRETS RESULTAT 4 943 -33 773 2 266

Statsbidrag 9%

Vatten- och
renhålllningsavgifter
31% 

Avgifter äldreomsorg 10%Avgifter barnomsorg 6%

Hyresintäkter 35%

Övrigt 9%

Personalkostnader
58%

Bidrag 4%

Köpta tjänster 27%

Material 6%
Övrigt 5%  

Intäktsstruktur  2000 Kostnadsstruktur 2000

2000 1999 1998

109 665 108 804 101 150

-443 857 -421 925 -383 990

- - -3 937

-27 069 -27 253 -27 039

-361 261 -340 374 -313 815

260 358 242 891 223 322

117 494 114 384 110 974

2 828 3 007 4 151

-17 032 -16 426 -18 450

2 387 3 482 6 182

2 932 -32 785 -3 916

5 319 -29 303 2 266
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RESULTATANALYS

Årets resultat

Koncernens resultat för år 2000 uppgår till 4,9 mkr. Resulta-

tet är en förbättring med 5,0 mkr jämfört med 1999 års resul-

tat justerat med engångsposter. Resultatförbättringen beror

framförallt på ökade skatteintäkter och statsbidrag men också

på sänkta räntekostnader och ett förbättrat rörelseresultat för

Tanums Bostäder AB. Däremot har verksamhetskostnaderna

ökat för framförallt barn- och utbildningsnämnden samt oms-

orgsnämnden.

Kommunens resultat uppgår till 5,3 mkr. Skillnaden mel-

lan koncernens och kommunens resultat förklaras av Tanums

Bostäders rörelseresultat på -0,4 mkr. I det övergripande eko-

nomiska mål som kommunfullmäktige fastställt anges att

resultatet, definierat som förändring av det egna kapitalet, ska

vara minst sådant att det egna kapitalet är realt oförändrat.

Under år 2000 var inflationen ca 1,4 procent vilket innebär

att det egna kapitalet behöver öka med ca 2,5 mkr för att inte

urholkas av prisförändringarna. 2000 års resultat innebär att

kommunfullmäktiges resultatmål uppnås.

Fr o m redovisningsåret 2000 gäller ett lagstadgat balan-

skrav som innebär att kommunens intäkter ska vara större än

kommunens kostnader. I balanskravet får inte realisationsin-

täkter från fastighetsförsäljningar inräknas. Balanskravet gäller

för närvarande på kommunnivå och inte på koncernnivå.

Kommunens resultat för år 2000 uppgår till 5,3 mkr, före

justering med realisationsvinster på 2,9 mkr är resultatet 2,4

mkr. Tanums kommun klarar således balanskravet i 2000 års

bokslut.

Intäkter

Verksamhetsanknutna intäkter uppgår till 127,1 mkr och

täcker 28 procent av koncernens verksamhetskostnader exklu-

sive avskrivningar vilket är samma andel som föregående år.

Av intäkterna utgörs 59,1 mkr (46 procent) av barnomsorgs-,

äldreomsorgs- och vatten- och renhållningsavgifter, medan

44,2 mkr  (35 procent) är hyresintäkter. De flesta avgifterna

har under året höjts med konsumentprisindex medan hyrorna

hållits oförändrade.

Kommunens verksamhetsanknutna intäkter uppgår till

109,7 mkr vilket täcker 25 procent av kommunens verksam-

hetskostnader exklusive avskrivningar vilket är något lägre än

förgående år.

Kostnader

Bruttokostnaden för koncernens verksamhet har ökat med

23,2 mkr (fem procent) och uppgår till 453,5 mkr. Kostnaden

för nämndernas verksamhet har ökat med 15,4 mkr. Av denna

ökning svarar barn- och utbildningsnämnden samt omsorgs-

nämnden för 13,3 mkr. 
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Personalkostnaderna som svarar för 58 procent av de

totala kostnaderna har ökat med 19,0 mkr (åtta procent).

Personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna har ökat

under året.

Kommunens bruttokostnader uppgår till 443,9 mkr.

Avskrivningar

Koncernens avskrivningar uppgår till 29,5 mkr vilket är oför-

ändrat jämfört med 1999. Avskrivningarna uppgår till åtta

procent av koncernens skatteintäkter och statsbidrag. År 1991

uppgick avskrivningarna till fyra procent av skatteintäkter och

statsbidrag. Ökningen av avskrivningarna beror på 1990-

talets stora investeringsvolym.

Verksamhetsresultat

Koncernens och kommunens verksamhetsresultat har försäm-

rats genom att kostnaderna ökat mer än de verksamhet-

sanknutna intäkterna. Koncernens verksamhetsresultat, netto-

kostnader, har försämrats med 19,3 mkr (sex procent) medan

kommunens verksamhetsresultat har försämrats med 20,9

mkr (sex procent). Som andel av skatteintäkter och statsbidrag 

uppgår koncernens verksamhetsresultat till 94,2 procent

medan kommunens uppgår till 95,6 procent. I 1999 års bok-

slut var motsvarande nyckeltal 94,2 procent för koncernen

och 95,3 procent för kommunen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag svarar för ca 75 pro-

cent av de totala intäkterna varav ca 52 procent avser skattein-

täkter från Tanums eget skatteunderlag. Resterande del är

olika former av utjämningsbidrag och statsbidrag. Skattein-

täkterna har ökat med 17,5 mkr (sju procent) jämfört med

1999. Tanums egen skattekraft per invånare  i jämförelse med

skattekraften i riket har ökat något de senaste åren och uppgår

till ca 80 procent vid den definitiva taxeringen för 1999.

Kommunens utdebitering som är 21,62 kr har hållits

oförändrad under året. Utdebiteringen höjdes med 66 öre

under 1999 varav 43 öre avsåg skatteväxling med landstinget.

Tanums skattesats är något högre än den genomsnittliga skat-

tesatsen i länet och riket.

Under år 2000 erhöll koncernen 117,5 mkr i utjämnings-

och statsbidrag vilket är en ökning med 3,1 mkr (tre procent)

jämfört med föregående år. Av bidragen avsåg 57,1 mkr gene-

rella statsbidrag, 59,5 mkr inkomstutjämning medan 4,7 mkr

avsåg kostnadsutjämning. De ökade bidragen berodde i

huvudsak på ökad kostnadsutjämning.

Finansnetto

Räntenivån har varit fortsatt låg under året även om den låga

inflationen gör att realräntan är förhållandevis hög. Riksban-

ken har under året höjt den korta räntan med 0,75 procenten-

heter medan den långa räntan sjunkit med ca en procentenhet

under året.

RESULTATANALYS
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Koncernens finansnetto uppgår till -19,9 mkr motsvaran-

de 5,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Årets finansnetto är en förbättring med 0,6 mkr jämfört med

1999. Förbättringen beror på sänkta kostnadsräntor medan

räntebidrag och ränteintäkter minskat.

Kommunens finansnetto uppgår till -14,2 mkr, en försäm-

ring med 0,8 mkr jämfört med föregående år. Kommunens

ökade räntekostnader beror på att kommunen övertagit betal-

ningsansvaret för 42 mkr i lån från Tanums Bostäder AB. Den

genomsnittliga räntenivån på låneskulden har däremot kun-

nat sänkas.

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN

Ett problem med kommunernas ekonomi är att den i så hög

grad påverkas av konjunkturerna. Både på kostnads- och

intäktssidan kan förutsättningarna snabbt förändras. En låg-

konjunktur medför i regel att skatteintäkterna minskar och att

kostnaderna för exempelvis arbetsmarknadsåtgärder ökar.

Samtidigt ger lågkonjunkturen sämre statsfinanser vilket

minskar utrymmet för statsbidrag till kommunerna. För att

kunna möta detta är det nödvändigt att ha en ekonomisk

reserv och tillräckliga marginaler i budgeten.

Tanums budget för år 2001 bygger på ett resultat på 5,7

mkr. I budgeten har verksamhetens budgetramar utökats med

ca elva mkr utöver kompensation för löne- och prisökningar.

De stora kostnadsökningarna klaras resultatmässigt genom att

skatteintäkterna ökar kraftigt. Av de budgeterade skatteintäk-

terna avser en inte obetydlig del avräkning från tidigare års

förskott. En kraftig uppbromsning av konjunkturen kan få till

effekt att avräkningen blir mindre än beräknat samtidigt som

kommande års tillväxttakt minskar. I budgeten för 2001 har

antagits att kostnadseffekten för löneökningar stannar vid två

procent. Läraravtalet hamnade över två procent. Övriga kom-

munala avtal är inte klara men mycket talar för att de hamnar

på minst två procent. Investeringsvolymen fortsätter att ligga

på en hög nivå. I budgeten för 2001 uppgår investeringarna

till 35,8 mkr. De närmaste  åren finns förutsättningar att klara

det övergripande resultatmålet samtidigt som låneskulden

börjar att amorteras. En förutsättning är att skatteintäkterna

ökar i beräknad omfattning och att löneökningarna stannar

inom det kommunalekonomiska utrymmet.

RESULTATANALYS
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Finansieringsanalys
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Koncernen Tanums kommun

FINANSIERINGSANALYS 2000 1999 1998 2000 1999 1998

Belopp i tkr

Tillförda medel

Resultat efter finansnetto 2 011 121 6 182

Minskning kapitalbindning (not 9) 16 145 - -

Försäljning anläggningstillgångar (not 10) 3 500 457 28 861

Minskning långfristiga fordringar 130 - 482

Ökning långfristiga skulder (not 11) 11 576 - -

Avskrivningar (not 3) 29 546 29 723 29 355

Pensionsskuldsökning (not 21) - 9 788 5 675

Övrigt (not 12) 3 678 88 56

Summa tillförda medel 66 586 40 178 70 611

Använda medel

Ökning kapitalbindning (not 9) - 1 493 8 666

Nettoinvesteringar (not 13) 72 818 32 075 26 941

Ökning långfristiga fordringar - 511 -

Minskning långfristiga skulder (not 11) - 14 379 8 913

Pensionsskuldsminskning (not 21) 2 352 - -

Övrigt (not 14) 270 6 183 1 722

Summa använda medel 75 441 54 641 46 242

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL -8 855 -14 464 24 369

2 387 3 482 6 182

- 26 077 9 548

3 500 457 1 861

130 - 482

30 894 - 2 416

27 069 27 253 27 039

- 9 788 5 675

3 673 88 56

: 67 654 67 145 53 258

17 699 - -

56 266 30 863 26 941

- 28 -

- 15 883 -

2 352 - -

270 35 073 1 722

76 588 81 846 28 663

F -8 935 -14 702 24 595
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FINANSIERING

Kassaflödet

Kassaflödet, förändringen av likvida medel, är för både kon-

cernen och kommunen negativt och uppgår till -8,9 mkr. Det

negativa kassaflödet beror framförallt på höga investeringsut-

gifter. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till

21,9 mkr medan investeringsverksamheten belastat likvidite-

ten med 72,8 mkr. Finansnettot ger ett negativt kassaflöde på

19,9 mkr. Koncernens låneskuld har under året ökat med

11,6 mkr och uppgår till 386,4 mkr.

KASSAFLÖDET I SAMMANDRAG

belopp i tkr 2000 1999 1998

Verksamhetsresultat inkl 
skatteintäkter 21 922 20 661 28 064

Planenliga avskrivningar 29 546 29 723 29 355

Avsättning pensionsskuld -2 352 5 265 5 675

Reavinst/förlust netto 3 408 -134 -1 667

Finansnetto -19 911 -20 540 -21 882

Förändring av kapitalbindning 16 145 -2 932 -8 665

Nettoinvestering -72 818 -32 075 -26 941

Försäljning av fastigheter 3 500 457 28 861

Förändring av långfristig skuld 11 576 -14 380 -8 913

Förändring av långfristiga fordringar 130 -511 482

Summa kassaflöde -8 855 -14 465 24 369

Rörelsekapital

Koncernens rörelsekapital, skillnaden mellan omsättningstill-

gångar och kortfristiga skulder, har försämrats med 25,0 mkr

och uppgår till -29,1 mkr. Försämringen beror på minskad

likviditet och ökade kortfristiga skulder. Kommunens rörelse-

kapital uppgår till -55,1 mkr.

Investeringarnas finansiering

Nettoinvesteringarna som för koncernens del uppgår till 72,8

mkr har delvis finansierats genom egna medel i form av över-

skott från verksamheten med 52,5 mkr, resterande del har

finansierat genom ökad upplåning och genom minskad kapi-

talbindning. 

Kommunens nettoinvesteringar på 56,3 mkr finansieras

med 44,7  mkr i form av egna medel. Enligt kommunens eko-

nomiska mål ska hela nettoinvesteringen finansieras genom

egna medel. Dessutom ska verksamheten ge ett så stort över-

skott att låneskulden kan nettoamorteras med 15 mkr under

en treårsperiod.

FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens tillgångar ökade under året med 29,8 mkr (fem

procent) medan kommunens tillgångar ökat med 30,1 mkr

(fem procent). Både koncernens och kommunens ökning för-

klaras främst av ökade anläggningstillgångar till följd av en

omfattande investeringsverksamhet.

Anläggningstillgångar

Bruttoinvesteringar i fastigheter, anläggningar och inventarier

har skett med 74,8 mkr. Investeringsbidrag har erhållits med

2,0 mkr varvid nettoinvesteringarna uppgår till 72,8 mkr.

Avskrivningar och nedskrivningar uppgår till 33,2 mkr. Sam-

mantaget innebär detta att värdet på koncernens anlägg-

ningstillgångar ökat med 39,2 mkr (sju procent) och uppgår

till 627,4 mkr.

Kommunens anläggningstillgångar har ökat med 25,1

mkr (fem procent) och uppgår till 528,3 mkr.

Kortfristiga fordringar

Koncernens kortfristiga fordringar uppgår till 30,3 mkr vilket

är en minskning med 0,9 mkr. Av fordringarna avser 12,9 mkr

fordran på staten för avräkning av skatteintäkter och 4,3 mkr

kundfordringar för avgifter och hyror.

Kommunens fordringar uppgår till 44,1 mkr och innehål-

ler 13,4 mkr avseende Tanums Bostäders utnyttjande av kre-

dit på koncernkontot.
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Balansräkning

Koncernen Tanums kommun

BALANSRÄKNING 2000 1999 1998 2000 1999 1998

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 15) 612 279 569 385 596 659

Maskiner och inventarier (not 16) 12 856 16 449 21 041

Finansiella anläggningstillgångar (not 17)       2 310 2 445 1 934

Summa anläggningstillgångar 627 445 588 279 619 634

Omsättningstillgångar

Fordringar (not 18) 30 277 31 221 20 714

Förråd 714 343 277

Kassa och bank (not 19) 26 016 34 871 49 335

Summa omsättningstillgångar 57 008 66 435 70 326

SUMMA TILLGÅNGAR 684 453 654 714 689 960

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital (not 20) 180 508 220 242 86 518

Justering pensionsskuld/semesterlöneskuld - -5 961 131 458

Årets resultat 4 943 -33 773 2 266

Summa eget kapital 185 451 180 508 220 242

Avsättningar

Pensionsskuld (not 21) 26 475 28 827 19 039

Långfristiga skulder (not 22) 386 440 374 864 389 244

Kortfristiga skulder (not 23) 86 088 70 515 61 436

Summa skulder 472 528 445 379 450 680

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 684 453 654 714 689 960

ANSVARSFÖRBINDELSER (not 24)

Pensionsförpliktelser, som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 173 144 176 636 172 585

Förvaltade stiftelser 1 493 1 541 1 166

Deponerade medel 423 431 449

Borgensförbindelser 7 812 9 370 12 113

Outnyttjad checkkredit 20 000 20 000 20 000

498 319 469 424 465 448

12 732 16 400 20 983

17 260 17 390 17 362

528 311 503 214 503 794

44 079 30 208 20 216

- - -

25 570 34 505 49 206

69 648 64 713 69 423

597 960 567 927 573 217

182 123 217 388 83 664

- -5 961 31 458

5 319 -29 303 2 266

187 443 182 123 217 388

26 475 28 827 19 039

259 299 228 405 244 288

124 743 128 572 92 503

384 041 356 977 336 790

597 960 567 927 573 217

173 144 176 636 172 585

1 493 1 541 1 166

427 431 449

134 953 155 529 157 069

20 000 20 000 20 000

18



KAPITEL

19
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Likvida medel

Koncernens likvida medel uppgår till 26,0 mkr vilket är en

minskning med 8,9 mkr jämfört med föregående år. Behovet

av likviditet tillgodoses genom att utnyttja ett koncernkonto

till vilken en kredit på 20,0 mkr är kopplad. Koncernkontots

hela behållning redovisas som likvida medel i kommunens

redovisning. Kommunfullmäktige har fastställt ett ekono-

miskt mål som anger att kommunen ska ha en likviditet på ca

20,0 mkr.

Tanums Bostäder  AB utnyttjade vid bokslutstillfället

13,4 mkr av internkrediten på koncernkontot.

Eget kapital

Koncernens egna kapital har genom årets resultat ökat med

4,9 mkr (tre procent) och uppgår därmed till 185,5 mkr.

Kommunens egna kapital har ökat med 5,3 mkr och uppgår

till 187,4 mkr.

Låneskuld

Koncernens låneskuld uppgår till 386,4 mkr medan kommu-

nens låneskuld uppgår till 259,3 mkr. Utöver redovisad

låneskuld finns utrymme till ökad upplåning inom den låne-

ram som kommunfullmäktige beslutade om. Låneramen för

koncernen är 395 mkr medan låneramen för kommunen är

284 mkr. I budget för 2000 beslutades att kommunen ska

överta lån på 42 mkr från Tanums Bostäder. Under 2000 har

lån på 17 mkr överförts från Tanums Bostäder till kommu-

nen. Genomsnittsräntan på koncernens låneportfölj uppgår

till 5,7  procent per den 31 december 2000 och genomsnitts-

räntan på kommunens låneskuld är 5,6 procent per den 31

december 2000.

Koncernens skuldsättningsgrad har minskat till 61,6 pro-

cent beroende på att investeringarna i högre grad än tidigare

kunnat finansieras med egna medel.

Pensionsskuld

Koncernens och kommunens totala pensionsskuld uppgår till

199,6 mkr. Av den totala skulden redovisas den del som är

intjänad före 1998, 173,1 mkr som ansvarsförbindelse. Pen-

sioner intjänade under 1998 och 1999 samt garantipensioner

redovisas under rubriken avsättningar i balansräkningen och

uppgår till 26,5 mkr. Samtliga belopp inkluderar löneskatt.

Kommunen har tagit beslut att pensioner intjänade under år

2000 avsätts och utbetalas till den anställde för individuell för-

valtning. Pensioner intjänade under 2000 som uppgår till 8,4

mkr, inklusive löneskatt, ingår således inte i pensionsskulden.

Soliditet

Koncernens soliditet inklusive hela pensionsskulden är 1,8

procent, vilket innebär att det egna kapitalet skulle vara 12,3

mkr om hela pensionsskulden redovisades som skuld, avsätt-

ning, i balansräkningen. Soliditeten har förstärkts sedan 1999

dels beroende på en minskning av pensionsskulden och dels

på 2000 års positiva resultat. Kommunens soliditet beräknad

på samma sätt uppgår till 2,4 procent vilket motsvaras av ett

eget kapital på 14,3 mkr.

Om den del av pensionsskulden som redovisas som

ansvarsförbindelse exkluderas uppgår koncernens soliditet till

27,1 procent medan kommunens soliditet uppgår till 31,3

procent.
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Noter till årsredovisning 2000

Not 1
VERKSAMHETENS INTÄKTER
Koncernen 2000 1999 1998
Statsbidrag                            11 494 13 005 16 796

Barnomsorgsavgifter 7 706 7 721 7 264

Äldreomsorgsavgifter 12 498 11 845 11 263

Vatten- och renhållningsavgifter 38 940 36 399 35 163

Hyresintäkter 44 247 38 255 37 810

Hamnavgifter 2 448 3 569 3 807

Försäljning av tjänster
och verksamhet 4 402 7 741 3 908

Övrigt 5 359 4 901 216

Summa 127 095 123 436 116 227

Tanums kommun 2000 1999 1998
Statsbidrag                            11 494 13 005 16 796

Barnomsorgsavgifter 7 706 7 721 7 264

Äldreomsorgsavgifter 12 498 11 845 11 263

Vatten- och renhållningsavgifter 41 168 38 257 37 199

Hyresintäkter 19 971 18 744 17 742

Hamnavgifter 2 448 3 569 3 807

Försäljning av tjänster och 
verksamhet 7 691 7 741 3 908

Övrigt 6 688 7 922 3 171

Summa 109 665 108 804 101 150

Not 2
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Koncernen 2000 1999 1998
Personalkostnader 262 052 243 075 217 146

Material 29 294 27 927 23 603

Köpta tjänster 122 848 118 019 117 966

Bidrag 18 539 19 992 16 063

Pensionskostnader 14 640 15 026 15 998

Fastighetsskatt 1 439 1 386 1 617

Nedskrivning fastigheter 3 673 88 -

Övrigt 994 4 814 711

Summa 453 479 430 327 393 104

Tanums kommun 2000 1999 1998
Personalkostnader 261 789 242 905 216 965

Material 25 369 23 871 22 215

Köpta tjänster 116 280 114 393 111 739

Bidrag 18 539 19 992 16 063

Pensionskostnader 14 640 15026 15 998

Fastighetsskatt 649 906 577

Nedskrivning fastigheter 3 673 88 -

Övrigt 2 918 4 745 433

Summa 443 857 421 925 383 990

Not 3
AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar sker enligt plan på ursprungligt anskaff-

ningsvärde. Avskrivningstiden beräknas på anläggningens

beräknade  ekonomiska livslängd. Tanums Bostäder AB tilläm-

par en avskrivningstid på fastigheter på 50 år medan kommu-

nens avskrivningstid är 33 år.

Koncernen 2000 1999 1998
Inventarier 6 587 7 073 7 754

Fastigheter och anläggningar 22 960 22 650 21 601

Summa 29 547 29 723 29 355

Tanums kommun 2000 1999 1998
Inventarier 6 355 7 060 7 741

Fastigheter och anläggningar 20 714 20 193 19 298

Summa 27 069 27 253 27 039

Not 4
SKATTEINTÄKTER

2000 1999 1998
Kommunalskatt 252 811 230 744 218 352

Skatteavräkning 5 157 8 729 3 508

Övriga skatteintäkter 1 155

Mellankommunal avräkning 2 390 2 264

Sjömansskatt 1 462

Summa 260 358 242 891 223 322
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Not 5
GENERELLT STATSBIDRAG

2000 1999 1998
Generella statsbidrag 57 100 58 147 55 762

Bidrag inkomstutjämning 59 512 57 484 53 533

Bidrag kostnadsutjämning 4 667 1 186 3 041

Momsbidrag 25 149 23 851 21 993

Momsavgift -25 149 -23 851 -21 993

Införandeavdrag -1 620 -1 362

Nivåjustering -2 164 -2 433

Summa 117 494 114 384 110 974

Not 6
FINANSIELLA INTÄKTER
Finansiella intäkter avser ränteintäkter och räntebidrag.

Koncernen 2000 1999 1998
Ränteintäkter 1 338 1 316 1943

Räntebidrag 2 024 3 397 5686

Summa 3 361 4 713 7 629

Tanums kommun 2000 1999 1998
Ränteintäkter 1 328 1 185 860

Räntebidrag 1 501 1 822 3 291

Summa 2 828 3 007 4 151

Not 7
FINANSIELLA KOSTNADER
Finansiella kostnader avser räntekostnader samt finansiella

kostnader på pensionsskulden.

Koncernen 2000 1999 1998
Räntekostnader å lån 22 431 24 504 28 939

Räntekostnader å pensionsskuld 841 749 572

Summa 23 272 25 253 29 511

Tanums kommun 2000 1999 1998
Räntekostnader å lån 16 186 15 677 17 878

Räntekostnader å pensionsskuld 841 749 572

Övrigt 4

Summa 17 032 16 426 18 450

Not 8
EXTRAORDINÄRA POSTER
Koncernen 2000 1999 1998
Reavinst försäljning av 
anläggningstillgång 2 932

Nedskrivning av värdet på 
TBAB:s fastigheter 30 000

Överavskrivning anläggnings-
tillgångar Tanums kommun 3 894 3 916

Summa 2 932 33 894 3 916

Tanums kommun 2000 1999 1998
Reavinst försäljning av 
anläggningstillgång 2 932

Aktieägartillskott TBAB -28 891

Överavskrivning anläggnings-
tillgångar Tanums kommun -3 894 -3 916

Summa 2 932 -32 785 -3 916

Not 9
FÖRÄNDRING KAPITALBINDNING
Kapitalbindningen skall hållas på en så låg nivå som möjligt.

Ökade fordringar och minskade skulder ökar kapitalbindning-

en. Minskade fordringar och ökade skulder minskar kapital-

bindningen.

Koncernen 2000 1999 1998
Ökning fordringar 10 525 3 308

Minskning fordringar -572

Ökning skulder -15 573 5 358

Minskning skulder -9 032

Förändring kapitalbindning -16 145 1 493 8 666

Tanums kommun 2000 1999 1998
Ökning fordringar 13 870 9 992

Minskning fordringar -2 047

Ökning skulder -36 069 -7 501

Minskning skulder 3 829

Förändring kapitalbindning 17 699 -26 077 -9 548
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Not 10
FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Denna post avser försäljning av anläggningstillgångar,

d v s sådana försäljningar som inte har ett direkt samband

med investeringsverksamheten.

Koncernen 2000 1999 1998
Försäljning fastigheter TBAB 27 000

Försäljning anläggningar 
Tanums kommun 3 500 457 1 861

Summa 3 500 457 28 861

Tanums kommun 2000 1999 1998
Försäljning anläggningar 
Tanums kommun 3 500 457 1 861

Summa 3 500 457 1 861

Not 11
FÖRÄNDRING LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncernen 2000 1999 1998
Ny upplåning 70 000 80 000 150 000

Omsättning och amortering -58 424 -94 379 -158 913

Summa 11 576 -14 379 -8 913

Tanums kommun 2000 1999 1998
Ny upplåning 70 000 40 000 130 000

Omsättning och amortering -39 106 -55 883 -127 584

Summa 30 894 -15 883 2 416

Not 12
ÖVRIGT TILLFÖRDA MEDEL
Dessa poster är sådana poster som inte påverkar rörelse-

kapitalet.

Koncernen 2000 1999 1998
Nedskrivning anläggningar 
kommunen 3 673 88 56

Återbetalning andelar 
Minator (TBAB) 5 -

Summa 3 678 88 56

Tanums kommun 2000 1999 1998
Nedskrivning anläggningar 
kommunen 3 673 88 56

Summa 3 673 88 56

Not 13
NETTOINVESTERINGAR
Från investeringsredovisningen hämtas årets bruttoinvester-

ingar och investeringsbidrag. Bruttoinvesteringar minskat

med investeringsbidrag utgör nettoinvesteringarna. 

Koncernen 2000 1999 1998
Bruttoinvesteringar 74 775 34 958 30 224

Investeringsbidrag -1 956 -2 883 -3 283

Nettoinvesteringar 72 818 32 075 26 941

Tanums kommun 2000 1999 1998
Bruttoinvesteringar 58 223 33 746 30 224

Investeringsbidrag -1 956 -2 883 -3 283

Nettoinvesteringar 56 266 30 863 6 941

Not 14
ÖVRIGT ANVÄNDA MEDEL
Dessa poster är sådana  poster som inte påverkar rörelse-

kapitalet.

Koncernen 2000 1999 1998
Realisationsvinst 270 221 1 722

Statsbidrag för flyktingmottagning 
justerat mot eget kapital 1 438

Löneskatt pensionsskuld 1998

justerat mot eget kapital 4 523

Summa 270 6 183 1 722

Tanums kommun 2000 1999 1998
Realisationsvinst 270 221 1 722

Statsbidrag för flyktingmottagning 
justerat mot eget kapital 1 438

Löneskatt pensionsskuld 1998 
justerat mot eget kapital 4 523

Aktieägartillskott TBAB 28 891

Summa 270 35 073 1 722
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Not 15
MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Koncernen 2000 1999 1998
Förvaltningsfastigheter 31 215 32 058 32 149

Skolfastigheter 78 914 77 514 78 742

Förskolor/daghem 10 337 11 617 10 436

Servicehus 172 499 173 365 174 441

Brandstationer 2 877 2 943 3 178

Vatten- och avloppsverk 84 438 84 004 74 706

Gator och vägar 13 515 11 679 12 456

Markreserv 22 384 18 651 11 914

Exploateringsområden industri 4 323 4 489 4 611

Exploateringsområden bostäder 4 375 3 923 4 058

Industrifastigheter 3 113 4 001 5 144

Hamnar 15 051 13 206 13 695

Hyresfastigheter 115 543 103 869 135 275

Anläggningar under uppförande 44 657 18 892 25 616

Övrigt 9 038 9 174 10 238

Summa 612 279 569 385 596 659

Anskaffningsvärde 846 624 788 842 773 799

Ackumulerade avskrivningar -234 345 -219 457 -177 140

Bokfört värde 612 279 569 385 596 659

Tanums kommun 2000 1999 1998
Förvaltningsfastigheter 31 215 32 058 32 149

Skolfastigheter 78 914 77 514 78 742

Förskolor/daghem 10 337 11 617 10 436

Servicehus 172 499 173 365 174 441

Brandstationer 2 877 2 943 3 178

Vatten- och avloppsverk 84 438 84 004 74 706

Gator och vägar 13 515 11 679 12 456

Markreserv 22 384 18 651 11 914

Exploateringsområden industri 4 323 4 489 4 611

Exploateringsområden bostäder 4 375 3 923 4 058

Industrifastigheter 3 113 4 001 5 144

Hamnar 15 051 13 206 13 695

Hyresfastigheter 2 311 2 366 2 522

Anläggningar under uppförande 42 386 18 892 25 616

Övrigt 10 581 10 716 11 780

Summa 498 319 469 424 465 448

Anskaffningsvärde 691 773 648 687 624 143

Ackumulerade avskrivningar -193 454 -179 263 -158 695

Bokfört värde 498 319 469 424 465 448

Not 16
MASKINER OCH INVENTARIER
Koncernen 2000 1999 1998
Inventarier 12 856 16 449 21 041

Anskaffningsvärde 38 094 35 498 50 119

Ackumulerade avskrivningar -25 238 -19 049 -29 078

Bokfört värde 12 856 16 449 21 041

Tanums kommun 2000 1999 1998
Inventarier 12 732 16 400 20 983

Anskaffningsvärde 37 918 35 414 50 014

Ackumulerade avskrivningar -25 186 -19 014 -29 031

Bokfört värde 12 732 16 400 20 983

Not 17
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen 2000 1999 1998
Aktier 1 092 1 091 347

Andelar 661 666 630

Långfristig utlåning 557 688 957

Summa 2 310 2 445 1 934

Tanums kommun 2000 1999 1998
Aktier 16 091 16 091 15 789

Andelar 611 611 616

Långfristig utlåning 557 688 957

Summa 17 260 17 390 17 362

Not 18
FORDRINGAR
Koncernen 2000 1999 1998
Vatten och renhållning 1 972 1 386 1 893

Barnomsorgsavgifter 982 1 025 1 116

Äldreomsorgsavgifter 1 165 990 1 050

Hyror och arrenden 649 397 588

Statsbidragsfordringar - 43 215

Bohustrafiken - 1 223 4 199

Västtrafik 1 221 900 -

Moms 3 953 3 936 47

Skatteintäkter 12 918 10 905 2 177

Förutbetalda kostnader 1 231 2 058 1 211

Upplupna intäkter 3 256 4 327 5 118

Övrigt 2 930 4 031 3 100

Summa 30 277 31 221 20 714
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Tanums kommun 2000 1999 1998
Vatten och renhållning 1 972 1 386 1 997

Barnomsorgsavgifter 982 1 025 1 116

Äldreomsorgsavgifter 1 165 990 1 050

Hyror och arrenden 194 - 101

Statsbidragsfordringar - 43 215

Bohustrafiken - 1 223 4 199

Västtrafik AB 1 221 900 -

Moms 3 953 3 936 47

Skatteintäkter 12 918 10 905 2 177

Förutbetalda kostnader 1 169 1 988 1 211

Upplupna intäkter 3 169 3 782 4 616

TBAB koncernkonto 13 430 - -

Övrigt 3 906 4 030 3 487

Summa 44 079 30 208 20 216

Not 19
KASSA OCH BANK
Beloppet utgör summan av kassa, bank och lätt realiserbara

medelsplaceringar. 

Koncernen 2000 1999 1998
Kassa 57 27 21

Bank 25 959 34 844 49 314

varav privata medel 47 37 51

Summa 26 016 34 871 49 335

Tanums kommun 2000 1999 1998
Kassa 39 19 20

Bank 38 961 34 486 49 186

varav TBAB:s del i koncernkonto -13 430 4 846 6 135

varav privata medel 47 37 51

Summa 25 570 34 505 49 206

Not 20
EGET KAPITAL
Koncernen 2000 1999 1998
Ingående eget kapital 180 508 220 242 86 518

Justering - -5 961 131 458

Årets resultat 4 943 -33 773 2 266

Utgående eget kapital 185 451 180 508 220 242

Rörelsekapital -29 079 -4 080 8 891

Anläggningskapital 214 530 184 588 211 351

Totalt 185 451 180 508 220 242

Tanums kommun 2000 1999 1998
Ingående eget kapital 182 123 217 388 83 664

Justering tidigare års 
pensionsskuld/löneskatt - -4 523 131 458

Justering av flyktingstatsbidrag - -1 438 -

Årets resultat 5 319 -29 303 2 266

Utgående eget kapital 187 443 182 123 217 388

Rörelsekapital -55 095 -63 859 -23 079

Anläggningskapital 242 536 245 982 240 467

Totalt 187 442 182 123 217 388

Not 21
PENSIONSSKULD
Redovisning av pensionsskulden regleras i den kommunala

redovisningslagen. Den del av pensionsskulden som upp-

kommit före 1998 skall redovisas som ansvarsförbindelse.

Kommunens ansvarförbindelse för pensionsförpliktelser till

personalen uppgår till 173 144 tkr inkl löneskatt för 2000.

2000 1999 1998
Ingående pensionsskuld exkl löne-
skatt och finansiella kostnader 28 827    19 039 13 364   

Löneskatt 1998 och 1999 - 5 628 - 

Pensionskostnader 14 640    13 921 15 998   

Pension intjänad 2000 inkl 
löneskatt -8 357    - -

Årets finansiella kostnader 841    749    572   

Pensionsutbetalning -9 476    -10 510    -10 895  

Summa 26 475    28 827    19 039   
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Not 22
LÅNGFRISTIG SKULD
Koncernen 2000 1999 1998
Spintab 66 733 66 836 66 928

SE-banken 10 000 19 000 10 000

Nordbanken 10 000 20 000 20 000

Kommuninvest 268 860 235 860 231 360

SBAB 24 847 27 168 54 956

Europeiska Investeringsbanken 6 000 6 000 6 000

Summa 386 440 374 864 389 244

De långfristiga lånen förfaller till räntejustering enligt följande:

2001 133 408 35%

2002 29 292 8%

2003-2004 91 792 24%

2005 eller senare 131 948 34%

Summa 386 440 00%

Tanums kommun 2000 1999 1998
Spintab 9 926 9 964 10 000

SE-banken 10 000 19 000 10 000

Nordbanken 10 000 20 000 20 000

Kommuninvest 210 059 158 860 166 735

SBAB 13 314 14 581 31 553

Europeiska Investeringsbanken 6 000 6 000 6 000

Summa 259 299 228 405 244 288

De långfristiga lånen förfaller till räntejustering enligt följande:

2001 83 257 32%

2002 21 382 8%

2003-2004 56 000 22%

2005 eller senare 98 660 38%

Summa 259 299 100%

Not 23
KORTFRISTIGA SKULDER
Koncernen 2000 1999 1998
Preliminär skatt, dec 5 473 5 325 4 667

Arbetsgivaravgift dec 5 240 4 999 4 316

Semesterlöneskuld 22 450 20 303 17 248

Leverantörsskulder 22 816 15 697 15 799

Upplupna kostnader 15 901 14 361 13 780

Förinbetalda intäkter 5 397 4 947 5 112

Övrigt 8 811 4 883 514

Summa 86 088 70 515 61 436

Tanums kommun 2000 1999 1998
Preliminär skatt, dec 5 466 5 325 4 667

Arbetsgivaravgift dec 5 234 4 999 4 316

Semesterlöneskuld 22 450 20 303 17 248

Leverantörsskulder 18 115 15 697 14 913

Upplupna kostnader 13 866 11 625 11 346

Förinbetalda intäkter 4 152 4 947 4 163

Årets intjänade pensioner
inkl löneskatt 8 357 - -

Kommunens skuld till TBAB 44 759 59 102 28 278

Kommunens skuld till TBAB 
via koncernkontot - 4 846 6 135

Övrigt 2 344 1 728 1 437

Summa 124 743 128 572 92 503

Not 24
STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Förvaltade fonders och deponerade medelskapital uppgick till

1 920 tkr.Kommunens förlustansvar för egna hem var den 31

december 2000, 7 762 tkr vilket är 40 procent av den totala

låneskulden 19 403 tkr. Kommunens borgensåtagande till

Tanums Bostäder AB var 127 141 tkr. Enligt beslut i kommun-

fullmäktige uppgår Tanums Bostäder AB:s möjligheter att

uppta lån med borgen från Tanums kommun till 175 000 tkr.

Tanums kommun är enligt beslut i kommunfullmäktige

medlem i Kommuninvest Ekonomisk Förening. All upplåning i

Kommuninvest sker med stöd av kommunal borgen. Denna

borgen är  solidarisk. Varje borgensman har ett slutligt ansvar

för ett belopp motsvarande vad borgensmannen lånat via

Kommuninvest. Koncernens lån hos Kommuninvest uppgick

vid årsskiftet till 268 860 tkr.

2000 1999 1998
Förlustansvar för egna hem 7 762 9 312 12 038

Borgensåtagande 
Tanums Bostäder AB 127 141 146 159 144 956

Borgensförbindelser 
föreningar/enskilda 50 58 75
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Finansiella risker m m

FINANSIELLA RISKER

Tanums kommun är i sin verksamhet utsatt för olika typer av

finansiella risker, såsom valutarisker, likviditets- och ränterisker

samt kreditrisker.

Valutarisker

Kommunkoncernen har inga in- eller utbetalningar i utländsk

valuta. En del av den upplåning som gjorts via Kommuninvest

är lån som genom användande av vanligt förekommande finan-

siella avtal ( s k swap-avtal) omvandlats till svensk valuta. Hela

låneskulden är placerad i svensk valuta.

Likviditetsrisk

Genom medlemskapet i Kommuninvest kan kommunen och

Tanums Bostäder anskaffa kapital på ett effektivt sätt. Till

koncernkontot finns en checkkredit på 20 mkr  knuten som

kan utnyttjas utan förbehåll. Krediten var vid bokslutstillfället

inte utnyttjad. Den genomsnittliga löptiden på utestående lån

är fyra år och tre månader för koncernen och fyra år och fem

månader för kommunen.

Ränterisk

Kommunen har fastställt en finansieringspolicy som bl a regle-

rar hur upplåning får ske, vilka finansiella instrument som får

användas samt hur strukturen på låneportföljen ska utformas

för att minimera ränterisken. Andelen lån med fast räntebind-

ning av totala låneskulden uppgick vid årets slut till 80 procent

för koncernen och 81 procent för kommunen. Den genoms-

nittliga återstående tiden före räntejustering uppgick till tre år

och fyra månader för koncernen och tre år och tre månader för

kommunen.

Kreditrisk

Kommunkoncernen har en kreditrisk på sina utestående ford-

ringar. Totalt uppgick kundfordringarna per den 31 december

till 4,3 mkr. Genomsnittlig kredittid på kundfordringarna har

varit 30 dagar. Kundförlusterna har under året uppgått till 0,4

mkr varav hälften avser kommunens verksamhet och den

andra hälften avser hyresförluster för Tanums Bostäder.

Kommunen har fastställda regler för placeringar av likviditet.

Hela likviditeten var vid årskiftet placerad på dagslån i bank.

Motpartsrisk

Del av upplåningen som sker via Kommuninvest konverteras

till svensk valuta via swapavtal. Motpartrisken i swapavtal

utgörs av att ingånget avtal inte fullföljs av motparten. För att

minimera motpartsrisken tillåts Kommuninvest endast att

göra swapavtal med mycket hög kreditvärdighet. Vid årsskif-

tet var huvuddelen av avtalen ingångna med motparter vars

kreditvärdighet är AAA från minst ett av kreditvärdighets-

instituten Moody´s eller Standard & Poor. Kopplat till detta

har Kommuninvest ett risklimitsystem, där limiter sätts efter

noggrann prövning och riskanalyser kontinuerligt utförs.

BORGENSÅTAGANDEN

Kommuninvest

Tanums kommun är tillsammans med ytterligare ett drygt

hundratal kommuner medlem i Kommuninvest ekonomisk

förening som är ett samarbete kring finansiella tjänster, främst

upplåning. All upplåning i Kommuninvest sker med stöd av

kommunal borgen. Denna borgen kombineras med ett avtal

borgensmännen emellan som innehåller bestämmelser om i

vilken ordning en borgensman kan fördela eventuella krav

från en långivare. Grundtanken i avtalet är att varje borgens-

man har ett slutligt ansvar för ett belopp som motsvarar  vad
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borgensmannen i fråga lånat från Kommuninvest. Tanums

kommun och Tanums Bostäder hade vid årsskiftet lån hos

Kommuninvest med 268,9 mkr motsvarande ca 70 procent

av den totala låneskulden. All upplåning som Tanums

Bostäder gör hos Kommuninvest sker med kommunal borgen

som säkerhet.

Borgen till bostadsändamål

Kommunfullmäktige har beslutat om en ram för borgensåta-

ganden gentemot Tanums Bostäder AB med 175,0 mkr. Per

den 31 december 2000 var 127,1 mkr av borgensramen

utnyttjad.

Kommunens ansvarsförbindelser för bostadslån med stat-

lig kreditgaranti är 0,6 mkr vilket är 40 procent av det garan-

terade beloppet 1,5 mkr.

Kommunens ansvarsåtagande för statligt reglerade lån för

egna hem till och med 31 december 1991 är 7,1 mkr vilket

motsvarar 40 procent av den totala lånesumman på 17,8 mkr.

Under år 2000 uppgick kommunens borgensförluster för

egna hem till 0,1 mkr.

Övriga borgensåtaganden

Kommunens borgensåtaganden för övriga engagemang upp-

gick vid årets slut till 0,1 mkr.

FÖRSÄKRINGSSKYDD

Kommunen och Tanums Bostäder har tecknat försäkringsav-

tal som bl a ger fullvärdesförsäkring av fastigheter samt en

ansvarsförsäkring. Nuvarande försäkringsavtal har förlängts

och löper t o m den 30 juni 2002. Kommunstyrelsen har

antagit en riskhanteringsplan för den kommunala verksamhe-

ten. Det skadeförebyggande arbetet fortlöper enligt riskhan-

teringsplanen och enligt den överenskommelse som träffats

med försäkringsbolaget.

IT-SÄKERHET

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för IT-säkerhet.

Under år 2001 kommer en särskild säkerhetsanalys på IT-

verksamheten att genomföras.

Kommunen genomförde under 1998 och 1999 ett omfat-

tande arbete för att säkra att den kommunala verksamheten

inte skulle drabbas av störningar vid övergången till år 2000.

Övergången till år 2000 skedde utan att den kommunala

verksamheten drabbades av IT-relaterade störningar.

FINANSIELLA RISKER M M 
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DRIFTREDOVISNING 2000 BUDGET REDOVISNING BUDGETAVVIKELSE 
Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto 

Kommunstyrelsen 7 223 -44 255 -37 032 8 239 -44 890 -36 651 1 016 -635 381

Tekniska nämnden 96 324 -107 040 -10 716 103 529 -112 670 -9 141 7 205 -5 630 1 575

Miljö- och byggnadsnämnden 4 148 -6 722 -2 574 4 769 -7 240 -2 471 621 -518 103

Kultur- och fritidsnämnden 5 322 -17 367 -12 045 6 808 -19 081 -12 273 1 486 -1 714 -228

Barn- och utbildningsnämnden 13 353 -175 231 -161 878 20 786 -186 931 -166 145 7 433 -11 700 -4 267

Omsorgsnämnden 36 469 -192 152 -155 683 40 274 -200 167 -159 893 3 805 -8 015 -4 210

Kommunrevisionen - -407 -407 2 -340 -338 3 68 69

Summa nämndsverksamhet 162 839 -543 174 -380 335 184 408 -571 321 -386 913 21 569 -28 147 -6 578

Pensionskostnader - -13 900 -13 900 - -14 640 -14 640 - -740 -740

Semesterskuldsförändring - - - - -2 240 -2 240 - -2 240 -2 240

Kompletteringspension 8 467 - 8 467 9 250 - 9 250 783 - 783

Kapitalkostnad 61 999 - 61 999 63 100 - 63 100 1 101 - 1 101

Avskrivningar - -27 000 -27 000 - -27 069 -27 069 - -69 -69

Kommunstyrelsens förfogande - -167 -167 - - - - 167 167

Övrigt - - - 1 305 -4 054 -2 748 1 305 -4 054 -2 748

Summa verksamhet 233 305 -584 241 -350 936 258 062 -619 323 -361 261 24 757 -35 082 -10 325

Skatteintäkter och generella 

statsbidrag 373 900 - 373 900 377 852 - 377 852 3 952 - 3 952

Finansiering 2 700 -18 900 -16 200 2 828 -17 032 -14 204 128 1 868 1 996

Summa efter finansiering 609 905 -603 141 6 764 638 742 -636 355 2 387 28 837 -33 214 -4 377

Extraordinära poster - - - 2 932 - 2 932 2 932 - 2 932

Total 609 905 -603 141 6 764 641 675 -636 355 5 319 31 770 -33 214 -1 445

Driftredovisningen redovisar årets resultat gentemot årets fast-

ställda budget. Nämndernas verksamhet redovisar tillsam-

mans ett underskott mot budget med 6,6 mkr.

• Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underkott med

4,3 mkr. Samtliga verksamheter inom nämndens område,

förutom den kommunala vuxenutbildningen, redovisar

underskott.  Ökade kostnader för personal och skolskjutsar

samt ökade kostnader för gymnasieskolan är de främsta orsa-

kerna till budgetavvikelsen.

• Omsorgsnämnden redovisar ett underskott med 4,2 mkr.

Avvikelsen mot budget beror till största delen på ökade perso-

nalkostnader samt ökade kostnader för placeringar inom indi-

vid- och familjeomsorgen.

• Tekniska nämnden redovisar ett överskott med 1,6 mkr.

Renhållning svarar för det största överskottet mot budget med

1,2 mkr. Orsaken är förändrad taxa som inte har haft fullt

genomslag under året.

Pensionskostnader redovisar ett underskott med 0,7 mkr.

Förändring av semesterlöneskuld och okompenserad övertid

redovisar ett underskott med 2,2 mkr. Förändringen var inte

budgeterad. Detta innebär att budgetavvikelsen för verksam-

hetresultat är -10,3 mkr. Skatteintäkter och generella statsbi-

drag redovisar ett överskott mot budget med 4,0 mkr, vilket

beror på avräkningar från tidigare år. Finansnettot är 2,0 mkr

bättre än budget. Finansieringsverksamheten redovisar ett

överskott mot budget med 5,9 mkr. Sammanlagt inkl extraor-

dinära poster är resultatet 1,4 mkr sämre än budget.
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Investeringsredovisning

De totala investeringarna 2000 uppgick till 58,2 mkr. Av inve-

steringsvolymen utgjorde investeringar i Va-investeringar 6,9

mkr samt investeringar inom exploateringsverksamheten 5,0

mkr. Investeringar i inventarier uppgick till 2,9 mkr. Pågående

investeringar uppgår till 42,4 mkr. Investeringsbidragen upp-

gick till sammanlagt 2,0 mkr  Anläggningstillgångar har sålts till

ett värde av 3,5 mkr. Försäljningen gav, efter avdrag för omkost-

nader och bokfört värde, en realisationsvinst på 2,9 mkr.

I det ekonomiska målet för investeringar, som kommun-

fullmäktige antagit, anges att investeringar under en treårspe-

riod får uppgå till högst 30 mkr per år. Nettoinvesteringarna

under 2000 uppgick till 55,7 mkr. I investeringsbudgeten för

2001 och 2002 finns nettoinvesteringar upptagna till ett sam-

manlagt belopp av 66,2 mkr.

Några av de största investeringsprojekten under 2000 var:

• Tanums Fiskecentrum 12,6 mkr investerades under 2000

för uppförande av en modern anläggning för fiskmottagning i

Grebbestad. Nettoanslaget till investeringen är  8,4 mkr. Slut-

redovisning kommer att ske under 2001.

• Lärcentrum 23,4 mkr investerades under 2000 för uppföran-

de av lärcentrum och bibliotek i Tanumshede. Förvärv av fas-

tigheten har skett med 6,8 mkr, om- och tillbyggnad har skett

till ett belopp av 16,6 mkr. Tidigare år har 0,3 mkr investerats.

Totalt anslag för projektet, inkl förvärv av fastigheten, är 30,3

mkr. Slutredovisning kommer att ske under 2001.

• Heestrands avloppreningsverk 2,5 mkr har under året

investerats i ombyggnation av Hamburgsunds reningsverk för

mottagande av avloppsvatten från Heestrand. Lantmäteri-

beslut om ledningsrätt i havet har överklagats till Hovrätten,

vilket försenar projektet. Tidigare år har 0,4 mkr investerats.

Totalt budgetanslag är netto 2,6 mkr. 

Investeringsredovisning 2000

Belopp i tkr Investeringsutgift/inkomst 2000
Inventarier 2 943

Under året slutredovisade projekt:

Va-investeringar:
Va-omläggningar 928

Va-övervakningssystem 1 004

Pumpstationer 916

Tryckstegring Falkelidsvägen 358

Övriga investeringar:
Exploateringsverksamhet 5 037

Hamnar 2 157

Offentliga toaletter 604

Gång- och cykelbanor 573

Kompostanläggning 374

Övrigt 943

Pågående investeringar:
Tanums Fiskecentrum 12 595

Lärcentrum 23 424

Heestrands avloppsreningsverk 2 472

Ulmekärrsand avlopp 977

Försäkringsåtgärder 947

Brandsyneåtgärder 295

Övningsfält Västerby 246

Ombyggnad Telaris 578

Övrigt 852

Summa bruttoinvesteringar: 58 223

Investeringsbidrag:
Exploateringsverksamhet 774

Tanums Fiskecentrum 650

Reservkraftsaggregat 248

Övrigt 284

Summa investeringsbidrag 1 956

Summa nettoinvesteringar 55 699

Anläggningsförsäljningar 3 500
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Miljöredovisning
Tanums kommuns miljöpolicy i korthet

Under året har kommunfullmäktige antagit en miljöpolicy

samt övergripande miljömål, vilket redovisas nedan. Utifrån

dessa mål har nämnderna sedan antagit egna miljömål.

Tanums kommuns övergripande målsättning är ett lång-

siktigt uthålligt samhälle, genom att kommunen i sin verk-

samhet ska arbeta för och bidra till att förbättra miljösitua-

tionen, upphandla produkter och tjänster som är skonsamma

mot miljön samt arbeta in miljöfrågorna i varje års budget

som redovisas genom miljöbokslut.

Energi

Övergripande miljömål för Tanums kommun är: senast år

2010 skall uppvärmningen av kommunala fastigheter ske med

förnyelsebara energikällor (ej grön el).

Varje nämnd har antagit att energiförbrukningen i verk-

samheten skall minska med fem procent under 2001, jämfört

med 2000. Tekniska nämnden har därutöver antagit att upp-

värmningen av kommunala fastigheter inklusive TBAB, ska,

senast 2005, ske utifrån förnyelsebara energikällor till 35 pro-

cent (ej grön el). 

Transporter

Övergripande miljömål: verksamheterna skall minska sina

transporter med 20 procent fram till  år 2005.  20 procent av

transporterna ska ske med fordon som drivs med förnyelseba-

ra bränslen eller enligt kriterierna för bra miljöval.

Nämnderna har här antagit flera olika miljömål som berör

transporter. Generellt skall verksamheterna generera färre

transporter än år 2000. Dessutom har miljö- och byggnads-

nämnden samt tekniska nämnden antagit att de skall öka

andelen transporter som drivs av förnyelsebara drivmedel. 

Livsmedel

Övergripande miljömål: andelen ekologiskt odlade/produce-

rade livsmedel skall senast 2001 minst uppgå till; mejerivaror

30 procent, kött 10 procent, rotfrukter/ potatis 50 procent,

frukt och grönt 20 procent samt specerier 20 procent.

Omsorgsnämnden samt barn- och utbildningnämnden,

som har hand om köken i kommunens verksamhet har antagit

miljömål som berör livsmedel. Före år 2004 skall alla kök

inom måltidsservice samt skolbespisning vara KRAV-certifie-

rade. Måltidsservice skall i första hand köpa in närodlade och

KRAV-odlade livsmedel. Hemkunskapen skall i första hand

använda ekologiskt odlade eller närproducerade livsmedel. Av

de livsmedel som serveras i kommunhusets café ska, inom ett

år,  50 procent vara ekologiskt odlade och/eller närproducerade. 

Avfall

Mängden sopor som körs till Göteborg för förbränning har

minskat  med 161 ton till 5 797 ton. Mängden återvunnet

material har ökat med 460 ton till 4 128 ton. Komposterande

hushåll har ökat med 1 575, totalt komposterar 70 procent av

hushållen. Den totala avfallsmängden har ökat med 220 ton.

Den nya renhållningstaxan skall stimulera  till kompostering

och källsortering.

Investeringar

Totalt har 6 655 tkr nettoinvesterats i förbättringar av vatten-

och avloppsanläggningar. Gång- och cykelbanor har anlagts

för 573 tkr.  374 tkr har investerats i en kompostanläggning

på Tyft.
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MILJÖREDOVISNING

Lokala investeringsprogrammet

Under våren 1999 beslutade regeringen att godkänna en ansö-

kan från Tanums kommun gällande lokala investeringspro-

grammet. Av de kommunala projekt som ursprungligen god-

kändes har man valt att gå vidare med sju av projekten med en

total investering på 16 mkr. Kort beskrivning av några av

dessa projekt:

Restaurering av grunda vikar och anläggande av våtmarker 

För att förbättra vattengenomströmningen i grunda områden

har det på sex platser med vägbankar och utfyllnader genom-

förts förstudier och samråd med Länsstyrelsen. Anläggande av

trummor, alternativt hel bortgrävning, avses utföras. Med

hjälp av SMHI genomfördes beräkningar över vilka effekter

sådana åtgärder skulle få. Ett objekt färdigställdes under året.

Övriga objekt kommer att färdigställas under 2001.

Planläggning inför våtmarksprojektets genomdrivande

påbörjades. Regeringen beviljade en förlängning av denna del

i projektet till och med 2002. Projektet startar upp i början av

2001 i samarbete med Hushållningssällskapet.

Fisktrappa i Anråsälven

Projektering, upphandling och godkännande från markägarna

för anläggande av fisktrappa i Anråsälven är klart. Fisktrappan

kommer att anläggas vid Tegneby kvarnfall under sommaren

2001.

Sol och vind - ett utbildningspaket

Under 2000 har det tagits fram ett utbildningspaket i solener-

gi och vindkraft. 

Förbränning 
5 797 ton

Slam 2 065 ton

Deponi 61 ton

Återvinning 4 141 ton

Hemkompost 790 ton

Avfallstyper 2000FAKTARUTA

Insamlat återvinningsmaterial 2000 1999 1998

Glas, ton 240 289 313

Papper, ton 539 793 476

Kartong, ton 154 88 105

Wellpapp, ton 290 401 349

Batteri, ton 4,5 4,2 2,0

Elektronik, ton 38 26,7 17,8

Kylmöbler, st 1 241 1 057 884

Skrot, ton 654 672 472

Metallförpackning, ton 17,9 14,2 22,5

Textilier, ton 47 45 37

Lysrör, st 9 920 8 100 7 970

Hårdplastförpackningar, ton 9,8 7,3 10,7

Miljöfarligt avfall, ton 23,5 28 12,3

Trä-flis, ton 2 110 1 300 1 100

Antal komposterande hushåll 6 585 5 010 4 990

Mängd sopor till förbränning, ton 5 797 5 958 5 234
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Personalredovisning
Personalkostnader

Redovisningen avser kostnader för all personal anställd i kom-

munen oavsett anställningsform.

Löner och arvoden

Kostnaden för löner och arvoden inkl  personalomkostnader

uppgick till 261,8 mkr att jämföra med 242,9 mkr för år 1999.

Av ökningen på 18,9 mkr står höjda löner för 13,7 mkr.

Omsorgsförvaltningens personalkostnad ökade med 8,9

mkr medan barn- och utbildningsförvaltningens personal-

kostnader ökade med 8,0 mkr . Lönerna har ökat dels efter

genomförda förhandlingar men även till viss del på grund av

löneglidning då det har varit svårt att rekrytera personal inom

vissa yrkesområden.

Arbetet med lönepolitiken har bedrivits enligt de strategier

och riktlinjer som fullmäktige har fastställt. Den framtida

löne- och personalpolitiken måste inriktas så att den bidrar till

att trygga personalförsörjningen.

Semester- och övertidsskuld

Semester och övertidsskuld består av ej uttagen semester och

ej uttagen ersättning för arbetad övertid. Skulden har ökat

från 20,3 mkr till 22,5 mkr. Skuldökningen beror bl a på  svå-

righeten att rekrytera semestervikarier inom äldreomsorgen

samt att löneökningar höjt kostnaden per ej uttagen semester-

dag eller övertidstimme. Av den totala skulden utgör 19,7

mkr ej uttagen semester,

Pensioner

Kommunens redovisade pensionsskuld är den skuld kommu-

nen har till de anställda för framtida pensioner. Den redovisade

pensionsskulden uppgick till 26,5 mkr. Av pensionsskulden var

12,7 mkr intjänade pensioner enligt kollektivavtal och 13,8

mkr kostnader för pensionsåtaganden utanför kollektivavtal. 

Pensionsavtal

Flertalet av kommunens anställda har genom centrala kollek-

tivavtal rätt till tjänstepension grundad på anställning hos

arbetsgivaren. 

Förtroendevalda erhåller pension enligt kommunens reg-

lemente om pensioner för förtroendevalda om arbetsinsatsen

är fastställd till minst 40 procent av heltid och omfattat minst

en mandatperiod. Pensionen ökar proportionellt för varje

tjänstgöringsår och full pension erhålls efter tolv tjänstgör-

ingsår med heltidsuppdrag. Pensionen samordnas med even-

tuell inkomst av tjänst. Kommunstyrelsens ordförande under

perioden 1989-2000, Bengt Mattsson, har intjänat full pen-

sion.

Under året har de anställda fått välja hur de individuella

andelarna skall placeras både i det allmänna reformerade pen-

sionssystemet och i den kommunala tjänstepensionen. Kom-

munen har beslutat att den anställde själv får placera hela den

under året intjänade individuella andelen av den kommunala

tjänstepensionen. Intjänad kommunal tjänstepension 2000

uppgår till 6,7 mkr, exkl löneskatt.
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Anställda per nämnd Antal anställda i olika åldersgrupper Sjukfrånvaro 1995–2000

Personalstruktur

Anställda - tillsvidare och visstid

Antalet anställda uppgick 1 november 2000 till 1 055 perso-

ner i Tanums kommun, varav 547 (52 procent) återfanns

inom omsorgsförvaltningen och 400 (38 procent) inom barn-

och utbildningsförvaltningen. Det är en ökning med 37 per-

soner (fyra procent) totalt inom kommunen jämfört med

1999. Omsorgsförvaltningen har ökat med 30 anställda (fem

procent) medan barn- och utbildningsförvaltningen har ökat

med elva anställda (fem procent).

Av det totala antalet anställda, var 151 (14 procent) viss-

tidsanställda den 1 november 2000. Den högsta andelen viss-

tidsanställda återfanns inom samhällsbyggnadsförvaltningen

(17 procent), samt omsorgsförvaltningen och barn- och

utbildningsförvaltningen med omkring 14 procent vardera.

Ålder

Medelåldern bland de anställda var 45,3 år. För kvinnor

respektive män låg medelåldern på 45 år respektive 47,1 år.

Den högsta medelåldern hade samhällsbyggnadsförvaltningen

och kultur- och fritidsförvaltningen, 47,9 år. Inom barn- och

utbildningsförvaltningen återfanns den lägsta medelåldern,

44,8 år.

Nästan 40 procent av alla tillsvidareanställningar innehas

av personer i åldern 50 till 64 år.

Kön 

Kvinnliga anställda återfanns främst inom vård och omsorg,

skola och barnomsorg samt inom grupperna städ- och måltid-

spersonal. Den största gruppen manliga anställda hittade man

bland grundskollärare, vaktmästare samt inom gruppen ”övri-

ga teknikyrken”. Av det totala antalet chefer och arbetsledare

inom kommunen utgjorde kvinnliga chefer/arbetsledare 57

procent, vilket kan ställas i relation till andelen kvinnliga

anställda (84 procent). Dessutom kan konstateras att de

kvinnliga cheferna/arbetsledarna främst återfanns inom vård

och omsorg samt skola och barnomsorg - alltså inom kvinno-

dominerade yrkesgrupper. Av kommunens förvaltningschefer

var fördelningen; två kvinnor och sex män.

Arbetad tid och frånvaro

Av den totala arbetstiden under 2000 utgjorde drygt 28 pro-

cent någon form av frånvaro. Den högsta andelen frånvaro

utgjordes av semester, tio  procent av arbetstiden. Därefter

kom sjukfrånvaro och frånvaro med sjukbidrag, åtta procent

av arbetstiden. 

Om man ställer antalet sjukdagar i relation till antalet

anställningsdagar under 2000 i kommunen totalt, kan man

konstatera att sjukdagarna utgör tio procent av anställnings-

dagarna. Det innebär en ökning med ungefär fyra procenten-

heter från 1999. Av det totala antalet sjukdagar utgör en

mycket stor andel, över 80 procent, långtidssjukskrivningar.

Med långtidssjukskrivningar menas då sammanhängande

sjukfrånvaro i mer än 28 dagar.

PERSONALREDOVISNING



KAPITEL

34

Den sammanlagda frånvaron var större bland kvinnor

(29,6 procent) än bland män (22,0 procent). Männens sjuk-

frånvaro utgjorde 3,6 procent av männens arbetstid medan

motsvarande siffra för kvinnorna var 9,0 procent. Kvinnorna

hade mer än dubbelt så mycket frånvaro för studier jämfört

med männen (2,0 procent respektive 0,8 procent). Även när

det gällde hel föräldraledighet fanns stora skillnader mellan

män och kvinnor; endast 0,1 procent av arbetstiden för män

utgjordes av hel föräldraledighet medan motsvarande siffra för

kvinnor var 2,8 procent. Däremot var skillnaderna inte lika

stora mellan könen för partiell föräldraledighet och vård av

barn.

Personalrörlighet

Den externa personalrörligheten bland den tillsvidareanställda

personalen har genom åren varit låg, så också under 2000.

Under år 2000 har 69 personer slutat sina fasta anställningar

vid kommunen.

Däremot finns en omfattande intern personalrörlighet

vilket hänger ihop med den relativt höga andelen tidsbegrän-

sade anställningar inom kommunen.

Den genomsnittliga anställningstiden för samtliga kom-

munanställda är 14,1 år. Personal vid samhällsbyggnadsför-

valtningen har kortast genomsnittlig anställningstid på 10,8

år medan personal vid kultur- och fritidsförvaltningen har

längst genomsnittlig anställningstid med 18,6 anställningsår.

Personalstrategi

Kommunens personalstrategi syftar ytterst till att skapa goda

förutsättningar för att kunna behålla och rekrytera kompetent

personal. Detta skall bl a uppnås genom ett ledarskap som har

ett helhetsperspektiv på den kommunala verksamheten och

fokuserar på långsiktighet i allt arbete.

Kompetensutveckling

Utbildningsnivån i hela Tanums kommun är något lägre än i

riket som genomsnitt. Andelen som har högskoleutbildning

är ca 15 procent. Av de anställda i den kommunala organisa-

tionen har ca 32 procent högskoleutbildning. Under år 2000

har kommunen skapat ett centrum för livslångt lärande - Lär-

centrum. Lärcentrum kommer att användas bl a för decentra-

liserade högskoleutbildningar.

Större delen av utbildningsinsatserna är arbetsplatsriktad

utbildning som syftar till att ge den anställde större kunskap

anpassad för personens arbetsuppgifter. Större utbildnings-

insatser som genomförts under året är bl a arbetsmiljöutbild-

ning, kvalitetsfrågor inom omsorgsverksamheten, vidareut-

bildning av vårdbiträden, IT utbildning för lärare. Den centralt

planerade fortbildning för lärare har haft temat ”Kultur – att

engagera både hjärnhalvorna i inlärningsprocessen”.

Arbetsmiljö

En av de viktigaste faktorerna när det gäller att behålla och

rekrytera kompetent personal är arbetsmiljön. För att få en

långsiktighet i arbetsmiljöarbetet är det viktigt  att arbeta före-

byggande. Under senare delen av året har en upphandling av

ny företagshälsovårdspartner gjorts. Uppdraget gick till Previa

och det nya avtalet om företagshälsovård träder i kraft 1 janu-

ari 2001. Avtalet om företagshälsovård har utökats jämfört

med förra året från 550 timmar till 1095 timmar per år. I

avtalet ingår bl a rådgivning i arbetsmiljöfrågor. 

Som ett resultat av den arbetsmiljöprofil som genomfördes

1999 har handlingsplaner utarbetats och sammanställts under

året. Inom samtliga förvaltningar finns handlingsplaner för att

åtgärda arbetsbelastning. Arbetet med att verkställa handling-

splanerna har pågått under året.

PERSONALREDOVISNING
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Kartläggning av långtidssjukskrivningar

Under november genomförde försäkringskassan en kartlägg-

ning av de pågående långtidssjukskrivningarna bland kom-

munens anställda. Vid kartläggningstillfället hade 73 anställ-

da, bosatta i Tanums kommun, en pågående sjukskrivning

längre än 30 dagar. Antalet långtidssjukskrivna var med san-

nolikhet fler då en del av de anställda bor utanför kommunen

Resultatet visade att de flesta långtidssjukskrivna var i ålder-

sintervallet 46 - 55 år och en övervägande del var kvinnor.

Vidare framkom att i endast 16 procent av fallen var rehabili-

teringsutredning gjord. 

Den vanligaste sjukskrivningsorsaken var kopplade till

muskelbesvär, vanligen i nacke och axlar (41 procent). Stress-

relaterade diagnoser utgjorde 22 procent. Det kan dock anses

som något osäkra siffror. Söker man orsakerna bakom diagno-

serna skulle förmodligen andelen stressrelaterad sjukfrånvar

öka. Stress tar sig ofta uttryck i muskelspänningar och andra

fysiska symptom.

Barnomsorgspersonal, vårdbiträden och undersköterskor

var de personalgrupper som hade flest långtidssjukfall. Av

dessa tre grupper hade barnomsorgspersonalen det högsta

antalet sjukfall. Barnomsorgspersonal innefattar såväl förskol-

lärare och fritidspedagoger som barnskötare och dagbarnvår-

dare.

Vid en jämförelse mellan förvaltningarna framkom, av

naturliga skäl, att de två största förvaltningarna, omsorgsför-

valtningen och barn- och utbildningsförvaltningen, stod för

merparten av sjukfallen, 50 procent respektive 42 procent.

Upphandling av PA-system

Upphandlingen av ett nytt personaladministrativt system har

fortsatt under året som gått. Tanums kommun samordnar

upphandlingen med Munkedals och Strömstads kommuner.

Ett nytt personalsystem kommer att införas under första kvar-

talet 2002.

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

Inom en 15 års period kommer 40 procent av dagens tills-

vidareanställda personal att ha gått i pension. En av de vikti-

gaste uppgifterna för Tanums kommun kommer därför att

vara att skapa en attraktiv arbetsplats för att kunna rekrytera

nya medarbetare. 

Som ett led i arbetet med personalförsörjningen kommer

en kartläggning av de anställdas kompetens att göras tillsam-

mans med en behovsinventering när det gäller vilken kompe-

tens som kommer att behövas i framtiden. En handlingsplan

för hur framtida rekryteringar skall genomföras är ett viktigt

hjälpmedel för att kunna säkra personalförsörjningen.

Arbetsmiljöarbetet är den andra stora uppgiften inom per-

sonalområdet. Målet är att skapa en så god arbetsmiljö att den

både fungerar som attraktionskraft vid rekryteringar och sam-

tidigt bidrar till att minska sjukskrivningarna och förebygga

ohälsa. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet kommer att prio-

riteras. I budgeten för 2001 finns ett centralt anslag på 2,5

mkr anvisade för arbetsmiljöåtgärder. Pengarna ska i första

hand användas till förebyggande åtgärder som ger sänkta kost-

nader för arbetsmiljörelaterad frånvaro, personalomsättning

etc. Anslaget kommer att användas både för finansiering av

kommungemensamma arbetsmiljöåtgärder men också som

delfinansiering av nämndsspecifika arbetsmiljöprojekt. Samar-

betet med den nya företagshälsovården kan också ses som ett

avstamp mot en bättre arbetsmiljö.

Nära kopplat till arbetsmiljöarbetet ligger uppgiften att

minska sjukfrånvaron. Idag ligger sjukfrånvaron på nästan

samma nivå som frånvaro på grund av semester och ferier. Det

medför stora kostnader för arbetsgivaren och samhället men

även ett stort lidande för de sjuka. 
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Tioårsöversikt

Belopp i tkr

RESULTATRÄKNING Bokslut 2000 Bokslut 1999 Bokslut 1998

Verksamhetens intäkter 109 665 108 804 101 150

Verksamhetens kostnader -443 857 -421 925 -387 926

Avskrivningar -27 069 -27 253 -27 039

Verksamhetsresultat -361 261 -340 374 -313 815

Skatteintäkter och generella statsbidrag 377 852 357 275 334 296

Finansnetto -14 204 -13 419 -14 299

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 2 387 3 482 6 182

Extraordinära poster 2 932 -32 785 -3 916

ÅRETS RESULTAT 5 319 -29 303 2 266

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 528 311 503 214 503 794

Fordringar 25 570 30 208 20 216

Likviditet 44 079 34 505 49 206

Summa omsättningstillgångar 69 649 64 713 69 423

SUMMA TILLGÅNGAR 597 960 567 927 573 217

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 182 123 217 388 83 664

Justering  - -5 961 131 458

Årets resultat 5 319 -29 303 2 266

Summa eget kapital 187 443 182 123 217 388

Avsättningar:

Pensionsskuld 26 475 28 827 19 039

Skulder:

Långfristiga skulder 259 299 228 405 244 288

Pensionsskuld - -

Kortfristiga skulder 124 743 128 572 92 503

Summa skulder 384 042 356 977 336 790

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 597 960 567 927 573 217

NYCKELTAL:

Verksamhetsresultat/skatteintäkter 95,6% 95,3% 93,9%

Soliditet 31,3% 32,1% 37,9%

Bruttoinvesteringar, tkr 58 223 33 746 30 224

Antal invånare 12 105 12 069 12 111

Utdebitering, kr 21,62 21,62 20,96



KAPITELRUBRIK

36

Ordförande:
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Kanslichef:
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Ulf Ericsson

Personalchef:
Eva Gebo

Räddningschef:
Sven-Eric Laundal

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget med 381 tkr. Det balanserade resultatet uppgår, efter justering avseende

finansiering av arbetsmiljöåtgärder med 1 500 tkr, till 4 704 tkr. Årets överskott beror på lägre kostnader än budgeterat för arbets-

marknadsåtgärder, näringslivsåtgärder och räddningstjänst. 

Belopp i tkr 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Intäkter 8 157 11 319 9 617 9 172 8 670 8 942

Kostnader -42 422 -49 018 -42 595 -43 301 -44 325 -45 805

Kapitalkostnad -2 462 -1 947 -1 948 -1 950 -1 847 -1 868

Verksamhetsresultat -36 727 -39 646 -34 926 -36 079 -37 502 -38 731

Finansiella poster 76 -4 -61 56 -140 -95

Resultat -36 651 -39 650 -34 986 -36 023 -37 642 -38 826

Kommunbidrag 37 032 40 124 38 307 35 135 37 451 34 940

Förändring eget kapital 381 474 3 321 -888 -191 -3 886

Justering -1 500* -267 -325 289 1487 1541

Balanserat resultat 4 704 5 823 5 615 2 620 3 219 1 923

Bruttoinvesteringar 8 630 2 005 5 042 1 877 1 295 3 189

Personalkostnader 17 216 18 196 17 400 16 403 17 183 17 183

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid sammanträde den 23 april 2001.

KOMMUNLEDNING

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 1 564 1 765 1 807

Kostnader -12 491 -11 892 -11 438

Resultat -10 927 -10 127 -9 631

Kommunbidrag 10 630 10 311 10 303

Förändring eget kapital -297 184 673

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för planering

utveckling och uppföljning av hela den kommunala verksam-

heten. Det är också kommunstyrelsens uppgift att se till att

det finns övergripande system och principer för styrning av

kommunen så att planering, uppföljning och kontroll sker på

ett sådant sätt att verksamheten bedrivs effektivt.

I bokslut för år 1999 skedde en ekonomisk rekonstruktion

av kommunens bostadsbolag Tanums Bostäder AB. Detta

innebar en nedskrivning av fastighetsvärdet i bolaget samt en

minskning av bolagets låneskuld. Samtidigt beslutade kom-

munstyrelsen att försöka sälja bolaget eller dess fastigheter.

Försöken till försäljning har dock inte lyckats varför kom-

munstyrelsen i början på 2001 beslutade att behålla bolaget

och ta ett långsiktigt ägaransvar för bolaget.

Utredningar och framtagande av upphandlingsunderlag

för ett nytt personalsystem har framarbetats. Upphandlingen

kommer att slutföras under 2001 och ett nytt personalsystem

ska vara klart att tas i bruk med början första kvartalet 2002.

Upphandling av för kommunen gemensamma ramavtal

för bank- och girotjänster, mobil- och fast telefoni, eld-

ningsolja, livsmedel och drivmedel har genomförts under året.

Kommunstyrelsen
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KOMMUNSTYRELSEN

SERVICE

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 2 745 2 806 2 380

Kostnader -6 622 -6 372 -5 348

Resultat -3 877 -3 566 -2 968

Kommunbidrag 3 817 3 491 3 340

Förändring eget kapital -60 -75 372

Vid årets slut fanns det 290 anknytningar i växeln. Under

november gjordes en mätning av trafiken i växeln. Inkom-

mande samtal till växel och anknytningar var ca 8 300 per

vecka och utgående samtal var ca 8 100. Telefonisterna besva-

rade ca 3 100 samtal per vecka. Handläggningstiden var i

genomsnitt ca 16 sekunder och kötiden före svar var 6,5

sekunder. 

Den centrala kopieringen har tryckt ca 850 000 kopior för

kommunens olika förvaltningar. Under året upphandlades

och installerades en ny högvolymskopiator.

Under året har Tanums kommun tillsammans med grann-

kommunerna genomfört en utredning om förutsättningarna

för bredband i norra Bohuslän. Utredningen ska ligga till grund

för den infrastrukturplan som kommunen upprättat för att

kunna ta del av statliga bidrag för utbyggnad av bredband.

En utbyggnad av kommunens interna nät för tele- och

datakommunikation skedde under året genom att Lärcentrum

anslöts till det kommuncentrala nätet. På sikt kommer även

andra kommunala fastigheter att kunna anslutas.

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 860 2 192 2 488

Kostnader -2 253 -4 187 -4 123

Resultat -1 393 -1 994 -1 635

Kommunbidrag 2 000 2 021 2 000

Förändring eget kapital 607 27 365

Omfattningen av arbetsmarknadsåtgärder har beroende på det

gynnsamma arbetsmarknadsläget minskat under året. Den

kommunala nettokostnaden för åtgärderna har minskat med

ca 600 tkr till  1 393 tkr. 

Totalt har ca 120 personer deltagit i kommunala arbets-

marknadsåtgärder. Inom åtgärderna datortek, ungdoms- och

aktivitetsgaranti samt feriepraktik har sammanlagt 79 perso-

ner deltagit. Arbetslaget som arbetat med strandstädning samt

skötsel av hällristningar och andra sevärdheter har sysselsatt

mellan 15 och 20 personer. I samverkstan har ca 20 personer

varit engagerade. 

KOLLEKTIVTRAFIK

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter - 611 -

Kostnader -4 550 -4 988 -2 938

Resultat -4 550 -4 377 -2 938

Kommunbidrag 4 400 4 400 4 440

Förändring eget kapital -150 23 1 502

Kollektivtrafiken i Tanums kommun bedrivs av Västtrafik AB

genom dotterbolaget Fyrbodal. Trafikproduktionen i kommu-

nen är ca 590 000 vagnkilometer. 

Kostnaden för kollektivtrafik har ökat från 4 377 tkr till

4 550 tkr främst beroende på ökade entreprenörskostnader.

Det finns risk för att de framtida kostnaderna ökar ytterligare

då de upphandlingar som genomförts under slutet av 2000

visar på kostnadshöjningar runt 20 procent. Efterfrågan på

fler och tätare bussturer bl a mellan Tanumshede och Grebbe-

stad kan driva upp kostnaderna ytterligare.

Under året träffade kommunen avtal med Västtrafik AB

om gemensam beställningscentral och samordning av den

anropsstyrda trafiken i kommunen.

NÄRINGSLIV

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 140 815 -

Kostnader -2 205 -3 586 -1 654

Resultat -2 065 -2 771 -1 654

Kommunbidrag 2 600 2 465 1 850

Förändring eget kapital 535 -306 196
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Kostnaden för näringslivsåtgärder har minskat med ca 1 380

tkr till 2 205 tkr. Minskningen beror på att under 1999 finan-

sierade kommunen ett flertal EU-projekt. Projekten har slut-

förts under 2000 men belastar inte resultatet i samma omfatt-

ning som under 1999.

Tillsammans med Västra Götalandsregionen och kommu-

nerna Strömstad, Sotenäs och Munkedal har det, för genom-

förande av det lokala tillväxtavtalet, skapats ett tillväxtsekreta-

riat med placering på Håby.

För den nya programperioden inom EU ingår Tanums

kommun i utfasningsområdet för nya Mål 2 och kommunen

omfattas också av nya Interreg III.

Under året har kommunen ordnat företagsträffar, frukost-

möten och partnerskapsträffar. I juli ordnades en gemensam

företagarträff för lokala företag och sommarboende företagsle-

dare. I november genomförde kommunen en minimässa med

lokalt producerade råvaror.

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 2 288 2 434 2 427

Kostnader -10 105 -13 519 -13 206

Resultat -7 818 -11 085 -10 779

Kommunbidrag 7 417 11 567 11 289

Förändring eget kapital -401 482 510

Kommunen har givit ut två nummer av kommuntidningen

som distribueras till alla hushåll i kommunen. Under året

skedde en fortsatt utveckling av kommunens webbplats, intra-

nätet och kommunens årsredovisning.

En upphandling av företagshälsovård har skett som inne-

bär att antalet timmar utökats från 550 till 1 095 per år. 

Arbetet med skadeförebyggande åtgärder har fortsatt i

enlighet med den överenskommelse som finns i kommunens

försäkringsavtal. Kommunen har förlängt nuvarande försäk-

ringsavtal t o m den 30 juni 2002.

Kommunstyrelsen har kostnadsansvar för vissa gemen-

samma lokaler och för lokaler som används för näringsverk-

samhet. I kommunledningen pågår en diskussion om vilka

kommunala lokaler som är strategiskt viktiga att behålla och

vilka som skall säljas.

RÄDDNINGSTJÄNST

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 436 494 361

Kostnader -6 486 -6 272 -5 693

Resultat -6 051 -5 778 -5 332

Kommunbidrag 6 168 5 919 5 085

Förändring eget kapital 117 142 -247

Räddningstjänstens nettokostnad har ökat med 273 tkr till

6 051 tkr vilket är 117 tkr lägre än budgeterat. Under året

genomfördes 303 utryckningar vilket är 50 färre än under

1999. Antalet bränder var 38 att jämföra med 37 under 1999

medan utryckningar i samband med trafikolyckor uppgick till

21 en minskning från 26 året innan. Antalet genomförda

brandsyner uppgick till 37, fyra fler än föregående år.

Under året har märkts ökade svårigheter att rekrytera per-

sonal till räddningstjänsten.

Ett övningsfält har färdigställts som bl a används för rök-

dykarutbildningar och rökövningar.

Räddningstjänsten är organiserad med två räddningssta-

tioner, där stationen i Tanumshede fungerar som huvud-

brandstation. Den andra stationen är förlagd till Ham-

burgsund. Stationen i Hamburgsund kommer att flyttas till

nybyggda lokaler under 2001.

Kommunerna i norra Bohuslän bildar en räddningsregion

med samverkan mellan räddningskårerna. Samverkan omfat-

tar bl a gemensam befälsberedskap mellan Tanums och

Strömstads kommuner.

För att klara de ökade riskerna i samhället behöver kom-

munen och företagen förbättra det skadeförebyggande arbetet.

Tyngdpunkten i det förebyggande arbetet har lagts på atti-

tydpåverkan.
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TOTALFÖRSVAR

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 200 201 158

Kostnader -172 -146 -208

Resultat 29 55 -50

Kommunbidrag - -50 -

Förändring eget kapital 29 5 -50

INVESTERINGAR

Kommunstyrelsen under året genomfört investeringar för

8 630 tkr. Investeringar består av bl a förvärv av fastighet för

lärcentrum 6 807 tkr, IT-kommunikation Höjden 368 tkr,

övningsfält räddningstjänsten 246 tkr samt 757 tkr avser köp

av inventarier, maskiner och IT-utrustning. 

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN

Kommunledningsarbete

Kommunstyrelsen har som sin främsta uppgift att se till att

det finns mål, riktlinjer och policies för verksamhetsnämnder

och kommunala bolag. Det innebär att arbete med planering,

samordning och uppföljning prioriteras. Kommunstyrelsen

ska leda och styra mot de av kommunfullmäktige fastställda

målen. Detta kräver ett tydliggörande av ledningsrollen.

Nämndernas ansvar behöver på motsvarande sätt renodlas.

Näringsliv

Kommunstyrelsen ska genom ett aktivt arbete med närings-

livs- och samhällsplaneringsåtgärder verka för tillväxt hos de

lokala företagen och skapa förutsättningar för de lokala företa-

gens konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. Kommunsty-

relsen ska medverka till att ett bra företagsklimat skapas

genom att stimulera samverkan mellan företag. Målet är att

medverka till att skapa fler arbetstillfällen.

Arbetsmiljö

Kommunstyrelsen har beslutat att prioritera arbetsmiljöarbe-

tet bl a beroende på ökad sjukfrånvaro bland personalen. I

budgeten för 2001 finns ett anslag på 2 500 tkr anvisade för

arbetsmiljöåtgärder. Pengarna ska i första hand användas till

förebyggande åtgärder som ger sänkta kostnader för arbetsmil-

jörelaterad frånvaro, personalomsättning etc. Anslaget kom-

mer att användas både för finansiering av kommungemen-

samma arbetsmiljöåtgärder men också som delfinansiering av

nämndsspecifika arbetsmiljöprojekt.

Rekrytering av personal

Behoven att rekrytera lärare till skolan och personal till vården

och omsorgen kommer att vara mycket stort i framtiden. Per-

sonalförsörjning handlar inte bara om hur många personer

kommunen måste rekrytera. För att klara verksamhetens krav

handlar det också om att personalen har rätt kompetens. För

att kunna rekrytera personal med rätt kompetens kommer det

att krävas att de kommunala arbetsplatserna känns attraktiva

för de som kommer ut på arbetsmarknaden de kommande

åren. Personalförsörjning blir en av framtidens viktigaste

utmaningar för kommunen.

Personal 2000

Antal anställda 33

Andel deltidsanställning 43%

Andel kvinnor 66%

Grundskola 28%

Gymnasienivå 26%

Högskola, universitet 46%

0–29 år, 7%

30–49 år, 43%50–59 år, 43%

60– år, 7%

Utbildning Åldersstruktur
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Chef för samhälls-
byggnadsförvaltningen:

Inge Berndtsson

Belopp i tkr 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Intäkter 103 510 96 401 94 605 97 874 86 580 73 983

Kostnader -59 497 -52 193 -52 235 -50 526 -45 754 -43 905

Kapitalkostnad -52 952 -53 166 -52 049 -56 599 -51 191 -42 659

Verksamhetsresultat -8 939 -8 958 -9 679 -9 251 -10 365 -12 581

Finansiella poster -202 82 -286 -262 -384 -445

Resultat -9 141 -8 876 -9 965 -9 513 -10 749 -13 026

Kommunbidrag 10 716 10 419 9 072 8 822 12 569 13 430

Förändring eget kapital 1 575 1 543 -893 -691 1 820 404

Justering - 2 350* 6 576 1 162 27 7 -

Balanserat resultat 2 733 3 508 -4 611 -4 880 -4 216 -6 043

Bruttoinvesteringar 32 855 28 427 20 569 31 984 150 930 26 046

Personalkostnader 13 855 12 527 11 498 12 335 9 250 8 568

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid sammanträde den 23 april 2001.

Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter inom den tekniska försörjningens områden.

Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 1 575 tkr. Överskottet beror främst på ändrad taxa inom renhållningen.

Den nya taxan stimulerar till källsortering och kompostering. Detta hade dock inte genomslagskraft från årets början.

Nämndens resultat justeras med 2 350 tkr för delfinansiering för köp av aktier i RAMBO.

Nämndens balanserade resultat uppgår därmed till 2 733 tkr, varav renhållning svarar för 539 tkr, vatten och avlopp

för 247 tkr och fastighetsförvaltningen 897 tkr. Dessa verksamheters medel är reserverade för respektive område och kan

inte tas i anspråk för annan verksamhet. 

ADMINISTRATION

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 1 837 1 051 441

Kostnader -2 167 -2 358 -1 572

Resultat -330 -1 307 -1 131

Kommunbidrag 367 1 335 965

Förändring eget kapital 37 28 -166

Administrationen består av tekniska nämnden och den

gemensamma administrationen för samhällsbyggnadsförvalt-

ningen. Den gemensamma administrationen finansieras

internt med undantag för nämndsverksamheten och miljösa-

mordning som erhåller kommunbidrag.

Intäkterna har ökat p g a intern intäkt för riskhantering

samt intern finansiering av gemensamma administrationen. 

Tekniska nämnden
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Kostnadsminskningen på 191 tkr beror främst på omorga-

nisation av tjänster, lägre hyra, mindre inventarieköp och

lägre nämndskostnader. Under året har kostnader för riskhan-

tering och miljösamordning tillkommit med 159 tkr

Resultatet på 37 tkr inom verksamheten beror på lägre

arvodeskostnader inom tekniska nämnden jämfört med 1999.

EXPLOATERING

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 1 204 1 076 986

Kostnader -2 470 -1 857 -1 960

Resultat -1 266 -781 -974

Kommunbidrag 856 1 183 1 235

Förändring eget kapital -410 402 261

Exploateringsverksamheten handhar ägande och förvaltning

av markreserv och exploateringsfastigheter i syfte att utveckla

kommunen.

Intäkterna har ökat med 128 tkr jämfört med 1999. Detta

beror på ökade arrendeintäkter samt virkesförsäljning. Tomt-

rätts intäkterna uppgick till 661 tkr och övriga arrenden gav

intäkter på 340 tkr. Förvaltningen av kommunens 288,5 ha

produktiva skog gav intäkter på 162 tkr. Detta är en ökning

med 42 tkr jämfört med 1999.

Kostnaderna har ökat 613 tkr jämfört med 1999, vilket

beror på arbetet med kommunens översiktsplan 490 tkr samt

ökade lönekostnader. 

ENERGI

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 185 155 49

Kostnader -136 -155 -50

Resultat 49 0 -1

Kommunbidrag - - -

Förändring eget kapital 49 0 -1

Kommunens energiplanering skall syfta till att stimulera spa-

rande och användning av förnyelsebar energi.

Kommunal energirådgivning till privatpersoner, organisa-

tioner och småföretag finansieras med  statliga bidrag. Ener-

girådgivaren är tillgänglig minst en dag/vecka i Tanums kom-

mun samt ger utåtriktad energirådgivning i form av temakväl-

lar och rådgivning via telefon. Kommunerna Tanum,

Munkedal och Uddevalla har en gemensam energirådgivare.

Energirådgivningen har erbjudits kommunens invånare i

form av temakvällar bl a om ”Att bygga solfångare” och ”Alter-

nativ till olja och elvärme”. Dessutom har den mobila utställ-

ningen ”Vatten värmer bättre” varit uppställd i kommunen. 

Frågor om leveransavtal på el och alternativ till uppvärm-

ning med olja har varit de vanligaste frågorna under 2000. 

GATOR OCH PARKER

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 631 158 310

Kostnader -9 806 -8 025 -7 549

Resultat -9 175 -7 867 -7 239

Kommunbidrag 9 319 7 901 7 243

Förändring eget kapital 144 34 4

Det kommunala gatu- och vägnätet skall erbjuda trafikanter-

na en säker miljö och en god vägstandard. Parker och övriga

allmänna ytor skall vara välskötta.

Intäkterna har ökat 473 tkr jämfört med 1999. Detta

beror främst på ökade parkeringsavgifter med 130 tkr samt

finansiering av trafiksäkerhetsprojektet med 281 tkr. Kost-

nadsökningen beror framförallt på att gatu- och vägunderhåll

har ökat jämfört med 1999. 

Under året har en grusyta av 350 m2 asfalterats. Målsätt-

ningen för 2000 har varit att asfaltera en yta av 200 m2.

Omfattande arbeten har utförts i framför allt Tanumshede

och Havstensund. Parkeringsplatser har iordningställts vid

Hedegården, Tanumshede. Nya belysningspunkter har satts

upp utmed gång- och cykelvägar i Tanumshede. Målet för

2000 var emellertid att minska antalet belysningspunkter.

Det blir allt svårare att rekrytera snöröjare. Vissa snöröjare



KAPITEL

42

har flera områden, vilket medför att det tar lång tid innan de

sista fastigheterna får snön undanröjd.

Antalet utfärdade parkeringsanmärkningar uppgår till

681, varav 71 procent har betalts. Resultatet för verksamheten

är 84 tkr.

Ett trafiksäkerhetsprojekt har bedrivits gemensamt med

kommunerna i Strömstad, Munkedal, Lysekil och Sotenäs.

VATTEN OCH AVLOPP

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 27 809 26 408 25 515

Kostnader -27 753 -26 269 -24 945

Resultat 56 139 570

Kommunbidrag - - -

Förändring eget kapital 56 139 570

Balanserat resultat 247 191 52

Alla abonnenter skall ha ett hälsosamt och gott vatten i till-

räcklig mängd. Spillvattnet skall renas så att det minst uppfyl-

ler tillsynsmyndigheternas villkor för utsläpp.

Intäkterna har ökat med 1 401 tkr, varav 1 275 tkr är

intäkter från anslutningsavgifter.

De totala anslutningsavgifterna uppgick till 2 772 tkr.

Täckningsgraden under 2000 var 100 procent.

Kostnaderna har ökat med 1 484 tkr. Kostnaderna för

drift och tillsyn har ökat med 845 tkr och beror på stora eng-

ångsinsatser i vattenverken Tanumshede och Klageröd. Bl a

har nya pumpar och rör installerats. I Tanumshede vattenverk

har all filtermassa bytts ut. Den regniga väderleken under året

har medfört stora problem med vatten i VA-systemet. Kostna-

derna för el m m, inom drift och tillsyn, har ökat med 500 tkr

till stor del beroende på den rikliga nederbörden. Ovidkom-

mande vatten i ledningsnäten kräver extra pumpning och

stora mängder kemikalier. Övriga kostnader som ökat under

året är anslutningskostnader med 459 tkr samt planerat

underhåll med 429 tkr.

Driftsresultaten är dåliga för Grebbestad avloppsrenings-

verk p g a för hög belastning och för Gerlesborg avloppsre-

ningsverk p g a driftsproblem. 93 procent av vattenanalyserna

och 87 procent av avloppsanalyserna under året var godkända.

Alla analyser vad gäller slam var godkända. En systematisk

genomgång görs av samtliga pumpstationer avseende kapaci-

tet och driftsekonomi.

Investeringsprojekten Heestrands och Kämpersviks

avloppsreningsverk har påbörjats. Ledningsrätten för dessa

projekt är överklagade till hovrätten respektive fastighetsdom-

stolen, vilket medför att projekten försenas.

RENHÅLLNING

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 14 913 11 539 11 700

Kostnader -13 870 -11 948 -11 097

Resultat 1 043 -409 603

Kommunbidrag 174 - -

Förändring eget kapital 1 217 -409 603

Balanserat resultat 539 1 672 2 081

Verksamheten skall arbeta för att minska avfallsmängden

genom att stimulera till källsortering och kretsloppstänkande.

Intäkterna har ökat med 3 374 tkr, varav 2 903 tkr är

ökade intäkter från avfallsabonnenter och 396 tkr är ökade

slambehandlingsintäkter. De ökade avfallsintäkterna fördelar

sig på hushållsavfall 2 015 tkr, tippavgifter 780 tkr samt övrigt

108 tkr och beror till stor del på ändrad taxa från 2000. Den

nya taxan stimulerar källsortering och kompostering. Detta

hade dock inte genomslagskraft vid årets början. Nettoeffek-

ten av intäktsökningen, efter avdrag för ökade kostnader och

tillkommande abonnenter under året, var ca 2 000 tkr. Täck-

ningsgraden under 2000 uppgick till 109 procent.

Kostnaderna har ökat med 1 922 tkr. De härrör bl a från

ökade administrativa kostnader för införande av ny taxa 141

tkr, konsultkostnader rörande inträdet i Rambo 139 tkr,

omhändertagande och transporter av avfall 449 tkr, reparatio-

ner av anläggningar och maskiner på Tyft 257 tkr, större åter-

vinnings- och källsorteringsmängder och flytt av återvinnings-

gårdar 373 tkr samt inköp av kompostutrustning till kommu-

nala verksamheter och externa abonnenter 217 tkr.

TEKNISKA NÄMNDEN
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Under året har en utredning om utökat samarbete med

Rambo AB, renhållningsbolaget som ägs av Lysekils och Sote-

näs kommuner, genomförts. Utredningen resulterade i ett

kommunfullmäktigebeslut om att Tanums kommun ska bli

delägare, genom köp av aktier, i Rambo fr o m 1 januari 2001.

Samarbetet omfattar drift av återvinningscentralen på Tyft,

miljöstationer och återvinningsgårdar samt avsättning av

material och avfall.

Nya ytor för hantering och upplag av material har iord-

ningställts på återvinningscentralen på Tyft under året. En

central kompost för insamlat organiskt avfall är under uppfö-

rande. En ny miljöstation har anlagts på Knäm.

Administrationen av det lokala investeringsprogrammet

har, under året, inlämnat en ny ansökan till regeringen. Ansö-

kan resulterade i ett bidrag på ca 2 000 tkr för en tvätthall

som sätts upp av Strömstad Tanum Buss AB. 

Insatserna för allmän renhållning och offentliga toaletter

ökar p g a ökade krav, fler objekt, större ytor som skall städas

samt fler besökare i kommunens tätorter. 

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 56 949 56 157 55 640

Kostnader -56 467 -54 809 -57 433

Resultat 482 1 348 -1 793

Kommunbidrag - - -371

Förändring eget kapital 482 1 348 -2 164

Justering - 6576 1162

Balanserat resultat 897 415 -7509

Kommunens verksamheter skall bedrivas i ändamålsenliga

lokaler. Kommunens lokal- och bostadsbestånd skall förvaltas

och hyras ut.

Verksamheten omfattar kommunens lokal- och bostadsbe-

stånd samt genom ett avtal även förvaltningen av det kommu-

nala bostadsbolaget, Tanums Bostäder AB:s fastigheter. Avta-

let är ett självkostnadsavtal.

Total förvaltningsvolym är 131 706 m2. Kommunens

fastighetsbestånd uppgår till  80 346 m2 och bostadsbolagets

till 51 360 m2. Detta är totalt en ökning med 6 346 m2.

Förvaltningsvolymen av de kommunala fastigheterna har

ökat med 453 m2 jämfört med 1999. ”Abbafastigheten” i Gre-

bbestad och ”Johns hus” i Hamburgsund med en yta av 2 017

m2 har sålts. Köpet och om- och tillbyggnationen av kultur-

huset Futura samt köp av annan fastighet i Tanumshede, ökar

den förvaltade ytan med 2 470 m2.

Intäkterna har ökat med 792 tkr jämfört med 1999. Detta

beror på att nya eller ombyggda fastigheter tagits i bruk. Den

största gäller ombyggnation av servicehus i Tanumshede, 267

tkr. I intäkterna ingår skattereduktion för reparationer, om-

och tillbyggnadsarbeten med 277 tkr. Förvaltningsavtalet med

Tanums Bostäder genererade 274 tkr mer intäkter än under

1999.

Kostnaderna har ökat med 1 658 tkr jämfört med 1999.

Detta beror främst på ökade förbrukningskostnader med 754

tkr. Den enskilt största faktorn är oljepriset , som ökat drygt

1 200 kr/m3 under 2000. Kostnaden för olja har ökat 406 tkr,

medan förbrukningen har minskat 10 procent. Den sänkta

förbrukningen beror både på ett varmare år och faktisk sänkt

förbrukning. 

Kostnaderna för larmledningar och revisionsbesiktningar

har ökat med 323 tkr . Detta beror på att fler fastigheter har

larm samt att en revisionsbesiktning av larmen skett.

Det löpande underhållet har minskat med 1 532 tkr i och

med förändrade internhyresregler.

Åtgärder för att komma till rätta med fuktproblematiken

på Fjällbacka Service fortsätter. I år har åtgärder för 587 tkr

vidtagits enligt Statens provningsanstalts förslag. Bl a har fler

ventilationsaggregat och ventilerat golv installerats.
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INVESTERINGAR

Exploatering

Den totala investeringen under året är 5 037 tkr. De största

projekten var:

• Hamnplanen, Grebbestad 1 237 tkr. Del av gatan mellan

hamnplanen och Sövallsvägen har  färdigställts. Projektering

av gator och VA för resterande del av hamnplanen pågår och

anläggningsarbetena kan påbörjas våren 2001.

• Hamburgsunds centrum 920 tkr. Torg och p-platser har

iordningställts. 

Gator och parker

Den totala investeringen under året är 714 tkr. Det största

projektet var gång- och cykelbanor 573 tkr. 

Vatten och avlopp

Totalt har 6 917 tkr investerats inom verksamheten. De

största projekten var:

• Heestrands avloppsreningsverk 2 472 tkr. Ombyggnationer

har genomförts i reningsverket i Hamburgsund och projekter-

ingen har avslutats. 

• Ulmekärrsands avlopp 977 tkr. Avloppsvattnet från Gröne-

mad överförs sedan december 1999 till Grebbestads avlopps-

reningsverk. Projektet omfattade nya ledningar och en pump-

station.

• VA-övervakningssystem 1 004 tkr. Inför och i anslutning till

millennieskiftet genomfördes en omfattande uppgradering av

befintliga styr- och övervakningssystem i reningsverken samt

nyinstallation i vissa anläggningar.

Renhållning

Investeringarna under året uppgick till 978 tkr. Den största

investeringen var offentliga toaletter, 604 tkr.

Lokalförsörjning

Bruttoinvesteringar har under året skett till ett värde av

20 056 tkr. De största investeringarna som färdigställts under

2000 var:

• Kulturhuset Futura 16 837 tkr. Investeringen omfattas av

ombyggnad av hyreshuset från lägenheter till utbildnings-

lokaler för Komvux  samt ombyggnad av 800 m2 till bibliotek

och teaterlokal. Byggnationen är slutbesiktigad men inte

slutredovisad.

• Försäkringsåtgärder fastigheter 947 tkr. Idrottshallarna i

kommunen har försetts med skalskydd och inbrottslarm.

Skolor och förvaltningslokaler har fått skyddsklass två. 

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN

Det fordras framgent stora resurser för att hålla en acceptabel

standard på väg- och gatunätet i kommunen. Arbetet med bil-

dande av vägföreningar kommer att fortsätta. Åtgärder som

syftar till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter är den vikti-

gaste delen i kommunens trafiksäkerhetsarbete. De trafiknät-

sanalyser som gjorts visar att det finns brister i trafiksäkerhe-

ten för gående och cyklister.

Investeringar i VA-verksamheten bedöms även fortsätt-

ningsvis behöva ligga på en hög nivå. Kvarvarande kommunala

slamavskiljare måste ersättas med fullvärdiga reningsmetoder.

Kapacitetshöjande åtgärder i reningsverken blir nödvändiga.

Utvecklingen mot kretsloppsanpassade avloppslösningar med

återföring av näring till odlingsbar mark fortgår.

Kommunens samverkan med grannkommunerna kom-

mer att utvidgas genom inträdet som delägare i Rambo AB.

Detta kommer att leda till en effektivare avfallshantering. Tyft

kan förväntas utvecklas till en ren återvinningscentral utan

deponering. I den södra kommundelen planeras en motsva-

rande återvinningscentral i Hamburgsund.

Kommunens lokalbehov är väl tillgodosett. Ett antal

fastigheter som inte används i kommunens lokalförsörjning

kommer att avvecklas.

TEKNISKA NÄMNDEN
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FAKTARUTA

2000 1999 1998
Gator
Belagd yta, m2 228 565 228 215 220 140

Kostnad kr/m2 exkl. 

kapitalkostnad 7,2 3,43 1,14

Antal belysningspunkter 2 461 2 450 2 456

Kostnad/belysningspunkt

inkl. kapitalkostnad, kr 574 645 595

VA
Täckningsgrad, % 100 101 103

Antal VA-abonnenter 3 390 3 360 3 338

Tillverkad och köpt vatten-

mängd, m3 704 079 675 262 617 500

Renhållning
Antal renhållningsabonnenter 9 343 9 002 8 930

Antal komposterande hushåll 6 585 5 010 4 990

Mängd sopor till förbränning, ton 5 797 5 958 5 234

Fastighetsförvaltning
Förvaltad yta, m2 BRA 80 346 79 893 79 591

Fastighetstyper:

Skollokaler, m2 28 465* 27 015* 26 010

Barnomsorgslokaler, m2 2 430* 2 486* 3 760

Äldreomsorgslokaler, m2 28 346 28 346 28 331

Industrilokaler, m2 6 507 8 468 8 833

Övriga lokaler och fastigheter, m2 14 598 13 578 12 657

Tillsyn och skötselkostnad, kr/m2 56 49 52

Förbrukningskostnad, kr/m2 106 97 108

Administrationskostnad, kr/m2 19 16 18

Underhållskostnad, kr/m2** 57 70 89**

* I och med verksamhetsförändringar inom skolan har justering av
ytorna skett.

** Underhållskostnaden 1998 är hög p g a elsäkerhetsarbete under
året.

Underhållskostnaden 1998 och 1999 består av planerat och akut
underhåll. Underhållskostnaden 2000 består av löpande och akut
underhåll p g a ändrade internhyresregler.

Personal 2000

Antal anställda 33

Andel deltidsanställning 43%

Andel kvinnor 66%

Grundskola 55%

Gymnasienivå 29%

Högskola, universitet 16%

0–29 år, 8%

30–49 år, 43%50–59 år, 41%

60– år, 8%

Utbildning

Åldersstruktur
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Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggnads-

väsendet. Nämnden har ansvaret för kommunens uppgifter avseende handläggning och prövning av bygglovsärenden samt

fysisk planering. Nämnden skall i enlighet med lagstiftningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet utöva den tillsyn samt

företa den prövning som åvilar kommunen. 

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett överskott på 103 tkr. Det balanserade resultatet uppgår till 554 tkr.

Ordförande:
Rolf Hermansson (c)

Chef för samhälls-
byggnadsförvaltningen: 

Inge Berndtsson

Belopp i tkr 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Intäkter 4 762 4 000 3 481 3 024 3 367 3 048

Kostnader -7 086 -5 744 -5 032 -5 015 -5 195 -4 938

Kapitalkostnad -130 -146 -145 -44 -46 -36

Verksamhetsresultat -2 454 -1 890 -1 696 -2 035 -1 874 -1 926

Finansiella poster -17 9 15 27 42 61

Resultat -2 471 -1 881 -1 681 -2 008 -1 832 -1 865

Kommunbidrag 2 574 2 082 1 988 1 745 1 813 1 784

Förändring eget kapital 103 201 307 -263 -19 -81

Justering * 77

Balanserat resultat 554 451 250 -57 129 148

Bruttoinvesteringar 101 - 29 - 44 29

Personalkostnader 4 200 3 069 3 014 2 922 2 662 2 556

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid sammanträde den 23 april 2001.

ADMINISTRATION

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter - - -

Kostnader -409 -450 -359

Resultat -409 -450 -359

Kommunbidrag 448 390 404

Förändring eget kapital 39 -60 45

Nämndens löpande verksamhet handhas av samhällsbygg-

nadsförvaltningen som är gemensam för tekniska nämnden

och miljö- och byggnadsnämnden.

Administrationen redovisar endast kostnaderna för

nämndsverksamheten. Kostnader för övrig administration

ingår i respektive verksamhet.

Överskottet på 39 tkr beror på lägre kostnader för arvoden

och utbildning.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

FYSISK PLANERING

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 802 780 685

Kostnader -1 112 -790 -784

Resultat -310 -10 -99

Kommunbidrag 205 97 90

Förändring eget kapital -105 87 -9

Kommunen skall ha en god planberedskap för en lämplig

utveckling. Den fysiska planeringen skall resultera i en god

samhälls- och landskapsmiljö.

Arbetet med fysisk planering bedrivs som uppdragsverk-

samhet. Beställare kan vara antingen kommunen, som regel

genom tekniska nämnden, eller en utomstående exploatör.

Under året har producerats ca 2 200 arbetstimmar debiterbar

tid. Detta motsvarar ca 90 procent av den budgeterade tiden

och är ca 50 procent mer än föregående år. 

Underskottet i förhållande till budget hänger samman bl a

med en pensionsavgång samt annan personalomsättning. 

Under året har aktivt arbete pågått med ett tiotal planupp-

drag, varav sex har avslutats genom beslut om antagande: 

• Bostadsområdet Höjden, Tanumshede syftade till att möj-

liggöra en lokalisering av lärcentrum med huvudbibliotek

samt lokaler för delar av omsorgsnämndens verksamhet till

bostadsområdet Höjden i Tanumshede

• Grönemad, Kuseröd 1:25 m fl möjliggör att området åter

kan utvecklas för åretruntboende, med en viss förtätning.

• Fjällbacka 163:53 syftar till att säkerställa bibehållandet av

en befintlig sjöbod. 

• Del av Hamburgsunds centrum, brandstationen möjliggör

en användning av byggnaden för andra centrumfunktioner.

• Norgård 2:25 m.fl., Vändigen, Hamburgö syftar till att

reglera befintliga förhållanden med badplats och småbåt-

shamn, samt att möjliggöra två nya bostadstomter. 

• Rörviks camping och Hornbore by möjliggör uppförandet

av en pedagogisk och turistinriktad verksamhet i förhistorisk

miljö inom södra delen av campingområdet.

Ungefär en tredjedel av resurserna för fysisk planering, eller ca

715 timmar, har avsatts för arbetet med en ny översiktsplan. 

BYGGLOV

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 2 058 1 258 1 445

Kostnader -1 885 -1 525 -1 343

Resultat 173 -267 102

Kommunbidrag 273 287 272

Förändring eget kapital 446 20 374

Genom myndighetsutövning och rådgivning skall kommunen

verka för en god byggnadskultur och ett kretsloppsanpassat

byggande. Verksamheten skall bedrivas med en hög servicenivå.

Verksamheten består dels av de obligatoriska arbetsupp-

gifter som hör samman med funktionen som myndighet, dels

också av rådgivning och service till allmänheten i byggnads-

frågor.

Antalet bygglovsärenden i förhållande till antalet kommu-

ninvånare är förhållandevis högt. Detta hänger samman med

den omfattande fritidsbebyggelsen och med det dominerande

småhusboendet.

Intäkterna av bygglovavgifter har ökat med 64 procent

jämfört med 1999. Justerat för den höjning av taxans grund-

belopp med ca tre procent som skedde vid årsskiftet

1999/2000, innebär det en ökning av volymen med ca 60

procent. 

Antalet ärenden har ökat med ca 25 procent jämfört med

1999. Drygt hälften av bygglovsärendena har behandlats

genom delegationsbeslut.

2000 1999 1998

Beslut om kontrollplaner 303 187 232

Övriga delegationsbeslut 355 245 284

Nämndsbeslut 305 335 299

Intäkterna har således ökat betydligt mer än antalet ärenden,

vilket hänger samman med att flera större byggprojekt har

behandlats. Bygglov har bl a lämnats för fjorton gruppbyggda
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småhus i Viken söder om Havstenssund, tre byggnader med

bostäder och butiker i Grebbestad, aktivitetshall vid Tanumst-

rand samt industribyggnader och lagerhallar i Tanumshede,

Grebbestad, Fjällbacka, Rabbalshede och Jore. Intäkterna för

dessa tio bygglov svarade för 15 procent av bygglovsintäkterna.

Bygglov har dessutom lämnats för 17 styckebyggda små-

hus och för 49 nya fritidshus. 

Ärendebalansen, d v s antalet oavslutade ärenden, var ca

200 , vilket innebär en minskning under året. Handläggnings-

tiden för bygglovärenden har varierat mycket, från sex dagar

och upp till 300 dagar, med ett genomsnitt på 76 dagar. 

KARTFÖRSÖRJNING

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 276 136 147

Kostnader -482 -229 -224

Resultat -206 -93 -77

Kommunbidrag 140 129 103

Förändring eget kapital -66 36 26

Kommunen har ett omfattande kartverk som täcker 3 110 ha

fördelat på 15 samhällen. Kartverket finns i digital form och

består av 240 kartblad i skala 1:1 000. Några få områden sak-

nar höjdkurvor, vilket kommer att färdigställas under 2001.

Ajourföring av byggnader sker kontinuerligt och övriga för-

ändringar ajourförs i samband med att grundkartor upprättas

för detaljplaner.

Intäkter fås genom användaravgifter enligt taxa. Avtal har

träffats med Telia, Birka Nät, Posten och Skandinaviska Kart-

gruppen som löper under flera år.

Kartprogrammet AutoKa-Vy används av samtliga förvalt-

ningar och detta program har kompletterats med den kom-

munala primärkartan till en kostnad av 65 tkr. Programvaran

AutoKa-PC samt licens för bearbetning och ajourföring av

primärkartan har anskaffats för 50 tkr. 

MILJÖVERKSAMHET

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 1 631 1 839 1 212

Kostnader -3 351 -2 900 -2 460

Resultat -1 720 -1 061 -1 248

Kommunbidrag 1 508 1 179 1 119

Förändring eget kapital -212 118 -129

Genom myndighetsutövning, rådgivning och information

skall kommunen verka för en god miljö, ett gott djurskydd

och att livsmedel är tjänliga och av god kvalité.

Intäkterna har minskat med 208 tkr. Detta beror främst

på att bidraget för kalkning minskat med 340 tkr jämfört med

1999. Kostnaderna har ökat med 451 tkr. Detta beror bl a på

ökade lönekostnader med 419 tkr, restaurering grunda vikar

107 tkr, anläggande av fisktrappa i Anråsälven 52 tkr och mil-

jösamordning 43 tkr. Kalkningskostnaderna sjönk under

samma period med 310 tkr.

Miljöbalken

Tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter regleras i miljöbalken

och förordning om tillsyn enligt miljöbalken. 

Tillstånd, dispenser, remisser 2000 1999

Bygglovsremisser 218 150

Avloppsärenden 139 111

Miljöfarlig verksamhet 61 29

Remiss alkoholtillstånd 35 17

Täkter och muddringsärenden 11 11

Renhållningsärenden 67 101

Övriga ärenden 136 147

Under 2000 har 25 C-anläggningar, miljöfarlig verksamhet

med årlig tillsynstaxa, tillkommit.  Tillsynsarbete, med besök

på C-anläggning, har utförts på 30 av totalt 57 objekt under

2000.
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Miljöavdelningen har deltagit i ett projekt som drivits av

Miljösamverkan i Västra Götaland och som handlar om att

spåra hus med fogar som innehåller PCB-haltig fogmassa.

Dessutom har miljöavdelningen påbörjat ett projekt som

innebär tillsyn av verkstadsindustrier. Även detta är initierat

av Miljösamverkan.s

Djurskydd

I kommunen finns 320 djurhållare. 

Under de senaste åren har ingen förebyggande inspek-

tionsverksamhet ägt rum. Djurskyddstillsyn har bedrivits efter

inkomna klagomål och anmälningar, där brister i djurhåll-

ningen, i en del fall, konstaterats. I begränsad omfattning

bedrivs landsomfattande projekt, t ex initierade av Jordbruks-

verket.

Enligt förarbetena till djurskyddslagen bör samtliga djur-

hållare inspekteras med tre till fem års intervall.

Under året har tolv djurskyddsärenden handlagts och

djurskyddstillsyn bedrivits utifrån inkomna klagomål och

anmälningar på brister i djurhållningen.

Livsmedel
I kommunen finns 130 livsmedelsföretag, vilket är en ökning

från 1999 med fem. Livsmedelstillsynen skall utövas enligt

livsmedelslagstiftningen, så att konsumenten skyddas mot

hälsorisker och mot oredligt förvarande av livsmedel. Kravet

på redlighet innebär bl a att livsmedlen skall uppfylla de krav

på sammansättning och märkning som finns i lagstiftningen.

Under året har 57  livsmedelsärenden handlagts, t ex ansö-

kan om godkännande av livsmedelslokal, anmälan om överta-

gande av livsmedelslokal, § 16-tillstånd m m. 

Tillsyn och livsmedelsprovtagning har bedrivits i mindre

omfattning. Nivån har varit ungefär som 1999 och cirka 25

procent av livsmedelsobjekten har besökts och inspekterats.

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN

Den nuvarande relativt omfattande byggverksamheten

bedöms fortgå. Ett ökat intresse för arkitektur och estetiska

värden i samhällsbilden kommer att manifesteras i arkitek-

turåret 2001, där även Tanums kommun kommer att medver-

ka. Det stora exploateringstrycket innebär att kommunen

måste ha en hög planberedskap. Översiktsplanen och fördjup-

ningsplaner i de större samhällena, är nödvändiga dokument

att ha klara.

Geografisk informationsteknologi (GIT) kommer att

utvecklas och bli ett självklart hjälpmedel i såväl planerings-

som tillstånds- och tillsynsverksamheterna.

Miljöbalken innebär nya arbetsuppgifter och ökade krav

på utövande av verksamheterna. En ny uppgift enligt miljö-

balken är att kartlägga tillsynsbehovet och beskriva detta i en

tillsynsplan. Denna ska uppdateras och utvärderas årligen.

Skyldighet finns att avsätta de resurser som behövs i tillsynsar-

betet i förhållande till tillsynsbehovet samt ha personal med

relevant kompetens för arbetet.

Tillsynsplanen som avses tas fram under år 2001 kommer

att ge en tydligare bild av verksamheten och resursbehovet.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

bör snarast framtagas.

Inom djurskyddstillsynen pågår en statligt utredning om

eventuellt statligt övertagande av verksamheten.
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Förvaltningschef:
Anders Eklund

ADMINISTRATION

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 5 1 0

Kostnader -1 831 -1 222 -2 083

Resultat -1 826 -1 221 -2 083

Kommunbidrag 1 598 1 098 2 332

Förändring eget kapital -228 -123 249

Verksamhetsområdet omfattar kostnader för nämnden samt

personal och alla kostnader hänförliga till förvaltningskontoret.

Avvikelsen mot budget är främst orsakad av extra personal-

resurser under året. Jämfört med 1999 är bl a hyran för konto-

ret högre under 2000.

FRITIDSVERKSAMHET

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 385 572 528

Kostnader -5 932 -6 160 -6 891

Resultat -5 547 -5 588 -6 363

Kommunbidrag 5 663 5 769 6 238

Förändring eget kapital 116 181 -125

Verksamhetsområdet omfattar lekplatser, motionsspår, isbanor,

samlingslokaler, föreningsbidrag, ungdomsverksamhet och lot-

terier. 

Årets ledarstipendium för mångårig aktiv ledarinsats inom

föreningslivet i kommunen delades mellan Gerhard Joling,

Belopp i tkr 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Intäkter 6 799 5 955 5 838 6 126 5 643 5 179

Kostnader -15 785 -14 241 -13 809 -13 020 -13 069 -13 327

Kapitalkostnader -3 283 -3 286 -3 380 -3 253 -3 546 -3 451

Verksamhetsresultat -12 269 -11 572 -11 351 -10 147 -10 972 -11 599

Finansiella poster -4 31 10 21 42 46

Resultat -12 273 -11 541 -11 341 -10 126 -10 930 -11 553

Kommunbidrag 12 045 11 491 11 045 10 890 11 321 11 486

Förändring eget kapital -228 -50 -296 764 391 -67

Justering * 378 204 -139 110

Balanserat resultat 953 1 181 1 231 1 149 181 -71

Bruttoinvesteringar 15 008 1 104 2 248 702 441 807

Personalkostnader 5 312 4 282 3 731 3 991 3 981 4 001

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid sammanträde den 23 april 2001.

Nämndens huvudansvar är att leda och utveckla kommunal fritids-, hamn- och kulturverksamhet samt att skapa en god bas

för turismen. 

Nämndens verksamhet år 2000 visar ett resultat på -228 tkr. Balanserat resultat minskar till 953 tkr.

Nettokostnaderna blev 732 tkr högre än år 1999. Ökningen beror på extrapersonal samt kostnadsökningar i gästhamnar,

samlingslokaler och handelshamnar. 
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Hamburgsunds IF, Anna-Britta Brorsson, Tanums Bridgeklubb

och Ivan Axelsson, Hörselskadades Förening Tanum-Munkedal.

Kommunens bidragsberättigande idrotts-, ungdoms-, han-

dikapp- och pensionärsföreningar har erhållit bidrag med totalt

1 559 tkr, vilket är en ökning med 65 tkr jämfört med föregå-

ende år. Bidrag på 487 tkr har fördelats till sju föreningar med

egna samlingslokaler. Därutöver har 17 tkr fördelats på 13 sam-

hällsföreningar samt 29 tkr till Sjöräddningen och Bohusläns

Skärgårdsråd.

Ungdomsverksamhet

Verksamheten omfattar kommunens sex fritidsgårdar, skollov-

sarrangemang och andra aktiviteter riktade till kommunens

ungdomar. Antalet besökare på gårdarna har under hösten ökat

beroende på   större intresse för fritidsgården och fler ung-

domar i åldrarna 10 -12. Detta gjorde att nämnden utökade de

personella resurserna, vilket medförde ökade kostnader med 54

tkr jämfört 1999.

HAMNAR

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 4 577 4 198 4 182

Kostnader -6 080 -5 856 -4 862

Resultat -1 503 -1 658 -680

Kommunbidrag 1 261 1 353 292

Förändring eget kapital -242 -305 -388

Det finns tio kommunala hamnar från Spånslätt i söder till

Resö i norr. Under året har stora investeringar gjorts i Tanums

Fiskecentrum och Resö Hamnmagasin.

Nettokostnaden har minskat med 155 tkr jämfört med

1999. Detta beror främst på ökade intäkter i gäst- och småbåt-

shamnarna. 

Gästhamnar

Resö har genom nya Resö Hamnmagasin fått kommunens frä-

schaste gästhamnsanläggning vilket påtagligt ökat antalet gäs-

tande båtar. Grebbestadsbryggan har gjorts säkrare genom

breddning och i alla gästhamnar har elsäkerheten höjts samt

antalet vattenposter utökats.

Antalet gästnätter, 15 106, har ökat med sex procent jäm-

fört med 1999.

Småbåtshamnar

Kontinuerligt har det genomförts underhållsarbeten i samtliga

småbåtshamnar.

I Grebbestad har en utökning av antalet båtplatser kunnat

genomföras genom utarrendering av kommunalt vattenområde

till Svinnäs Marin AB, som gjort en modern hamn inkl drivme-

delsanläggning, för ca 140 båtar. I Sannäs har en ny ponton-

brygga tillfört 24 nya båtplatser.

Handelshamnar

Under året färdigställdes Tanums Fiskecentrum, vilket har gett

en ny profil till Grebbestads hamn samt en god grund för

utvecklingen av basnäringen fiske i kommunen.

KULTURVERKSAMHET

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 395 417 404

Kostnader -2 244 -2 117 -1 800

Resultat -1 849 -1 700 -1 396

Kommunbidrag 1 994 1 799 1 518

Förändring eget kapital 145 99 122

Kulturverksamhetens nettokostnad har ökat med 149 tkr jäm-

fört med 1999. Detta beror främst på lägre intäkter och högre

kostnader för arrangemang.

Under året har de traditionella Visor på Falkeröd, Berättare

om Bohuslän, ”Tonerna de gå... -musik i norra Bohuslän” samt

Tanums Kulturvecka genomförts. 

Vid årets ”Bok & Bibliotek ´2000” i Göteborg, den 14-17

september medverkade förvaltningen, under temat ”Kultur och

miljö i Tanum - en ren njutning”.

Kulturnämndens konstutskott har via Galleri Ranrike pre-

senterat välbesökta utställningar och under året har en projek-

tanställning på deltid gjort det möjligt att inventera huvudpar-

ten av kommunens innehav av konst.
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Kommunens kulturstipendium delades detta år ut till Thor

Berntsson, Övertun, Hamburgsund,  och Margareta Johans-

son, Hamburgsund. Kulturpriset 2000 delades av MacLains

Orkester och Reinert Kvillerud, Kville/ Karlstad. 

Under året har kulturföreningar och studieförbund med

verksamhet i kommunen erhållit bidrag med totalt 777 tkr. 

Bohussamlingen

Under året har iordningsställandet av Bohussamlingen skett.

Den består av olika handlingar, kartor, protokoll, böcker,

mindre föremål m.m. Under 2001 kommer de som vill ta del

av Bohussamlingen kunna göra det. 

Vänortsmöte 2000

Tanums kommun har fem vänorter i de nordiska länderna:

Hole i Norge, Merimasku och Gustafs i Finland, Årslev i Dan-

mark och Holmavik på Island. Under tiden 24-27 augusti fira-

de 23 nordiska gäster vänortskedjans 10-åriga verksamhet. Pro-

grammet innehöll kunskapsutbyte om kommunerna, gruppar-

beten, studiebesök, utfärder m m.

Millenniefirande 

Människor har i vårt område dokumenterat sin närvaro sedan

flera årtusenden. Tanums kommun har byggt vidare på denna

tradition och låtit utföra ”Moderna hällristningar”. Stenkonst-

närer Ann Carlsson-Korneev, Kville: ”Karta över solsystemet år

2000” och Kjell Sjögren, Svenneby: ”Fanfar för Tanum 2000”. 

TURISM

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 1 436 767 724

Kostnader -2 985 -2 141 -1 543

Resultat -1 549 -1 374 -819

Kommunbidrag 1 529 1 472 665

Förändring eget kapital -20 98 -154

Nämnden har till uppgift att samordna och utveckla turismen

inom kommunen. Detta sker  genom utveckling av turismob-

jekt, sevärdheter, besöksmål mm. 

Tanum Turist har ansvaret för turistinformationen i kom-

munen. Under året har 325 tkr i bidrag utbetalats till Tanums

Turist ekonomisk förening. 

I samverkan med de övriga tre nordbohuslänska kommuner-

na Strömstad, Sotenäs och Munkedal och turistorganisationerna i

kommunerna marknadsförs aktivt varunamnet Norra Bohuslän.

Detta med avsikt med att öka antalet besökare under hela året. 

Turistanläggningar

Campingplatserna är liksom tidigare utarrenderade till lokala

idrottsföreningar. Fjällbacka Camping har fortsatt upprustning-

en och på Edsviks Camping har investeringar för 230 tkr utförts. 

För Valö lägergård och skärgårdsvandrarhem och Badhol-

mens vandrarhem som är utarrenderat på provisionsbasis,

ökade intäkterna. 

För att successivt höja standarden på badplatser till minst i

nivå med krav för ”Blå flagg” har det genomförts ett antal

åtgärder på fem badplatser - Edsvik, Grebbestad, TanumSt-

rand, Badholmen och Boviken. 

Turismutveckling

200 tkr har under året satsats i ett 15-tal projekt. De största

delprojekten har varit nytryck av turistkarta 27 tkr, foldrar om

kyrkor och hembygdsgårdar 26 tkr samt Blå-gröna vägen 24 tkr.

Miljö och naturvårdsarbete

Största delen av ökningen av kostnader och intäkter är hänför-

ligt till OSA-laget och Fornvårdslaget. 

Strandstädningen har under perioden 3 april till 30 septem-

ber städat skräpiga stränder och öar. Antalet dagsverken har

varit ca 500 fler än 1999. Nettokostnaden för strandstädningen

uppgick till 38 tkr vilket är 44 tkr högre än 1999. 

INVESTERINGAR

De stora investeringarna som gjorts under 2000 är Tanums Fis-

kecentrum 12 595 tkr, småbåtshamn Svinnäs 974 tkr, Resö

hamnholmen 572 tkr, småbåtshamn Sannäs 182 tkr samt bryg-

gor och övrigt till hamnverksamheten 526 tkr. Därutöver har

96 tkr investerats i Edsviks camping och konstutskottet har

köpt in konst för 62 tkr. Summa bruttoinvesteringar under året

15 008 tkr.
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För att aktivt stödja kommunens ungdomar kommer mer

resurser att avsättas och i samverkan med andra aktörer verka

för en positiv utveckling.

Det planeras kontinuerligt för att genomföra standardhöj-

ningar av småbåts- och gästhamnar i nivå med kraven för ”Blå

flagg”: I Hamburgsund kommer bryggorna vid Vändigen att

byggas om samt ordnas plats för ny drivmedelsanläggning för

fritidsbåtar. Projektet för översyn av Grebbestadsbryggans

framtida funktion är i planeringsstadiet. Arbetet med översyn

och reparation av kajen i Fjällbacka kommer att intensifieras.

Genomgång av kommunens badplatser med målet att höja

standarden till ”Blå flagg” på några års sikt kommer att göras.

De fem badplatser som redan nu har ”Blå flagg” skall vidareut-

vecklas och vid ytterligare några badplatser kommer åtgärder

att vidtagas för att göra badplatserna mer lättillgängliga för

rörelsehindrade.

FAKTARUTA 2000 1999 1998

FRITIDSGÅRDAR

Antal fritidsgårdar 6 6 7

Antal timmar/vecka 67,5 64,5 59,0

ANTAL FÖRENINGSBIDRAG, 

DRIFTSBIDRAG

Idrotts- och ungdomsföreningar 32 32 36

Pensionärsföreningar 7 7 7

Handikappföreningar 8 11 11

Samlingslokalsföreningar 7 7 7

Kulturföreningar 15 15 15

Studieförbund 7 7 7

GÄSTNÄTTER, VANDRARHEM

Valö, Fjällbacka

lägergård 1 570 1 756 1 362

vandrarhem 518 694 790

Badholmen, Fjällbacka 650 602 461

SMÅBÅTSHAMNAR

Antal gästnätter i gästhamnar 15 106 14 172 13 913

Antal fasta båtplatser i 

småbåtshamnar 1 580 1 560 1 550

FARTYGSANLÖP

Civila 3 7 6

Marina 3 6 4

KULTUR

Antal arrangemang 50 45 65

varav vuxna 50 45 42

Antal besökare * 4 190 4 301 6 390

varav vuxna 4 190 4 301 3 851

Antal utställningar **5 5 9

*   Från och med 1 januari 1999 ansvarar Kultur & Fritid enbart för

vuxenarrangemang. 

Barn- och ungdomskultur ansvarar Barn- och utbildning för.

**   Från och med 1 januari 1999 ansvarar inte Kultur & Fritid för

biblioteken och dess utställningar. 

Biblioteken har övergått till Barn- och utbildning.

Personal 2000

Antal anställda 16

Andel deltidsanställning 36%

Andel kvinnor 29%

Grundskola 36%

Gymnasienivå 43%

Högskola, universitet 21%

0–29 år, 7%

30–49 år, 21%

50–59 år, 72%

Utbildning

Åldersstruktur
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KAPITEL

Barn- och Utbildningsnämnden

Ordförande:
Clas-Åke Sörkvist (c)

Förvaltningschef:
Kjell-Inge Mörk

ADMINISTRATION

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 14 13 11

Kostnader -4 250 -3 851 -3 370

Resultat -4 236 -3 838 -3 359

Kommunbidrag 3 829 3 683 3 609

Förändring eget kapital -407 -155 250

Administrationen ansvarar för förvaltningsledning och till-

sammans med nämnden för utveckling av all verksamhet.

Den centrala administrationen har under året förstärkts

genom att en personalsekreterartjänst har inrättats. Den till-

sattes i början av året och ett långsiktigt arbete med utbild-

ning av personal i arbetsmiljöfrågor har påbörjats.

Administrationen redovisar ett underskott på 407 tkr.

Kostnaderna har ökat med 399 tkr jämfört med föregående år.

Belopp i tkr 2000 1999 1998 1997 1996 1995

ntäkter 20 786 20 718 19 438 16 242 15 469 14 064

Kostnader -183 864 -176 728 -165 501 -160 937 -155 154 -145 157

Kapitalkostnad -3 021 -3 586 -4 958 -4 199 -1 731 -1 352

Verksamhetsresultat -166 099 -159 596 -151 021 -148 894 -141 416 -132 445

Finansiella poster -46 102 38 -44 142 106

Resultat -166 145 -159 494 -150 983 -148 938 -141 274 -132 339

Kommunbidrag 161 878 159 192 153 323 147 460 138 574 132 647

Förändring eget kapital -4 267 -302 2 340 -1 478 -2 700 308

Justering 1 509* 200 63 12 345 110

Balanserat resultat -3 305 -547 -445 -2 848 -1 382 973

Bruttoinvesteringar 1 065 1 297 1 826 2 720 3 706 5 717

Personalkostnader 101 325 93 309 86 596 82 340 79 643 74 948

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid sammanträde den 23 april 2001.

Barn- och utbildningsnämnden har till uppgift att ansvara för barnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommu-

nal vuxenutbildning, kommunal musikskola, kunskapslyftet, folkbibliotek, barn- och ungdomskultur och simskola.

Nämndens kostnader har ökat med 7 136 tkr. Intäkterna har ökat med 68 tkr. Kostnadsökningen orsakas i första hand

av ökade kostnader inom grundskola och gymnasieskola. Lönekostnaderna ökar med 8 016 tkr. Orsaken är nya förskole-

och fritidshemsavdelningar, ny särskolegrupp och satsning på pedagogisk personal inom grundskolan.

Nämndens största budgetavvikelser redovisas inom grundskolan, särskolan och gymnasieskolan, som uppvisar ett

underskott med 1 360 tkr, 716 tkr och 1 747 tkr. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott med 594 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 4 267 tkr. Det balanserade resultatet uppgår efter justering

till  -3 305 tkr.
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BARNOMSORG

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 8 168 8 212 8 167

Kostnader -40 429 -40 398 -43 154

Resultat -32 261 -32 186 -34 987

Kommunbidrag 31 968 32 311 36 593

Förändring eget kapital -293 125 1 606

Barnomsorgen skall ge omsorg och pedagogisk verksamhet

inom förskolan för barn i åldrarna ett till fem år, i familjedag-

hem för åldrarna ett till tolv år och i fritidshem för åldrarna

sex till tio år.

Antalet barn i förskoleålder fortsätter att minska, vilket

tydligast märks i familjedaghemmen. Samtidigt ökar där den

genomsnittliga placeringstiden. Orsaken är att barn med rela-

tivt kort placeringstid i större utsträckning återfinns i fri-

tidshemmen. Denna effekt har påskyndats genom att två nya

fritidshem har startats under året, ett i Hogane skola och ett i

Rabbalshede. Därmed finns fritidshem i Bullaren, Tanumshe-

de (fyra avdelningar), Grebbestad (två avdelningar), Fjäll-

backa (två avdelningar), Hamburgsund (två avdelningar) och

Rabbalshede.

Tre nya förskoleavdelningar har etablerats i Grebbestad,

Fjällbacka och Hamburgsund. Antalet kommunala försko-

leavdelningar är därmed tio. Avdelningen i Fjällbacka öppna-

des vid årskiftet 1999/2000 efter det att kooperativet Stormen

upphörde med sin verksamhet. Avdelningen i Grebbestad, Sil-

jeskogens förskola, har öppnats efter det att kooperativet Sol-

tomten upphörde med sin verksamhet under sommaren

2000. Det finns fem föräldrakooperativa förskolor kvar i

kommunen.

Under hösten har länsrätten efter anmälan upphävt ett

beslut i barn- och utbildningsnämnden som gällde bidraget

till de kooperativa förskolorna. Länsrätten anser att det före-

ligger en oskälig skillnad mellan ersättningsnivån till kommu-

nala respektive kooperativa förskolor. Kommunen har över-

klagat länsrättens beslut.

Resultatet för barnomsorgen är -293 tkr. Familjedaghem

och förskola redovisar underskott med 970 tkr respektive 650

tkr,  medan  fritidshem och kooperativa förskolor redovisar

överskott med 1 170 tkr respektive 240 tkr. 

Antalet barn i familjedaghemmen minskar med 20 pro-

cent. Två omständigheter orsakar det stora underskottet. Pla-

ceringstiden ökar med en timme per barn och vecka, vilket

motsvarar 500 tkr. Löneökningar för dagbarnvårdare under

1999 gav kostnader över budget med ca fyra procent. Försko-

lans underskott  beror främst på inrättandet av två nya avdel-

ningar, vilka inte har varit finansierade fullt ut under 2000. 

Fritidshemmens överskott beror på att personalstyrkan

inte har utökats i samma omfattning som inskrivningen av

barn. Kooperativens överskott beror på att andelen fri-

tidshemsbarn har blivit större. Den kommunala ersättningen

för fritidshemsbarn är lägre.

Kostnaderna för barnomsorgen har ökat med totalt  31 tkr

mellan åren 1999 och 2000. Antalet barn minskar däremot

med tre procent inom perioden. Kostnaden per barn har såle-

des ökat under året.

GRUNDSKOLA

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 2 079 1 166 1 523

Kostnader -89 571 -85 171 -77 242

Resultat -87 492 -84 005 -75 719

Kommunbidrag 86 132 84 174 75 961

Förändring eget kapital -1 360 169 242

Samtliga sexåringar skall ingå i integrerad verksamhet för sex-

och sjuåringar, barnskola. Utbildningen i grundskolan skall syfta

till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning

i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall ge

behörighet för fortsatt utbildning i gymnasieskolan.

Antalet elever i grundskolan har kulminerat under år

2000. Antalet barn i lägre åldrar minskar medan elevantalet i

de högre årskurserna fortsätter att öka ännu några år. En

genomgång av lokalsituationen har gjorts tillsammans med

fastighetsavdelningen. I Grebbestadskolan är trångboddheten

påtaglig och då en relativt stor inflyttning sker till Grebbestad

är det svårt att förutse lokalbehovet. Nämnden har fattat

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄNNDEN
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beslut om utbyggnad av Hamburgsundskolan med två klass-

rum. Byggnationen sker under våren 2001 och därmed är

lokalbehovet i Hamburgsund tillgodosett.

Inom grundskolan finns två undervisningsgrupper för ele-

ver i behov av särskilt stöd. Den första startades hösten 1999 i

Tanumskolan och den andra hösten 2000 i Hamburgsunds-

kolan. 

Årets centralt planerade fortbildning har haft temat ”Kul-

tur - att engagera båda hjärnhalvorna i inlärningsprocessen”. I

övrigt har fortbildningen dominerats av IT i Skolan-projektet.

Alla skolor har deltagit med sammanlagt 68 pedagoger som

samtliga har blivit godkända vid examinationen. Fortbild-

ningen har givit påtagligt höjd datorkompetens hos elever och

pedagoger men även påvisat brister i utrustning och personel-

la resurser för underhåll av maskiner och nätverk. Under året

har en fortbildning i värdegrundsfrågor, Lions Quest, bedri-

vits för ca 30 mellanstadielärare. Lions club i Tanum har tagit

initiativ till och finansierat fortutbildningen.

Antalet barn med svårigheter ser ut att fortsätta öka. Barn-

och ungdomsstödet har under året engagerat ytterligare 50

procent talpedagogresurs. 

Friskolan, Sjöstjärneskolan på Resö, hade under vårtermi-

nen 15 elever från förskoleklass till år 5. Från läsåret

2000/2001 har friskolan för första gången, elever i samtliga år

från förskoleklass till år 6, sammanlagt 19 elever. 

Grundskolan redovisar ett underskott på 1 360 tkr. De

största budgetavvikelserna redovisas inom skolskjutsar me

-490 tkr, lokalvård och vaktmästeri -510 tkr samt pedago-

giskt materiel med  -230 tkr. Nettokostnaden per elev ökar

med 2,9 procent och antal elever ökar med 2,1 procent under

perioden. På grund av löneökningar och höjd lärartäthet ökar

kostnaderna för undervisning med sju procent per elev. Kost-

naden för  skolskjutsar ökar med tio procent och elevomsor-

gen med 19 procent. Lokalkostnaderna minskar med åtta pro-

cent eftersom hyrorna sänkts. 

Simskola har under sommaren bedrivits på sju platser i

kommunen. Sammanlagt har ca 320 elever i  åldrarna 6-10 år

fått simskoleundervisning. Särskild simundervisning har

under läsåret anordnats för elever i år 3 till 5 som ej haft till-

räckliga simkunskaper.

SÄRSKOLA

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 546 463 388

Kostnader -6 332 -5 299 -4 748

Resultat -5 786 -4 836 -4 360

Kommunbidrag 5 070 4 772 4 743

Förändring eget kapital -716 -64 383

Utbildningen i särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda

barn och ungdomar en individanpassad utbildning som så

långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan och

gymnasieskolan.

Under året har särskolan breddat sin verksamhet genom

att en kombinerad högstadie- gymnasiegrupp har etablerats

på Tanumskolan. Därmed finns det fem olika grupper inom

särskolan i Tanum, två i Ekdungeskolan samt en i vardera

Hedeskolan,  Brisen och Tanumskolan. 

Särskolan redovisar ett underskott på 716 tkr. Nettokost-

naden ökar med 950 tkr. Kostnaden per elev har varit oföränd-

rad jämfört med föregående år. Intäkterna ökar eftersom en

elev från annan kommun får sin undervisning i Tanum. Bud-

getavvikelsen orsakas av bl a  den nya gruppen på Tanumsko-

lan samt ökade skolskjutskostnader.

GYMNASIESKOLA

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 772 853 1 244

Kostnader -31 296 -29 789 -28 096

Resultat -30 524 -28 936 -26 852

Kommunbidrag 28 777 28 087 26 770

Förändring eget kapital -1 747 -849 -82

Gymnasieskolan skall ge utbildning som är avsedd för ungdo-

mar efter avslutad grundskoleutbildning. Utbildningen skall

leda till yrkesarbete och stimulera till eftergymnasiala studier.

Det individuella programmets huvudsyfte är att komplettera

elevernas utbildning för att möjliggöra en övergång till ett

nationellt program.
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Gymnasieskolan redovisar ett underskott på 1 747 tkr. Totalt

ökar kostnaderna mellan åren 1999 och 2000 med 3 634 kr

per elev i annan kommun. Förutom en allmän kostnadsök-

ning är en förklaring att Strömstads kommun under hösten

1999 har slopat den särskilda rabatt som Tanums kommun

tidigare har haft. 

Andelen ungdomar som söker till teoretiska utbildningar

fortsätter att minska. Under 2000 var det 34 procent av ele-

verna som läste på program med teoretisk inriktning. 1999

var det 35 procent som sökte till teoretiska utbildningar.

På det individuella programmet har 31 elever varit inskriv-

na under året jämfört med 24 året innan.

Antal ungdomar som inom tre år efter avslutad gymnasi-

eutbildning påbörjat eftergymnasial utbildning under 2000

var 47.

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 8 514 9 049 7 144

Kostnader -9 842 -10 639 -9 031

Resultat -1 328 -1 590 -1 887

Kommunbidrag 1 922 1 942 1 885

Förändring eget kapital 594 352 -2

Den kommunala vuxenutbildningen skall ge grundläggande-

och gymnasial vuxenutbildning. Inom samma organisation

skall också utbildning för vuxna som är utvecklingsstörda,

svenska för invandrare samt uppdragsutbildning bedrivas.

Vid utgången av år 2000 fanns ca 350 deltagare inskrivna

i gymnasial vuxenutbildning vilket är ett något lägre antal än

föregående år. Minskningen är dock inte så stor som det goda

arbetsmarknadsläget kunde ha gett anledning att förutse. En

förskjutning mot mer studiemotiverade och målinriktade del-

tagare kan skönjas. Genom samverkan med grannkommuner-

na, framför allt Strömstad och Sotenäs, har ett fortsatt mycket

brett kursutbud kunnat upprätthållas till rimliga kostnader.

Under år 2000 har Tanums kommun skapat ett nytt

centrum för det livslånga lärandet - Lärcentrum. Genom att

samla all kommunal kompetensutveckling för vuxna, organi-

satoriskt och lokalmässigt, har kommunen erhållit en ända-

målsenlig enhet för vuxenutbildning.

Fr o m januari 2000 har vuxenutbildningen av barn- och

utbildningsnämnden fått i uppdrag att skapa en organisation

för uppdragsutbildningen som kompletterar traditionell

reguljär utbildning. 

En första uppgift har varit, att tillsammans med berörda

parter som näringsliv, arbetsförmedling, lokala utbildningsan-

ordnare samt kommunens individ- och familjeomsorg, kart-

lägga de olika intressenternas behov av en kommunal upp-

dragsutbildning. Resultatet har blivit en organisation med tre

primära områden: företagsutbildning, arbetsmarknadsutbild-

ning samt utvecklingscentrum.

I september avslutades RIV-projektet (Regionalt Informa-

tions Vägnät). Inom projektet har en stor IT-mässa hållits på

Tanumstrand. Vissa  utbildningsinsatser har gjorts, biblioteket

har haft lördagsöppet och IT-materiel har tillförts kommu-

nen. Sammanfattningsvis måste man dock konstatera att pro-

jektet inte lyckades nå ut till näringslivet såsom planerats. Det

kunde heller inte bli det stöd för distansutbildningar som för-

väntades. Ekonomiskt innebär RIV-bokslutet att kommunen

inte får så stora intäkter som budgeterats utan får ta en större

del av kostnaderna som egeninsats.

Kommunala vuxenutbildningen redovisar ett överskott på

594 tkr.

MUSIKSKOLA

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 232 232 220

Kostnader -1 188 -955 -899

Resultat -956 -723 -679

Kommunbidrag 821 719 676

Förändring eget kapital -135 -4 -3

Musikskolan skall stimulera till ett ökat musikintresse och ge

en grund för fortsatt utvecklande av musikförmågan, indivi-

duellt eller i grupp. Undervisning har skett på samtliga skolor

i kommunen.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄNNDEN
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Under höstterminen har musikskolan deltagit i tjugotalet

konserter/föreställningar och avslutningar.

Musikskolan redovisar ett underskott på 135 tkr. 

Under år 2000 har nettokostnaderna uppgått till 956

tkr. Huvudsakliga orsaker till ökningen är något ökad perso-

naltäthet, höjda löner samt viss komplettering av pedagogiskt

materiel.

BIBLIOTEK/BARN- OCH UNGDOMSKULTUR

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 461 730 742

Kostnader -4 024 -4 111 -3 881

Resultat -3 563 -3 381 -3 139

Kommunbidrag 3 359 3 504 3 086

Förändring eget kapital -204 123 -53

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, informa-

tion, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i

övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.

Barn och unga skall få möjlighet att lära känna sin egen lokala

kultur och historia. De skall ges ökade möjligheter till kultu-

rupplevelser och utövande.

Biblioteksverksamheten består av huvudbibliotek i

Tanumshede och filialer i Bullaren, Fjällbacka och Ham-

burgsund. Huvudbibliotek och filialer hade ett sammanlagt

öppethållande på 48 timmar per vecka. Antalet utlånade

medier har ökat med fem procent till 72 201. Antalet besök i

biblioteken var 58 199, vilket är ungefär på samma nivå som

1999. Projektet lördagsöppet vid huvudbiblioteket avslutades

under våren. Under året har en tjänst som bibliotekschef

inrättats.

Det gångna året har till största delen präglats av planer-

ingsarbete inför den förestående förändring som inträder när

huvudbiblioteket får nya lokaler, modernare datasystem och

utökade öppettider. En gallring har skett av äldre medier för

att lämna plats för nyare.

Under hösten har ett arbete påbörjats med att ta fram för-

slag till biblioteksplan respektive barn- och ungdomskul-

turplan. Den senare skall göra det möjligt att söka bidrag från

regionen till kulturupplevelser för barn och unga. 

Biblioteket redovisar ett underskott på 204 tkr. Det orsa-

kas av ökade personalkostnader i form av löneökningar utöver

budget, retroaktiva löner och att anslag för vikarier har sak-

nats i budget.

INVESTERINGAR

Under året har barn- och utbildningsnämnden investerat för 1

065 tkr i inventarier och datorutrustning.

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN

Antalet elever i gymnasieskolan 2000 var 417. Elevantalet

kommer att öka de närmaste åren och kulminerar år 2006

med ca 580 elever. Mot bakgrund av de dramatiskt ökande

elevtalen i gymnasiet under de kommande åren förs diskussio-

ner inom ramen för RIS, Region I Samverkan, om etableran-

de av en gymnasiesamverkan mellan de sju nordligaste kom-

muner i Bohuslän samt Färgelanda. Tre olika alternativa sam-

verkansformer diskuteras, samverkansavtal, gemensam nämnd

och kommunalförbund.

I april 2001 invigs ”Kulturhuset Futura” med verksamhe-

terna  huvudbibliotek, lärcentrum samt teatersalong. Bibliote-

ket nyöppnas med utökad personalstyrka och nytt biblioteks-

datasystem.

En bred satsning på insatser för förbättrad arbetsmiljö

kommer att påbörjas. Den planeras innehålla utbildning,

hälsoprofilundersökningar, friskvårdsinsatser m m. Årets fort-

bildningsinsatser planeras i anslutning till Folkhälsoinstitutets

satsning på motion och friskvård under parollen ”Sätt Sverige

i rörelse”.

Mot bakgrund av det minskande elevtalet i grundskolan

har en utredning om upptagningsområden initierats. Utred-

ningen skall presenteras för barn- och utbildningsnämnden

juni 2001.

Den 1 januari 2002 har kommunerna möjlighet att införa

maxtaxa inom barnomsorgen och föräldralediga får rätt att

behålla sin barnomsorgsplats 15 timmar per vecka. Den 1

januari 2003 införs allmän förskola för 4- och 5-åringar. Den

blir frivillig för barnen men obligatorisk för kommunen att

anordna. Arbetet att förbereda dessa förändringar måste star-

tas omgående.
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FAKTARUTA

Belopp i kr 2000 1999 1998

Administration, % av Bun totalt 2,6% 2,4% 2,3%

BARNOMSORGEN

Förskola

Antal platser 153 124

Bruttokostnad/plats 85 765 87 952

Nettokostnad/plats 72 516 75 085

Fritidshem

Antal platser 239 206

Bruttokostnad/plats 38 617 36 948

Nettokostnad/plats 29 065 27 444

Familjedaghem

Antal platser 285 357 399

Bruttokostnad/plats 47 792 43 426 37 644

Nettokostnad/plats 35 108 31 429 27 087

Kooperativ

Antal platser 96 110 123

Nettokostnad/plats 39 325 40 652 37 182

GRUNDSKOLAN/FÖRSKOLEKLASSEN

Antal elever 1 713 1 678 1 485

Nettokostnad/elev 49 486 48 089 47 806

SÄRSKOLAN

Antal elever 24 20 20

Nettokostnad/elev 241 080 241 785 218 006

Belopp i kr 2000 1999 1998

GYMNASIESKOLAN, ANNAN KOMMUN

Antal elever 386 390 403

Nettokostnad/elev 75 100 71 465 66 436

TANUMS GYMNASIESKOLA

Antal elever 31 24 24

Nettokostnad/elev 68 104 67 365 24 052

VUXENUTBILDNINGEN

Antal heltidsstuderande 145 189 230

Nettokostnad/elev 9 155 8 413 8 205

MUSIKSKOLAN

Antal elever 264 266 259

Nettokostnad/elev 3 619 2 722 2 623

SIMSKOLAN

Antal elever 320 387 353

Kostnad/barn 351 295 317

Kostnad/barn och dag 17,6 14,7 15,9

BIBLIOTEKEN

Öppethållande timmar/vecka 48 51 51

Antal besökare 58 199 58 907 51 692

Antal medialån 72 201 68 526 71 612

Antal medialån/invånare 5,9 5,7 5,9

Antal elever och antal platser avser ett genomsnitt under året.

Personal 2000

Antal anställda 400

Andel deltidsanställning 33%

Andel kvinnor 80%

Grundskola 18%

Gymnasienivå 28%

Högskola, universitet 54%

0–29 år, 9%

30–49 år,
53%

50–59 år,
36%

60– år, 2%

Utbildning Åldersstruktur



KAPITELRUBRIK

60

Omsorgsnämnden

Ordförande:
John-Rune Forsberg (m)

Förvaltningschef:
Eeva-Riitta Leppänen

ADMINISTRATION

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 291 326 308

Kostnader -3 729 -3 690 -3 382

Resultat -3 438 -3 364 -3 074

Kommunbidrag 3 582 3 536 3 314

Förändring eget kapital 144 172 240

Administrationen svarar för utveckling, uppföljning, utvär-

dering och förvaltningsledning av den sociala verksamheten.

Administrationen redovisar ett överskott på 144 tkr gente-

mot ram. Överskottet beror på vakanta tjänster. 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 617 1266 2459

Kostnader -17 789 -16 482 -17 245

Resultat -17 172 -15 216 -14 786

Kommunbidrag 15 039 14 905 13 667

Förändring eget kapital -2 133 -311 -1 119

Individ- och familjeomsorgens underskott är 2 133 tkr. Net-

tokostnaden har ökat med 1 956 tkr jämfört med föregående

år. Detta beror på att intäkterna har minskat för flyktingverk-

samheten och att behovet av dyra institutionsliknande platser

har ökat. För att motverka denna kostnadsökning har medve-

ten satsning på hemmaplanslösningar skett. 

Belopp i tkr 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Verksamhetens intäkter 40 210 39 354 35 363 35 316 38 371 42 319

Verksamhetens kostnader -198 899 -186 003 -165 183 -161 180 -163 249 -152 473

Kapitalkostnad -1 251 -1 076 -1 139 -1 180 -1 149 -1 069

Verksamhetsresultat -159 940 -147 725 -130 959 -127 044 -126 027 -111 223

Finansiella poster 47 91 89 113 553 684

Resultat -159 893 -147 634 -130 870 -126 931 -125 474 -110 539

Kommunbidrag 155 683 143 916 128 497 121 161 114 583 109 000

Förändring eget kapital -4 210 -3 718 -2 373 -5 770 -10 891 -1 539

Justering 1 761* 10 422 1 218 1 130 944 875

Balanserat resultat -5 449 -3 000 -9 704 -8 549 -3 909 6 038

Bruttoinvesteringar 563 942 343 989 614 818

Personalkostnader 128 714 119 824 99 774 96 786 97 246 89 602

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid sammanträde den 23 april 2001.

Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 4 210 tkr. Intäkterna ökar med ca 850 tkr jämfört med 1999. Detta beror

främst på ökat antal personliga assistenter för handikappade och därmed ökad ersättning från försäkringskassan. 

Kostnaderna är 12 898 tkr högre 2000 jämfört med 1999. Kostnadsökningen beror på ökade lokalkostnader inom särskilt

boende, löneökningar, ökade personalkostnader för personliga assistenter, helårseffekt på en nybyggd gruppbostad inom LSS-

enheten samt fler institutionsplaceringar av barn- och ungdom. Efter justering med 1 761 tkr är omsorgsnämndens balanse-

rade resultat - 5 449 tkr.
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Socialbidragskostnaden har minskat med ca 100 tkr år

2000 till 5 269 tkr. Antalet hushåll som fått socialbidrag

minskade med tio. Antalet personer med socialbidrag i mer än

12 månader ökade under 1999 men har under 2000 minskat

från 45 till 27. 

Försörjningsstödsärenden fördelat på 

hjälpbehovets längd i tid

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Bidragskostnad 5 269 5 378 5 403

Antal ärenden

1- 2 månader 123 78 149

3- 6 månader 61 82 80

7- 12 månader 56 90 87

Totalt 240 250 316

Antal hushåll med socialbidrag under 3-12 månader eller fler

minskade med 55 beroende på förändrad försörjning. Hushåll

med socialbidrag under 1-2 månader ökade med 45. När det

gäller kortare ärenden har det ofta varit frågan om större skul-

der: el-, hyres-, tandvårds- eller barnomsorgsskulder där

månadsutbetalningen har blivit hög. Antalet bidragsmånader

har sjunkit från ca 1 410 till 1 061.

Samarbetet med arbetsförmedlingen, psykiatrin och för-

säkringskassan avseende arbetslösa och långtidssjukskrivna har

fortsatt under 2000. Det har genomförts en kartläggning av

arbetslösa personer som varit sjukskrivna mer än sex månader

och som är aktuella hos fler än en myndighet. Ett tvärsektori-

ellt team har startats för att minska antalet hushåll som har

socialbidrag och för att effektivisera handläggningen av

gemensamma ärenden. 

Placeringskostnaderna för 2000 var totalt 5 156 tkr, vilket

är 860 tkr mer än 1999. Kostnaderna för placering av vuxna

var 651 tkr och omfattade tio personer under totalt 524 dygn.

Ökningen förklaras med ansökningar från fler motiverade

personer och två tvångsplaceringar enligt LVM. 

Kostnaderna för vård och behandling av barn- och ungdo-

mar var 5 105 tkr och omfattade 21 personer under totalt

6 003 dygn. Jämfört med 1999 har kostnaden ökat med 880

tkr, vilket beror på 253 fler och dyrare placeringsdygn på

institutioner. Placering av barn och ungdomar sker i två for-

mer, på institutioner respektive familjehem. De flesta av årets

tio familjehemsplaceringar är s k uppväxtplaceringar och

beror på föräldrarnas bristande omsorgsförmåga. Institutions-

placeringarna, som utgjorde fem personer, har syftat till att

säkra skolgången och/eller skydda mot drogmissbruk. Målet

är att dessa placeringar skall kunna övergå till hemmaplanslös-

ningar eller familjehemsplaceringar. För närvarande finns det

fem barn i hemmaplanslösningar.

Antalet ärenden med kontaktperson/kontaktfamilj eller

annan typ av öppenvård var 45, vilket är en ökning med elva

ärenden. Kostnaderna har ökat med 409 tkr, vilket förklaras

av volymökning och insatsernas ökade omfattning.

Handläggning av flyktingärenden administreras av indi-

vid- och familjeomsorgen. Under 2000 har kommunen inte

mottagit några nya flyktingar. Kostnaderna har minskat med

813 tkr. Orsaken är att antalet flyktingar, som kommunen har

betalningsansvar för, har minskat till 14 personer 2000. 

Bostadssituation i Tanum har förändrats. Antalet lediga

lägenheter har minskat och större krav ställs på hyresgästernas

skötsamhet. Tolerans mot personer med aktivt missbruk och

övrig social problematik minskar. Ett tiotal personer har fått

bistånd i form av hotellboende eller campingstuga under året.

LSS-ENHETEN

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 5 860 4 759 3 843

Kostnader -27 869 -25 607 -22 198

Resultat -22 009 -20 848 -18 355

Kommunbidrag 21 729 19 480 16 889

Förändring eget kapital -280 -1 368 -1 466

Intäkterna har ökat med 1 101 tkr och kostnaderna med

2 262 tkr jämfört med 1999. Detta beror främst på ökat antal

LASS/LSS- timmar. Totalt redovisar LSS-enheten ett

underskott på -280 tkr

De som har rätt till stöd enligt Lagen om särskilt stöd och

service (LSS) och Socialtjänstlagen(SoL) ska i den egna kom-

munen erbjudas den service, stöd och hjälp som erfordras för
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att den enskilde ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat

och självständigt liv. Under 2000 fick ca 70 personer stöd och

hjälp från LSS-enheten utifrån LSS och SoL.

Kostnaden för korttidsboendet för utvecklingsstörda

”Annies hus” var ca 1 400 tkr under 2000. Denna verksamhet

gör ett underskott mot budget med ca 450 tkr vilket beror på

akuta behov av avlastning som inneburit utvidgat öppethål-

lande. En översyn av verksamheten har gjorts under hösten

2000.

Omsorgsnämnden köper platser av andra huvudmän avse-

ende funktionshindrade, psykiskt sjuka och elevhemsplatser.

Totalt köptes tio platser inkl dagcenter för 7 151 tkr under

2000. Detta är en minskning med två platser jämfört med

1999. Kostnaden har minskat med ca 1 400 tkr. Förändring-

en har möjliggjorts genom utökat antal gruppbostadsplatser

för utvecklingsstörda. 

Kostnaderna för gruppbostad är ca 1 000 tkr högre jäm-

fört med 1999. Detta förklaras av att en nybyggd gruppbostad

får helårseffekt 2000.

Boendestödets verksamhet har utvecklats genom att det

har gjorts en sammanslagning av de två personalgrupper som

ger stöd till människor med psykiska funktionshinder. Verk-

samheten har fått en gemensamhetslägenhet vilket ger möjlig-

het till social samvaro och stöd även på kvällar och helger. Per-

sonalens arbetsmiljö har förbättrats avsevärt då man fått till-

gång till kök, personalrum m m. Verksamhetens utveckling

innebär också att kommunen inte behöver köpa platser för

vård och omsorg av personer med psykiska funktionshinder. 

En ny handikapplan har tagits fram under året i samarbete

med kommunala handikapprådet. 

Familjer med funktionshindrade barn erbjuds avlastning i

form av stödfamiljer eller korttidsboende på helger och

semestrar. Familjer har även fått avlösarservice i hemmet.

Vidare har barn och ungdomar beviljats ledsagarservice som

ger möjlighet till egna aktiviteter men också avlastning för

familjen. Två barn med mycket svåra funktionshinder har

också fått personlig assistans enligt LASS, vilket innebär att

föräldrarna själva kan välja att vara assistenter för sitt barn

eller anställa någon.

Tio till tolv personer hade under 2000 behov av anpassad

sysselsättning eller arbetsmarknadsåtgärder vilket tillgodosetts

genom samverkstan.

ÄLDREOMSORG

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 16 112 16 786 13 233

Kostnader -133 387 -124 822 -107 737

Resultat -117 275 -108 036 -94 504

Kommunbidrag 115 333 105 915 94 627

Förändring eget kapital -1 942 -2 121 123

Äldreomsorgen tillhandahåller särskilda boenden, omsorg i de

egna hemmen, färdtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård och

rehabilitering.

Intäkterna minskar med ca 670 tkr jämfört med 1999.

Minskningen förklaras främst av engångsintäkter 1999 i sam-

band med skatteväxling av hemsjukvård och rehabilitering.

Kostnaderna för äldreomsorgen ökar med 8 565 tkr jämfört

med 1999. Ökningen består främst av löneökningar 4 858

tkr, högre hyror 2 460 tkr inom särskilt boende samt ökade

kostnader för bemanningsföretag 600 tkr som en följd av brist

på sjuksköterskor. Äldreomsorgens resultat är -1 942 tkr

223 platser har utnyttjats på särskilda boenden som finns

på sex orter. Tolv av dessa platser utgör en rehabavdelning

som har haft 83 inskrivningar. Dagverksamhet har erbjudits

till både omsorgstagare och allmänhet i anslutning till det

särskilda boendet. Sjukvård har tillhandahållits av sjuksköters-

kor på särskilda boenden och till 168 patienter i hemsjukvår-

den.

För särskilda boende har omsorgsnämnden antagit bl a

följande mål för år 2000:

”De boende skall ges behovsanpassad omvårdnad,

sjukvård samt service. Stimulans av vårdtagarnas egna resurser

genom aktivitet och rehabilitering skall bidra till välbefinnan-

de”. Under 2000 har en del avdelningar ej kunnat leva upp till

målet på grund av otillräckliga personalresurser. Särskilt boen-

de skall vara så likt ett ”vanligt boende” som möjligt. Under

våren 2000 iordningställdes de sista avdelningarna. 

Kostnaderna för hemtjänsten har minskat med ca 400 tkr

jämfört med 1999. Detta beror på minskat antal hemtjänst-
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timmar med ca 6 700 timmar till 61 500. Däremot har anta-

let hemtjänsttagare ökat med sex ärenden och personer som

har trygghetslarm med 28. 

Omsorgsnämnden hade för 2000 antagit bl a följande mål

avseende hemtjänsten:

”Hemtjänsten skall målmedvetet satsa på att stimulera vår-

dtagarens egna resurser samt arbeta på ett sådant sätt att ohäl-

sa förebyggs”. Under 2000 har alla omsorgstagare fått indivi-

duellt anpassade arbetsplaner som syftar till att tillvarata de

egna resurserna. Det har inte uppstått ohälsa, undernäring,

trycksår m m p g a brister inom hemtjänsten.

Färdtjänst har beviljats till 672 personer. Ett nytt avtal

avseende färdtjänst har slutits under 2000.

KÖKS-ENHETEN

Belopp i tkr 2000 1999 1998

Intäkter 17 378 16 308 15 609

Kostnader -17 379 -16 478 -15 760

Resultat 1 -170 -151

Kommunbidrag - 80 -

Förändring eget kapital 1 -90 -151

Intäkter och kostnader har ökat vilket beror på ökat antal

måltider inom skola och äldreomsorg. 

Köksenheten har serverat skolluncher till i genomsnitt

1 801 elever, en ökning med 64 jämfört med 1999. Vidare har

eftermiddagsmål serverats till 60 elever vilket är en minskning

med tre jämfört med 1999. Två tillagningskök och fem mot-

tagningskök har öppet 178 dagar om året. Dessutom har mål-

tider levererats till två kooperativ.

För äldreomsorgen finns det fyra tillagningskök och ett

mottagningskök som har öppet 365 dagar om året. De tillagar

frukost, lunch, kvällsmat och kaffe på för- och eftermiddag

för i genomsnitt 223 omsorgstagare per dag i särskilt boende.

Antal portioner till matdistribution var 105 per dag, vilket är

en ökning med 23 portioner jämfört med 1999. Dessutom

serveras det 33 luncher per dag till externa gäster. Detta är en

minskning med sex portioner per dag jämfört med 1999.

Under 2000 har ökade krav på alternativ till kötträtter

framförts, för att möta dessa önskemål erbjuds det dagligen en

alternativ rätt i de två högstadieskolorna. Tanumsskolans kök

och Hamburgsundsskolans kök har under 2000 blivit KRAV

certifierade.

INVESTERINGAR

Under 2000 har omsorgsnämnden gjort investeringar för 563

tkr. Investeringarna avser inventarier på nyrenoverade äldre-

boenden 120 tkr, arbetstekniska hjälpmedel i äldreomsorgen

130 tkr, inventarier i nya lokaler för Hälso- och sjukvård 113

tkr, mattransporter 87 tkr och verksamhetssystem för IFO 

65 tkr.

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN

Dyra institutionsplaceringar ökar inom vård och behandling

av barn samt vuxna. För att motverka denna kostnadsökning

kommer man att medvetet satsa på hemmaplanslösningar. 

600 tkr skall användas till förebyggande arbete mot dro-

ganvändning bland ungdomar. Medlen kommer att användas

till konkreta aktiviteter som har större dragningskraft än dro-

ger och en kartläggning av det förebyggande arbete som redan

idag görs i olika verksamheter.

Befolkningsprognoserna visar att åldersgruppen 80-w ökar

i genomsnitt med ca 2,7 procent per år fram till 2003. Volym-

minskningen i hemtjänsten som redovisas år 2000 bedöms

vara tillfällig, ökningen av trygghetslarm samt matdistribution

talar för detta.

Våren 2001 startar dagverksamhet i Kalkåslidens lokaler

för dementa i eget boende. Syftet är bl a att avlasta anhöriga

som tar ett stort ansvar för vården i hemmet. Under hösten

kommer en liknande verksamhet starta i Tanumshede.

För att förbättra äldreomsorgens möjligheter att rekrytera

personal prövas under 2001 - 2002 att bemanna en avdelning

enligt tre- skiftsmodell. Detta ökar möjligheterna till större

tjänstgöringsgrader för personalen samt skapar en bättre kon-

tinuitet i vården.

Under 2001 kommer områdescheferna inom äldreomsorg

att avlastas genom att all färdtjänsthandläggning samordnas

på en nyinrättad handläggartjänst. Syftet med förändringen

förutom avlastningen är att förbättra rutinerna för färdtjänst-

handläggningen.
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FAKTARUTA

Belopp i tkr 2000 1999 1998

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Socialbidrag

Antal hushåll 240 250 316

Kostnad/hushåll 21 956 21 727 17 098

Placering barn

Placering i antal dygn 6 003 5840 6 000

Total kostnad 4 504 808 3725000 3 810 000

Kostnad/dygn 750 638 635

Placering vuxna

Placering i antal dygn 524 499 255

Total kostnad 651 374 570 000 422 000

Kostnad/dygn 1 243 1 142 1 655

LSS-ENHET

Gruppboende

Antal utnyttjade platser 11 9 5

Bruttokostnad/plats 532 492 515 993 550 040

Nettokostnad/plats 495 975 490 528 532 402

Dagcentral

Antal platser 13 13 11

Bruttokostnad/plats 178 469 165 092 185 218

Nettokostnad/plats 161 845 145 015 162 259

Belopp i tkr 2000 1999 1998

ÄLDREOMSORG

Särskilda boenden

Antal utnyttjade platser 223 221 229

Bruttokostnad/plats 424 205 390 297 356 636

Nettokostnad/plats 373 164 339 489 310 394

Färdtjänst

Antal personer med 
färdtjänst 31 dec 672 693 711

Bruttokostnad/färdtjänst-
berättigad 3 216 3 460 2 988

Nettokostnad/färdtjäns-
tberättigad 2 919 2 926 2 540

Hemtjänst
Antal personer med trygghets-
larm 31 dec 210 182 167

Antal personer med 

hemtjänst 31 dec 190 184 183

Antal hemtjänsttimmar 61 479 68 216 70 233

Bruttokostnad/hemtjänsttimme 290 261 237

Nettokostnad/hemtjänsttimme 263 237 222

Övriga luncher/dag äldreomsorg 33 39 19

KÖK

Skolluncher/dag 1 801 1 737 1 625

Eftermiddagsmål/dag skola 60 63 42

Matdistrubition/dag äldreomsorg 105 82 89

Måltider särskilt boende/dag 223 221 229

Personal 2000

Antal anställda 547

Andel deltidsanställning 79%

Andel kvinnor 96%

Utbildning Åldersstruktur

Grundskola 30%

Gymnasienivå 55%

Högskola, universitet 15% 0–29 år, 8%

30–49 år, 54%

50–59 år, 32%

60– år, 6%
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Kommunrevisionen

Ordförande:
Berit Carlsson ( c)

Revisionskonsult:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

ÅRETS VERKSAMHET

Den kommunala revisionen kan delas in i två huvudområden:

• Redovisningsrevision

• Förvaltnings- och miljörevision

Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om

god redovisningssed tillämpas, om räkenskaperna är rättvisan-

de samt om kontrollen av förmögenhetsskyddet är tillräckligt.

Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om kommun-

fullmäktiges beslut efterlevs och om verksamheten, inom bud-

getramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska

målen. Inför varje räkenskapsår görs en riskanalys som ligger

till grund för vilka granskningsinsatser som skall göras. Resul-

tatet av granskningarna har sammanfattats i rapporter.

Under året har följande förvaltningsrevisionella projekt

rapporterats:

• Skolverkets tillsyn

• EU-projekten

• Medicinsk säkerhet

Inom kommunrevisionen har en väsentlig del av diskussioner-

na och inriktningen på revisionen förts kring frågor om intern

kontroll samt kommunala styrprinciper och rutiner. Dessa

principer, rutiner och ambitioner är tillsammans med en

motiverad organisation grunden för en effektiv intern kon-

troll. Ett viktigt nytt inslag på vägen till en god intern kontroll

är det under året införda reglementet för intern kontroll där

det anges att nämnderna själva ansvarar för en löpande upp-

följning av väsentliga rutiner och processer. Kommunrevisio-

nens uppgift är att granska att nämnderna löpande underhål-

ler, testar samt bevakar sin interna kontroll. Detta bidrar till

att lagstiftarens mål med en stärkt kommunal revision kan

uppnås.

Belopp i tkr 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Intäkter - - - - - -

Kostnader -340 -712 -648 -604 -292 -288

Kapitalkostnader

Verksamhetsesultat -340 -712 -648 -604 -292 -288

Finansiella poster 2 2 -23 20 21 28

Resultat -338 -710 -671 -584 -271 -260

Kommunbidrag 407 406 400 421 422 418

Förändring eget kapital 69 -304 -271 -163 151 158

Justering - 267 - - - -

Balanserat resultat 69 - 37 308 471 320

Personalkostnader 23 36 28 33 47 29

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid sammanträde den 23 april 2001.
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Ordförande:
Clas-Åke Sörkvist (c)

Verkställande direktör:
Ulf Ericsson

ÅRETS VERKSAMHET
Hyresintäkter
Hyresintäkterna uppgick till 25 163 tkr, en ökning med 5 108

tkr jämfört med 1999. Ökningen beror bl a på förbättrad

uthyrning vilket ökat med intäkterna 3 133 tkr. Den ökade

uthyrningen har dock inneburit att hyresrabatterna ökat med

376 tkr. Övrig intäktsökning beror på att antalet lägenheter

ökat genom köpet av Kullen området i Fjällbacka. Hyrorna

har hållits oförändrade under år 2000.

Uthyrning
Antalet outhyrda lägenheter har minskat från 65 lägenheter i

december 1999 till 26 lägenheter i december 2000. Vakansgra-

den har också påverkats av att 22 lägenheter på Höjden i

Tanumshede byggts om till skol- och bibliotekslokaler. I

genomsnitt var vakansgraden 4,6 procent, under 2000. Av de

lediga lägenheterna finns ca 20 i Tanumshede medan det i

Grebbestad och Fjällbacka är kö till lägenheterna.

Belopp i tkr 2000 1999 1998 1997 1996

RESULTATRÄKNING

Intäkter 25 316 20 250 20 698 24 677 24 899

Kostnader -17 407 -14 503 -14 655 -29 471 -17 001

Avskrivningar -2 498 -2 470 -2 316 -2 595 -

Rörelseresultat 5 411 3 277 3 727 -7 389 5 478

Finansiella poster -5 788 -7 121 -7 664 -9 449 -9 676

Extraordinära poster - -30 000 - 12 176 -

Årets resultat -377 -33 844 -3 937 -4 662 -4 198

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar 115 677 101 607 132 866 162 182 176 444

Omsättningstillgångar 46 598 65 670 37 539 27 929 27 680

Summa tillgångar 162 275 167 277 170 405 190 111 204 124

Eget kapital 14 623 15 000 19 880 19 880 18 249

Långfristiga skulder 126 841 146 159 144 656 156 285 176 974

Kortfristiga skulder 20 811 6 118 5 869 13 946 8 901

Summa eget kapital och skulder 162 275 167 277 170 405 190 111 204 124

Bruttoinvesteringar 23 338 1 212 - 606 178 258

Personalkostnader 263 175 181 154 2 778

Tanums Bostäder AB

Årets resultat uppgår till -377 tkr som är 3 467 tkr bättre än fjolårets resultat, justerat med engångsposter. Uthyrningssitua-

tionen har förbättrats under året. I genomsnitt uppgick vakansgraden till 4,6 procent att jämföra med 15,5 procent under

1999. Driftkostnaden har ökat främst beroende på ökade oljepriser och omfattande underhållsåtgärder. Finansnettot har

förbättrats både beroende på lägre räntekostnader och genom att kommunen övertagit betalningsansvaret för lån på 42 mkr.
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Driftkostnader
Driftkostnaderna har ökat med 1 865 tkr. Av ökningen beror

1 031 tkr på ökade uppvärmningskostnader främst till följd av

högre oljepris samt 581 tkr avseende ökade kostnader för fas-

tighetsskötsel. 

Underhåll
Underhållskostnaden uppgick till 2 982 tkr, en ökning med

520 tkr jämfört med 1999. Av underhållskostnaden avsåg

1 558 tkr lägenhetsunderhåll, främst renoveringar vid omflytt-

ning. Det planerade underhållet uppgick till 1 424 tkr. Större

åtgärder har varit utvändig målning av fastigheter i Fjällbacka

och Grebbestad. Den genomsnittliga underhållskostnaden, per

uthyrningsbar kvadratmeter, var 66 kronor.

Finansnetto
Finansnettot har förbättrats med 1 334 tkr beroende på sänkta

räntekostnader, däremot har både räntebidragen och räntein-

täkterna minskat. Räntekostnaderna har minskat med 2 679

tkr, Räntebidragen har minskat från 1 575 tkr till 523 tkr.

Låneskuld
Bolagets låneskuld uppgick i bokslutet till 127 141 tkr.

Låneskulden har minskat med 19 318 tkr sedan föregående år.

Likviditet
Bolaget utnyttjade krediten på koncernkontot med 13 430 tkr

vid bokslutstillfället.

Fastighetsbestånd
Tanums Bostäders fastighetsbestånd utgjordes vid årsskiftet av

573 lägenheter. I januari 2000 köpte Tanums Bostäder 69

lägenheter på bostadsområdet Kullen i Fjällbacka. Under året

har en hyresfastighet med 22 lägenheter på Höjden i

Tanumshede förvärvats av kommunen som har byggt om fas-

tigheten till skol- och bibliotekslokaler. Av lägenheterna är 292

belägna i Tanumshede, 149 i Fjällbacka, 95 i Grebbestad och

36 i Östad. Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till 45

113 kvadratmeter.

Av lägenhetsbeståndet är 208 lägenheter byggda före 1970.

Bolaget har beslutat om en renoveringsplan som omfattar ca

160 tomma lägenheter. Under året har renovering/ombyggnad

påbörjats av 22 lägenheter i Fjällbacka.

Hyresgäster
Hyresgästerna består av tre större grupper, ungdomar under 30

år, personer över 70 år samt ensamstående. Gruppen äldre över

70 år utgör 32 procent av hyresgästerna. Av det totala hyres-

gästerna är 18 procent över 80 år.

Nyinflyttning och omflyttning har skett i 146 lägenheter

(25 procent) under året, vilket är något lägre än under 1999.

Försäljning
Kommunstyrelsen uppdrog under våren till bolagets ledning

att försöka sälja bolaget eller dess fastigheter. Försöken att sälja

fastigheterna lyckades inte. Kommunen, som ägare till bolaget,

har beslutat att avsluta försäljningsförsöken. Kommunen har

vidare beslutat att ta ett långsiktigt ägaransvar för bolaget.

INVESTERINGAR
Investeringarna under året uppgick till 23 338 tkr varav

20 250 tkr avser köp av Kullenområdet i Fjällbacka. Renover-

ing/ombyggnad av 22 lägenheter i Fjällbacka har börjats.

Totalt är renoveringen budgeterad till 7 400 tkr varav 2 271

tkr bokförts under år 2000. 

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN
Genom att kommunen kommer att kvarstå som långsiktig ägare

till Tanums Bostäder AB ges förutsättningar för bolaget att arbe-

ta långsiktig och genomföra åtgärder som först på längre sikt ger

effekt i form av lägre kostnader, förbättrad uthyrning etc.

Kommunen kommer som ägare till Tanums Bostäder att

göra en översyn av bolagsordning och ägardirektiv för att ge

bolaget bra förutsättningar att kunna agera på bostadsmarkna-

den. Bolaget arbetar med åtgärder som ska sänka kostnadsni-

vån och öka servicen till hyresgästerna.

Renoveringen av lägenheterna i Fjällbacka slutförs under

våren 2001. Planering pågår för ombyggnad/renovering av 36

lägenheter på området Bocken i Grebbestad.

Efter att hyran hållits oförändrad under en treårsperiod höj-

des den med i genomsnitt 1,3 procent för 2001. Konjunkturav-

mattningen gör att efterfrågan på hyreslägenheter kan komma

att minska.
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Bokslut 1997 Bokslut 1996 Bokslut 1995 Bokslut 1994 Bokslut 1993 Bokslut 1992 Bokslut 1991

102 736 102 326 92 551 92 848 75 156 71 222 69 824

-398 814 -393 229 -363 461 -358 556 -339 656 -341 653 -291 919

-25 100 -22 293 -16 917 -16 198 -15 065 -12 423 -9 709

-321 178 -313 196 -287 827 -281 906 -279 565 -282 854 -231 804

312 529 299 287 293 077 290 013 282 649 302 836 229 183

-14 087 -11 131 -5 812 -5 662 -6 537 -7 804 -924

-22 736 -25 040 -562 2 445 -3 453 12 178 -3 545

-12 176 - - - - - -

-34 912 -25 040 -562 2 445 -3 453 12 178 -3 545

508 485 499 926 376 637 346 543 333 994 316 674 261 544

22 263 19 516 25 652 22 211 24 029 40 032 37 335

24 611 38 136 48 377 78 087 47 761 3 097 32 439

46 874 57 652 74 029 100 298 71 790 43 129 69 774

555 359 557 578 450 666 446 841 405 784 359 803 331 318

118 575 146 883 147 445 152 821 156 274 144 096 147 641

- -3 269 - -7 822 - - -

-34 912 -25 039 -562 2 446 -3 453 12 178 -3 545

83 663 118 575 146 883 147 445 152 821 156 274 144 096

241 872 233 247 128 020 121 006 126 828 88 308 70 153

144 822 125 305 112 017 101 742 86 442 79 277 68 228

85 001 80 451 63 745 76 647 39 692 35 944 48 841

471 695 439 003 303 782 299 395 252 962 203 529 187 222

555 359 557 578 450 666 446 841 405 784 359 803 331 318

102,8% 104,6% 98,2% 97,2% 98,9% 93,4% 101,1%

15,1% 21,3% 32,6% 33,0% 37,7% 43,4% 43,5%

38 722 156 359 48 909 26 837 38 200 92 719 98 907

12 152 12 216 12 306 12 362 12 443 12 366 12 203

20,96 20,96 20,77 20,77 20,70 20,70 17,00


