
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.

Kommunfullmäktiges sammansättning bestäms av medbor-

garna i Tanum genom allmänna val. Fullmäktige leds av ett

presidium 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 verksam-

het som fullmäktige fastslagit. Och det ska ske inom de eko-

nomiska ramar som fullmäktige angivit. Nämnderna är också

skyldiga att se till att verksamheten  bedrivs på ett ändamål-

senligt 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 ......................................................................

KOMMUN-
FULLMÄKTIGE

Valberedning

Valnämnd

Revisorer

Överförmyndare

Kommunstyrelse Miljö- och 
byggnadsnämnd

Barn- och 
utbildningsnämnd

Teknisk nämnd Kultur- och 
fritidsnämnd

Omsorgsnämnd
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KOMMUNENS ORGANISATION



Kommunstyrelsens ordförande 
har ordet
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2001 var ett bra år för Tanums kommun och för näringslivet
i kommunen. Sysselsättningen och orderingången var hög
hos såväl tjänste- som producerande företag och flera företag
anställde nya medarbetare. I november månad beslutade
dock Telia, att avveckla Tanum teleport, vilket innebär att 25
anställda med hög teknisk utbildning inte längre kommer att
ha Telia som arbetsgivare. Kommunen har genom olika nät-
verk skapat ett antal kontakter för att hjälpa till med fortsatt
verksamhet på Tanums teleport. 

Den kinesiske affärsmannen, Jingchung Lee, har etable-
rat sig i kommunen. Lee har diskuterat med kommunen om
planer på omfattande investerings genom etablering av ett
köpcentrum i närheten av E 6 i Tanumshede.

Kommunens ekonomiska resultatet för 2001 visar på ett
plusresultat med 3,6 mkr. Större skatteintäkter än budgeterat
”räddar” årsresultatet. I kommunen praktiseras en ”solida-
risk” budgetdisciplin vilket ger möjligheter för en sund eko-
nomi. Det finns en gemensam summa för verksamheterna
att dela på och en prioritering fastställes inför varje verksam-
hetsår av Kommunfullmäktige genom en anslagsram till
respektive nämnd. Det är viktigt att verksamheterna håller
tilldelad budgetram.

Tanums Bostäder AB har under året i princip haft hela
lägenhetsbeståndet uthyrt. Resultatet visar dock på ungefär 1
miljon i underskott.

Kulturhuset Futura invigdes i april månad och Tanums
fiskecentrum i Grebbestad invigdes under sommaren. Dagen
före julafton slutbesiktigades den nya brandstationen i
Hamburgsund. Samtidigt som räddningstjänsten får moder-
na lokaliteter ger flyttningen av räddningstjänsten till indus-
triområdet möjligheter till bostad- och företagsutveckling i
centrum av Hamburgsund.

Arbetet med ett av kommunens viktigaste strategidoku-
ment, Översiktsplanen, vilken anger framtidstankar beträf-
fande den fysiska planeringen, har varit på remiss till ett
stort antal i kommunen verkande samhällsföreningar och
intresseorganisationer. Beslut om översiktsplanen beräknas
tas i kommunfullmäktige innan halvårsskiftet 2002.

Kommunen har under året yttrat sig över de olika alter-
nativ till sträckning av E 6 som Vägverket presenterat. Med
stor sannolikhet blir det regeringen som kommer att avgöra
vilket av de tre presenterade alternativ till sträckning av E 6
som kommer att byggas.

Den kommunala samverkan med Munkedal, Sotenäs och
Strömstad  inom olika områden utvecklas försiktigt framåt.
Ett exempel är den gemensamma upphandlingen av persona-
ladministrativt system som Strömstads och Tanums kom-
mun beslutat om. Erfarenhetsutbyte mellan respektive kom-
muners tjänstemän och politiker bedrives i en ökande
omfattning. Tanums kommun gick under året in som delä-
gare i renhållningsbolaget Rambo som tidigare ägdes av
Sotenäs och Lysekils kommuner.. 

Clas-Åke Sörkvist 

Kommunstyrelsens ordförande 

Samordning allt viktigare
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Befolkning, arbetsmarknad,
näringsliv

Befolkning
Sveriges befolkning fortsatte att öka år 2001. Det är främst i
storstäder och universitetsstäder som befolkningen växer. De
flesta landsbygskommuner minskar sin befolkning. Tanum
tillhör de få landsbygdskommuner som ökade sin befolkning
under år 2001. Tanums invånarantal steg med elva personer
och uppgick vid årsskiftet till 12 116 personer. Befolkningen
sökningen förklaras av ett positivt flyttnetto på 89 personer
varav 61 avser personer från utlandet. Totalt uppgick inflytt-
ningen till 635 personer medan utflyttningen uppgick till
546 personer. Födelsetalen ligger kvar på låga nivåer. Under
året föddes 86 personer vilket är nio färre än föregående år.
Under året avled 160 personer, vilket gav ett negativt födel-
senetto med 75 personer. 

Tanums befolkning karaktäriseras av att andelen personer
i åldersgruppen 65 år och äldre är större än genomsnittet i
riket. Däremot är åldersgrupperna 18-44 år underrepresente-
rade vid en jämförelse med genomsnittet i riket. Utflytt-
ningen från kommunen sker främst av personer i åldersgrup-
pen 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 Tanum och i riket
som helhet. I Tanums kommun har den totala arbetslösheten

minskat från 6,2 procent 2000 till 5,7 procent 2001. Den
öppna arbetslösheten i Tanum var i december 2001 4,5 pro-
cent. I slutet på 2001 var 249 personer öppet arbetslösa och
72 personer var sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder. Den
öppna arbetslösheten i Västra Götaland var  4,6 procent
medan arbetslösheten i riket var 4,5 procent. Den öppna
arbetslösheten i Tanum var således något lägre än i det övriga
länet men på samma nivå som genomsnittet i riket. Inom
vissa sektorer och branscher har företagen i Tanum svårighe-
ter att rekrytera personal med rätt kompetens.

Näringsliv
Tanums näringsliv präglas av ett stort antal småföretag där
turism och handel är näringsgrenar som sysselsätter allt fler.
Antalet sysselsatta minskar däremot inom jordbruket som av
tradition varit en viktig näringsgren i kommunen. I kommu-
nen 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 150 anställda, Lear
Corporation med 275 anställda, Tanums Fönster med 170
anställda samt Tetra Pak Inventing med 98 anställda. Lear
Corporation och Tanums Fönster har ökat antalet anställda
med 35 respektive 15 personer under året. Den offentliga
sektorn sysselsätter nära 30 procent av arbetskraften i kom-
munen. Merparten av de offentliganställda jobbar inom vår-
den eller skolan. 

Befolkningsutvecklingen, 1981-2001
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Redovisningsmodell

Den kommunala redovisningslagen reglerar den externa
redovisningen. Årsredovisningen skall enligt lagen redovisa
resultat- och balansräkning samt en finansieringsanalys. För
kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och
investeringsredovisning. Enligt lagen skall årsredovisningen
även innehålla en koncernredovisning. Denna utgör en sam-
manställning av kommunens resultat- och balansräkningar
med de bolag i vilka kommunen har betydande inflytande.
Från och med år 2000 gäller det så kallade balanskravet.
Balanskravet kräver att kommunens intäkter skall överstiga
kostnaderna.

Resultaträkningen redovisar det ekonomiska resultatet på
tre nivåer. Den första nivån, verksamhetsresultatet, visar vad
kommunens verksamhet kostar. Resultatet på den
andra nivån, resultat efter skatteintäkter och finansnetto,
beskriver resultatet sedan skatteintäkter samt ränteintäkter
och räntekostnader ställts mot resultatet den verksamheten.
Det tredje resultatet, årets resultat, visar resultatet efter extra-
ordinära intäkter och kostnader. Med extraordinära poster
avses större intäkter och kostnader som ligger utanför den
normala verksamheten. 

Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen
vid en viss tidpunkt. Balansräkningen visar värdet av kom-
munens tillgångar och hur dessa har finansierats, externt
med skulder och internt med eget kapital. Tillgångarna delas
upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.
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

Avsättningar är skulder, som till storlek och förfallotid-
punkt är okända och därmed osäkra. Pensionsskulden
betraktas som avsättning. 

Finansieringsanalysen ger upplysning om hur medel har
tillförts och hur dessa använts. Ett positivt saldo på finansie-
ringsanalysen innebär således att en del av de tillförda med-
len används till att förstärka likviditeten. Vidare ger finansie-
ringsanalysen information om investeringsvolymen. 

6
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Övergripande principer
I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsre-
dovisningen följs ett antal övergripande redovisningsprinci-
per vilka skapar ett normverk som styr innehållet i redovis-
ningsrapporterna. 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. Detta innebär
exempelvis att en skuldredovisning av semesterlöner och
pensionsåtaganden ska ske i enlighet med såväl försiktighets-
principen som matchningsprincipen. Vidare innebär de eta-
blerade principerna att värdering av tillgångar ska ske med
försiktighet. En tillämpning av god redovisningssed innebär
således att den ekonomiska redovisningen ger en försiktig
och restriktiv beskrivning av utvecklingen och situationen.
Redovisningen anger en miniminivå för det ekonomiska
läget.

Sammanställd redovisning (koncernredovisning)
Koncernen Tanums kommun omfattar aktiebolag i vilka
kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande.
I koncernredovisningen för 2001 ingår Tanums Bostäder
AB. Däremot ingår inte Rambo AB där kommunen har en
ägarandel på cirka 26 procent. Tanums andel av Rambos

verksamhet har i relation till kommunens resultat- och
balansräkning en ringa omfattning och tillför därför inte
väsentlig information.

Utgångspunkten för koncernbokslutet är balans- och
resultaträkningarna för kommunen och dotterföretagen.
Konsolideringen av koncernbokslutet för år 2001 bygger på
ett preliminärt bokslut för Tanums Bostäder AB. Interna
mellanhavanden mellan de i koncernen ingående enheterna
har i allt väsentligt eliminerats. Kommunens redovisnings-
principer tillämpas vid upprättande av koncernredovisning.

En sammandragning av kommunens och dotterföreta-
gens räkenskaper efter eliminering till en redovisningsenhet
kallas konsolidering. Koncernredovisningen har upprättats
enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Med förvärvsmetoden  menas att det egna kapitalet  i dotter-
företagen vid förvärvstillfället har eliminerats av kommunen.
Därefter intjänat kapital har räknats in i koncernens eget
kapital. Proportionell konsolidering innebär att endast äga-
randelen av räkenskaperna i ej helägda dotterbolag tas med i
koncernredovisningen.

Vid konsolideringen har inga elimineringsdifferenser
uppkommit.

Kommunal redovisningslag
Kommunerna skall enligt den kommunala redovisningslagen
redovisa i enlighet med god redovisningssed. Lagen reglerar
vilka delar som skall ingå i årsredovisningen.
Förvaltningsberättelsen skall ge en översikt över utveckling-
en. Den skall även redogöra för de förhållanden som är vik-
tiga för bedömningen av ekonomin. Här skall förhållanden
som är kända fram till dess årsredovisningen upprättas redo-
visas.

Redovisningsprinciper



I 2001 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
Löneökningar som inte betalats ut under året har periodise-
rats och belastar 2001 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 2001 års redovisning.

Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter
Rådet för kommunal redovisnings rekommendation om
redovisning av skatteintäkter. Rekommendationen är att
skatteintäkter skall redovisas efter bokföringsmässiga grunder
baserat på regeringens prognostiserade belopp. 

Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan
hänföras till redovisningsåret har bokförts som skuld respek-
tive fordran och belastar 2001 års resultat.

Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandade
modellen. Den pensionsskuld som uppkommit under åren
1998 och 1999 samt garantipensioner som beslutades före
1999  redovisas under avsättningar i balansräkningen.
Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansi-
ell kostnad i resultaträkningen och ingår i pensionsskulden.
KPA:s beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek.
Löneskatt ingår i pensionsskulden. Pensioner intjänade
under år 2001 redovisas som verksamhetskostnad i resultat-
räkningen och är upptagen som kortfristig skuld i balansräk-
ningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt, som upp-
kommit före 1998 redovisas 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-anläggningr ...................................................25 år
Industrifastigheter och fritidsanläggningar..........20 år
Inventarier exkl. datorutrustning ..........................5 år
Datorutrustning ...................................................3 år

• 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.

REDOVISNINGSPRINCIPER

8
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Omvärldsanalys

Samhällsekonomi
Svensk ekonomi har under  år 2001 utvecklats svagare än
förväntat. Ökningen av BNP beräknas stanna vid 1,5 pro-
cent. Orsaken till den svaga utvecklingen är främst den
internationella konjunkturens nedgång. Dessutom har hus-
hållen varit återhållsamma i sin konsumtion trots relativt
goda inkomstökningar. Tillväxten för 2002 beräknas bli för-
hållandevis måttlig och stanna vid 1,7 procent. År 2003
beräknas ekonomin ta fart igen varvid tillväxttakten ökar
ordentligt.

Arbetsmarknaden har hittills påverkats förvånansvärt lite
av konjunkturavmattningen. Sysselsättningen har fortsatt att
öka under året. Det kom dock tecken att arbetsmarknaden
försvagats mot slutet på året. Under årets sista månader
ökade antalet varsel samtidigt som antalet nyanmälda lediga
platser minskade. Ett orostecken är att arbetslösheten bland
ungdomar ökar. En mindre ökning av arbetslösheten kan
förväntas under 2002. En förväntad konjunkturuppgång vid
slutet av år 2002 borde dock göra att arbetslösheten åter kan
minska år 2003.

Efter att ha legat på mycket låga nivåer under flera år har
inflationen åter tagit fart. Inflationen under 2001 uppgick
till 2,9 procent. Under årets sista månader har inflationen
legat över Riksbanken inflationsmål. Riksbanken har under
år 2001 höjt sin styrränta från 3,75 procent till 4,00 pro-
cent. I de flesta andra ekonomier har de korta räntorna
sänkts under hösten till följd av nedgången i världsekono-

min. Den långa räntan har gått upp med 0,5 procentenheter
under året och var vid årets slut 4,95 procent. De flesta
bedömare tror att Riksbanken kommer att höja styrräntan
ytterligare under år 2002.

Kommunsektorn
Kommunerna har haft relativt goda inkomstförstärkningar
under den senaste högkonjunkturen. De ökade intäkterna
har i huvudsak använts för att täcka gamla underskott samt
finansiera löneökningar. Endast en mindre del av intäktsök-
ningarna har kunnat användas till att finansiera verksamhets-
ökningar till följd av behovsförändringar.

I bokslut 2000 redovisade kommunsektorn ett överskott
på fem miljarder kronor. Olikheterna mellan kommunerna
är fortfarande stora, och ett stort antal kommuner gjorde
underskott under år 2000.

En försvagning av tillväxten i den svenska ekonomin
påverkar naturligtvis de ekonomiska förutsättningarna för
kommunerna som beräknas försämras från och med år 2002. 
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Resultaträkning

Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 2001 2000 1999 2001 2000 1999

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter (not 1) 136 461 127 095 123 436 117 250 109 665 108 804

Verksamhetens kostnader (not 2) -484 937 -453 479 -430 327 -472 684 -443 857 -421 925

Avskrivningar (not 3) -31 606 -29 546 -29 723 -28 964 -27 069 -27 253

Verksamhetsresultat -380 082 -355 930 -336 614 -384 397 -361 261 -340 374

Skatteintäkter (not 4) 281 434 260 358 242 891 281 434 260 358 242 891

Generella statsbidrag (not 5) 119 111 117 494 114 384 119 111 117 494 114 384

Finansiella intäkter (not 6) 2 301 3 361 4 713 2 921 2 828 3 007

Finansiella kostnader (not 7) -21 829 -23 272 -25 253 -17 110 -17 032 -16 426

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 934 2 011 121 1 959 2 387 3 482

Extraordinära poster (not 8) 1 654 2 932 -33 894 1 654 2 932 -32 785

PERIODENS RESULTAT 2 589 4 943 -33 773 3 613 5 319 -29 303

Intäktsstruktur 2001

Statsbidrag 13%

Avgifter äldreomsorg 9%Avgifter barnomsorg 6%

Hyresintäkter 28%

Övrigt 15%

Vatten- och
renhållningsavgifter
28%

Övrigt 4%
Material 7%

Personalkostnader
58%

Bidrag 4%

Köpta tjänster 28%

Kostnadsstruktur 2001
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RESULTATANALYS

Årets resultat
Koncernens resultat för år 2001 uppgår till 2,6 mkr.
Resultatet innebär en försämring med 2,3 mkr jämfört med
2000 års resultat. Resultatförsämringen beror framförallt på
att kommunens verksamhetskostnader ökat samt att Tanums
Bostäders resultat försämrats. Nettokostnaderna har ökat
inom tekniska nämndens (4,3 mkr), barn- och utbildnings-
nämndens (12,6 mkr) samt omsorgsnämndens (9,3 mkr)
verksamhetsområden.Kommunens resultat uppgår till 3,6
mkr. Skillnaden mellan koncernens och kommunens resultat
förklaras av Tanums Bostäders rörelseresultat på -1,0 mkr.  

I det övergripande ekonomiska mål som kommunfull-
mäktige fastställt anges att resultatet, definierat som förän-
dring av det egna kapitalet, ska vara minst sådant att det
egna kapitalet är realt oförändrat. Under år 2001 var infla-
tionen ca 2,9 procent vilket innebär att det egna kapitalet
behöver öka med ca 5,4 mkr för att inte urholkas av prisför-
ändringarna. 2001 års resultat är inte tillräckligt för att
uppnå det av kommunfullmäktige uppställda resultatmålet.
Från och med redovisningsåret 2000 gäller ett lagstadgat
balanskrav som innebär att kommunens intäkter ska vara
större än kommunens kostnader. I balanskravet får inte reali-
sationsintäkter från fastighetsförsäljningar inräknas. 
Balanskravet gäller för närvarande på kommunnivå och inte
på koncernnivå. Kommunens resultat för år 2001 uppgår till
3,6 mkr. I resultatet ingår realisationsvinster med 1,7 mkr
som inte får medräknas i det resultat som ställs mot balans-
kravet. Justerat för realisationsvinster uppgår resultatet till

1,9 mkr. Tanums kommun klarar således balanskravet i 2001
års bokslut.

Intäkter
Verksamhetsanknutna intäkter uppgår till 136,5 mkr och
täcker 28,1 procent av koncernens verksamhetskostnader
exklusive avskrivningar vilket är något högre än föregående
år. Av intäkterna utgörs 59,6 mkr (44 procent) av barnom-
sorgs-, äldreomsorgs- och vatten- och renhållningsavgifter,
medan 39 mkr  (28 procent) är hyresintäkter. De flesta
avgifterna har under året höjts med konsumentprisindex
medan hyrorna höjts med i genomsnitt 1,3 procent.
Kommunens verksamhetsanknutna intäkter uppgår till
117,3 mkr vilket är en ökning med 7,6 mkr jämfört med år
2000. Intäkterna täcker 25 procent av kommunens verksam-
hetskostnader exklusive avskrivningar vilket är oförändrat
jämfört med förgående år.

Kostnader
Bruttokostnaden för koncernens verksamhet har ökat med
31,4 mkr (6,9 procent) och uppgår till 484,9 mkr.
Kostnaden för nämndernas verksamhet har ökat med 28,8
mkr. Av denna ökning svarar barn- och utbildningsnämnden
för 14,0 mkr och omsorgsnämndens för 14,4 mkr.
Personalkostnaderna som utgör 57,5 procent av de totala
kostnaderna har ökat med 17,0 mkr (6,5 procent).
Personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna har
minskat med en procentenhet under året. Kommunens brut-
tokostnader uppgår till 472,7 mkr varav personalkostnader
uppgår till 278,8 mkr.
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Avskrivningar
Koncernens avskrivningar uppgår till 31,6 mkr vilket 2,1
mkr högre än under 2000. Avskrivningarna uppgår till 7,9
procent av koncernens skatteintäkter och statsbidrag vilket är
en minskning sedan förra året. I ett längre perspektiv har
dock avskrivningarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag
ökat kraftigt. År 1991 uppgick avskrivningarna till fyra pro-
cent av skatteintäkter och statsbidrag. Ökningen av avskriv-
ningarna beror på 1990-talets stora investeringsvolym.

Verksamhetsresultat
Koncernens och kommunens verksamhetsresultat har försäm-
rats genom att kostnaderna ökat mer än de verksamhetsan-
knutna intäkterna. Koncernens verksamhetsresultat, nettokost-
nader, som uppgår till -380,1 mkr har försämrats med 24,2
mkr (6,8 procent) medan kommunens verksamhetsresultat
har försämrats med 23,1 mkr (sex procent). Som andel av
skatteintäkter och statsbidrag uppgår koncernens verksamhets-
resultat till 94,9 procent medan kommunens uppgår till 95,9
procent. I 2000 års bokslut var motsvarande nyckeltal 94,2
procent för koncernen och 95,6 procent för kommunen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkter och generella statsbidrag svarar för cirka 77
procent av de totala intäkterna. En känslighetsanalys visar att
Tanums eget skatteunderlag utgör cirka 68 procent av de
totala skatteintäkterna och generella statsbidragen.
Resterande del är olika former av utjämningsbidrag och
statsbidrag. Skatteintäkterna har ökat med 21,1 mkr (8,1
procent) jämfört med 2000. Tanums egen skattekraft per
invånare i jämförelse med skattekraften i riket har ökat något

de senaste åren och uppgår till ca 81 procent vid den defini-
tiva taxeringen för 2000.

Kommunens utdebitering är 21,62 kr och har hållits
oförändrad under året. Tanums skattesats är 0,20 kronor
högre än den genomsnittliga skattesatsen i länet och cirka
1,05 kronor högre än genomsnittet i riket .Under år 2001
erhöll koncernen 119,1 mkr i utjämnings- och statsbidrag
vilket är en ökning med 1,6 mkr jämfört med föregående år.
Av bidragen avsåg 54,4 mkr generella statsbidrag, 60,9 mkr
inkomstutjämning medan 6,1 mkr avsåg kostnadsutjämning.
Kostnadsutjämning har ökat med 1,4 mkr jämfört med år
2000.

Finansnetto
Räntenivån har varit fortsatt låg under året även om den låga
inflationen gör att realräntan är förhållandevis hög.
Riksbanken har under året höjt den korta räntan med 0,25
procentenheter medan den långa räntan stigit med ca 0,50
procentenheter under året.

Koncernens finansnetto uppgår till 19,5 mkr motsvaran-
de 4,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Finansnettot har förbättrats med 0,4 mkr jämfört med 2000.
Förbättringen beror på sänkta kostnadsräntor medan ränte-
bidrag och ränteintäkter minskat.

Kommunens finansnetto uppgår till -14,2 mkr, vilket är
oförändrat jämfört med föregående år. Kommunens genom-
snittliga låneskuld har varit högre under 2001 än den var
under 2000. Den genomsnittliga räntenivån på låneskulden
har däremot kunnat sänkas. Den låga räntenivån har gjort
att räntebidragen minskat snabbt och är i princip borta i
2001 års bokslut.
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UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN
Kommunernas ekonomi påverkas i hög grad av konjunktu-
rerna. Både på kostnads- och intäktssidan kan förutsättning-
arna snabbt förändras. En lågkonjunktur 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 nödvän-
digt att ha en ekonomisk reserv och tillräckliga marginaler i
budgeten.

De kommande ekonomiska förutsättningarna ser ut att
försämras de närmaste åren.

Ökningen av skatteintäkter blir mindre än under de
senaste åren vilket innebär att den starka sysselsättningsut-
vecklingen har gjort att kommunernas sysselsättning stärkts
de senaste åren.  Från och med år 2002 blir utvecklingen sva-
gare. 

De generella statsbidragen är nominellt bestämda och
ökar inte med pris- och löneökningar utan värdet urholkas
av inflationen. 

Löneutvecklingen i kommunerna har under 1990-talet
varit lägre än i övriga samhällssektorer. För 2001 och 2002
gör kommunförbundet bedömningen att löneökningarna i
kommunerna blir något högre än i arbetsmarknaden i övrigt.
Inflationen har de senaste månaderna stigit och ligger för
närvarande klart över Riksbankens inflationsmål. Ökade löne-
och prisökningar frestar på den kommunala ekonomin.

Svenska kommunförbundet gör en bedömning att den
kommunala verksamhetsvolymen kommer att öka med en
procent per år under de kommande åren. Statliga reformer
som maxtaxa inom barnomsorgen och riktade statsbidrag till
skolan svarar för en del av ökningen. I övrigt beror ökningen
på demografiska förändringar.

Tanums kommuns budget för år 2002 bygger på ett
resultat på 4,0 mkr. I budgeten har verksamhetens budgetra-
mar utökats med 7,4 mkr utöver kompensation för löne-
och prisökningar. De stora kostnadsökningarna klaras resul-
tatmässigt genom att skatteintäkterna ökar kraftigt. Av de
budgeterade skatteintäkterna avser en inte obetydlig del
avräkning från tidigare års förskott. En kraftig uppbroms-
ning av konjunkturen kan få till effekt att avräkningen blir
mindre än beräknat samtidigt som kommande års tillväxt-
takt minskar. I budgeten för 2002 har antagits att kostnads-
effekten för löneökningar stannar vid cirka 3,5 procent.
Investeringsvolymen fortsätter att ligga på en hög nivå. I
budgeten för 2002 uppgår investeringarna till 29,8 mkr. De
närmaste  åren finns förutsättningar att klara det övergripan-
de resultatmålet samtidigt som låneskulden börjar att amor-
teras. En förutsättning är att skatteintäkterna ökar i beräk-
nad omfattning och att löneökningarna stannar inom det
kommunalekonomiska utrymmet.

Tanums kommuns egna skatteunderlag är betydligt lägre
än riksgenomsnittet. Kommunens struktur är sådan att det
är något dyrare att bedriva kommunal verksamhet i Tanum
jämfört med en genomsnittskommun.

Ålderssammansättningen bland kommunens invånare
gör att kommunen erhåller ralativt stora generella stats-
bidrag. Sammantaget innebär detta att Tanums kommun är
känslig för förändringar i utjämnings- och statsbidragssyste-
met



Finansieringsanalys

Koncernen Tanums kommun

FINANSIERINGSANALYS 2001 2000 1999 2001 2000 1999

Belopp i tkr

Tillförda medel

Resultat efter finansnetto 934 2 011 121 1 959 2 387 3 482

Minskning kapitalbindning (not 9) 1 822 16 145 - - - 26 077

Försäljning anläggningstillgångar (not 10) 5 943 3 500 457 5 943 3 500 457

Minskning långfristiga fordringar 176 130 - 176 130 -

Ökning långfristiga skulder (not 11) - 11 576 - 16 645 30 894 -

Avskrivningar (not 3) 31 606 29 546 29 723 28 964 27 069 27 253

Pensionskuldsökning (not 21) - - 9 788 - - 9 788

Övrigt (not 12) 286 3 678 88 286 3 673 88

Summa tillförda medel 40 768 66 586 40 177 53 974 67 653 67 145

ANvända medel

Ökning kapitalbindning (not 9) - - 1 493 27 468 17 699 -

Nettoinvesteringar (not 13) 36 351 72 818 32 075 29 351 56 266 30 863

Ökning långfristiga fordringar - - 511 - - 28

Minskning långfristiga skulder (not 11) 7 261 - 14 379 - - 15 883

Pensionsskuldsminskning (not 21) 2 753 2 352 - 2 753 2 352 -

Övrigt (not 14) - 270 6 183 - 270 35 073

Summa använda medel 46 364 75 440 54 641 59 572 76 587 81 847

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL -5 596 -8 854 -14 464 -5 598 -8 934 -14 702
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FINANSIERINGSANALYS

Kassaflödet
Kassaflödet definierat som förändringen av likvida medel är
negativt för både koncernen och kommunen. Koncernens
och kommunens likviditet har minskat med 5,6 mkr. Det
negativa kassaflödetför koncernen beror framförallt på höga
investeringsutgifter med kommunens negativa kassaflöde
främst beror på ökad kapitalbindning.. Kommunens kassa-
flöde från den löpande verksamheten uppgår till 32,6 mkr
(6,3 procent av de totala intäkterna). Enligt kommunför-
bundets rekommendation bör den löpande verksamheten ge
ett överskott på minst sju procent av de totala intäkterna för
att ge en god konsolidering av ekonomin. Investeringsverk-
samheten belastar likviditeten med 36,4 mkr. Finansnettot
ger ett negativt kassaflöde på 19,5 mkr. Koncernens låne-
skuld har under året minskat med 7,3 mkr och uppgår till
379,2 mkr.

Kassaflödet i sammandrag för koncernen
Belopp i tkr

Kassaflödesanalys 2001 2000 1999

Verksamhetsresultat inkl 

skatteintäkter 20 464 21 922 20 661

Planenliga avskrivningar 31 606 29 546 29 723

Förändring pensionsskuld -2 753 -2 352 5 265

Reavinst/förlust netto 286 3 408 -134

Finansnetto -19 528 -19 911 -20 540

Förändring av rörelsekapitalet 1 822 16 145 -2 932

Nettoinvestering -36 351 -72 818 -32 075

Försäljning av fastigheter 5 943 3 500 457

Amortering av långfristig skuld -7 261 11 576 -14 380

Förändring av långfristiga fordringar 176 130 -511

Summa kassaflöde -5 596 -8 855 -14 465

Rörelsekapital
Koncernens rörelsekapital, skillnaden mellan omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder, har minskat med 7,4 mkr
och uppgår till 36,5 mkr. Försämringen beror på minskad
likviditet och ökade kortfristiga skulder. Kommunens rörel-
sekapital har ökat med 21,9 mkr beroende på att de kortfris-
tiga skulderna minskat. I bokslutet uppgår kommunens
rörelsekapital till -33,3 mkr.

Investeringarnas finansiering
Nettoinvesteringarna som för koncernens del uppgår till
36,4 mkr har helt finansierats genom egna medel i form av
överskott från verksamheten. Verksamhetens överskott inklu-
sive avskrivningar uppgick till 32,6 mkr. Även kommunens
nettoinvesteringar på 29,4 mkr har i sin helhet kunnat
finansieras med egna medel. Detta innebär att kommunens
ekonomiska mål om att hela nettoinvesteringen ska finansie-
ras med egna medel uppnås.

FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens tillgångar minskade under året med 0,7 mkr
(0,1 procent) medan kommunens tillgångar minskat med
7,3 mkr (en procent) vilket främst förklaras av minskad lik-
viditet.

Anläggningstillgångar
Koncernens bruttoinvesteringarna i fastigheter, anläggningar
och inventarier har uppgått till 45,5 mkr. Investeringsbidrag
har erhållits med 9,2 mkr varvid nettoinvesteringarna uppgår
till 36,3 mkr. Avskrivningar och nedskrivningar uppgår till
31,9 mkr. Efter försäljningar av anläggningstillgångar uppgår
värdet på koncernens anläggningstillgångar till 627,4 mkr
vilket är oförändrat jämfört med 2000.

Kommunens anläggningstillgångar har minskat med 4,4
mkr och uppgår till 523,9 mkr. Minskningen beror på att
nettoinvesteringarna varit lägre än avskrivningar och fastig-
hetsförsäljningar.

FINANSIERINGSANALYS
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Balansräkning

Koncernen Tanums kommun
BALANSRÄKNING 2001 2000 1999 2001 2000 1999
Belopp i tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 15) 606 239 612 279 569 385 488 037 498 319 469 424

Maskiner och inventarier (not 16) 14 894 12 856 16 449 14 654 12 732 16 400

Finansiella anläggningstillgångar (not 17) 6 306 2 310 2 445 21 256 17 260 17 390

Summa anläggningstillgångar 627 440 627 445 588 279 523 947 528 311 503 214

Omsättningstillgångar:
Fordringar (not 18) 35 297 30 277 31 221 46 458 44 079 30 208

Förråd 555 714 343 - - -

Kassa och bank (not 19) 20 420 26 016 34 871 19 973 25 570 34 505

Summa omsättningstillgångar 56 272 57 008 66 435 66 430 69 648 64 713
SUMMA TILLGÅNGAR 683 712 684 453 654 714 590 377 597 960 567 927

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital (not 20) 185 451 180 508 220 242 187 443 182 123 217 388

Justering pensionsskuld/semesterlöneskuld - - -5 961 - - -5 961

Årets resultat 2 589 4 943 -33 773 3 613 5 319 -29 303

Summa eget kapital 188 040 185 451 180 508 191 056 187 443 182 123

Avsättningar
Pensionsskuld (not 21) 23 722 26 475 28 827 23 722 26 475 28 827

Skulder
Långfristiga skulder (not 22) 379 179 386 440 374 864 275 944 259 299 228 405

Kortfristiga skulder (not 23) 92 771 86 088 70 515 99 654 124 743 128 572

Summa skulder 471 950 472 528 445 379 375 599 384 041 356 977

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 683 712 684 453 654 714 590 377 597 960 567 927

ANSVARSFÖRBINDELSER (not 24)
Pensionsförpliktelser, som inte har upptagits 

bland skulderna eller avsättningarna 168 764 173 144 176 636 168 764 173 144 176 636

Förvaltade stiftelser 1 470 1 493 1 541 1 470 1 493 1 541

Deponerade medel 429 423 431 429 423 431

Borgensförbindelser 6 310 7 812 9 370 109 845 134 953 155 529

Outnyttjad checkkredit 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

16
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Kortfristiga fordringar
Koncernens kortfristiga fordringar uppgår till 35,3 mkr vil-
ket är en ökning med 5,0 mkr. Av fordringarna avser 13,1
mkr fordran på staten för avräkning av skatteintäkter och
6,1 mkr kundfordringar för avgifter och hyror. Kommunens
fordringar uppgår till 46,5 mkr och innehåller 11,3 mkr
avseende Tanums Bostäders utnyttjande av kredit på kon-
cernkontot.

Likvida medel
Koncernens likvida medel uppgår till 20,4 mkr vilket är en
minskning med 5,6 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
cirka 20,0 mkr. Tanums Bostäder AB utnyttjade vid bok-
slutstillfället 11,3 mkr av internkrediten på koncernkontot.

Eget kapital
Koncernens egna kapital har genom årets resultat ökat med
2,6 mkr (1,4 procent) och uppgår därmed till 188,1 mkr.

Kommunens egna kapital har ökat med 3,6 mkr (1,9
procent) och uppgår till 191,1 mkr.

Låneskuld
Koncernens låneskuld uppgår till 379,2 mkr medan kom-
munens låneskuld uppgår till 275,9 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 som en del i rekon-
struktionen av Tanums Bostäders ekonomi att kommunen
ska överta lån på 42 mkr från Tanums Bostäder. Under 2000

och 2001 har lån på 30 mkr överförts från Tanums Bostäder
till kommunen. Genomsnittsräntan på koncernens låneport-
följ uppgår till 5,28  procent per den 31 december 2001, en
sänkning med 0,4 procentenheter sedan föregående årsskifte.
Genomsnittsräntan på kommunens låneskuld är 5,29 pro-
cent per den 31 december 2001, en sänkning med 0,3 pro-
centenheter. Koncernens skuldsättningsgrad har minskat till
72,5 procent beroende på att investeringarna i högre grad än
tidigare kunnat finansieras med egna medel.

Pensionsskuld
Koncernens och kommunens totala pensionsskuld uppgår
till 192,5 mkr. Av den totala skulden redovisas den del som
är intjänad före 1998, 168,8 mkr som ansvarsförbindelse.
Pensioner intjänade  1998 och 1999 samt garantipensioner
redovisas under rubriken avsättningar i balansräkningen och
uppgår till 23,7 mkr. Samtliga belopp inkluderar löneskatt.

Kommunen har tagit beslut att pensioner intjänade
under år 2000 och 2001 avsätts och utbetalas till den
anställde för individuell förvaltning. Pensioner intjänade
under 2000 och 2001 ingår således inte i pensionsskulden.

Soliditet
Koncernens soliditet beräknad utifrån att samtliga pension-
såtaganden redovisas som skuld är 2,8 procent, vilket inne-
bär att det egna kapitalet skulle vara 19,3 mkr. Soliditeten
har förstärkts sedan 2000 beroende dels på en minskning av
pensionsskulden och dels på 2001 års positiva resultat.
Kommunens soliditet beräknad på samma sätt uppgår till
3,8 procent vilket motsvaras av ett eget kapital på 22,3 mkr.
Om den del av pensionsskulden som redovisas som ansvars-
förbindelse exkluderas uppgår koncernens soliditet till 27,5
procent medan kommunens soliditet uppgår till 32,4 pro-
cent. Kommunens soliditet har ökat med 1,4 procentenhet
under året.
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Not 1
VERKSAMHETENS INTÄKTER
Koncernen 2001 2000 1999
Statsbidrag                            17 592 11 494 13 005

Barnomsorgsavgifter 8 294 7 706 7 721

Äldreomsorgsavgifter 12 753 12 498 11 845

Vatten- och renhållningsavgifter 38 526 38 940 36 399

Hyresintäkter 38 814 38 063 32 518

Hamnavgifter 2 506 2 448 3 569

Försäljning av verksamhet 4 702 4 402 7 741

Reavinst försäljning av fastigheter1 654 270 -

Övrigt 11 620 11 273 10 638

Summa 136 461 127 095 123 436

Tanums kommun 2001 2000 1999
Statsbidrag                            17 592 11 494 13 005

Barnomsorgsavgifter 8 294 7 706 7 721

Äldreomsorgsavgifter 12 753 12 498 11 845

Vatten- och renhållningsavgifter 40 863 41 168 38 257

Hyresintäkter 14 322 13 787 13 007

Hamnavgifter 2 506 2 448 3 569

Försäljning av tjänster och

verksamhet 7 825 7 691 7 741

Reavinst försäljning av 

fastigheter 1 654 270 -

Övrigt 11 441 12 602 13 659

Summa 117 250 109 665 108 804

Not 2
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Koncernen 2001 2000 1999
Personalkostnader 279 225 262 053 243 075

Material 33 505 29 294 27 927

Köpta tjänster 133 770 122 848 118 019

Bidrag 20 176 18 539 19 992

Pensionskostnader 15 381 14 640 15 026

Fastighetsskatt 921 1 439 1 386

Nedskrivning fastigheter 286 3 673 88

Övrigt 1 673 992 4 814

Summa 484 937 453 479 430 327

Tanums kommun 2001 2000 1999
Personalkostnader 278 803 261 790 242 905

Material 28 170 25 369 23 871

Köpta tjänster 126 956 116 280 114 393

Bidrag 20 176 18 539 19 992

Pensionskostnader 15 381 14 640 15026

Fastighetsskatt 463 649 906

Nedskrivning fastigheter 286 3 673 88

Övrigt 2 448 2 916 4 744

Summa 472 684 443 857 421 925

Not 3
AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar sker enligt plan på ursprungligt anskaffnings-
värde. Avskrivningstiden beräknas på anläggningens beräkna-
de ekonomiska livslängd. Tanums Bostäder AB tillämpar en
avskrivningstid på fastigheter på 50 år medan kommunens
avskrivningstid är 33 år.

Koncernen 2001 2000 1999
Inventarier 6 078 6 587 7 073

Fastigheter och anläggningar 25 528 22 960 22 650

Summa 31 606 29 547 29 723

Tanums kommun 2001 2000 1999
Inventarier 5 832 6 355 7 060

Fastigheter och anläggningar 23 132 20 714 20 193

Summa 28 964 27 069 27 253

Not 4
SKATTEINTÄKTER

2001 2000 1999
Kommunalskatt 271 147 251 659 230 744

Skatteavräkning 9 109 5 157 8 729

Övriga skatteintäkter 1 179 1 152 1 155

Mellankommunal avräkning - 2 390 2 264

Summa 281 434 260 358 242 891
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Not 5
GENERELLT STATSBIDRAG

2001 2000 1999
Generella statsbidrag 54 428 57 100 58 147

Bidrag inkomstutjämning 60 913 59 512 57 484

Bidrag kostnadsutjämning 6 122 4 667 1 186

Momsbidrag 27 553 25 149 23 851

Momsavgift -27 553 -25 149 -23 851

Införandeavdrag - -1 620 -

Nivåjustering -2 352 -2 164 -2 433

Summa 119 111 117 494 114 384

Not 6
FINANSIELLA INTÄKTER
Finansiella intäkter avser ränteintäkter och räntebidrag.
Koncernen 2001 2000 1999
Ränteintäkter 1 534 1 338 1 316

Räntebidrag 767 2 024 3 397

Summa 2 301 3 361 4 713

Tanums kommun 2001 2000 1999
Ränteintäkter 2 212 1 328 1 185

Räntebidrag 709 1 501 1 822

Summa 2 921 2 828 3 007

Not 7
FINANSIELLA KOSTNADER
Finansiella kostnader avser räntekostnader samt finansiella
kostnader på pensionsskulden.
Koncernen 2001 2000 1999
Räntekostnader å lån 20 864 22 431 24 504

Räntekostnader å pensionsskuld 965 841 749

Summa 21 829 23 272 25 253

Tanums kommun 2001 2000 1999
Räntekostnader å lån 16 064 16 186 15 677

Räntekostnader å pensionsskuld 965 841 749

Övrigt 81 4

Summa 17 110 17 032 16 426

Not 8
EXTRAORDINÄRA POSTER
Koncernen 2001 2000 1999
Reavinst försäljning av anlägg-

ningstillgång 1 654 2 932

Nedskrivning av värdet 

på TBAB:s fastigheter - 30 000

Överavskrivning anläggnings-

tillgångar Tanums kommun - 3 894

Summa 1 654 2 932 33 894

Tanums kommun 2001 2000 1999
Reavinst försäljning av 

anläggningstillgång 1 654 2 932

Aktieägartillskott TBAB - -28 891

Överavskrivning anläggnings-

tillgångar Tanums kommun - -3 894

Summa 1 654 2 932 -32 785

Not 9
FÖRÄNDRING KAPITALBINDNING
Kapitalbindningen skall hållas på en så låg nivå som möjligt.
Ökade fordringar och minskade skulder ökar kapitalbind-
ningen. Minskade fordringar och ökade skulder minskar
kapitalbindningen.
Koncernen 2001 2000 1999
Ökning fordringar -4 860 - 10 525

Minskning fordringar 572 -

Ökning skulder 6 683 15 573 -

Minskning skulder - -9 032

Ökning exploateringsområden

Förändring kapitalbindning 1 822 16 145 1 493

Tanums kommun 2001 2000 1999
Ökning fordringar 2 379 13 870 9 992

Minskning fordringar - - -

Ökning skulder - - -36 069

Minskning skulder 25 090 3 829 -

Förändring kapitalbindning 27 468 17 699 -26 077
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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 2001 2000 1999
Försäljning fastigheter TBAB - - -

Försäljning anläggningar 

Tanums kommun 5 943 3 500 457

Summa 5 943 3 500 457

Tanums kommun 2001 2000 1999
Försäljning anläggningar 

Tanums kommun 5 943 3 500 457

Summa 5 943 3 500 457

Not 11
FÖRÄNDRING LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncernen 2001 2000 1999
Ny upplåning 50 000 70 000 80 000

Omsättning och amortering -57 261 -58 424 -94 379

Summa -7 261 11 576 -14 379

Tanums kommun 2001 2000 1999
Ny upplåning 50 000 70 000 40 000

Omsättning och amortering -33 355 -39 106 -55 883

Summa 16 645 30 894 -15 883

Not 12
ÖVRIGT TILLFÖRDA MEDEL
Dessa poster är sådana poster som inte påverkar rörelse-
kapitalet.
Koncernen 2001 2000 1999
Nedskrivning anläggningar 

kommunen 286 3 673 88

Återbetalning andelar 

Minator (TBAB) - 5

Summa 286 3 678 88

Tanums kommun 2001 2000 1999
Nedskrivning anläggningar 

kommunen 286 3 673 88

Summa 286 3 673 88

Not 13
NETTOINVESTERINGAR
Från investeringsredovisningen hämtas årets bruttoinveste-
ringar och investeringsbidrag. Bruttoinvesteringar minskat
med investeringsbidrag utgör nettoinvesteringarna. 
Koncernen 2001 2000 1999
Bruttoinvesteringar 45 503 74 775 34 958

Investeringsbidrag -9 152 -1 956 -2 883

Nettoinvesteringar 36 351 72 818 32 075

Tanums kommun 2001 2000 1999
Bruttoinvesteringar 38 504 58 223 33 746

Investeringsbidrag -9 152 -1 956 -2 883

Nettoinvesteringar 29 351 56 266 30 863

Not 14
ÖVRIGT ANVÄNDA MEDEL
Dessa poster är sådana  poster som inte påverkar rörelsekapi-
talet.
Koncernen 2001 2000 1999
Realisationsvinst - 270 221

Statsbidrag för flyktingmot-

tagning justerat mot eget kapital - - 1 438

Löneskatt pensionsskuld 1998 

justerat mot eget kapital - - 4 523

Summa 0 270 6 183

Tanums kommun 2001 2000 1999
Realisationsvinst - 270 221

Statsbidrag för flyktingmot-

tagning justerat mot eget kapital - - 1 438

Löneskatt pensionsskuld 1998 

justerat mot eget kapital - - 4 523

Aktieägartillskott TBAB - - 28 891

Summa 0 270 35 073
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Not 15
MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Koncernen 2001 2000 1999
Förvaltningsfastigheter 30 804 31 215 32 058

Skolfastigheter 99 483 78 914 77 514

Förskolor/daghem 10 077 10 337 11 617

Servicehus 165 703 172 499 173 365

Brandstationer 3 059 2 877 2 943

Vatten- och avloppsverk 80 584 84 438 84 004

Gator och vägar 13 814 13 515 11 679

Markreserv 22 619 22 384 18 651

Exploateringsområden industri 3 705 4 323 4 489

Exploateringsområden bostäder 4 461 4 375 3 923

Industrifastigheter 2 690 3 113 4 001

Hamnar 22 690 15 051 13 206

Hyresfastigheter 120 208 115 543 103 869

Anläggningar under uppförande 16 789 44 657 18 892

Övrigt 9 554 9 038 9 174

Summa 606 239 612 279 569 385

Anskaffningsvärde 863 690 846 624 788 842

Ackumulerade avskrivningar -257 451 -234 345 -219 457

Bokfört värde 606 239 612 279 569 385

Tanums kommun 2001 2000 1999
Förvaltningsfastigheter 30 804 31 215 32 058

Skolfastigheter 99 483 78 914 77 514

Förskolor/daghem 10 077 10 337 11 617

Servicehus 165 703 172 499 173 365

Brandstationer 3 059 2 877 2 943

Vatten- och avloppsverk 80 584 84 438 84 004

Gator och vägar 13 814 13 515 11 679

Markreserv 22 619 22 384 18 651

Exploateringsområden industri 3 705 4 323 4 489

Exploateringsområden bostäder 4 461 4 375 3 923

Industrifastigheter 2 690 3 113 4 001

Hamnar 22 690 15 051 13 206

Hyresfastigheter 1 668 2 311 2 366

Anläggningar under uppförande 15 584 42 386 18 892

Övrigt 11 096 10 581 10 716

Summa 488 037 498 319 469 424

Anskaffningsvärde 701 400 691 773 648 687

Ackumulerade avskrivningar -213 363 -193 454 -179 263

Bokfört värde 488 037 498 319 469 424

Not 16
MASKINER OCH INVENTARIER
Koncernen 2001 2000 1999
Inventarier 14 894 12 856 16 449

Anskaffningsvärde 33 029 38 094 35 498

Ackumulerade avskrivningar -18 135 -25 238 -19 049

Bokfört värde 14 894 12 856 16 449

Tanums kommun 2001 2000 1999
Inventarier 14 654 12 732 16 400

Anskaffningsvärde 32 704 37 918 35 414

Ackumulerade avskrivningar -18 050 -25 186 -19 014

Bokfört värde 14 654 12 732 16 400

Not 17
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen 2001 2000 1999
Aktier 5 401 1 092 1 091

Andelar 448 661 666

Långfristig utlåning 456 557 688

Summa 6 306 2 310 2 445

Tanums kommun 2001 2000 1999
Aktier 20 391 16 091 16 091

Andelar 408 611 611

Långfristig utlåning 456 557 688

Summa 21 256 17 260 17 390

Not 18
FORDRINGAR
Koncernen 2001 2000 1999
Vatten och renhållning 3 013 1 972 1 386

Barnomsorgsavgifter 1 197 982 1 025

Äldreomsorgsavgifter 1 435 1 165 990

Hyror och arrenden 450 649 397

Statsbidragsfordringar 119 - 43

Bohustrafiken - - 1 223

Västtrafik 1 332 1 221 900

Moms 5 685 3 953 3 936

Skatteintäkter 13 062 12 918 10 905

Förutbetalda kostnader 1225 1 231 2 058

Upplupna intäkter 4624 3 256 4 327

Övrigt 3 155 2 930 4 031

Summa 35 297 30 277 31 221
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Tanums kommun 2001 2000 1999
Vatten och renhållning 3013 1 972 1 386

Barnomsorgsavgifter 1197 982 1 025

Äldreomsorgsavgifter 1435 1 165 990

Hyror och arrenden -40 194 -

Statsbidragsfordringar 119 - 43

Bohustrafiken - - 1 223

Västtrafik AB 1332 1 221 900

Moms 5685 3 953 3 936

Skatteintäkter 13062 12 918 10 905

Förutbetalda kostnader 1176 1 169 1 988

Upplupna intäkter 4624 3 169 3 782

TBAB koncernkonto 11261 13 430 -

Övrigt 3 594 3 906 4 030

Summa 46 458 44 079 30 208

Not 19
KASSA OCH BANK
Beloppet utgör summan av kassa, bank och lätt realiserbara
medelsplaceringar. 
Koncernen 2001 2000 1999
Kassa 51 57 27

Bank 20 369 25 959 34 844

varav privata medel 66 47 37

Summa 20 420 26 016 34 871

Tanums kommun 2001 2000 1999
Kassa 18 39 19

Bank 31 216 38 961 34 486

varav TBAB:s del i koncernkonto-11 261 -13 430 4 846

varav privata medel 66 47 37

Summa 19 973 25 570 34 505

Not  20
EGET KAPITAL
Koncernen 2001 2000 1999
Ingående eget kapital 185 451 180 508 220 242

Justering - - -5 961

Årets resultat 2 589 4 943 -33 773

Utgående eget kapital 188 040 185 451 180 508

Rörelsekapital -36 498 -29 079 -4 080

Anläggningskapital 224 538 214 530 184 588

Totalt 188 040 185 451 180 508

Tanums kommun 2001 2000 1999
Ingående eget kapital 187 443 182 123 217 388

Justering tidigare års 

pensionsskuld/löneskatt - - -4 523

Justering av flyktingstatsbidrag - - -1 438

Årets resultat 3 613 5 319 -29 303

Utgående eget kapital 191 056 187 443 182 123

Rörelsekapital -33 224 -55 094 -63 859

Anläggningskapital 224 280 242 536 245 982

Totalt 191 056 187 443 182 123

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 168 764 tkr inkl löneskatt för 2001.

2001 2000 1999
Pensioner intjänade 1998-1999 12 184 12 383 12 383

Garantipensioner 6 907 9 036 9 451

Löneskatt 4 631 5 056 6 993

Summa 23 722 26 475 28 827

Not 22
LÅNGFRISTIG SKULD
Koncernen 2001 2000 1999
Spintab 53 418 66 733 66 836

SE-banken 20 000 10 000 19 000

Nordbanken 10 000 10 000 20 000

Kommuninvest 278 860 268 860 235 860

SBAB 11 201 24 847 27 168

Europeiska Investeringsbanken 6 000 6 000 6 000

-varav kortfristig skuld -300 - -

Summa 379 179 386 440 374 864

De långfristiga lånen förfaller till räntejustering enligt 

följande:

2002 115 883 31%

2003 61 368 16%

2004-2005 92 402 24%

2006 eller senare 109 826 29%

Summa 379 479 100%
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Tanums kommun 2001 2000 1999
Spintab 9 883 9 926 9 964

SE-banken 20 000 10 000 19 000

Nordbanken 10 000 10 000 20 000

Kommuninvest 218 860 210 059 158 860

SBAB 11 201 13 314 14 581

Europeiska Investeringsbanken 6 000 6 000 6 000

Summa 275 944 259 299 228 405

De långfristiga lånen förfaller till räntejustering enligt 
följande:
2002 81 375 29%

2003 40 000 14%

2004-2005 64 743 23%

2006 eller senare 89 826 33%

Summa 275 944 100%

Not 23
KORTFRISTIGA SKULDER
Koncernen 2001 2000 1999
Preliminär skatt, dec 6 714 5 473 5 325

Arbetsgivaravgift dec 6 458 5 240 4 999

Semesterlöneskuld 24 521 22 450 20 303

Leverantörsskulder 19 076 22 816 15 697

Upplupna kostnader 13 366 15 901 14 361

Förinbetalda intäkter 6 828 5 397 4 947

Övrigt 15 808 8 811 4 883

Summa 92 771 86 088 70 515

Tanums kommun 2001 2000 1999
Preliminär skatt, dec 6 692 5 466 5 325

Arbetsgivaravgift dec 6 458 5 234 4 999

Semesterlöneskuld 24 521 22 450 20 303

Leverantörsskulder 16 802 18 115 15 697

Upplupna kostnader 11 621 13 866 11 625

Förinbetalda intäkter 5 829 4 152 4 947

Årets intjänade pensioner inkl 

löneskatt 10 016 8 357 -

Kommunens skuld till TBAB 12 298 44 759 59 102

Kommunens skuld till TBAB 

via koncernkontot - - 4 846

Övrigt 5 417 2 344 1 728

Summa 99 654 124 743 128 572

Not 24
STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Förvaltade fonders och deponerade medels kapital uppgick
till 1 899 tkr. Kommunens förlustansvar för egna hem var
den 31 december 2001,  6 266 tkr vilket är 40 procent av
den totala låneskulden 15 665 tkr. Kommunens borgensåta-
gande till Tanums Bostäder AB var 103 535 tkr. Enligt
beslut i kommunfullmäktige uppgår Tanums Bostäder AB:s
möjligheter att uppta lån med borgen från Tanums kommun
till 158 000 tkr.

Tanums kommun är enligt beslut i kommunfullmäktige
medlem i Kommuninvest Ekonomisk Förening. All upplå-
ning 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 278 860 tkr.

2001 2000 1999
Förlustansvar för egna hem 6 266 7 762 9 312

Borgensåtagande Tanums 

Bostäder AB 103 535 127 141 146 159

Borgensförbindelser 

föreningar/enskilda 43 50 58
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Tanums kommun är i sin verksamhet utsatt för olika typer

av finansiella risker, såsom valutarisker, likviditets- och ränte-

risker samt kreditrisker.

Valutarisker
Kommunkoncernen har inga in- eller utbetalningar i

utländsk valuta. En del av den upplåning som gjorts via

Kommuninvest är lån i utlänsk valuta som genom använ-

dande av vanligt förekommande finansiella avtal (så kallat

swap-avtal) omvandlats till svensk valuta. Hela låneskulden

för Tanums kommun är placerad i svensk valuta, men en viss

valutarisk finns indirekt genom att Kommuninvest använder

sig av kommunens borgen.

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 bokslutstillfäl-

let inte utnyttjad. Den genomsnittliga löptiden på uteståen-

de lån är 48 månader för koncernen och 50 månader för

kommunen.

Ränterisk
Kommunen har fastställt en finansieringspolicy som bland

annat reglerar hur upplåning får ske, vilka finansiella instru-

ment som får användas samt hur strukturen på låneportföl-

jen ska utformas för att minimera ränterisken. Andelen lån

med fast räntebindning av totala låneskulden uppgick vid

årets slut till 77 procent för koncernen och 78 procent för

kommunen. Den genomsnittliga återstående tiden före rän-

tejustering uppgick till 37 månader både för koncernen och

kommunen.

Kreditrisk
Kommunkoncernen har en kreditrisk på sina utestående for-

dringar. Totalt uppgick kundfordringarna per den 31 decem-

ber till 5,6 mkr. Genomsnittlig kredittid på kundfordringar-

na har varit 30 dagar. Kundförlusterna har under året upp-

gått till 0,6 mkr varav 0,4 mkr avser kommunens verksam-

het och 0,2 mkr avser hyresförluster för Tanums Bostäder.

Kommunen har fastställda regler för placeringar av likviditet.

Hela likviditeten var vid årskiftet placerad på dagslån i bank.

Motpartsrisk
Delar av den upplåningen som sker via Kommuninvest kon-

verteras till svensk valuta via swapavtal. Motpartrisken i

swapavtal utgörs av att ingånget avtal inte fullföljs av mot-

parten. För att minimera motpartsrisken tillåts

Kommuninvest endast att göra swapavtal med motparter

som har mycket hög kreditvärdighet. Vid årsskiftet var

huvuddelen av avtalen ingångna med motparter vars kredit-

värdighet är AAA från minst ett av kreditvärdighetsinstituten

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

Kommuninvest ett risklimitsystem, där limiter sätts efter

noggrann prövning och riskanalyser utförs kontinuerligt.

24

Riskbedömning



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 bestämmel-

ser om i vilken ordning en borgensman kan fördela eventuel-

la krav från en långivare. Grundtanken i avtalet är att varje

borgensman har ett slutligt ansvar för ett belopp som mot-

svarar vad borgensmannen i fråga lånat från Kommuninvest.

Tanums kommun och Tanums Bostäder hade vid årsskiftet

lån hos Kommuninvest på 278,9 mkr motsvarande cirka 74

procent av den totala låneskulden. All upplåning som

Tanums Bostäder gör hos Kommuninvest sker med kommu-

nal borgen som säkerhet.

Borgen till bostadsändamål
Kommunfullmäktige har beslutat om en ram för borgensåta-

ganden gentemot Tanums Bostäder AB uppgående till 158

mkr. Per den 31 december 2001 var 103,6 mkr av borgens-

ramen utnyttjad.

Kommunens ansvarsåtagande för statligt reglerade lån för

egna hem till och med 31 december 2001 är 6,3 mkr vilket

motsvarar 40 procent av den totala lånesumman på 15,1

mkr. Under år 2001 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 bland annat ger fullvärdesförsäkring av fastigheter

samt en ansvarsförsäkring. Nuvarande försäkringsavtal har

förlängts och löper till och med den 30 juni 2002.

Kommunstyrelsen har antagit en riskhanteringsplan för den

kommunala verksamheten. Det skadeförebyggande arbetet

fortlöper enligt riskhanteringsplanen och i enlighet med den

överenskommelse som träffats med försäkringsbolaget.

IT-SÄKERHET
Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för IT-säkerhet.

Under år 2001 har en särskild säkerhetsanalys av IT-verk-

samheten genomförts av en extern konsult.

RISKBEDÖMNING
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DRIFTREDOVISNING 2001 BUDGETFÖR PERIODEN REDOVISNING BUDGETAVVIKELSE 
Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto 

Kommunstyrelsen 5 954 -43 780 -37 826 8 861 -45 976 -37 115 2 907 -2 196 711
Tekniska nämnden 97 688 -109 347 -11 659 105 216 -118 583 -13 367 7 528 -9 236 -1 708
Miljö- och byggnadsnämnden 4 489 -7 283 -2 794 5 535 -7 633 -2 099 1 046 -350 695
Kultur- och fritidsnämnden 7 082 -19 306 -12 224 8 704 -21 384 -12 680 1 622 -2 078 -456
Barn- och utbildningsnämnden 18 079 -196 346 -178 267 22 796 -201 530 -178 734 4 717 -5 184 -467
Omsorgsnämnden 43 833 -207 237 -163 404 46 509 -215 661 -169 152 2 676 -8 424 -5 748
Kommunrevisionen - -450 -450 1 -331 -329 1 119 121
Summa nämndsverksamhet 177 125 -583 749 -406 624 197 622 -611 099 -413 476 20 497 -27 350 -6 852
Pensionskostnader - -14 900 -14 900 - -15 381 -15 381 - -481 -481
Semesterskuldsförändring - -670 -670 - -2 071 -2 071 - -1 401 -1 401
Kompletteringspension 9 800 - 9 800 9 862 - 9 862 62 - 62
Personalomkostnader - - - - 92 92 - 92 92
Kapitalkostnad 66 469 - 66 469 66 165 - 66 165 -304 - -304
Avskrivningar - -29 600 -29 600 - -28 964 -28 964 - 636 636
Kommunstyrelsens förfogande - -1 589 -1 589 - - - - 1 589 1 589
Övrigt - - - 519 -1 143 -624 519 -1 143 -624
Summa verksamhet 253 394 -630 508 -377 114 274 168 -658 565 -384 397 20 774 -28 057 -7 283
Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 395 700 - 395 700 400 545 - 400 545 4 845 - 4 845
Finansiering 1 800 -18 900 -17 100 2 921 -17 110 -14 188 1 121 1 790 2 912
Summa efter finansiering 650 894 -649 408 1 486 677 634 -675 675 1 959 26 740 -26 267 473
Extraordinära poster - - - 1 654 - 1 654 1 654 - 1 654
Total 650 894 -649 408 1 486 679 289 -675 675 3 613 28 395 -26 267 2 127

Driftsredovisning

Kommunens resultat på 3,6 mkr är 2,1 mkr bättre än budge-
terat. Det positiva resultatet i förhållande till budgeten beror
främst på att skatteintäkterna ökat mer än beräknat och
finansnettot blev bättre än vad som antagits. Nämndernas
verksamhet överskred budgeten med 6,9 mkr. Omsorgsnämn-
den redovisar ett underskott mot budget på 5,7 mkr medan
tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1,7 mkr.
Kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden går båda
med överskott. Nedan redovisas större avvikelser mot budget:
• Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott på

2,7 mkr mot budget främst beroende på ökade kostnader
för placering av vuxna missbrukare och ökade stödinsatser
till familjer på hemmaplan.

• Skatteintäkter- och statsbidrag har ökat med 4,8 mkr mer
än budgeterat. Ökningen beror främst på att slutavräk-
ningen för 2000 års skatteintäkter blev betydligt högre än
förväntat.

• Finansnettot blev 2,9 mkr bättre än budgeterat varav 1,1
mkr avsåg högre intäktsräntor än beräknat medan kost-
nadsräntorna blev 1,8 mkr lägre än budgeterat främst
beroende av att  snitträntan på låneskulden kunnat sänkas
snabbare än vad som förutsetts.

• Renhållningsverksamheten redovisar ett underskott mot
budget med 1,6 mkr. Verksamhetens kostnader har ökat
kraftigt bland annat beroende på ökade kostnader för
transporter och förbränning av sopor.

• Grundskolan gör ett underskott mot budget med 1,6 mkr
beroende på ökade kostnader för personal och skolskjutsar.

• Äldreomsorgen överskrider budget med 1,4 mkr beroende
på höga kostnader för vikarier och rekrytering.

• Semesterlöneskulden ökar med 1,4 mkr mer än beräknat.
Det totala antalet sparade semesterdagar och ej kompense-
rad övertid har ökat mer än beräknat.

• LSS-verksamheten redovisar ett underskott mot budget
med 1,0 mkr vilket förklaras av ökad verksamhetsvolym.
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Investeringsredovisning

Bruttoinvesteringarna år 2001 uppgick till 38,5 mkr. Av den

totala investeringsvolymen svarade investeringar i fastigheter

för 11,5 mkr, i exploateringsverksamhet för 7,0 mkr och

inom VA-området för 4,5 mkr. Investeringar i inventarier

uppgick till 8,1 mkr. Investeringsbidrag erhölls med sam-

manlagt 9,1 mkr. Nettoinvesteringarna 2001 var således 29,4

mkr. Under året har anläggningstillgångar sålts till ett värde

av 5,9 mkr. Försäljningarna gav efter avdrag för omkostna-

der och bokfört värde en realisationsvinst på 1,6 mkr. 

Ett ekonomiskt mål för investeringar har antagits av kom-

munfullmäktige. Där anges att investeringarna under en tre-

årsperiod högst får uppgå till 90 mkr. Detta innebär att

investeringarna i snitt ej får överstiga 30 mkr per år.

Nettoinvesteringar år 2000 uppgick till 56,3 mkr.

Tillsammans med 2001 års nettoinvesteringar på 29,4 mkr

och den budgeterade nivån för 2002 på 29,8 mkr innebär

det en total investeringsvolym för perioden 2000-2002 på

115,5 mkr. Det ekonomiska målet för investeringsvolymen

kommer därmed inte att uppnås under perioden.

Några av de största investeringsprojekten under året var:

• Ny brandstation Hamburgsund till en kostnad av 6,1

mkr. 

• Förvärv av aktier i renhållningsbolaget Rambo till ett

värde av 4,3 mkr.                                                          

• Inköp av inventarier till kulturhuset Futura till ett

belopp av 4,0 mkr

• Om- och tillbyggnad Hamburgsundskolan för 1,4 mkr

• Renovering och modernisering av pumpstationer tför

1,4 mkr

• Iordningställande av gator och VA för sex småhustomter

på Rådalen för 1,0 mkr.

Investeringsredovisning 
Belopp i tkr Investeringsutgift/inkomst 
Inventarier 8 093
Va-investeringar:
Va-omläggningar 1 185
Pumpstationer 1 432
Fjällbacka avloppsreningsverk 31

Övriga investeringar:
Exploateringsverksamhet 6 978
Aktier RAMBO 4 300
Skolfastigheter 4 182
Klimatanläggning 476
Övriga fastighetsinvesteringar 643
Hamnar 776
Gator och vägar 1 218
Övrigt 94

Pågående investeringar:
Hamburgsund brandstation 6 061
Ombyggnad Fjällbacka skola 180
Reinvesteringar i avloppsreningsverk 1 217
Heestrands avloppsreningsverk 394
Tanumshede vattenverk 92
Kämpersvik avloppsreningsverk 77
Grebbestad avloppsreningsverk 71
Trafiksäkerhetsprojekt 629
Offentliga toaletter 162
Parkanläggning Hedegården 385
Parkeringsplatser Grebbestad 166
Övrigt -339

Summa bruttoinvesteringar 38 503

Investeringsbidrag:
Exploateringsverksamhet 3 355
Tanums Fiskecentrum 4 005
Övrigt 1 792
Summa investeringsbidrag 9 152

Summa nettoinvesteringar 29 351

Anläggningsförsäljningar:
Hamburgsund 17:23 Pipers Glace 1 300
Hogslätt 1:27 Hogslätts äldreboende 1 300
Fjällbacka 187:122 Åldersro 2 900
Övrig fastighetsförsäljning 443
Summa anläggningsförsäljningar 5 943
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Målsättning
Tanum kommuns övergripande mål är ett långsiktigt uthålligt
samhälle. I sin verksamhet skall kommunen arbeta för och
bidra till att förbättra miljösituationen genom att upphandla
produkter och tjänster som är skonsamma mot miljön.

Uppföljning av miljömål 2001
Under året har nämnderna arbetat utifrån antagna miljömål.
För att underlätta uppföljning och utvärdering har nyckeltal
kopplats till dessa mål. Nyckeltalen är indikatorer på hur
kommunens miljöarbete utvecklas. 

ENERGI 
Målsättning
• Elförbrukningen i verksamheten ska minska med 5 pro-

cent under 2001, jämfört med 2000.
• Uppvärmningen av kommunala fastigheter, inklusive

TBAB:s, skall senast 2005 till 35 procent ske med förny-
elsebara energikällor. 

Elförbrukningen har tvärtemot uppsatt miljömål ökat från
69,4 kwh/m2 till 71,7 kwh/m2. Kommunens övergripande
miljömål är att elförbrukningen ska minska och att effektivi-

serande åtgärder årligen ska ingå i nämndernas miljöhand-
lingsplaner. För att uppnå målet krävs det insatser inom flera
områden, bland annat vad gäller inköp, information och för-
ändrade vanor hos anställda.

Fördelningen mellan olika uppvärmningssätt är oförändrad
mellan år 2000 och år 2001. Kommunen planerar att bygga
ett biobränsleeldat fjärrvärmenät i Tanumshede som skulle
innebära att mellan 500 till 600 m3 olja som idag förbrukas
för uppvärmning av det kommunala fastighetsbeståndet
ersätts med biobränsle. En utbyggnad av fjärrvärmenätet
skulle innebära att ca 40 procent  av kommunens fastigheter,
inklusive TBAB, kommer att värmas upp med biobränsle.

TRANSPORTER 
Målsättning:
• Transporter som kommunal verksamhet genererar ska

effektiviseras och ska till 2005 ha minskat med 20%,
jämfört med år 1998.

• År 2005 skall minst 20 % av transporterna ske med for-
don som körs med förnyelsebara bränslen eller enligt kri-
terierna för bra miljöval.

Nyckeltalet är antal mil tjänsteresor med bil per årsarbetare.
Uppgifterna om tjänsteresor som förvaltningarna har redovi-
sat är av skiftande kvalité och kan därför inte jämföras. En
god indikator på hur resandet har utvecklats kan vara antal
mil med privatbil i tjänsten. Nedan redovisas siffrorna, för
respektive förvaltning under åren 1998 och 2001. 

Ökningen av tjänsteresor med privatbil kan förklaras av
att antalet anställda har ökat med åtta procent, men att till
2005 minska transporterna med 20 procent  verkar i dagslä-
get vara svårt. För att lyckas måste bland annat samåkningen
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förbättras och andra färdmedel väljas när det är möjligt. I
och med att Tanum är en glest befolkad kommun med stora
avstånd försvåras dock detta.  

Kommunen har ca 50 leasingbilar, varav två drivs med
förnyelsebart bränsle (RME). Om ett antagande görs att alla
bilar rullar lika långt sker cirka fyra procent av transporterna
med bilar som drivs med förnyelsebart bränsle. Räknas även
tjänsteresor med privatbil in blir andelen ännu lägre. Nästa
upphandling av leasingbilar blir avgörande för om kommu-
nen ska klara av att nå målet att 20 procent av transporterna
skall ske med fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel
år 2005. Idag är det endast miljöavdelningen och kultur-
och fritid som uppnår miljömålet. 

LIVSMEDEL 
Målsättning
• Före 2004 skall alla kommunala tillagningskök vara

KRAV-certifierade.
• Inom ett år skall 50 procent av de livsmedel som serve-

ras i kommunhusets café vara ekologiska och/eller när-
producerade. 

Genom utvärdering av enkätsvar från tillagningsköken upp-
skattas andelen inköpta ekologiska livsmedel till cirka 14
procent. För att ett storhushåll skall kunna bli KRAV-certifi-
erat krävs det att ekologisk mat serveras minst en dag i veck-
an (20%). Hamburgsund- och Tanumskolan är KRAV-certi-
fierade och Fjällbacka Service har under januari 2002 börjat
servera ekologisk mat en dag i veckan och kommer under en
försöksperiod att fortsätta med det.

Ekologiska eller närproducerade livsmedel till kommun-

husets café utgör värdemässigt cirka 44 procent vad gäller de
produkter som köps från kommunens ramavtalsleverantörer.
Drygt en fjärdedel av inköpen sker på lokala livsmedelsbuti-
ker och i första hand ekologiska livsmedel väljs där. Detta
innebär att det antagna miljömålet troligtvis är uppnått. 

Miljöarbetet 2001                                      
Under året har en VA-policy för kommunen tagits fram.
Policyn innebär att kretsloppsanpassade avloppslösningar
med återföring av näring till odlingsbar mark alltid skall
eftersträvas. I praktiken innebär det att urinen separeras.
Genom att separera och samla upp urinen minskar övergöd-
ningen i havet samt risken för förorening av grundvattnet. 

Miljösamordning
I början av året slutfördes arbetet med att fastställa miljö-
handlingsplaner för samtliga nämnder. Samtliga nämnder
har nu antagit detaljerade miljömål, handlingsplaner och
gröna nyckeltal för sina verksamheter. Kommunstyrelsen har
avsatt medel för miljöförbättrande åtgärder och under 2001
beviljades medel ur miljöpotten, till bland annat utbyte av
båtmotorer, komposttunnor till storköken samt återvinnings-
central på Tanumskolan. 

Projektet ”NÄREKO” med syfte att öka användningen
av närproducerade och ekologiska livsmedel i den offentliga
sektorn fortsatte under året. Ledande politiker och tjänste-
män deltog i ett seminarium ”Kommunen som dynamo för
lokala livsmedel och hållbar utveckling”. Ett resultat av semi-
nariet blev att kommunen har börjat se över upphandlings-
rutinerna för livsmedel. En ny upphandling av livsmedel
kommer att ske under 2002. Ett annat livsmedelprojekt i
Bohuslän är Kaprifol-kött, med syfte att få ut nöt- och får-
kreatur på naturbetesmarker. Tanums kommun stödjer pro-
jektet och har lämnat in en ansökan om investeringsbidrag
för att möjliggöra för lantbrukare i kommunen att delta.
Kommunstyrelsen har tagit ett principbeslut att Tanums
kommun ej medvetet ska köpa livsmedel som innehåller
genetiskt modifierade grödor.

Med anledning av den europeiska kampanjdagen ”I stan
utan min bil” genomfördes en miljödag i Tanumshede den
22 september. Exempel på aktiviteter från dagen är; visning
av sparsamkörning, fordon som drivs med förnyelsebara
bränslen, miljö- och trafikinformation, upprop för fler cykel-

Antal mil tjänsteresor med privatbil

2001 1998 Förändring 

Kommunstyrelsen 2 695 3 278 - 18 %

Samhällsförvaltningen 6 340 8 212 - 23 %

Kultur- och fritid 3 477 2 250 + 55 %

Barn- och utbildning 1 9 368 16 676 + 16 %

Omsorgsförvaltningen 1 2 684 9 631 + 32 %

Politiker 9 841 10 734 - 8 %

Övriga 1 701 1 849 - 8 %

Summa 56 106 52 630 + 7 %
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banor och sport. Tanums kommun deltar också i kampanjen
”Ett skräp om dagen” och medverkar därmed i tävlingen
Sveriges skräpfriaste kommun. Den kommun med högst
andel anslutna kommuninvånare vinner. Kampanjen starta-
des av föreningen Håll Sverige Rent.

Lokalt investeringsprogram
Inom projektet ”Restaurering av grundområden” har två
objekt färdigställts. En utfyllnad vid Kloppholmen, mellan
Galtö och fastlandet har grävts bort. Även en utfyllnad mel-
lan Östholmen och fastlandet vid Björnnäs har borttagits.
Arbetet vid återstående tre objekt avslutas under vintern
2002. Syftet med projektet är att öka vattenflödet i grunda
vikar, vilket leder till ökad syretillförsel och därmed en bättre
miljö för fiskyngel.

Personligt utskick till 810 markägare i kustområdet

genomfördes inom delprojektet ”Anläggande av våtmarker”.
Två informationsmöten hölls där totalt 29 markägare deltog.
Ett 50-tal markägare har skickat in intresseanmälningar för
anläggande av våtmarker. Totalt har ca 70 våtmarkslägen
anmälts till projektet. Alla intresserade har fått gårdsbesök
utförda via Hushållningssällskapet. Under året har 25 poten-
tiella våtmarker anmälts till Länsstyrelsen för samråd.

Insamling
Under året minskade sopförbränningen från 5 797 till

5 474 ton. Återvinningen uppgick till 3 596 ton.
Kommunens totala kompostering har beräknas öka till 800
ton varav cirka 80 ton lämnats till Tyft för kompostering.
Ett långsiktigt hållbart samhälle kräver att i princip alla
sopor och allt avfall återvinns eller komposteras.  

FAKTARUTA

Insamlat återvinningsmaterial

2001 2000 1999

Glas, ton 272 240 289

Papper, ton 533 539 793

Kartong, ton 207 154 88

Wellpapp, ton 314 290 401

Batteri, ton 3,2 4,5 4,2

Elektronik, ton 75 38 26,7

Kylmöbler, antal 1 131 1 241 1 057

Skrot, ton 781 654 672

Metallförpackning, ton 27 17,9 14,2

Textilier, ton 28 47 45

Lysrör, antal 8 600 9 920 8 100

Hårdplastförpackningar, ton 24 9,8 7,3

Miljöfarligt avfall, ton 32,5 28 28

Bilbatterier, ton 27,5 - -

Spillolja, ton 48 22 -

Trä-flis, ton 1 200 2 110 1 300

Antalet komposterande 

hushåll 6 582 6 585 5 010

Mängd sopor till 

förbränning, ton 5 474 5 797 5 985

MILJÖREDOVISNING
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Personalredovisning

Målsättning
Kommunens strategiska målsättning är att skapa förutsätt-

ningar för att kunna rekrytera, behålla och utveckla kompe-

tent personal. Detta skall bland annat uppnås genom ett

ledarskap som utvecklar och tar tillvara underställd personals

kunskap och kompetens. 

Personalkostnader
Redovisningen avser kostnader för all personal anställd i

kommunen oavsett anställningsform.

Löner och arvoden

Kostnaden för löner och arvoden inklusive personalomkostna-

der uppgick till 278,8 mkr att jämföra med 261,8 mkr för år

2000. Av ökningen på 17 mkr utgör höjda löner 11,7 mkr.

Omsorgsförvaltningens personalkostnad ökade med 9,0

mkr medan barn- och utbildningsförvaltningens personal-

kostnader ökade med 6,8 mkr. Lönerna har ökat dels som en

följd av genomförda förhandlingar men även till viss del på

grund av löneglidning då det har varit svårt att rekrytera per-

sonal inom vissa yrkesområden. Arbetet med lönepolitiken

har bedrivits enligt de strategier och riktlinjer som fullmäkti-

ge har fastställt. Den framtida löne- och personalpolitiken

behöver inriktas så att den bidrar till att trygga personalför-

sörjningen.

Tabell 2001 2000 1999

Arvode 2 659 2 689 2 721

Lön 204 738 191 944 178 152

Personalomkostnader 71 407 67 158 62 032

Totalt 278 803 261 791 242 905

Semester- och övertidsskuld

Semester och övertidsskuld består av ej uttagen semester och

ej uttagen ersättning för arbetad övertid. Skulden har ökat

från 22,5 mkr till 24,5 mkr. Skuldökningen beror bland

annat på svårigheter att rekrytera semestervikarier inom

äldreomsorgen samt att löneökningar höjt kostnaden per ej

uttagen semesterdag eller övertidstimme. Av den totala skul-

den utgör 18,7 mkr ej uttagen semester.

Pensioner

Kommunens redovisade pensionsskuld är den skuld kommu-

nen har till de anställda för framtida pensioner. Den redovi-

sade pensionsskulden uppgick till 23,7 mkr. Av pensions-

skulden var 15,1 mkr intjänade pensioner enligt kollektivav-

tal och 8,6 mkr kostnader för pensionsåtaganden utanför

kollektivavtal. 

Pensionsavtal

Flertalet av kommunens anställda har genom centrala kollek-

tivavtal rätt till tjänstepension grundad på anställning hos

arbetsgivaren. Under året har kommunens anställda fått välja

hur de individuella andelarna skall placeras både i det all-

männa reformerade pensionssystemet och i den kommunala

tjänstepensionen. Intjänad kommunal tjänstepension 2001

uppgår till 7,1 mkr, exklusive löneskatt. Förtroendevalda

erhåller pension enligt kommunens reglemente om pensio-

ner till förtroendevalda om arbetsinsatsen är fastställd till

minst 40 procent av heltid och omfattat minst en mandatpe-

riod. Pensionen ökar proportionellt för varje tjänstgöringsår

och full pension erhålls efter tolv tjänstgöringsår med hel-

tidsuppdrag. Pensionen samordnas med eventuell inkomst av

tjänst. Kommunstyrelsens ordförande under perioden 1989-
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2000, Bengt Mattsson, har intjänat full pension. Clas-Åke

Sörkvist som är ordförande sedan 2001 har genom förtroen-

demannauppdrag intjänat pensionsrätt sedan 1999.

Personalstruktur 
Personalstatistiken nedan är redovisad per den första novem-

ber  2001, vilket är i enlighet med  Svenska kommunförbun-

dets rekommendationer.

Anställda – tillsvidare och visstid

Antalet anställda uppgick till 1 073 personer, varav 555 (52

procent) återfanns inom omsorgsförvaltningen och 405 (38

procent) inom barn- och utbildningsförvaltningen. Totalt i

kommunen har antalet anställda ökat med 18 personer (1,7

procent). Omsorgsförvaltningen har ökat med åtta anställda

(1,4 procent) medan barn- och utbildningsförvaltningen har

ökat med fem anställda (1,2 procent).

Av det totala antalet anställda var 127 personer (11,8 pro-

cent) visstidsanställda. Den högsta andelen visstidsanställda

återfanns inom kultur- och fritidsförvaltningen och samhälls-

byggnadsförvaltningen, 27,8 procent respektive 20,0 procent.

Barn- och utbildningsförvaltningen hade 13,1 procent och

omsorgsförvaltningen 9,6 procent visstidsanställningar.

Ålder

Medelåldern bland de anställda var 45 år. För kvinnor

respektive män låg medelåldern på 44,7 respektive 46,7 år.

Den högsta medelåldern, 51,2 år, hade kultur- och fritidsför-

valtningen och den lägsta medelåldern, 44,1 år, återfanns

inom barn- och utbildningsförvaltningen. Cirka 38 procent

av alla anställningar innehas av personer över 50 år.

Kön

Av kommunens anställda var andelen kvinnor 84 procent

och återfanns främst inom vård och omsorg, skola och barn-

omsorg samt städ- och måltidspersonal. Den största andelen

manlig personal fanns bland grundskollärare, vaktmästare

och gruppen ”övriga teknik-yrken”.  

Av det totala antalet chefer och arbetsledare inom kom-

munen var 57 procent kvinnliga chefer/arbetsledare.  De

kvinnliga cheferna/arbetsledarna återfanns i de kvinnodomi-

nerade yrkesgrupperna inom vård och omsorg samt skola

och barnomsorg.

Av kommunens förvaltningschefer var fördelningen; två

kvinnor och sex män.

Anställningstid

Den genomsnittliga anställningstiden för samtliga kommun-

anställda är 14,1 år. Den längsta genomsnittliga anställningsti-

den har anställda vid kultur- och fritidsförvaltningen med

20,8 år medan anställda vid samhällsbyggnadsförvaltningen

har den kortaste genomsnittliga anställningstiden med 11,8 år.

Arbetad tid och frånvaro

Av den totala arbetstiden under 2001 utgjorde 29 procent

någon form av frånvaro. Den högsta frånvaron, 10,5 pro-

cent, utgjordes av semester och ferier.. Sjukfrånvaron har

ökat med 1,3 procentenheter jämfört med år 2000.

Långtidssjukskrivningarna utgör 85 procent av det totala

antalet sjukdagar. Sjukfrånvaro motsvarade 9,3 procent av

arbetstiden. Föräldraledigheten motsvarade 3,5 procent och

ledighet för studier 1,2 procent.  

Den sammanlagda frånvaron var större bland kvinnor

(30,4 procent) än bland män (23,1 procent). Männens sjuk-

frånvaro utgjorde 5,6 procent av männens totala arbetstid
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medan motsvarande siffra för kvinnorna var 10,1 procent.

Ledighet för studier var större för kvinnorna än för männen,

1,5 procent jämfört med 0,1 procent. Även när det gällde

hel föräldraledighet fanns det stora skillnader mellan kvinnor

och män; endast 0,1 procent av arbetstiden för män utgjor-

des av hel föräldraledighet medan motsvarande siffra för

kvinnor var 3,1 procent. 

Fördelning av arbetstid % 2001 2000 1999

Arbetad tid 70,9 72,0 73,6

Semester/ferier 10,5 10,0 10,1

Sjukfrånvaro 9,3 8,0 6,3

Föräldraledighet 2,9 2,9 2,3

Studier 1,2 2,8 2,1

Övrig tjänstledighet 5,2 4,3 5,6

Personalrörlighet

Den externa personalrörligheten bland de tillsvidareanställda

har, liksom tidigare år, varit låg. Under 2001 slutade 71 per-

soner sina fasta anställningar inom kommunen. Under

samma tid rekryterades 119 personer externt, 39 personer

till barn- och utbildningsförvaltningen, 75 personer till

omsorgsförvaltningen och fem personer till kommunens

övriga förvaltningar.

Den interna personalrörligheten är däremot mer omfat-

tande, vilket har sin förklaring i den relativt höga andelen

tidsbegränsade anställningar i kommunen.

Upphandling av nytt Löne-/PA-system

Tanums kommun har under året upphandlat ett nytt PA-sys-

tem. Det nya PA-systemet kommer att införas successivt i kom-

munen, första lön i det nya systemet betalas ut i oktober 2002.

Genom införandet av ett modernt löne- och personaladminis-

trativt system erhåller  kommunen ett bättre instrument för

schemaläggning, planering och uppföljning av personalkostna-

der. Detta ska leda till sänkta kostnader för vikarier, övertid och

obekväm arbetstid. Det nya systemet bygger på så kallad käll-

rapportering, vilket beräknas sänka administrationskostnaderna.

Ett byte av personalsysten kommer att beröra i princip

all kommunal personal och kommer innebära stora utbild-

ningsinsatser.

Arbetsmiljö
En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för att såväl nyre-

krytera som för att behålla redan anställd personal.

Kommunen genomförde under förra året en upphandling av

företagshälsovård. Efter första årets samarbete och erfarenhe-

ter har en särskild arbetsgrupp med personalfunktionärer till-

satts. En arbetsgrupp med personaladministratörer inom

kommunen ska tillsammans med representanter från före-

tagshälsovården arbeta fram en verksamhetsplan som syftar

till att förbättra det förebyggande och det pågående arbets-

miljö- och rehabiliteringsarbetet.

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN
Mer än en tredjedel, 38 procent, av kommunens personal är

50 år eller äldre vilket innebär att de inom en 15-årsperiod

kommer att ha ersatts av nyrekryterad personal. Detta till-

sammans med övrig personalrörlighet gör att rekryteringsbe-

hovet av ny personal kommer att vara stort de närmaste

åren. En av de viktigaste uppgifterna för kommunen som

arbetsgivare blir då att kunna erbjuda arbeten som känns

meningsfulla och som ger möjligheter till utveckling för den

anställde.

Som ett led i kompetensförsörjningen, kommer ett arbe-

te påbörjas under våren där syftet är att ta fram ett strategi-

dokument för den framtida personalförsörjningen. Som ett

första steg skall en kartläggning av framtida, årliga pensions-

avgångar göras. En inventering av formell utbildningsbak-

grund och övrig kompetens kommer också att ske. Dessa

inventeringar skall sedan ligga till grund för de ställningsta-

ganden som kommunen måste ta avseende framtida rekryte-

ringar och kompetensutvecklingsinsatser. 

Den andra stora utmaningen och uppgiften för kommu-

nen är att vända de senaste årens trend av ökande sjukfrån-

varo. Parallellt med övergripande satsningar måste varje för-

valtning, utifrån sina specifika förutsättningar, aktivt verka

för att minska sjukfrånvaron. Samarbetet med den nya före-

tagshälsovården är ett exempel på övergripande arbete.

Genom kontinuerligt erfarenhetsutbyte, uppföljning och

utvärdering av det pågående rehabiliteringsarbetet ökar möj-

ligheterna att finna former för en bättre arbetsmiljö.

PERSONALREDOVISNING
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Varför välfärdsredovisning
För styrning och uppföljning behövs kunskap om medbor-

garnas livsvillkor och om hur olika verksamheter påverkar

invånarnas hälsa och välbefinnande. Svenska Kommun-

förbundet, Folkhälsoinstitutet och Landstingsförbundet har

därför gemensamt tagit initiativ till projektet ”Lokala väl-

färdsbokslut”. Avsikten är att få fram nyckeltal som speglar

befolkningens hälsotillstånd och välbefinnande över tid.

Tanums Folkhälsoråd har fattat beslut om att påbörja arbetet

med välfärdsbokslut. Arbetet inför årets bokslut har koncen-

trerats på att ta fram nyckeltal inom de områden som

beskrivs nedan. Inför nästa års bokslut är avsikten att göra en

djupare analys och att kunna följa upp eventuella föränd-

ringar.

Hälsa
De nyckeltal som valts som indikatorer på hälsoläget är

tandstatus på barn och ungdomar, antalet sjukpenningdagar

samt andelen av befolkningen över 65 år som är beviljad

hemtjänst eller har särskilt boende. 

Andel kariesfria barn och ungdomar (procent)

2000 1995

Kariesfria  3-åringar

Tanum 100 92

Riket 94 93

Kariesfria  12-åringar

Tanums kommun 68 70

Riket 60 50

Kariesfria  19-åringar

Tanum 29 26

Riket 24 15

Barn och ungdomar i Tanums kommun har en bättre tand-

hälsa än riksgenomsnittet. Tandhälsan är en god indikator på

det allmänna hälsoläget.

Antalet sjukpenningdagar i Tanum

2001 2000 1999 1998 1997

165 230 134 702 105 735 73 453 59 247

Sjukpenningdagarna i kommunen har nästan tredubblats

från 1997 till 2001. Bland de anställda i  kommunen har

sjukfrånvaron stigit kraftigt, ovanstående siffror tyder på att

det skett en liknande ökning på andra arbetsplatser. Under

perioder med stor efterfrågan på arbetskraft brukar sjukfrån-

varon gå upp. Ökningen under de senaste fem åren är dock

så kraftig att det kan finnas andra faktorer, som mer stress,

som leder till att antalet sjukanmälningar ökar. 

Andel över 65 år som var beviljade hemtjänst eller 

bor i särskilda boendeformer.

2001 2000 1999

65-79 år 172 160 144

80 + 336 421 364

Andel över 65 år som var beviljade hemtjänst eller bor i sär-

skilda boendeformer är oförändrad mellan 1999 och 2001.

Jämfört med föregående år har dock antalet sjunkit med

cirka 80 personer. Detta kan ses som ett tecken på kommu-

nen blivit mer restriktiva när de gäller att ge äldre tillgång till

den service hemtjänsten ger. 
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Utbildning
Av kommunens 3-5 åringar hade 66,7 procent plats i försko-

la eller familjedaghem under 2001. Detta ska jämföras med

att 85,5 procent av rikets 3-5 åringar var placerade i barn-

omsorg. Under 2002 ändras reglerna för placering då exem-

pelvis rätt till plats för barn till arbetsökande föräldrar har

införts vilket sannolikt kommer att öka antalet placerade

barn.

Andelen elever i Tanum som är behöriga till nationella

gymnasieprogram efter år 9 var år 2001 91,6 procent. Detta

är något högre än i riksgenomsnittet. Under åren 1999-2001

har andelen varit konstant i kommunen där Tanumskolan,

som tidigare legat lågt, har närmat sig Hamburgsundskolans

resultat.

Mellan 1985-2000 har andelen av befolkningen, 20-64

år, med gymnasiekompetens ökat med cirka tio procent och

ligger idag på riksgenomsnittet (cirka 50 procent).

Kommuninnevånare med eftergymnasial utbildning uppgår

till 18 procent vilket är cirka 10 procent lägre än riksgenom-

snittet. Kvinnor har en högre utbildningsnivå än män gene-

rellt sett och i kommunen är skillnaden större än i riket.   

Delaktighet
För att få en uppfattning om i vilken utsträckning kommun-

invånarna känner delaktighet i det samhälle de lever i kan

föreningsanslutningsgraden studeras. Nedan presenteras siff-

ror för föreningar för barn och ungdom samt äldre.  

Föreningsanslutningar för barn och ungdomar i Tanum.

2000 1995 1990

Antalet föreningsan-

slutningar 2 358 2 355 2 023

Totalt antal ungdomar 

i kommunen 2 719 2 648 2 700

Antalet anslutningar per 

ungdom 0,87 0,89 0,75

Antal sammankomster 5 040 5 160 5 489

Antal deltagartillfälle 39 454 43 533 uppg. 

saknas

Andelen föreningsanslutna barn och ungdomar i åldern 7-25

år ökade i Tanums kommun mellan 1990 och 1995 för att

sedan stabiliseras. De höga anslutningstalen kan förklaras

med att många ungdomar är med i flera föreningar. Antalet

sammankomster och deltagartillfällen sjunker dock vilket

indikerar en minskad aktivitet i föreningarna. 

Utav kommunens invånare är 22 procent över 65 år.

Förutsatt att medlemmar i pensionärsföreningar i huvudsak

är över denna ålder innebär det att 43 procent över 65 år är

medlemmar i någon pensionärsförening. Antalet förenings-

anslutningar ligger på en konstant nivå. 

VÄLFÄRDSREDOVISNING
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Beslut

Beslut*
Kommunstyrelsen överlämnar med denna årsredovisning sin

redovisning för år 2001 till kommunfullmäktige. Med anled-

ning av årsredovisningen föreslås kommunfullmäktige besluta:

att nämndernas överskott respektive underskott balanseras i

ny räkning år 2002,

att fastställa resultaträkning, balansräkning och förvaltnings-

berättelser för år 2001.

Clas-Åke Sörkvist

Kommunstyrelsens ordförande

Rolf Hermansson

Ledamot i kommunstyrelsen

Karl-Erik Hansson

Ledamot i kommunstyrelsen

Lennart Larson

Ledamot i kommunstyrelsen

Kristina Frigert

Ledamot i kommunstyrelsen

Bengt Mattsson

Ledamot i kommunstyrelsen

Nils Olsson

Ledamot i kommunstyrelsen

Ronny Larsson

Ledamot i kommunstyrelsen

Bengt Widengård

Ledamot i kommunstyrelsen

Mona Svegås

Ledamot i kommunstyrelsen

Siv Bergström

Ledamot i kommunstyrelsen

KOMMUNSTYRELSEN

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid samman-

träde den 22 april 2002.



Tioårsöversikt

Belopp i tkr

RESULTATRÄKNING Bokslut 2001 Bokslut 2000 Bokslut 1999 Bokslut 1998
Verksamhetens intäkter 117 250 109 665 108 804 101 150
Verksamhetens kostnader -472 684 -443 857 -421 925 -387 926
Avskrivningar -28 964 -27 069 -27 253 -27 039
Verksamhetsresultat -384 397 -361 261 -340 374 -313 815
Skatteintäkter och generella statsbidrag 400 545 377 852 357 275 334 296
Finansnetto -14 188 -14 204 -13 419 -14 299
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 1 959 2 387 3 482 6 182
Extraordinära poster 1 654 2 832 -32 785 -3 916
ÅRETS RESULTAT 3 613 5 219 -29 303 2 266

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 523 947 528 311 503 214 503 794
Fordringar 19 973 25 570 30 208 20 216
Likviditet 46 458 44 079 34 505 49 206
Summa omsättningstillgångar 66 430 69 649 64 713 69 423

SUMMA TILLGÅNGAR 590 377 597 960 567 927 573 217

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 187 443 182 123 217 388 83 664
Justering  - - -5 961 131 458
Årets resultat 3 613 5 319 -29 303 2 266
Summa eget kapital 191 056 187 442 182 123 217 388

Avsättningar
Pensionsskuld 23 722 26 475 28 827 19 039

Skulder
Långfristiga skulder 275 944 259 299 228 405 244 288
Pensionsskuld - - - -
Kortfristiga skulder 99 654 124 744 128 572 92 503
Summa skulder 375 599 384 043 356 977 336 790

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 590 377 597 960 567 927 573 217

NYCKELTAL:
Verksamhetsresultat/skatteintäkter 96,0% 95,6% 95,3% 93,9%
Soliditet 32,4% 31,3% 32,1% 37,9%
Bruttoinvesteringar, tkr 38 504 58 223 33 746 30 224
Antal invånare 12 116 12 105 12 069 12 111
Utdebitering, kr 21,62 21,62 21,62 20,96
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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 19 56 274 144 096

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
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Kommunstyrelsen

KOMMUNLEDNING
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 1 874 1 488 1 765

Kostnader -12 784 -12 415 -11 892

Resultat -10 920 -10 927 -10 127

Kommunbidrag 11 173 10 630 10 311

Förändring eget kapital 253 -297 184

Målsättning
Kommunledningen ska inrikta sitt arbete på strategi- och
samordningsfrågor.

Ekonomisk analys
Nettokostnaden för verksamhetsområdet uppgår till 10 920
tkr vilket i princip innebär en oförändrad kostnadsnivå jäm-
fört med föregående år. Kostnaden för förvaltningsadmini-

stration har minskat med cirka 200 tkr medan kostnaden för
den politiska administrationen ökat med cirka 200 tkr.

Verksamhet
Kommunledningen har ett övergripande ansvar för plane-
ring, utveckling och uppföljning av hela den kommunala
verksamheten. Det är också kommunstyrelsens uppgift att se
till att det finns övergripande system och principer för styr-
ning av kommunen så att planering, uppföljning och kon-
troll sker på ett sådant sätt att verksamheten bedrivs effek-
tivt. Kommunstyrelsen har tagit fram nya ekonomiska styr-
principer för kommunen som bland annat tydliggör nämn-
dernas ansvar för ekonomi och verksamhet. Arbetet med att
utarbeta en utvecklingsstrategi för kommunen och att för-
bättra metoderna för verksamhetsstyrning och verksamhets-
uppföljning har påbörjats. Kommunstyrelsen har utsett en

Belopp i tkr 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Intäkter 8 821 8 157 11 319 9 617 9 172 8 670

Kostnader -44 067 -42 422 -49 018 -42 595 -43 301 -44 325

Kapitalkostnad -1 890 -2 462 -1 947 -1 948 -1 950 -1 847

Verksamhetsresultat -37 136 -36 727 -39 646 -34 926 -36 079 -37 502

Finansiella poster 20 76 -4 -61 56 -140

Resultat -37 116 -36 651 -39 650 -34 987 -36 023 -37 642

Kommunbidrag 37 826 37 032 40 124 38 307 35 135 37 451

Förändring eget kapital 710 381 474 3 320 -888 -191

Justering - -1 500 -267 -325 289 1 487

*Balanserat resultat 5 414 4 704 5 823 5 615 2 620 3 219

Bruttoinvesteringar 1 904 8 630 2 005 5 042 1 877 1 295

Personalkostnader 16 962 17 216 18 196 17 400 16 403 17 183

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid sammanträde den 22 april 2002
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Ordförande:
Clas-Åke Sörkvist (c)

Kanslichef:
Ulf Björkman

Ekonomichef:
Ulf Ericsson

Personalchef:
Ann-Christine Larsson

Räddningschef:
Sven-Eric Laundal

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget med 710 tkr. Det främsta orsakerna till det positiva resultatet är

minskade kostnader för serviceenheter samt kommunledning. Efter årets verksamhet uppgår nämndens ackumulerade

resultat till 5 414 tkr. Av detta är 3 300 tkr intecknade till särskilda anslag.



parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta förslag
som syftar till att utveckla den kommunala demokratin.

Upphandling av ett nytt PA-system genomförts. Det nya
systemet kommer att införas med start under 2002 och
bland annat ge bättre förutsättningar för planering, styrning
och uppföljning av personalresurser.

SERVICE
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 3 311 2 745 2 806

Kostnader -7 325 -6 622 -6 372

Resultat -4 014 -3 877 -3 566

Kommunbidrag 4 279 3 817 3 491

Förändring eget kapital 265 -60 -75

Målsättning
Kommunens serviceenheter, tryckeri, växel/reception och IT-
enhet, ska ge hög service till konkurrenskraftiga priser åt
kommunens förvaltningar och andra användare.

Ekonomisk analys
Serviceenheterna redovisar ett resultat före kommunbidrag på
- 4 014 tkr vilket är i princip oförändrat jämfört med föregå-
ende år, men cirka 400 tkr bättre än budgeterat. Det är främst
IT-enheten och enheten för växel/reception som redovisar
överskott mot budget. Kostnaden för telefoni har sänkts vilket
förklarar budgetavvikelsen medan IT-enhetens budgetavvikelse
förklaras av att vissa större arbeten senarelagts.

Verksamhet
Vid årets slut fanns det 290 anknytningar i växeln. Totalt
antal inkommande samtal till växel och direktval var i
genomsnitt cirka 8 000 per vecka. Antal utgående samtal var
cirka 7 500 per vecka. Av den inkommande trafiken besvaras
cirka 40 procent av telefonist medan resterande samtal rings
genom direktval. Kötiden innan man fick svar var i genom-
snitt åtta sekunder. Resultatet är något sämre än tidigare,
beroende på minskad bemanning. Handläggningstiden per
samtal var i genomsnitt 18 sekunder.

All inkommande och utgående post hanteras centralt av
en gemensam postfunktion.

Den centrala kopieringen har tryckt cirka 850 000 kopi-

or för kommunens olika förvaltningar.
En säkerhetsstudie av kommunens IT-verksamhet har

genomförts under året. Därefter har åtgärder vidtagits för att
uppfylla revisionens rekommendationer. Att säkra IT-infra-
strukturen mot virussmitta har varit en viktig arbetsuppgift
under andra halvåret 2001. Ett IT-infrastrukturprogram för
Tanums kommun har tagits fram under året. Programmet
kommer att ligga som en del av beslutsunderlaget då bred-
band skall upphandlas åt Tanums kommun. Under året
anslöts utbildnings- och biblioteksdelen på Kulturhuset
Futura till kommunens interna nät. Datakommunikation
etablerades via egen fiber till Hedegården, Hedeskolan och
Barnkullen från kommunhusets servercentral.

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 176 860 2 192

Kostnader -1 915 -2 253 -4 186

Resultat -1 739 -1 393 -1 995

Kommunbidrag 1 892   2 000 2 021

Förändring eget kapital 153 607 26

Målsättning
Kommunen ska arbeta aktivt för att minimera arbetslösheten
varvid arbetet med att bereda ungdomar sysselsättning och
förhindra utförsäkring av långtidsarbetslösa ska prioriteras.

Ekonomisk analys
Kommunens totala kostnader för arbetsmarknadsåtgärder
uppgår till 4 592 tkr varav drygt 3 800 tkr finansieras med
statliga medel. Mer posten av den statligt finansierade verk-
samheten redovisas under Barn- och Utbildning. Den kom-
munala kostnaden för verksamheten uppgår till 1 739 tkr.
Årets nettokostnad är cirka 350 tkr högre än föregående år.
Kostnadsökningen beror på att fler personer varit sysselsatta i
olika åtgärder samtidigt som den statliga finansieringsgraden
minskat något.

Verksamhet
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för styrning
och samordning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder.
Arbetsmarknadsläget i kommunen har varit bra under året.

KOMMUNSTYRELSEN
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I slutet på året var 249 personer öppet arbetslösa. Vid års-
skiftet var 30 personer långtidsarbetslösa vilket var lika
många som vid förra årsskiftet. Antalet ungdomar under 25
år som är arbetslösa har minskar från 44 till 40 under året.
Under det gångna året var 72 personer sysselsatta i olika
arbetsmarknadsåtgärder. Totalt har cirka 150 personer varit
sysselsatta i olika former av åtgärder vilket är runt 30 perso-
ner fler än föregående år. 

Offentligt skyddat arbete (OSA) har sysselsatt 16 perso-
ner med skötsel av sevärdheter, fornminnen med mera.
Arbetslaget har även deltagit i strandstädning.

Datorteket har sysselsatt 31 personer och 45 personer har
varit föremål för ungdoms- och aktivitetsgaranti. Sommar-
arbete genom feriepraktik har erbjudits till samtliga ungdo-
mar som sökt. Totalt deltog 19 ungdomar. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 57 - 611

Kostnader -4 800 -4 550 -4 994

Resultat -4 743 -4 550 -4 383

Kommunbidrag 4 563 4 400 4 400

Förändring eget kapital -180 -150 17

Målsättning
Kommunens invånare ska ha tillgång till lokala och regionala
kollektivtrafikresor.

Ekonomisk analys
Kommunens kostnader för kollektivtrafik har ökat med
knappt 200 tkr under året och uppgår till 4 743 tkr. Sett
över en tvåårsperiod har kostnaden ökat med cirka 400 tkr.
Kostnaden beror på ökad trafik samt att de upphandlingar
som görs av trafik blivit dyrare. Den kostnadsfördelningsmo-
dell som Västtrafik använder innebär att Tanums kommun
får bära en större andel av kostnaderna än tidigare. Årets
kostnad överstiger budget med cirka 180 tkr. 

Verksamhet
Kollektivtrafiken i Tanums kommun bedrivs av Västtrafik
AB genom dotterbolaget Fyrbodal. Trafikproduktionen i

kommunen är cirka 600 000 vagnkilometer. Pågående upp-
handlingar av kollektivtrafiken kommer innebära kraftiga
kostnadsökningar i och med att allt större miljökrav ställs.
Under året har Västtrafik genomfört en översyn av vissa
delar av aktieägaravtalet.

NÄRINGSLIVSÅTGÄRDER
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 192 140 815

Kostnader -1 880 -2 205 -3 586

Resultat -1 688 -2 065 -2 771

Kommunbidrag 1 578 2 600 2 465

Förändring eget kapital -110 535 -306

Målsättning
Kommunens näringslivssatsningar ska ske i syfte att stödja
utveckling av kommunens befintliga företag och främja nye-
tableringar.

Ekonomisk resultat
Kostnaderna var under år 2001 drygt 300 tkr lägre än före-
gående år. Resultatet år 2000 belastades med 1 300 tkr avse-
ende kostnader för kommunal finansiering av EU-projekt
som syftar till att utveckla näringslivet. I 2001 års bokslut
uppgår kostnaden för finansiering av EU-projekt till 900 tkr.

Verksamhet
Inom ramen för tillväxtavtalet för norra Bohuslän har kom-
munerna Strömstad, Tanum, Munkedal och Sotenäs tillsam-
mans med bland annat Västra Götalandsregionen finansierat
EU-projekt för utveckling av regionen och näringslivet.
Tanums kommun har medverkat i finansieringen av ett 15-
tal projekt. Kommunen är projektägare till projekten
”Företagscentrum” och ”Tanums Innovationscentrum”.
För samordningen av projekten mellan kommunerna i norra
Bohuslän finns en tillväxtsamordnare som finansieras av
regionen och kommunerna.

Våren 2001 deltog kommunen i fritids- och bomässan i
Uddevalla samt näringslivsmässan på TanumStrand. Tanums
Näringslivspark skyltades upp. Under året har kommunen
anordnat företagsträffar, frukostmöten och partnerskapsträf-
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far. I juli ordnades en gemensam företagarträff för lokala
företag och sommarboende företagsledare.

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 2 269 2 288 2 434

Kostnader -10 027 -10 106 -13 519

Resultat -7 758 -7 818 -11 085

Kommunbidrag 8 143 7 417 11 567

Förändring eget kapital 385 -401 482

Målsättning
Kommunledningen ska aktivt arbeta med att skapa för hela
kommunorganisationen gemensamma riktlinjer för de verk-
samheter som redovisas som kommungemensamma.

Ekonomiskt resultat
Kostnaden för kommungemensam verksamhet har minskat
med 60 tkr till 7 758 tkr vilket är nästan 400 tkr lägre än
budget. Avvikelsen förklaras främst av att kostnaderna för
fastighetsskatt, bidrag till föreningar och försäkringar har bli-
vit lägre än vad som budgeterats. Däremot är kostnaden för
företagshälsovård och facklig tid högre än budget.

Verksamhet
Kommunen har givit ut två nummer av kommuntidningen
till alla hushåll. Fortsatt utveckling  har skett av informa-
tionsmaterial och av kommunens intranät och hemsida
(webbplats). Ett nytt avtal om företagshälsovård träffades
inför år 2001. Kostnaden för företagshälsovården har ökat
beroende på ett större behov av läkar- och psykologinsatser.
Arbetet med skadeförebyggande åtgärder har fortsatt.

RÄDDNINGSTJÄNST
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 526 436 494

Kostnader -6 846 -6 487 -6 272

Resultat -6 320 -6 051 -5 778

Kommunbidrag 6 174 6 168 5 919

Förändring eget kapital -146 117 141

Målsättning
Kommunens räddningstjänst skall hindra, begränsa och före-
bygga skador på människor, egendom och miljö.

Ekonomisk analys
Räddningstjänsten visar ett underskott mot budget med 146
tkr.

Intäkterna på 526 tkr är 268 tkr högre än
budgeterat.beroende på fler kurser och utbildningar samt
abonnemang av automatlarm vilket innebär större hyresin-
täkter. Kostnaderna har ökat med 360 tkr beroende på fler
utryckningar, anställning av utbildningsansvarig tillika
brandförman på dagtid samt ökade underhålls- och repara-
tionskostnader. 

Verksamhet
Räddningstjänsten är organiserad med två räddningsstatio-
ner, varav stationen i Tanumshede fungerar som huvudsta-
tion. Den andra stationen är förlagd till Hamburgsund.
Kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Lysekil,
Sotenäs och Uddevalla bildar en räddningsregion, ”Bohuslän
region nord”, med samverkan inom räddningstjänsterna.

Räddningstjänsten utförde 311 utryckningar under år
2001, vilket är en ökning med åtta utryckningar jämfört
med föregående år. Befälslarm till annan kommun uppgår
till 64.

Antalet bränder har ökat från 38 år 2000 till 47 under år
2001.

Antalet utryckningar till följd av trafikolyckor har ökat
från 21 år 2000 till 28 för år 2001.

Brandsyn har under året genomförts i 61 lokaler vilket
var mer än planerat. Orsaken var att nya objekt tillkom
under året. Företagens internkontroll skall få en mer fram-
trädande roll i det förebyggande arbetet.

Rökdykarutbildning och rökövning med värmetillsats
har utförts med brandmännen i övningshuset på Västerby.
Övningarna ger en mycket bra indikering av hur rökdykar-
statusen är hos brandmännen.
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CIVILA FÖRVARET
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 436 200 201

Kostnader -345 -172 -146

Resultat 91 28 55

Kommunbidrag - - -50

Förändring eget kapital 91 28 5

Ekonomisk analys
Kostnaden för verksamheten finansieras fullt ut med statliga
bidrag.

Verksamhet
Kommunstyrelsen leder det civila försvaret i kommunen
under höjd beredskap. Under 2001 har arbete pågått med
att revidera Tanums kommuns beredskapsplan. Beslut om
antagandet av den nya beredskapsplanen kommer att tas i
Kommunfullmäktige under våren 2002.

INVESTERINGAR
Kommunstyrelsen har under år 2001 gjort investeringar för
sammanlagt 1 904 tkr. Av investeringarna avser 970 tkr IT-
utrustning och IT-kommunikation, 262 tkr räddningsmate-
rial och 130 tkr avser kontorsinventarier.

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN
Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet med att ta fram en
utvecklingsstrategi för Tanums kommun. Strategin ska ange
riktning för arbetet att göra Tanum till en bättre kommun

och ange särskilt prioriterade utvecklingsområden. 
Styrningen av den kommunala verksamheten har i hög grad
varit inriktad på att nå de ekonomiska målen. Ekonomistyr-
ningen behöver kompletteras med en tydligare styrning av
verksamheten där mål tas fram för kvalité, personal etcetera.

Kommunen arbetar för att skapa goda grundförutsättning-
ar för att främja och understödja tillväxten hos företagen i
kommunen. Detta sker bland annat genom att skapa ett posi-
tivt näringslivsklimat som gynnar utvecklingen av befintliga
företag och underlättar start och etablering av nya företag.

Ett aktivt arbete med rehabiliterings- och arbetsmiljöfrå-
gor är prioriterade områden. Syftet med dessa satsningar är
att minska de senaste årens ökade sjukskrivningar genom
förebyggande arbetsmiljöarbete. 

Personalförsörjning blir en av framtidens viktigaste utma-
ningar för den kommunala verksamheten. För att kunna
möta kommuninvånarnas krav på god kommunal
service krävs ett aktivt arbete med personalpolitiska frågor.
Det handlar om såväl nyrekrytering som utveckling av redan
anställd personal.

Räddningstjänsten behöver tillgång till effektivt och
ändamålsenligt räddningsmaterial och vältutbildad och kom-
petent personal.

Kompetensen hos brandpersonalen måste ständigt höjas.
Därför måste höga krav ställas på utbildning och övnings-
verksamhet. 
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Tekniska nämnden

ADMINISTRATION
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 2 294 1 837 2 137

Kostnader -2 616 -2 167 -2 358

Resultat -322 -330 -221

Kommunbidrag 339 367 249

Förändring eget kapital 17 37 28

Administrationen består av tekniska nämnden och den
gemensamma administrationen för samhällsbyggnadsförvalt-
ningen. Den gemensamma administrationen finansieras
genom intäkter från samhällsbyggnadsförvaltningens verk-
samheter.

Intäkter och kostnader har ökat med ca 450 tkr. Detta
beror bland annat på ökade arvodes- och lönekostnader 89
tkr, ökade kostnader för personalrekrytering 80 tkr, miljö-
samordning 95 tkr samt serviceavtal för datorer 58 tkr.

Resultatet på 17 tkr hänför sig till nämndverksamheten
och beror på lägre kostnader för personalsociala åtgärder.

Belopp i tkr 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Intäkter 105 050 103 510 96 401 94 605 97 874 86 580

Kostnader -63 332 -59 497 -52 193 -52 235 -50 526 -45 754

Kapitalkostnad -55 135 -52 952 -53 166 -52 049 -56 599 -51 191

Verksamhetsresultat -13 417 -8 939 -8 958 -9 679 -9 251 -10 365

Finansiella poster 50 -202 82 -286 -262 -384

Resultat -13 367 -9 141 -8 876 -9 965 -9 513 -10 749

Kommunbidrag 11 659 10 716 10 419 9 072 8 822 12 569

Förändring eget kapital -1 708 1 575 1 543 -893 -691 1 820

Justering 420 -2 350 6 576 1 162 27 7

*Balanserat resultat 1 445 2 733 3 508 -4 611 -4 880 -4 216

Bruttoinvesteringar 25 809 32 855 28 427 20 569 31 984 150 930

Personalkostnader 14 650 13 855 12 527 11 498 12 335 9 250

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid sammanträde den 22 april 2002

Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter inom den tekniska försörjningens områden.

Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1 708 tkr. Underskottet beror främst på renhållning -1 582 tkr, översiktsplan

420 tkr och vatten och avlopp -779 tkr, medan fastighetsförvaltningen redovisar ett överskott på 337 tkr.

Kostnadsökningen är 6 018 tkr och beror främst på att kulturhuset Futura tagits i bruk och ökade förbrukningskostnader på

grund avett kallare år 2001 än 2000 inom fastighetsförvaltning samt ökade driftskostnader och avsättningskostnader för slammet

inom vatten och avlopp. 

Nämnden kompenseras för kostnaderna avseende översiktsplan. Nämndens balanserade resultat uppgår därmed till 1 445 tkr.

Ordförande:
Gunnar Simonsson (m)

Chef för samhälls-
byggnadsförvaltningen:

Inge Berndtsson



EXPLOATERING
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 1 212 1 204 1 076

Kostnader -1 493 -1 418 -800

Kapitalkostnader -1 090 -1 052 -1 057

Resultat -1 371 -1 266 -781

Kommunbidrag 1 441 856 1 183

Förändring eget kapital 70 -410 402

Målsättning
Ägande och förvaltning av markreserv och exploateringsfas-
tigheter skall ske i syfte att utveckla kommunen.

Ekonomisk analys
Resultatet för verksamheten har förbättrats med 480 tkr.
Detta beror främst på ett anslag på 700 tkr för översiktsplan.
Detta anslag räckte dock inte för att täcka kostnaderna, som
hamnade på 814 tkr. De ökade personalkostnaderna beror
på att verksamheten till större del utförts av egen personal,
istället för anlitade konsulter.

Verksamhet
Tomträtter, arrenden, skogsförvaltning, tomtkö samt försälj-
ning av småhustomter handhas av verksamheten.
Nyanmälningarna samt antalet personer som väljer att stå
kvar i tomtkön ökar. Under året har fem småhustomter sålts.

Översiktsplanearbetet förväntas vara avslutat år 2002.
Fördjupade översiktsplaner har påbörjats i Tanumshede och
Fjällbacka.

ENERGI
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 150 185 155

Kostnader -144 -136 -155

Resultat 6 49 0

Kommunbidrag - - -

Förändring eget kapital 6 49 0

Målsättning
Kommunens energiplanering skall syfta till att stimulera
energibesparing samt användning av förnyelsebar energi.

Verksamhet
Genom statliga energibidrag kan kommunen erbjuda kom-
munens innevånare gratis energirådgivning.
Energirådgivningen har framförallt bestått av telefonrådgiv-
ning där man främst frågat om statliga bidrag, elupphand-
ling och elpriser. Temakvällar har behandlat ”Alternativ till
olja och elvärme” och har arrangerats i samarbete med studi-
eförbunden.

GATOR OCH PARKER
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 662 631 158

Kostnader -6 362 -6 137 -4 283

Kapitalkostnader -3 956 -3 669 -3 742

Resultat -9 656 -9 175 -7 867

Kommunbidrag 9 879 9 319 7 901

Förändring eget kapital 223 144 34

Målsättning
Det kommunala gatu- och vägnätet skall erbjuda trafikanter-
na en säker miljö och en god vägstandard. Parker och övriga
allmänna ytor skall vara välskötta.

Ekonomisk analys
Kostnadsökningen mellan 1999- 2001 på cirka 1 900 tkr
beror främst på ökat vägunderhåll 800 tkr, adressättningen
401 tkr som startade under år 2000 och trafiksäkerhetspro-
jektet ”Nollvisionen” 392 tkr. Av ”Nollvisionens” kostnader
finansieras 340 tkr med statsbidrag.

Verksamhet
Nya hastighetsbegränsningar har införts i flertalet samhällen
för att förbättra trafiksäkerheten, framför allt för oskyddade
trafikanter. En ny parkeringsplats för långtidsparkering har
anlagts i södra Grebbestad. Ett 20-tal belysningspunkter har
bytts från trästolpar till modern belysning och luftledningar
har ersatts av nedgrävda ledningar.
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Ett trafiksäkerhetsprojekt, tillsammans med Munkedal,
Strömstad, Lysekil och Sotenäs kommuner, har drivits i syfte
att göra trafikmiljön säkrare för oskyddade trafikanter. Inom
projektet har anställda inom kommunen erbjudits utbild-
ning i bränslesnål och säker körning.

Parkeringsövervakning har genomförts med hjälp av ett
externt vaktbolag. Totalt utfärdades 666 anmärkningar, vil-
ket är minskning med 2 procent jämfört med år 2000.

VATTEN OCH AVLOPP
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 27 759 27 809 26 408

Kostnader -13 076 -12 320 -10 349

Kapitalkostnader -15 462 -15 433 -15 920

Resultat -779 56 139

Kommunbidrag - - -

Förändring eget kapital -779 56 139

Balanserat resultat -532 247 191

Målsättning
Alla abonnenter skall ha ett hälsosamt och gott vatten i till-
räcklig mängd. Spillvattnet skall renas så att det minst upp-
fyller tillsynsmyndigheternas villkor för utsläpp.

Ekonomisk analys
Intäkterna ligger på samma nivå som år 2000, men stora vari-
ationer finns. Anslutningsavgifterna har minskat med 650 tkr,
men är dock fortsatt höga trots en restriktiv hållning till nya
anslutningar på grund av bristande kapaciteter i Tanumshede
vattenverk och Grebbestad avloppsreningsverk. Bruknings-
avgifterna har dock ökat med 780 tkr som en följd av index-
höjning, fler abonnenter och högre vattenförbrukning.

Driftskostnaderna har ökat med ca fyra procent, 400 tkr,
framförallt beroende på högre kostnader för el, kemikalier
och löner. Avsättningskostnaden för slam har ökat med ca
400 tkr. 

Ombyggnad av länsväg 163 vid Skäret i Fjällbacka har
medfört kostnader för omläggning av VA-ledningar som
belastat resultatet med cirka 800 tkr.

Verksamhet
Belastningen på några av avloppsreningsverken, främst
Grebbestad, är mycket hög. Detta beror på att flera områden
och enskilda fastigheter har anslutits samt ett stort antal
sommargäster. Behovet av kapacitetshöjning är stort.

Vattenverket har under sommaren legat nära produk-
tionsmax, främst beroende på att råvattnets kvalité sjunkit
och att spolningsfrekvensen av filter därför ökat kraftigt.
Den totala mängden producerat och köpt vatten har ökat
kraftigt som en följd av fler anslutna fastigheter, fler som-
margäster och några stora läckor.

RENHÅLLNING
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 12 563 14 913 11 539

Kostnader -14 145 -13 870 -11 948

Resultat -1 582 1 043 -409

Kommunbidrag - 174 -

Förändring eget kapital -1 582 1 217 -409

Justering - -2 350 -

Balanserat resultat -1 043 539 1 672

Målsättning
Verksamheten skall arbeta för att minska avfallsmängden
genom att stimulera till källsortering och kretsloppstänkande.

Ekonomisk analys
Intäkterna har minskat med 2 350 tkr vilket främst beror på
att intäkterna för industriavfall övergått till Rambo.

Kostnaderna för insamling av hushållsavfall har ökat med
300 tkr främst beroende på kraftigt höjda entreprenadkost-
nader. Kostnaderna för förbränning alternativt deponering
har ökat från 397 kr/ton till 433 kr/ton. Avsättningskost-
naden för hushållsavfall uppgår till 3 180 tkr och för skötsel
av centrala komposten till 100 tkr. Diskussion pågår med
Rambo om fördelning av viktmängden mellan hushållsavfall
och industriavfall.

Mängden utsorterat miljöfarligt avfall ökar kraftigt och
medför höjda kostnader, 300 tkr, för omhändertagandet.
Slambehandlingens kostnader har ökat kraftigt, primärt
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beroende på den kraftiga belastningen i avloppsreningsver-
ken sommartid. För att avlasta verken har slam från slutna
tankar och slamavskiljare avvattnats i en provisorisk anlägg-
ning som placerats vid Tanumshede avloppsreningsverk.
Kostnaden för detta uppgår till 400 tkr.

Verksamhet
Från och med 2001 övertog Rambo ansvaret för Tyft, åter-
vinningsgårdarna och miljöstationerna. Sortering av inkom-
met avfall, destruktion av miljöfarligt avfall samt förbrän-
ning eller deponering av hushålls- och industriavfall handhas
av Rambo. Kommunens uppgift har därmed reducerats till
insamling, via entreprenör, av hushållsavfall och slam.

På Tyft har den gamla markbädden ersatts av en ny
damm/våtmark. Flis och slam har använts för att anlägga en
ny bullervall. Sluttäckta områden har renoverats eftersom
delar kalvat ur. För Torsbo, en på 70-talet nedlagd tipp, har
täckningsplan utarbetats och sluttäckningsarbetet har på-
börjats.

Mycket av det som tidigare sköttes och bekostades inom
verksamheten Tyft debiteras med full kostnad av Rambo,
t ex tippavgifter för kommunal verksamhet, hantering av
kompost och miljöfarligt avfall.

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 60 577 56 949 56 157

Kostnader -25 809 -23 974 -22 708

Kapitalkostnader -34 431 -32 493 -32 101

Resultat 337 482 1 348

Kommunbidrag - - -

Förändring eget kapital 337 482 1 348

Justering - - 6576

Balanserat resultat 1 234 897 415

Målsättning
Kommunens verksamheter skall bedrivas i ändamålsenliga
lokaler. Kommunens lokal- och bostadsbestånd skall förval-
tas och hyras ut.

Ekonomisk analys
Intäkter och kostnader ökar på grund av att kulturhuset
Futura tagits i bruk. Andra orsaker är nedlagda kostnader på
kommunförrådet, kostnaderna för uppvärmning då år 2001
var kallare än år 2000. Personalkostnaderna ökar med 1 100
tkr mellan åren 1999- 2001 och beror främst på en förstärk-
ning inom administrationen, en tillfällig anställning som
energitekniker samt utökning inom förvaltningsavtalet med
Tanums Bostäder AB.

Verksamhet
Verksamheten omfattar kommunens lokal- och bostadsbe-
stånd samt genom ett avtal även förvaltningen av det kom-
munala bostadsbolaget, Tanums Bostäder AB:s fastigheter.
Avtalet är ett självkostnadsavtal, varför intäkter och kostna-
der är lika stora.

Den förvaltade ytan är totalt 130 980 m2 och är en
minskning med 726 m2 som berör den kommunala ytan. Tre
större fastigheter har sålts och en rivits, 1 581 m2, medan
855 m2 har tillkommit bland annat beroende på nybyggna-
tion av brandstation i Hamburgsund.

Kommunen vann en process angående fuktproblematik
på Fjällbacka Service som bedrivits mot en byggentreprenör.
I 2001 års resultat ingår därför en intäkt på 266 tkr vilket
förklarar fastighetsavdelningens överskott.

Fastighetsförvaltningen fick den förvaltningsentreprenad
som Tanums Bostäder AB upphandlade under hösten. Det
nya avtalet gäller från och med 1 april 2002 och tre år framåt. 

Tanums Bostäder AB anställde egen förvaltare och kun-
dansvarig i november och öppnar eget kontor från och med
år 2002. Detta och Tanums Bostäder AB:s upphandling av
fastighetsskötsel får till följd att organisationen inom fastig-
hetsförvaltningen förändras.

Investeringar
De större investeringarna fördelas enligt följande:
•  Exploatering 3 755 tkr
•  Gator och parker 2 012 tkr
•  Vatten och avlopp 4 503 tkr
•  Fastighetsförvaltning 11 345 tkr
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Framtid
Behovet av åtgärder för att öka säkerheten för oskyddade tra-
fikanter är stort och kräver ökade resurser.

Ambitionen att erbjuda allt fler fastighetsägare kommu-
nal VA-försörjning innebär ökad belastning på reningsverken
och ytterligare problem att klara reningskraven. Nya myn-
dighetskrav om ledningssanering och bättre prestanda i
reningsverken förväntas. Den nödvändiga investeringsvoly-
men kommer inom överskådlig tid att ligga på en fortsatt
hög nivå, vilket medför ökade drifts- och kapitalkostnader
och innebär därmed en fortsatt hög nivå på VA-taxan.

För invånarna i den södra kommundelen höjs servicen
för avfallshantering när den nya återvinningscentralen i
Hamburgsund färdigställs under 2002.

Kommunens lokalbehov är väl tillgodosett men kräver
resurser till ett fortsatt bra underhåll.

Antal anställda 60

Andel deltidsanställda 23%

Andel kvinnor 43%

FAKTARUTA
2001 2000 1999

Gator

Belagd yta, m2 229 095 228 565 228 215

Kostnad kr/m2 exkl. 

kapitalkostnad 7,02 7,20 3,43

Antal belysningspunkter 2 460 2 461 2 450

Kostnad/belysningspunkt

inkl. kapitalkostnad, kr 625 574 645

VA

Täckningsgrad, procent 97 100 101

Antal VA-abonnenter 3 420 3 390 3 360

Tillverkad och köpt 

vattenmängd, m3 777 431 704 079 675 262

Renhållning

Antal renhållnings-

abonnenter 9 113 9 098 9 002

Antal komposterande 

hushåll 6 582 6 585 5 010

Mängd sopor till 

förbränning, ton 5 474 5 797 5 958

Fastighetsförvaltning

Förvaltad yta, m2 BRA 79 620 80 346 79 893

Fastighetstyper:

Skollokaler, m2 28 745 28 465 27 015

Barnomsorgslokaler, m2 2 430 2 430 2 486

Äldreomsorgslokaler, m2 27 718 28 346 28 346

Industrilokaler, m2 5 587 6 507 8 468

Övriga lokaler och 

fastigheter, m2 15 140 14 598 13 578

Tillsyn och skötsel-

kostnad, kr/m2 50 56 49

Förbrukningskostnad, kr/m2 126 106 97

Administrationskostnad, kr/m2 22 19 16

Underhållskostnad, kr/m2* 50 57 70

* Underhållskostnaden 1999 består av planerat och akut under-

håll. Underhållskostnaden 2000 och 2001 består av löpan-

de och akut underhåll p g a ändrade internhyresregler.

TEKNISKA NÄMNDEN
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Personal 2001

0–29 år, 6%

30–39 år, 10%

40–49 år, 29%

50–59 år, 44%

60– år, 11%

Åldersstruktur

Eftergymnasial 16%

Gymnasium 29%

Grundskola 55%

Utbildning



Miljö- och Byggnadsnämnden

ADMINISTRATION

Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter - - -

Kostnader -423 -409 -450

Resultat -423 -409 -450

Kommunbidrag 480 448 390

Förändring eget kapital 57 39 -60

Ekonomisk analys
Överskottet på 57 tkr beror på lägre kostnader för arvoden

och utbildning.

Verksamhet
Nämndens löpande verksamheten sköts av samhällsbygg-

nadsförvaltningen som är gemensam för tekniska nämnden

och miljö- och byggnadsnämnden. Administrationen redovi-

sar endast kostnaderna för den politiska nämndsverksamhe-

ten. Kostnader för övrig administration ingår i respektive

verksamhet.

Belopp i tkr 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Intäkter 5 531 4 762 4 000 3 481 3 024 3 367

Kostnader -7 566 -7 086 -5 744 -5 032 -5 015 -5 195

Kapitalkostnad -67 -130 -146 -145 -44 -46

Verksamhetsresultat -2 102 -2 454 -1 890 -1 696 -2 035 -1 874

Finansiella poster 3 -17 9 15 27 42

Resultat -2 099 -2 471 -1 881 -1 681 -2 008 -1 832

Kommunbidrag 2 794 2 574 2 082 1 988 1 745 1 813

Förändring eget kapital 695 103 201 307 -263 -19

Justering - - - - 77 -

*Balanserat resultat 1 249 554 451 250 -57 129

Bruttoinvesteringar - 101 - 29 - 44

Personalkostnader 4 353 4 200 3 069 3 014 2 922 2 662

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid sammanträde den 22 april 2002

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

nadsväsendet. 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 695 tkr. Det balanserade resultatet uppgår till 1 249 tkr.
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FYSISK PLANERING

Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 979 802 780

Kostnader -1 144 -1 112 -790

Resultat -165 -310 -10

Kommunbidrag 220 205 97

Förändring eget kapital 55 -105 87

Målsättning
Kommunen skall ha en god planberedskap för en lämplig

utveckling. Den fysiska planeringen skall resultera i en god

samhälls- och landskapsmiljö. Den ansvarsfördelning som

kommunen tillämpar för fysisk planering, innebär att arbetet

bedrivs som uppdragsverksamhet. 

Verksamhet
Under året har det producerats drygt 2 500 timmar debiter-

bar tid, vilket är 300 timmar mer än år 2000. 

Beläggningen av planuppdrag är god. En prioritering av

aktuella planarbeten har därför varit nödvändig. Aktivt arbe-

te under året harpågått med ett tiotal planuppdrag, varav föl-

jande fyra har avslutats genom antagandebeslut:

• Kanebo 1:106, Heestrand möjliggör tio nya småhus i ett

attraktivt, kustnära läge.

• Åldersro, Fjällbacka möjliggör ny användning av ett tidi-

gare äldreboende.

• Yttre Kuseröd, Grebbestad syftar till att området skall

kunna utvecklas för åretruntboende

• Fåraby 1:236, Lökholmen, Havstenssund möjliggör åtta

nya friliggande småhus i ett attraktivt, kustnära läge.

Ett planförslag har färdigställts för en första etapp med 35

nya småhustomter i ett utvecklingsområde på Vetteberget i

Fjällbacka. Detaljplanen beräknas kunna antagas av kom-

munfullmäktige i början av år 2002. 

En stor del av resurserna för fysisk planering, drygt 400

timmar, har avsatts för arbete med en ny översiktsplan, som

beräknas kunna antagas under första halvåret 2002.

BYGGLOV

Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 1 847 2 058 1 258

Kostnader -1 847 -1 885 -1 525

Resultat 0 173 -267

Kommunbidrag 275 273 287

Förändring eget kapital 275 446 20

Målsättning
Genom myndighetsutövning och rådgivning skall kommu-

nen verka för en god byggnadskultur och ett kretsloppsan-

passat byggande. Verksamheten skall bedrivas med en hög

servicenivå. Verksamheten består dels av de obligatoriska

arbetsuppgifter som hör samman med myndighetsutövning-

en, dels av rådgivning och service till allmänheten i bygg-

nadsfrågor. 

Miljö- och byggnadsnämnden skall ta till vara de möjlig-

heter, som plan- och bygglagen ger att förenkla och under-

lätta ärenden för enskilda och skall verka för att lagens före-

skrifter om begränsning av bygglovplikten tillämpas.

Nämnden har således små möjligheter att påverka verksam-

hetens omfattning när det gäller myndighetsutövning.

Nämnden har större möjligheter att påverka omfattning och

inriktning av verksamheten när det gäller rådgivning och ser-

vice till allmänheten.

Ekonomisk analys
Intäkterna har minskat med tio procent jämfört med år

2000. Justerat för den höjning av taxans grundbelopp med

cirka tre procent, från 35 till 36 kronor, som skedde vid års-

skiftet 2000/2001, innebär det en minskning av volymen

med drygt 13 procent. 

Verksamhet
Antalet bygglovärenden i förhållande till antalet kommunin-
vånare är högt i jämförelse med många andra kommuner,
vilket hänger samman med den omfattande fritidsbebyggel-
sen och med det dominerande småhusboendet. Antalet
inkomna ärenden har dock minskat med ca tre procent jäm-
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fört med år 2000. Drygt hälften av bygglovärendena har
behandlats genom delegationsbeslut.

2001 2000 1999

Beslut om kontrollplaner 265 303 187

Övriga delegationsbeslut 315 355 245

Nämndsbeslut 292 305 335

Bygglov har lämnats för 27 nya småhus och för 39 nya fri-
tidshus. Bland de större byggprojekten kan nämnas bygglov
för en ny brandstation i Hamburgsund, en båthall i
Grebbestad och småbåtshamn med sjöbodar på Veddö. 

Intresset för arkitektur och estetiska värden i samhällsbil-
den har manifesterats under  Arkitekturåret 2001. Socken-
magasinet i Tanumshede och Hamnmagasinet på Resö blev
genom omröstning bland allmänheten utsedda till de mest
omtyckta byggnaderna i Tanums kommun. 

Miljö- och byggnadsnämnden har under året medverkat
vid en byggnadsvårdsdag, där hantverkare och byggnadsföre-
tag med inriktning på byggnadsvård fick tillfälle att presente-
ra sig själva. Bohusläns museum visade utställningen ”Husen
vi ärvde” och en paneldebatt om byggnadsvård anordnades.
Årets byggnadsvårdspris utdelades till Lillemor Runehäll,
Grebbestad.

KARTFÖRSÖRJNING
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 199 276 136

Kostnader -299 -482 -229

Resultat -100 -206 -93

Kommunbidrag 143 140 129

Förändring eget kapital 43 -66 36

Ekonomisk analys
Kostnaderna har minskat med 183 tkr jämfört med år 2000.
Denna minskning beror främst på lägre kapitalkostnader
samt att det under år 2000 fanns kostnader för komplette-
ring av programmet AutoKa-Vy med primärkarta och inköp
av programmet AutoKa-Pc.

Verksamhet
Kommunen förfogar över ett omfattande digitalt kartverk,
bestående av 240 kartblad i skala 1:1 000. Ajourföring av
kartorna sker kontinuerligt när det gäller byggnader  och
övriga förändringar ajourförs i samband med att grundkartor
upprättas för detaljplaner. Intäkter fås genom användaravgif-
ter enligt taxa. Avtal finns med Telia, Birka Nät och ATMG
Mapmedia.

MILJÖVERKSAMHET
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 2 509 1 631 1 839

Kostnader -3 920 -3 351 -2 900

Resultat -1 411 -1 720 -1 061

Kommunbidrag 1 676 1 508 1 179

Förändring eget kapital 265 -212 118

Målsättning
Genom myndighetsutövning, rådgivning och information
skall kommunen verka för en god miljö, ett gott djurskydd
samt att livsmedel är tjänliga och av god kvalité.

Ekonomisk analys
Under tidsperioden har kostnaderna ökat med ca 1 000 tkr
främst beroende på ökade  personalkostnader till följd av fler
tjänster. Kostnadsökningen skulle dock varit ännu högre om
kalkningsverksamheten genomförts enligt planerad volym.
Resultatet för 2001 härrör främst från uttagna avgifter i
enlighet med den nyantagna miljöbalkstaxan.

Verksamhet
Livsmedel
Livsmedelstillsynen för kommunens 125 objekt skall utövas
enligt livsmedelslagstiftningen, som i första hand är till för
att vi ska få säkra livsmedel. 

Livsmedelsverksamheten är den verksamhet som har pri-
oriterats under år 2001. Verksamhet har under flera år haft
låg prioritet och har inte uppfyllt Statens livsmedelsverks
krav. Besök av både RRV och Statens livsmedelsverk påskyn-
dade framtagandet av en tillsynsplan. Den framtagna planen
resulterade i att livsmedelstillsynen har bedrivits i betydligt
större omfattning år 2001 jämfört med år 2000. Under året
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har 104 livsmedelsärenden handlagts. 
Dessutom har det genomförts livsmedelsprovtagning,

lämnats remissyttranden av bygglov och rådgivning. Det har
drivits ett gemensamt projekt i Västra Götalands län angåen-
de ursprungsmärkning av nötkött.

Miljöbalken 
Tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter regleras i miljöbalken
och förordning om tillsyn enligt miljöbalken.

Inkomna ärenden 2001 2000

Bygglovsremisser 257 218

Miljöfarlig verksamhet 276 238

Hälsoskydd 34 26

Avfall 50 67

Remiss alkoholtillstånd 34 35

Fler bygglovsremisser har handlagts än under år 2000.
Ökningen under miljöfarlig verksamhet härrör främst från
fler värmepumpsansökningar. Ökning på hälsoskydd härrör
från fler anmälningar av offentliga lokaler. Antalet lämnade
vattenprov för analys från kommuninvånare har ökat jämfört
med år 2000 och fler klagomål över olägenhet från hög
musik  har inkommit. Samhällsplanering med detaljplaner
har också inneburit mer arbete jämfört med föregående
år.Register över kommunens C-anläggningar har tagits fram
under året. Tillsynsarbete, med besök på C-anläggning, har
utförts på något färre objekt under år 2001 än under föregå-
ende år. Detta beror på att en större del av resurserna har fått
användas till handläggning av ett ökat antal nyinkomna
anmälningar samt omklassning av befintliga objekt.

Miljöavdelningen har deltagit i ett antal projekt som dri-
vits av Miljösamverkan i Västra Götaland. Det har bland
annat handlat om att spåra hus med fogar som innehåller
PCB-haltig fogmassa samt tillsyn av verkstadsindustrier. 

Djurskydd
I kommunen finns cirka 320 jordbruk samt ett antal andra
djurhållare såsom ridanläggningar, kennlar och pälsdjursupp-
födare. Under året har nio djurskyddsärenden handlagts och
djurskyddstillsyn har bedrivits utifrån inkomna klagomål
och anmälningar på brister i djurhållningen. Dessutom har

tillkommit uppföljande besök på gårdar där problem fun-
nits. Enligt förarbetena till djurskyddslagen bör samtliga
djurhållare inspekteras med tre års intervall. 

Kalkning
Målsättningen är att pH-värdet ej skall understiga 6,0 i de
sjöar och vattendrag som ingår i kommunens kalkningsåta-
gande. För att kontrollera kalkningseffekten tas regelbundet
prover i sjöar och vattendrag. Provtagningen under 2001
visar att måluppfyllelse har uppnåtts i de flesta sjöar och
vattendrag. I ett par avrinningsområden med liten andel
sjöar har dock pH-värdet under vissa nederbördsrika perio-
der understigit 6,0 i nedströms liggande vattendrag. Här är
det möjligt att kalkningsstrategin kommer att ses över och
förändras något.

FRAMTID
Den nuvarande relativt omfattande byggverksamheten
bedöms fortgå. Det stora exploateringstrycket innebär att
kommunen måste ha en hög planberedskap. Möjligheterna
att kunna erbjuda helårsboende i attraktiva områden är vik-
tigt för kommunens utveckling. Den nya översiktsplanen
och fördjupningsplaner i de större samhällena är nödvändiga
dokument att ha som underlag för detaljplanearbeten.

Miljöbalken innebär nya arbetsuppgifter och ökade krav
på utövande av verksamheterna. En målsättning är att för-
bättra tillsynen inom miljöskydd (C-anläggningar med till-
synstaxa) samt för campingplatser, hygienlokaler och skollo-
kaler. Det är också önskvärt att ta fram informationsmaterial
för urinseparering och att utbilda avloppsentreprenörer.

En för alla operativa tillsynsmyndigheter ny uppgift
enligt miljöbalken är att kartlägga tillsynsbehovet och beskri-
va detta i en tillsynsplan. Denna ska uppdateras och utvärde-
ras årligen. Skyldighet finns att avsätta de resurser som
behövs i tillsynsarbetet i förhållande till tillsynsbehovet samt
ha personal med relevant kompetens för arbetet. Tillsyns-
planen eller delar av den som avses tas fram under år 2002
kommer att ge en tydligare bild av verksamheten och resurs-
behovet. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön bör snarast framtagas. Det är angeläget att fort-
sätta med de kommunala avdelningarnas interna miljöarbete
och ta fram lokala miljömål för Tanums kommun.
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Miljö- och Byggnadsnämnden

ADMINISTRATION

Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter - - -

Kostnader -423 -409 -450

Resultat -423 -409 -450

Kommunbidrag 480 448 390

Förändring eget kapital 57 39 -60

Ekonomisk analys
Överskottet på 57 tkr beror på lägre kostnader för arvoden

och utbildning.

Verksamhet
Nämndens löpande verksamheten sköts av samhällsbygg-

nadsförvaltningen som är gemensam för tekniska nämnden

och miljö- och byggnadsnämnden. Administrationen redovi-

sar endast kostnaderna för den politiska nämndsverksamhe-

ten. Kostnader för övrig administration ingår i respektive

verksamhet.

Belopp i tkr 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Intäkter 5 531 4 762 4 000 3 481 3 024 3 367

Kostnader -7 566 -7 086 -5 744 -5 032 -5 015 -5 195

Kapitalkostnad -67 -130 -146 -145 -44 -46

Verksamhetsresultat -2 102 -2 454 -1 890 -1 696 -2 035 -1 874

Finansiella poster 3 -17 9 15 27 42

Resultat -2 099 -2 471 -1 881 -1 681 -2 008 -1 832

Kommunbidrag 2 794 2 574 2 082 1 988 1 745 1 813

Förändring eget kapital 695 103 201 307 -263 -19

Justering - - - - 77 -

*Balanserat resultat 1 249 554 451 250 -57 129

Bruttoinvesteringar - 101 - 29 - 44

Personalkostnader 4 353 4 200 3 069 3 014 2 922 2 662

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid sammanträde den 22 april 2002

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

nadsväsendet. 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 695 tkr. Det balanserade resultatet uppgår till 1 249 tkr.
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FYSISK PLANERING

Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 979 802 780

Kostnader -1 144 -1 112 -790

Resultat -165 -310 -10

Kommunbidrag 220 205 97

Förändring eget kapital 55 -105 87

Målsättning
Kommunen skall ha en god planberedskap för en lämplig

utveckling. Den fysiska planeringen skall resultera i en god

samhälls- och landskapsmiljö. Den ansvarsfördelning som

kommunen tillämpar för fysisk planering, innebär att arbetet

bedrivs som uppdragsverksamhet. 

Verksamhet
Under året har det producerats drygt 2 500 timmar debiter-

bar tid, vilket är 300 timmar mer än år 2000. 

Beläggningen av planuppdrag är god. En prioritering av

aktuella planarbeten har därför varit nödvändig. Aktivt arbe-

te under året harpågått med ett tiotal planuppdrag, varav föl-

jande fyra har avslutats genom antagandebeslut:

• Kanebo 1:106, Heestrand möjliggör tio nya småhus i ett

attraktivt, kustnära läge.

• Åldersro, Fjällbacka möjliggör ny användning av ett tidi-

gare äldreboende.

• Yttre Kuseröd, Grebbestad syftar till att området skall

kunna utvecklas för åretruntboende

• Fåraby 1:236, Lökholmen, Havstenssund möjliggör åtta

nya friliggande småhus i ett attraktivt, kustnära läge.

Ett planförslag har färdigställts för en första etapp med 35

nya småhustomter i ett utvecklingsområde på Vetteberget i

Fjällbacka. Detaljplanen beräknas kunna antagas av kom-

munfullmäktige i början av år 2002. 

En stor del av resurserna för fysisk planering, drygt 400

timmar, har avsatts för arbete med en ny översiktsplan, som

beräknas kunna antagas under första halvåret 2002.

BYGGLOV

Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 1 847 2 058 1 258

Kostnader -1 847 -1 885 -1 525

Resultat 0 173 -267

Kommunbidrag 275 273 287

Förändring eget kapital 275 446 20

Målsättning
Genom myndighetsutövning och rådgivning skall kommu-

nen verka för en god byggnadskultur och ett kretsloppsan-

passat byggande. Verksamheten skall bedrivas med en hög

servicenivå. Verksamheten består dels av de obligatoriska

arbetsuppgifter som hör samman med myndighetsutövning-

en, dels av rådgivning och service till allmänheten i bygg-

nadsfrågor. 

Miljö- och byggnadsnämnden skall ta till vara de möjlig-

heter, som plan- och bygglagen ger att förenkla och under-

lätta ärenden för enskilda och skall verka för att lagens före-

skrifter om begränsning av bygglovplikten tillämpas.

Nämnden har således små möjligheter att påverka verksam-

hetens omfattning när det gäller myndighetsutövning.

Nämnden har större möjligheter att påverka omfattning och

inriktning av verksamheten när det gäller rådgivning och ser-

vice till allmänheten.

Ekonomisk analys
Intäkterna har minskat med tio procent jämfört med år

2000. Justerat för den höjning av taxans grundbelopp med

cirka tre procent, från 35 till 36 kronor, som skedde vid års-

skiftet 2000/2001, innebär det en minskning av volymen

med drygt 13 procent. 

Verksamhet
Antalet bygglovärenden i förhållande till antalet kommunin-
vånare är högt i jämförelse med många andra kommuner,
vilket hänger samman med den omfattande fritidsbebyggel-
sen och med det dominerande småhusboendet. Antalet
inkomna ärenden har dock minskat med ca tre procent jäm-
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fört med år 2000. Drygt hälften av bygglovärendena har
behandlats genom delegationsbeslut.

2001 2000 1999

Beslut om kontrollplaner 265 303 187

Övriga delegationsbeslut 315 355 245

Nämndsbeslut 292 305 335

Bygglov har lämnats för 27 nya småhus och för 39 nya fri-
tidshus. Bland de större byggprojekten kan nämnas bygglov
för en ny brandstation i Hamburgsund, en båthall i
Grebbestad och småbåtshamn med sjöbodar på Veddö. 

Intresset för arkitektur och estetiska värden i samhällsbil-
den har manifesterats under  Arkitekturåret 2001. Socken-
magasinet i Tanumshede och Hamnmagasinet på Resö blev
genom omröstning bland allmänheten utsedda till de mest
omtyckta byggnaderna i Tanums kommun. 

Miljö- och byggnadsnämnden har under året medverkat
vid en byggnadsvårdsdag, där hantverkare och byggnadsföre-
tag med inriktning på byggnadsvård fick tillfälle att presente-
ra sig själva. Bohusläns museum visade utställningen ”Husen
vi ärvde” och en paneldebatt om byggnadsvård anordnades.
Årets byggnadsvårdspris utdelades till Lillemor Runehäll,
Grebbestad.

KARTFÖRSÖRJNING
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 199 276 136

Kostnader -299 -482 -229

Resultat -100 -206 -93

Kommunbidrag 143 140 129

Förändring eget kapital 43 -66 36

Ekonomisk analys
Kostnaderna har minskat med 183 tkr jämfört med år 2000.
Denna minskning beror främst på lägre kapitalkostnader
samt att det under år 2000 fanns kostnader för komplette-
ring av programmet AutoKa-Vy med primärkarta och inköp
av programmet AutoKa-Pc.

Verksamhet
Kommunen förfogar över ett omfattande digitalt kartverk,
bestående av 240 kartblad i skala 1:1 000. Ajourföring av
kartorna sker kontinuerligt när det gäller byggnader  och
övriga förändringar ajourförs i samband med att grundkartor
upprättas för detaljplaner. Intäkter fås genom användaravgif-
ter enligt taxa. Avtal finns med Telia, Birka Nät och ATMG
Mapmedia.

MILJÖVERKSAMHET
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 2 509 1 631 1 839

Kostnader -3 920 -3 351 -2 900

Resultat -1 411 -1 720 -1 061

Kommunbidrag 1 676 1 508 1 179

Förändring eget kapital 265 -212 118

Målsättning
Genom myndighetsutövning, rådgivning och information
skall kommunen verka för en god miljö, ett gott djurskydd
samt att livsmedel är tjänliga och av god kvalité.

Ekonomisk analys
Under tidsperioden har kostnaderna ökat med ca 1 000 tkr
främst beroende på ökade  personalkostnader till följd av fler
tjänster. Kostnadsökningen skulle dock varit ännu högre om
kalkningsverksamheten genomförts enligt planerad volym.
Resultatet för 2001 härrör främst från uttagna avgifter i
enlighet med den nyantagna miljöbalkstaxan.

Verksamhet
Livsmedel
Livsmedelstillsynen för kommunens 125 objekt skall utövas
enligt livsmedelslagstiftningen, som i första hand är till för
att vi ska få säkra livsmedel. 

Livsmedelsverksamheten är den verksamhet som har pri-
oriterats under år 2001. Verksamhet har under flera år haft
låg prioritet och har inte uppfyllt Statens livsmedelsverks
krav. Besök av både RRV och Statens livsmedelsverk påskyn-
dade framtagandet av en tillsynsplan. Den framtagna planen
resulterade i att livsmedelstillsynen har bedrivits i betydligt
större omfattning år 2001 jämfört med år 2000. Under året
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har 104 livsmedelsärenden handlagts. 
Dessutom har det genomförts livsmedelsprovtagning,

lämnats remissyttranden av bygglov och rådgivning. Det har
drivits ett gemensamt projekt i Västra Götalands län angåen-
de ursprungsmärkning av nötkött.

Miljöbalken 
Tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter regleras i miljöbalken
och förordning om tillsyn enligt miljöbalken.

Inkomna ärenden 2001 2000

Bygglovsremisser 257 218

Miljöfarlig verksamhet 276 238

Hälsoskydd 34 26

Avfall 50 67

Remiss alkoholtillstånd 34 35

Fler bygglovsremisser har handlagts än under år 2000.
Ökningen under miljöfarlig verksamhet härrör främst från
fler värmepumpsansökningar. Ökning på hälsoskydd härrör
från fler anmälningar av offentliga lokaler. Antalet lämnade
vattenprov för analys från kommuninvånare har ökat jämfört
med år 2000 och fler klagomål över olägenhet från hög
musik  har inkommit. Samhällsplanering med detaljplaner
har också inneburit mer arbete jämfört med föregående
år.Register över kommunens C-anläggningar har tagits fram
under året. Tillsynsarbete, med besök på C-anläggning, har
utförts på något färre objekt under år 2001 än under föregå-
ende år. Detta beror på att en större del av resurserna har fått
användas till handläggning av ett ökat antal nyinkomna
anmälningar samt omklassning av befintliga objekt.

Miljöavdelningen har deltagit i ett antal projekt som dri-
vits av Miljösamverkan i Västra Götaland. Det har bland
annat handlat om att spåra hus med fogar som innehåller
PCB-haltig fogmassa samt tillsyn av verkstadsindustrier. 

Djurskydd
I kommunen finns cirka 320 jordbruk samt ett antal andra
djurhållare såsom ridanläggningar, kennlar och pälsdjursupp-
födare. Under året har nio djurskyddsärenden handlagts och
djurskyddstillsyn har bedrivits utifrån inkomna klagomål
och anmälningar på brister i djurhållningen. Dessutom har

tillkommit uppföljande besök på gårdar där problem fun-
nits. Enligt förarbetena till djurskyddslagen bör samtliga
djurhållare inspekteras med tre års intervall. 

Kalkning
Målsättningen är att pH-värdet ej skall understiga 6,0 i de
sjöar och vattendrag som ingår i kommunens kalkningsåta-
gande. För att kontrollera kalkningseffekten tas regelbundet
prover i sjöar och vattendrag. Provtagningen under 2001
visar att måluppfyllelse har uppnåtts i de flesta sjöar och
vattendrag. I ett par avrinningsområden med liten andel
sjöar har dock pH-värdet under vissa nederbördsrika perio-
der understigit 6,0 i nedströms liggande vattendrag. Här är
det möjligt att kalkningsstrategin kommer att ses över och
förändras något.

FRAMTID
Den nuvarande relativt omfattande byggverksamheten
bedöms fortgå. Det stora exploateringstrycket innebär att
kommunen måste ha en hög planberedskap. Möjligheterna
att kunna erbjuda helårsboende i attraktiva områden är vik-
tigt för kommunens utveckling. Den nya översiktsplanen
och fördjupningsplaner i de större samhällena är nödvändiga
dokument att ha som underlag för detaljplanearbeten.

Miljöbalken innebär nya arbetsuppgifter och ökade krav
på utövande av verksamheterna. En målsättning är att för-
bättra tillsynen inom miljöskydd (C-anläggningar med till-
synstaxa) samt för campingplatser, hygienlokaler och skollo-
kaler. Det är också önskvärt att ta fram informationsmaterial
för urinseparering och att utbilda avloppsentreprenörer.

En för alla operativa tillsynsmyndigheter ny uppgift
enligt miljöbalken är att kartlägga tillsynsbehovet och beskri-
va detta i en tillsynsplan. Denna ska uppdateras och utvärde-
ras årligen. Skyldighet finns att avsätta de resurser som
behövs i tillsynsarbetet i förhållande till tillsynsbehovet samt
ha personal med relevant kompetens för arbetet. Tillsyns-
planen eller delar av den som avses tas fram under år 2002
kommer att ge en tydligare bild av verksamheten och resurs-
behovet. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön bör snarast framtagas. Det är angeläget att fort-
sätta med de kommunala avdelningarnas interna miljöarbete
och ta fram lokala miljömål för Tanums kommun.
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Kultur- och Fritidsnämnden

ADMINISTRATION
Belopp i tkr 2001 2000 1999
Intäkter 3 5 1

Kostnader -1 583 -1 831 -1 222

Resultat -1 580 -1 826 -1 221

Kommunbidrag 1 832 1 598 1 098

Förändring eget kapital 252 -228 -123

Målsättning
Målet med verksamhetsområdet är att ge service till den
politiska organisationen och   administrera, leda samt
utveckla det löpande arbetet inom förvaltningen.

Ekonomisk analys
Genom förbättrad planering av arbetet och bättre utnyttjan-
de av personalresurser minskades kostnaderna för verksam-
heten med 252 tkr jämfört med föregående år.

Verksamhet
Under året har, i samband med arbetsmöten och planerings-
samtal, tid ägnats åt resonemang om arbetsmiljö och organi-
sation. I arbetet med att utveckla organisationen är bredare
kompetens ett viktigt mål. Genom att flera medarbetare idag
behärskar de administrativa rutinerna minskar sårbarheten
och extrapersonal kan i regel undvikas. 

Belopp i tkr 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Intäkter 8 704 8 012 7 830 7 668 7 926 7 448

Kostnader -17 135 -16 096 -15 062 -14 693 -13 840 -13 899

Kapitalkostnad -4 236 -3 283 -3 286 -3 380 -3 253 -3 546

Verksamhetsresultat -12 667 -11 367 -10 518 -10 405 -9 167 -9 997

Finansiella poster -13 -4 31 10 21 42

Resultat -12 680 -11 371 -10 487 -10 395 -9 146 -9 955

Kommunbidrag 12 224 11 106 10 437 10 423 10 114 10 346

Förändring eget kapital -456 -265 -50 28 968 391

Justering - 37 - 54 - -139

*Balanserat resultat 497 953 1 181 1 231 1 149 181

Bruttoinvesteringar 1 544 15 008 1 104 2 248 702 441

Personalkostnader 6 864 6 112 5 732 5 141 5 341 5 181

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid sammanträde den 22 april 2002

Nämndens huvudansvar är att leda och utveckla kommunal fritids-, hamn- och kulturverksamhet samt att skapa en god
bas för turismen, en av kommunens viktigaste näringsgrenar.

Nämnden redovisar ett underskott på 456 tkr beroende på budgetöverskridande inom främst ungdoms- och kultur-
verksamheterna. Kostnaderna steg under året med 1 992 tkr, vilket motsvarar drygt tio procent. Den kraftiga ökningen
förklaras till stor del av kapitalkostnader avseende Tanums Fiskecentrum. Vidare ökade omfattningen inom en rad verk-
samheter som gästhamnar, fritidsgårdar och arbetsmarknadsåtgärder. Kostnadsökningen kompenserades i stor utsträck-
ning av högre intäkter och kommunbidrag. Det balanserade resultatet minskade dock efter årets verksamhet till 497 tkr.
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FRITIDSVERKSAMHET
Belopp i tkr 2001 2000 1999
Intäkter 253 298 447

Kostnader -5 258 -4 942 -4 981

Resultat -5 005 -4 644 -4 534

Kommunbidrag 4 836 4 724 4 715

Förändring eget kapital -169 80 181

Målsättning
Kultur- och fritidsnämnden skall stimulera ett allsidigt
utbud av fritidsverksamhet. Detta skall ske främst genom
stöd till föreningslivet och genom egen verksamhet som rik-
tar sig till ungdomar. Nämnden ansvarar för att kommunens
lekplatser, motionsspår, isbanor och samlingslokaler är väl-
skötta och ändamålsenliga. 

Ekonomisk analys
Årets redovisade underskott beror på en kostnad på 200 tkr
för ombyggnation av fritidsförrådet samt ökade kostnader
inom ungdomsverksamheten.

Verksamhet
Under året utbetalades bidrag på totalt 1 681 tkr till 45 före-
ningar. Exempel på beviljade bidrag under året är 62 tkr till
Tanums Ridklubb för nya personalutrymmen och 40 tkr till
Hamburgsunds IF för ny belysning på Kornhagen. Årets
ledarstipendium för mångårig aktiv ledarinsats inom före-
ningslivet gick till Marie-Anne Cristiansson, Hamburgsund,
och Berit Steen, Lur.

Ungdomsverksamheten har under året varit mycket upp-
skattad. Antalet besök på de sju fritidsgårdarna ökade kraf-
tigt. Bemanningen har utökats på fritidsgårdarna,däremot
har öppettiderna förkortats under hösten av besparingsskäl.
Ungdomsverksamheten visade under året ett underskott på
160 tkr.

För att möta och förhindra en ökning av drogbruk samt
effekter av andra problem runt ungdomar har förvaltningen
aktivt samarbetat med polis, sociala myndigheter, föreningar
och skolor. Under året har fritidsledare deltagit i utbildning
som skall resultera i att de skall kunna ”se” hur ungdomar
mår.

HAMNAR
Belopp i tkr 2001 2000 1999
Intäkter 5 147 4 577 4 198

Kostnader -7 255 -6 080 -5 856

Resultat -2 108 -1 503 -1 658

Kommunbidrag 1 939 1 261 1 353

Förändring eget kapital -169 -242 -305

Målsättning
Nämnden skall förvalta, driva samt utveckla de kommunala
småbåts-, gäst-, fiske- och handelshamnarna. Vidare skall
nämnden ge förutsättningar för andra driftsformer, såsom
anläggningen vid Svinnäs i Grebbestad, där kommunen
arrenderar ut vatten- och markområden. 

Ekonomisk analys
Den kraftiga kostnadsökningen förklaras främst av kapital-
kostnader uppgående till 686 tkr för det nya Tanums
Fiskecentrum. 

Verksamhet
Antalet gästnätter i gästhamnarna har ökat med cirka elva
procent jämfört med föregående år till 16 726. Intäkterna
har stigit som en följd av den ökade volymen och genomför-
da prishöjningar. Årets ökning av gästnätter medförde högre
kostnader för löpande skötsel och förbrukning.Gästhamns-
verksamheten gaqv en nettokostnad på 364 tkr., vilket är
sämre än budget men lägre än utfallet år 2000.

Kontinuerligt har underhållsarbeten genomförts i stort
sett i samtliga småbåtshamnar. Båtplatsantalet har ökat med
cirka 25 stycken, men fortfarande står drygt 600 personer i
kö. Intäkterna från båtplatsuthyrning har ökat med 126 tkr
jämfört mot föregående år. Vreksamheten gav ett överskott
på 515 tkr, vilket är i nivå med budget.

Det nyinvigda Tanums Fiskecentrum har blivit en bas för
yrkesfisket i kommunen med en rationell och mycket arbets-
vänlig serviceanläggning för fiskeflottan. Isverk, lådförråd
och drivmedelsanläggning ryms i en och samma byggnad
som kommunen uppfört och arrenderar ut till Grebbestads-
fisk. Resultatmässigt visade handelshamnarna ett underskott
på 139 tkr. Nettokostnaden för verksamheten uppgick till
2 290 tkr. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KULTUR
Belopp i tkr 2001 2000 1999
Intäkter 517 395 417

Kostnader -2 865 -2 244 -2 117

Resultat -2 348 -1 849 -1 700

Kommunbidrag 2 056 1 994 1 799

Förändring eget kapital -292 145 99

Målsättning
Den kulturella verksamheten skall bedrivas i syfte att ge
kommunen en kulturprofil. 

Målet för nämnden är att vara pådrivande i kultur- och
kulturmiljöfrågor, vilket skall ske genom nära samarbete med
lokala kulturföreningar och regionala institutioner.

Verksamhet
Verksamhetsområdet omfattar allmänkultur, bidrag till studie-
förbund och kulturföreningar samt kulturfastigheter. Under året
har den kulturella verksamhetens kostnader ökat som en följd av
en större volym vilket medfört och ett underskott på 292 tkr. 

Visor på Falkeröd genomfördes för tjugonde året och
jubilerade med att bjuda visälskarna på en bred och uppskat-
tad repertoar. Med anledning av årets jubileum utgavs en
CD-skiva med många av de artister som medverkat genom
åren. Berättare om Bohuslän, Tonerna de gå... samt Kultur-
veckan, som arrangeras tillsammans med lokala föreningar,
var andra kulturella aktiviteter under året. Kulturnämndens
konstutskott har i Galleri Ranrike, i kommunhuset, presen-
terat varierande och välbesökta utställningar.  

Under året har ett projektarbete pågått för att tillgänglig-
göra de handlingar, kartor, protokoll och böcker som Bohus-
samlingen består av. Detta är inventerat och katalogiserat
och under nästa år kan intresserade personer på plats studera
materialet. 

Under året har 23 kulturföreningar och studieförbund med
verksamhet i kommunen erhållit bidrag med totalt 836 tkr.

Kommunens kulturstipendium delades detta år ut till
Tobias Andersson från Fjällbacka och Terje Ökshei från
Resö. Kulturpriset delades mellan Gerhard Milstreu, Köpen-
hamn och Gunnar Rasmusson, Hamburgsund.

Under året har en strategiskt plan för Tanums Världsarv
upprättats i samverkan med Bohusläns och Vitlycke museer
för utveckling av samarbetet inom världsarvsområdet. Till-
sammans med övriga världsarvsförvaltare har kommunen
samverkat i nätverk i Sverige och Norden.

TURISM
Belopp i tkr 2001 2000 1999
Intäkter 2 784 2 736 2 767

Kostnader -4 423 -4 285 -4 144

Resultat -1 639 -1 549 -1 377

Kommunbidrag 1 561 1 529 1 472

Förändring eget kapital -78 -20 95

Målsättning
Nämndens uppgift är att, i samverkan med näringslivet, stär-
ka och vidareutveckla förutsättningarna för turismnäringen
genom att långsiktigt och miljömässigt hållbart säkerställa
befintliga och skapa flera arbetsplatser och åretruntsysselsätt-
ning i kommunen. 

Verksamhet
Tanum Turist har ansvaret för turistinformationerna i kom-
munen. Informationen på Oppen vid E6:an är öppen året
runt och drivs i egen regi. Under sommaren drivs turistinfor-
mationer i Bullaren, Hamburgsund, Fjällbacka och
Grebbestad av lokala föreningar. Under året har bidrag utbe-
talats till Tanums Turist ekonomisk förening med 325 tkr
vilket är samma belopp som under föregående år.

Under året satsades 250 tkr i ett 15-tal olika turismutveck-
lingsprojekt. De största har varit förbättring av vandringsleden
vid Stöberget i Grebbestad, förbättring av turistinformationer
samt en parkeringsplats vid Tångebacken, Heestrand.

Kommunen äger campingplatser i Fjällbacka och Edsvik
vilka arrenderas ut till lokala idrottsföreningar. Valö läger-
gård och skärgårdsvandrarhem samt Badholmens vandrar-
hem är utarrenderade på provisionsbasis. Under året har
omfattande standardhöjande åtgärder vidtagits på
Badholmen. Ranebo Friluftsgård har uthyrts till skolor och
föreningar för läger och friluftsaktiviteter under året. 

Arbetet med att höja standarden på friluftsbaden har
fortsatt och fem badplatser har uppnått nivån för EU:s ”Blå
Flagg” status. 

Med stöd från bland annat Arbetsförmedlingen har det
under året bedrivits naturvårdsarbete och utförts strandstäd-
ning, skogsvård, fornvård samt röjning av samhällsnära
områden. Totalt har tre olika arbetslag utfört cirka 2 400
dagsverken, vilket är 400 fler än föregående år. Kostnaden
för verksamheten arbetsmarknadsåtgärder översteg budget. 
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INVESTERINGAR
Större investeringar som genomförts under året är inköp av
två arbetsfordon för 366 tkr, byggnation av brygga i Sälvik
för 170 tkr och sjöbodsförråd i Hamburgsund för 169 tkr.
Vidare har Vadskärsbryggan reparerats till en kostnad av 150
tkr. Total uppgår investeringarna till 1 544 tkr.

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN
En positiv och bra utveckling för ungdomar i kommunen är
en grundläggande förutsättning för en aktiv och kreativ
kommun i framtiden. Nämnden avser att satsa mer på fri-
tidsgårdar men även på ytterligare aktiviteter med målet att
stödja ungdomar och deras utveckling. Under åren 2002-
2004 kommer stödet till ungdomar öka genom en ny pro-
jekttjänst med ett tvärsektoriellt arbetssätt. 

Tanums Fiskecentrum i Grebbestad är nu färdigställt och
har tagits i anspråk av Grebbestadsfisk och kommunens fis-
kare. Denna anläggning är en av flera mycket viktiga förut-
sättningar för utveckling av en viktig näringsgren. Den ger
en långsiktig bas för såväl nuvarande som kommande yrkes-
fiskare och den kommer även att ge positiva effekter för
turismen i Tanum.

Kontinuerligt genomförs standardhöjning av hamnar,
badplatser och rekreationsområden. Under de närmsta åren
väntar ett intensivt arbete med nya detaljplaner för camping-
ar och gästhamnar samt med ett återställande av kajen i
Fjällbacka. 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
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FAKTARUTA
2001 2000 1999

Fritidsgårdar
Antal fritidsgårdar 7 6 6

Antal timmar/vecka 60 67,5 64,5

Antal besök på fritids-

gårdarna/vecka 270 220 175

Antal årliga föreningsbidrag
Idrotts- och ungdomsföreningar 32 32 32
Pensionärsföreningar 7 7 7
Handikappföreningar 7 8 11
Samlingslokalsföreningar 7 7 7
Kulturföreningar 16 15 15
Studieförbund 7 7 7
Summa 76 76 79

Gästnätter, vandrarhem
Valö, Fjällbacka

- lägergård 1 790 1 570 1 756

- vandrarhem 510 518 694
Badholmen, Fjällbacka 597 650 602

Småbåtshamnar
Antal gästnätter i gäst-

hamnar 16 726 15 106 14 172

Antal fasta båtplatser i 

småbåtshamnar 1 605 1 580 1 560

Kultur
Antal arrangemang 51 50 45

Antal besökare 4 875 4 90 4 301

Antal utställningar 2 5 5

Personal 2001

30–39 år, 8%

40–49 år, 15%

50–59 år, 77%

Åldersstruktur

Eftergymnasial 6%

Gymnasium 54%

Grundskola 40%

Utbildning

Antal anställda 18

Andel deltidsanställda 17%

Andel kvinnor 33%
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ADMINISTRATION
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 20 14 13

Kostnader -4 449 -4 250 -3 851

Resultat -4 429 -4 236 -3 838

Kommunbidrag 4 233 3 829 3 683

Förändring eget kapital -196 -407 -155

Målsättning
Administrationen ansvarar för förvaltningsledning och till-
sammans med nämnden för utveckling av all verksamhet.

Ekonomisk analys
Administrationens totala nettokostnader inklusive finansiella
poster ökar med 193 tkr, vilket motsvarar 4,6 procent.
Underskott mot budget är 196 tkr.

Belopp i tkr 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Intäkter 22 683 20 786 20 718 19 438 16 242 15 469

Kostnader -197 855 -183 864 -176 728 -165 501 -160 937 -155 154

Kapitalkostnad -3 455 -3 021 -3 586 -4 958 -4 199 -1 731

Verksamhetsresultat -178 627 -166 099 -159 596 -151 021 -148 894 -141 416

Finansiella poster -107 -46 102 38 -44 142

Resultat -178 734 -166 145 -159 494 -150 983 -148 938 -141 274

Kommunbidrag 178 267 161 878 159 192 153 323 147 460 138 574

Förändring eget kapital -467 -4 267 -302 2 340 -1 478 -2 700

Justering 29 1 509 200 63 12 345

*Balanserat resultat -3 743 -3 305 -547 -445 -2 848 -1 382

Bruttoinvesteringar 5 640 1 065 1 297 1 826 2 720 3 706

Personalkostnader 108 141 101 325 93 309 86 596 82 340 79 643

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid sammanträde den 22 april 2002

Barn- och utbildningsnämnden har till uppgift att ansvara för barnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymna-
sieskola, kommunal vuxenutbildning, kommunal musikskola, kunskapslyftet, folkbibliotek, barn- och ungdomskultur och
simskola.

Under våren 2001 invigdes det nya Kulturhuset Futura, beläget i bostadsområdet Höjden i Tanumshede. Kulturhuset
Futura inrymmer huvudbibliotek, Lärcentrum samt teaterlokal. Tanums kommun har i Kulturhuset Futura fått ett cen-
trum för det livslånga lärandet. 

Nämndens kostnader har ökat med 7,6 procent. En av orsakerna till kostnadsökningen är Kulturhuset Futura.
Intäkterna har ökat med 9,1 procent främst beroende på ökade barnomsorgsavgifter. Nämndens största budgetavvikelser
redovisas inom grundskolan, som uppvisar ett underskott med 1 700 tkr. Barnomsorgen respektive kommunal vuxenut-
bildning redovisar ett överskott med 883 respektive 416 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 467 tkr. Efter justering med 29 tkr blir resultatet - 438
tkr. Det balanserade resultatet uppgår efter justering till -3 743 tkr.

Ordförande:
Bengt Mattsson (fp)

Förvaltningschef:
Kjell-Inge Mörk
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Verksamhet
En ny skolplan och biblioteksplan har utarbetats av nämn-
den och antagits av kommunfullmäktige. Nämnden har
också antagit en plan för barn- och ungdomskulturen. En
mot arbetsmiljöfrågor inriktad ledarutbildning har genom-
förts i samarbete med företagshälsovården. I samband med
att lärarorganisationerna har fått ett nytt femårigt centralt
avtal har också ett lokalt skolutvecklingsavtal arbetats fram
under våren. 

Under hösten beslutade kommunfullmäktige att från års-
skiftet införa maxtaxa i barnomsorgen och förvaltningen har
under året förberett reformen.

BARNOMSORG
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 8 777 8 168 8 212

Kostnader -41 220 -40 429 -40 398

Resultat -32 443 -32 261 -32 186

Kommunbidrag 33 326 31 968 32 311

Förändring eget kapital 883 -293 125

Målsättning
Barnomsorgen skall ge omsorg och pedagogisk verksamhet
inom förskolan för barn i åldrarna ett till fem år, i familje-
daghem för åldrarna ett till tolv år och i fritidshem för
åldrarna sex till tio år.

Ekonomisk analys
Kostnaderna för barnomsorgsverksamhet ökar med 2,0 pro-
cent mellan åren 2000 och 2001 medan intäkterna ökar med
7,5 procent. En av orsakerna till den låga kostnadsökningen
är nämndens beslut om inköpsstopp, samt olika sparåtgärder
under året. Intäkterna ökar beroende på ökad genomsnittlig
placeringstid och genom ökade inkomster hos föräldrarna.
Barnens genomsnittliga placeringstid i familjedaghemmen
ökar med 0,6 timme per barn och vecka vilket förklarar
underskottet på familjedaghemsverksamheten med 225 tkr.
Förskolornas och fritidshemmens överskott på 420 respekti-
ve 300 tkr beror främst på intäktsökningar. Nämndens totala
överskott inom barnomsorgen uppgår till 883 tkr.

Under 2001 har stora besparingar gjorts inom fritids-
hemsverksamheten. Antal tjänster per avdelning har reduce-

rats från 2,25 till 2,00 samtidigt som antalet barn per avdel-
ning har ökats från 20 till 23. Under hösten har samtliga
avdelningar klarat besparingskravet.

Verksamhet
Verksamheten har levt upp till lagens krav att inom fyra
månader tillhandahålla plats i barnomsorgen. Dock kan inte
alltid önskad omsorgsform ges inom den tidrymden.

Från 1 juli 2001 har barn till arbetslösa rätt till minst 15
timmars barnomsorg per vecka. Reformen har haft marginell
påverkan på omsorgsbehovet. 

Under 2000 upphävde länsrätten ett beslut i barn- och
utbildningsnämnden som gällde ersättning till de kooperati-
va förskolorna. Kommunen överklagade länsrättens beslut
till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd.
Kommunen har därefter överklagat kammarrättens beslut till
regeringsrätten som ännu inte har behandlat ärendet. 

GRUNDSKOLA
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 2 867 2 079 1 166

Kostnader -95 074 -89 571 -85 171

Resultat -92 207 -87 492 -84 005

Kommunbidrag 90 507 86 132 84 174

Förändring eget kapital -1 700 -1 360 169

Målsättning
Samtliga sexåringar skall erbjudas att delta i integrerad verk-
samhet 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 till fortsatt
utbildning i gymnasieskolan.

Grundskolan redovisar en nettokostnadsökning på fem
procent. Den största ökningen redovisas för lokalhyror och
skolskjutsar. Hyreskostnaden ökar då den kommunala vux-
enutbildningen har flyttat till egna lokaler och nya lokaler
har tagits i anspråk i Hamburgsund. Skolskjutskostnaderna
ökar främst på grund av den anropsstyrda trafiken. En intern
skolskjutsorganisation har tillskapats i Hamburgsunds-
området med tre inhyrda fordon. Erfarenheterna från hösten
berättar om nöjda elever och föräldrar. Förutom hög kvalitet
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innebär projektet en årlig besparing på cirka 400 tkr.
De största avvikelserna mot budget är kostnader för skol-

skjutsar och för personal, -550 respektive -1 100 tkr.
Avvikelsen vad gäller personal beror på löneökningar och ett
större antal tjänster än budgeterat.

Verksamhet
Andelen elever som är behöriga till gymnasiestudier hösten
2001 uppgår till 92,1 procent. Totalt var elva elever icke
behöriga till studier på nationellt program i gymnasieskolan.

Skolverket har tagit fram en nationell utvärderingsmodell
med vars hjälp man kan analysera kommuners och skolors
betygsresultat när viss hänsyn tagits till skolors elevsammansätt-
ning. Vidare tar modellen hänsyn till bakgrundsfaktorer som
föräldrars utbildningsnivå, andel elever med utländsk bakgrund
och fördelningen pojkar/flickor i kommuner och skolor.

Enligt utvärderingsmodellen redovisas att Tanums kom-
muns högstadieskolor har ett högre meritvärde än riksge-
nomsnittet vilket i diagrammet motsvarar värdet 0.
Tanumskolan förbättrar sitt resultat från värdet -8 till +11
mellan åren 1998 till 2001. Motsvarande utveckling för
Hamburgsundskolan är +10 till +21. 

Andelen elever som har åtgärdsprogram (ett skriftligt
utvecklingsprogram som har upprättats tillsammans av lära-
re, föräldrar och elev) utgör 13 procent under 2001.
Tendensen under åren har varit och är att allt fler elever är i
behov av särskilt stöd för sin utveckling.

Lärartätheten uppgår under redovisningsåret till 7,6 tjäns-
ter per 100 elever. Inkluderar man elevassistenterna ökar per-
sonaltätheten till 8,5 tjänster per 100 elever. Under 2000 var
motsvarande siffror 7,5 respektive 8,3.

2001 2000 1999 1998 1997
Tjänster inklusive 
elevassistenter 8,5 8,3 8,0 7,8 7,9
Pedagogiska tjänster 7,6 7,5 7,4 7,1 7,1

Barn- och utbildningsnämnden har under perioden satsat på
ökad personaltäthet i grundskolan bland annat genom sär-
skilt läsinlärningsstöd för år 1-3. Från hösten 2001 erhåller
nämnden statsbidrag riktat till personalförstärkning inom
skolbarnsomsorg och skola. Dessa medel betalas ut endast
under förutsättning att personaltätheten höjs. Under perio-
den fram till 2006 kommer bidraget att motsvara ca 20
tjänster.

I samband med att rektorstjänsten i Rabbalshede blev
vakant beslöt nämnden att Fjällbacka och Rabbalshede rek-
torsområden skall ha gemensam rektor utan undervisnings-
skyldighet. Beslutet togs mot bakgrund av minskande elevtal
under de kommande åren och innebär förändring från den
tidigare gällande policyn att varje rektorsområde skall ha
egen rektor. När rektorstjänsten i Bullarens rektorsområde
under senhösten blev vakant infördes samma organisation i
Bullarens och Lurs rektorsområden.

Antalet elever i simskolan har minskat från 320 till 245.

SÄRSKOLA
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 820 546 463

Kostnader -6 682 -6 332 -5 299

Resultat -5 862 -5 786 -4 836

Kommunbidrag 6 065 5 070 4 772

Förändring eget kapital 203 -716 -64

Målsättning
Utbildningen i särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda
barn och ungdomar en till varje elevs förutsättningar anpas-
sad utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den
som ges i grundskolan och gymnasieskolan.

Ekonomisk analys
Nettokostnaden ökar med endast 76 tkr och kostnaden per
elev minskar med 16 tkr.

Totalt redovisas ett överskott på 203 tkr. Anropsstyrd
skolskjuts redovisar ett underskott på 220 tkr.
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Verksamhet
Under 2001 bedrevs särskoleundervisning för 26 elever varav
fem elever undervisades i annan kommun. En svag tendens
till ökning av antalet elever i särskolan kan skönjas. Detta
gäller såväl elever från egen kommun som elever utifrån. En
stor del av eleverna kommer också upp i en ålder då under-
visningstiden ökar. Nya möjligheter till samordning av
undervisningsinsatser tillsammans med grundskolan, framför
allt i södra kommundelen, utreds för närvarande.

Under senhösten konstaterade Statens Provningsinstitut
att omfattande mögelskador hade drabbat Ekdungeskolan.
Skolan stängdes omedelbart och verksamheten flyttades till
lokaler på Hedeskogsvägen. Nämnden har begärt att
Ekdungeskolan saneras. Projektering pågår och lokalerna
beräknas vara klara för att åter tas i bruk under hösten 2002.

GYMNASIESKOLA
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 1 041 772 853

Kostnader -35 252 -31 296 -29 789

Resultat -34 211 -30 524 -28 936

Kommunbidrag 34 143 28 777 28 087

Förändring eget kapital -68 -1 747 -849

Målsättning
Gymnasieskolan skall ge utbildning som är avsedd att påbör-
jas av ungdomar 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.

Ekonomisk analys
Kostnaderna för utbildningsplatser i andra kommuner har
ökat med 4,8 procent vilket har lett till ett underskott med
280 tkr. Kostnaden per elev inom Tanums gymnasieskola
ökar med 19 procent mellan åren 2000 och 2001. Orsaken
är ökade lokalkostnader och kostnader i samband med lär-
lingsutbildningen som finansieras genom prestationsanslag.
Tanums gymnasieskola redovisar ett överskott på 212 tkr.

Verksamhet
I början av vårterminen 2001 var antalet elever på det indi-
viduella programmet 40. Av dessa hade tio elever praktik
under tre dagar i veckan. Tre undervisningsgrupper var igång
under våren. Två av dessa grupper repeterade grundskolans
basämnen. Den tredje läste kärnämnen på gymnasienivå.

Efter samplanering mellan kommunerna i norra Bohus-
län kunde höstterminen 2001 en lärlingsutbildning startas. I
Tanum deltar 14 elever med inriktning mot bland annat
bygg-, hotell och restaurang-, lantbruks-, barn- och fritids-
samt elsektorn.

Tanums gymnasieskola bedriver verksamhet för en grupp
ungdomar i behov av särskilda insatser. Tillsammans med
omsorgsnämnden har  gymnasieskolan drivit ett projekt,
”Höjdpunkten” med stöd av länsstyrelsen. Projektet innebär
bland annat ökat stöd både i skolan och på fritiden för den
aktuella gruppen och en närmare samverkan mellan social-
tjänst och skola. Några av målen är att ungdomarna skall få
godkända betyg i kärnämnena, ha ett socialt ordnat liv och
att föräldrar, myndigheter och närsamhälle skall känna min-
dre oro för deras utveckling.

Antal elever fördelade per gymnasieort redovisas enligt tabell
nedan. Antalet har ökat med 27 mellan åren 2000 och 2001.
Den största ökningen har skett till Strömstads kommun.

2001 2000 1999

Strömstad kommun 118 97 79

Uddevalla kommun 228 224 251

Påbyggnadsutbildning 13 14 10

Övriga orter 56 51 50

Tanums gymnasieskola 29 31 24
Summa 444 417 414

Under året har 29 ungdomar påbörjat eftergymnasial utbild-
ning inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.

MUSIKSKOLA
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 283 232 232

Kostnader -1 272 -1 188 -955

Resultat -989 -956 -723

Kommunbidrag 1 024 821 719

Förändring eget kapital 35 -135 -4
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Målsättning
Musikskolan skall stimulera till ett ökat musikintresse och ge
en grund för fortsatt utvecklande av musikförmågan, indivi-
duellt eller i grupp. Den obligatoriska musikundervisningen
skall samverka med musikskolan.

Verksamhet
Tillströmningen av elever till musikskolan varit stor, elevan-
talet har ökat från 278 elever höstterminen 2000 till 358 ele-
ver höstterminen 2001. Framför allt har antalet elever som
väljer blåsinstrument ökat och är nu den största gruppen. 

Tidigare har år  tre och fyra haft obligatoriskt blockflöjts-
respektive gitarrspel. Inför läsåret 2001/2002 ändrades regler-
na så att även elever i år tre och fyra kunde söka musikskolans
individuella utbud. Under 2001 har musikskolan deltagit i ett
sextiotal olika konserter/föreställningar och avslutningar mot
tjugo under 2000.

BIBLIOTEK OCH 
BARN- OCH UNGDOMSKULTUR
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 540 461 730

Kostnader -4 919 -4 024 -4 111

Resultat -4 379 -3 563 -3 381

Kommunbidrag 4 338 3 359 3 504

Förändring eget kapital -41 -204 123

Målsättning
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 samt ges ökade möjligheter till
kulturupplevelser och utövande.

Ekonomisk analys
Kostnaderna ökar med 22 procent medan intäkterna ökar
med 17 procent. Orsaken till ökningarna är kostnader för
nytt huvudbibliotek, högre personaltäthet och inköp av nytt
biblioteksdatasystem.

Verksamhet
Huvudbiblioteket har hela kommunen som upptagningsom-
råde och fungerar som en resurs för övriga bibliotek i kom-

munen. Förutom huvudbiblioteket som är lokaliserat i
Kulturhuset Futura finns tre filialbibliotek som är lokalisera-
de i orterna Fjällbacka, Hamburgsund och Östad. 

I och med tillkomsten av Kulturhuset Futura kunde
huvudbiblioteket under våren 2001 flytta in i nya och ända-
målsenliga lokaler. Ett nytt biblioteksdatasystem har installe-
rats och satts i drift under hösten. Systemet är gemensamt för
de fyra nordbohuslänska kommunerna och ger framtida möj-
lighet för kommuninnevånarna att från hemmet söka i biblio-
tekens databas.

För att stimulera föräldrar att läsa mer för sina barn har
barn- och utbildningsnämnden beslutat att skänka en födelse-
dagsbok till samtliga barn i kommunen i åldrarna två till sex
år. I likhet med tidigare år har nämnden givit ekonomiskt
bidrag till genomförandet av UKM, ”Ung Kultur Möts”. 

INVESTERINGSREDOVISNING
Under året har barn- och utbildningsnämnden gjort investe-
ringar på 5 640 tkr. 

Följande större investeringsprojekt har genomförts under
året; Kulturhuset Futura, inköp av musikinstrument för
uthyrning, renovering av skolgårdar på Tanumskolan,
Grebbestadskolan och Hamburgsundskolan samt en tillbygg-
nad i Hamburgsundskolan med två nya klassrum. 

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN
Den 1 januari 2002 inför kommunen maxtaxa inom barn-
omsorgen. Kommunen erhåller statsbidrag som kompensa-
tion för intäktsbortfall inom barnomsorgen. Nämnden har
fört diskussion med representanter för kooperativa förskolor
om bidraget gällande maxtaxans införande.

Barn- och utbildningsnämnden planerar att förändra
skolbarnsomsorgen för 10-12-åringar. Hittills har denna
ålderskategori hänvisats till familjedaghem. Efter önskemål
från föräldrar planeras en förändring som innebär att även
10-12 åringar kan söka fritidshemsplats.

Från 1 januari 2003 införs allmän förskola för fyra till
femåringar. Den är frivillig för barn och föräldrar men obli-
gatorisk för kommunen att anordna. I investeringsbudgeten
för 2002 finns 500 tkr avsatta för att göra lokalanpassningar.

Antalet elever i grundskolan har kulminerat under åren
2000 och 2001. Antalet barn i lägre åldrar minskar medan
elevantalet i de högre årskurserna fortsätter att öka ännu
några år.
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Skolverket har fått regeringens uppdrag att stimulera och
bidra till skolutveckling i landets kommuner. Med ledning
och stöd från Skolverket kommer två till tre utvecklingspro-
jekt att startas i Tanums förskolor, grundskolor och fritids-
hem. Ekonomiska medel kommer att ställas till kommunens
förfogande för att underlätta genomförandet av projekten.

Under perioden fram till 2007 kommer antalet gymnasie-
elever att öka väsentligt. För Tanums del förändras antalet från
dagens 450 till över 600 elever. För att möta det kraftigt ökan-
de antalet elever med ett bra utbud av utbildning har kommu-
nerna utrett möjligheten att bilda ett kommunalförbund för
gymnasieutbildning i norra Bohuslän. Beslut kommer att fat-
tas under våren 2002. Tanum och Strömstad för parallellt dis-
kussioner om ett närmare samarbete i gymnasiefrågor.
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FAKTARUTA
Belopp i kr 2001 2000 1999
Administration, % av 
Bun totalt 2,5% 2,5% 2,4%
Barnomsorgen
Förskola
Antal platser 167 153 124
Bruttokostnad/plats 86 940 85 765 105 823
Nettokostnad/plats 71 560 72 516 89 475
Fritidshem
Antal platser 256 239 206
Bruttokostnad/plats 39 468 38 617 44 803
Nettokostnad/plats 29 299 29 065 33 721
Familjedaghem
Antal platser 258 285 357
Bruttokostnad/plats 48 300 47 792 38 153
Nettokostnad/plats 35 537 35 108 28 028
Kooperativ
Antal platser 89 96 110
Nettokostnad/plats 42 302 39 325 34 320
Grundskolan/förskoleklassen
Antal elever 1 712 1 713 1 678
Nettokostnad/elev 52 270 49 486 48 089
Särskolan
Antal elever 26 24 20
Nettokostnad/elev 225 459 241 080 241 785
Gymnasieskolan, 
annan kommun
Antal elever 415 386 390
Bruttokostnad/elev 78 257 75 100 71 465
Nettokostnad/elev 76 770 73 608 70 049
Tanums gymnasieskola
Antal elever 29 31 24
Nettokostnad/elev 81 082 68 104 67 365
Vuxenutbildningen
Antal heltidsstuderande 208 145 189
Nettokostnad/elev 17 456 8 214 8 376
Musikskolan
Antal elever 318 264 266
Nettokostnad/elev 3 110 3 619 2 722
Simskolan
Antal elever 245 320 387
Kostnad/barn 450 351 295
Kostnad/barn och dag 22,5 17,6 14,7
Biblioteken
Öppethållande timmar/vecka 60 48 51
Antal medialån 66 186* 72 201 68 526
Antal medialån/invånare 5,5 5,9 5,7

*Avser nio månaders öppethållande 

0–29 år, 8%

30–39 år, 21%

40–49 år, 33%

50–59 år, 35%

60– år, 3%

Åldersstruktur

Eftergymnasial 54%

Gymnasium 28%

Grundskola 18%

Utbildning

Personal 2001

Antal anställda 405

Andel deltidsanställda 41%

Andel kvinnor 78%



Kulturhuset Futura

Historik 
Vuxenutbildning har i mångas ögon länge haft karaktären av
tillfälliga insatser för att klara arbetslöshet vid konjunktur-
nedgångar och större omställningar. Vid 1990-talets mitt, i
den då pågående stora omställningen av den svenska ekono-
min, stod det dock klart att det livslånga lärandet skulle bli
ett permanent inslag i det kunskapssamhälle som började
växa fram. 

I april 1999 presenterade barn- och utbildningsnämnden
en utbildningsvision för Tanums kommun som

Vuxenutbildningen i Tanum delade lokaler med grund-
skolan i Tanumskolan. När de stora barnkullarna från början
på 1990-talet kom upp i grundskoleålder skulle lokalpro-
blem uppstå på Tanumsskolan Kommunens huvudbibliotek
hade också trånga och omoderna lokaler. Ett stort antal
lägenheter stod tomma i hyreshusen på Höjden i
Tanumshede.  Beslut togs att bygga om ett hyreshus med 22
lägenheter till skol- och bibliotekslokaler. En teatersalong
med cirka 200 platser tillfördes också projektet.

Genom att bygga om ett hyreshus minskade man antalet
tomma lägenheter i bostadsområdet och ökade områdets
attraktionskraft samtidigt man skapade moderna och ända-
målsenliga lokaler för vuxenutbildning, bibliotek och teater. 

Det första året med Kulturhuset Futura
Lärcentrum flyttade in med studerande och personal i mit-
ten av januari, biblioteket successivt fram till den 1 april.
Under året har de olika verksamheterna alltmer funnit sina
former och samverkar nu på ett bra sätt. 

Futura har visat sig vara ett mycket ändamålsenligt hus.
Tanum har fått ett centrum för kultur och utbildning.
Många organisationer och företag har under året använt
lokalerna till konferenser etc. Biblioteket kan erbjuda ett

väsentligt utökat öppethållande än tidigare och har ökat sin
utlåning med cirka 22 procent. 

Lärcentrum har genom de nya lokalernas utformning
kunnat integrera och vuxenanpassa sina verksamheter på ett
helt nytt sätt. Lokaliseringen, skild från traditionell skolmiljö
i ett bostadsområde, tycks också ha lockat delvis nya, priori-
terade grupper till vuxenutbildning och bibliotek. Antalet
högskoleutbildningar på distans har ökat. 

I teatern har ett stort antal föreläsningar, utbildningsda-
gar, konserter och teaterföreställningar ägt rum. En av höjd-
punkterna var socialminister Lars Engqvists invigning av
Läris, den nya regionala lärarutbildning som lokaliserats till
Tanum. 

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING
Belopp i tkr 2001 2000 1999

Intäkter 8 335 8 514 9 049

Kostnader -12 550 -9 842 -10 639

Resultat -4 215 -1 328 -1 590

Kommunbidrag 4 631 1 922 1 942

Förändring eget kapital 416 594 352

Målsättning
Den kommunala vuxenutbildningen skall ge grundläggande
och gymnasial vuxenutbildning. Inom samma organisation
skall också utbildning för vuxna som är förståndshandikappa-
de, svenska för invandrare samt uppdragsutbildning bedrivas.

Ekonomisk analys
Det ekonomiska utfallet innebär sammantaget ett överskott
med 416 tkr. Antal studerande på den kommunala vuxenut-
bildningen har ökat från 145 till 208 elever.
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Verksamhet
Utöver huvudbiblioteket och teatersalongen finns
Lärcentrum i Futura. Lärcentrum är det samlande namnet
på vuxenutbildningen i Tanums kommun och består av föl-
jande verksamheter:

Komvux
• Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan. I
Tanum kan man läsa kurser som motsvarar årskurserna 7-9.
Om man är dyslektiker, det vill säga har läs- och skrivsvårig-
heter, kan man få extra träning med hjälp av  dator.

• Gymnasial vuxenutbildning. Kurser i kärnämnen, allmän-
na ämnen och yrkesämnen. Dessa kurser är identiska med
ungdomsgymnasiets och ger samma behörighet för vidare
studier.

• ”Lärlingsutbildning”/Arbetsplatsförlagd utbildning. I samar-
bete med näringslivet erbjuder Lärcentrum yrkesutbildningar
som helt eller delvis är förlagda på företag. 

• SFI. Kurser i grundläggande svenska för utomnordiska
invandrare. Erbjuds för närvarande i tre nivåer. 

• Särvux. Inom Särvux erbjuds kurser för elever med psykis-
ka eller fysiska funktionshinder.

Högskoleutbildning
Utlokaliserade kurser och distansutbildningar. Bland annat
går två lärarprogram, en pedagogikkurs och en orienterings-
kurs i marinbiologi i Lärcentrum. 

Tanums gymnasieskola
På gymnasieskolan i Tanum kan man läsa det Individuella
programmet samt yrkesprogram i form av ”Lärlingsutbild-
ningar”.

”Miniinfotek”
Här finns information och vägledning om arbetsmarknad
och utbildningsutbud på högskolor, komvux, folkhögskolor
och studieförbund.

Uppdragsutbildningen
• Företagsutbildningens målsättning är att vara utbildnings-
koordinator för det lokala näringslivet. Utbildningarna
anpassas helt efter företagens behov och genomförs, där möj-
lighet ges, i samarbete med andra utbildningsanordnare. 

• Arbetsmarknadsutbildning anordnas på uppdrag av
Arbetsförmedlingen. Behovet styrs mycket av arbetsmark-
nadsläget och skapas även här efter näringslivets behov. 

• Utvecklingscentrum är en verksamhet vars syfte är att med
inriktning på orientering – vägledning– motivering organise-
ra och genomföra arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med
Arbetsförmedlingen och kommunens individ- och familje-
omsorg. Utvecklingscentrum har under året fått det samlade
operativa ansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

• Företagsforum Tanum startade den 1 september. Projektet är
finansierat av Tanums kommun, EU och Västra Götalands-
regionen och skall under 28 månader verka för utveckling
och spridning av kompetens i näringslivet. Företagsforum
Tanum kommer bl a att skapa en virtuell och fysisk mötes-
plats för företag, organisationer och förvaltningar.

KULTURHUSET FUTURA
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Omsorgsnämnden

Belopp i tkr 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Intäkter 46 509 41 139 40 263 35 363 35 316 38 371

Kostnader -214 249 -199 828 -186 912 -165 183 -161 180 -163 249

Kapitalkostnad -1 426 -1 251 -1 076 -1 139 -1 180 -1 149

Verksamhetsresultat -169 166 -159 940 -147 725 -130 959 -127 044 -126 027

Finansiella poster 14 47 91 89 113 553

Resultat -169 152 -159 893 -147 634 -130 870 -126 931 -125 474

Kommunbidrag 163 404 155 683 143 916 128 497 121 161 114 583

Förändring eget kapital -5 748 -4 210 -3 718 -2 373 -5 770 -10 891

Justering 1 761 10 422 1 218 1 130 944

*Balanserat resultat -11 197 -5 449 -3 000 -9 704 -8 549 -3 909

Bruttoinvesteringar 446 563 942 343 989 614

Personalkostnader 137 729 128 714 119 824 99 774 96 786 97 246

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid sammanträde den 22 april 2002

NÄMND OCH ADMINISTRATION
Belopp i tkr 2001 2000 1999
Intäkter 253 291 326
Kostnader -4 383 -3 729 -3 690
Resultat -4 130 -3 438 -3 364

Kommunbidrag 4 197 3 582 3 536
Förändring eget kapital 67 144 172

Målsättning
Nämnden skall svara för utveckling, uppföljning, utvärde-
ring och ledning av den sociala verksamheten.

Ekonomiskt resultat
Verksamhetens kostnadsökning beror på att kostnader för
viss utbildning och friskvård har flyttats till administratio-
nen. Överskottet mot budget beror på att anslagen för frisk-
vård inte nyttjades fullt ut.   

Verksamhet
Under året har en ny beredskapsplan och rutiner för klago-
målshantering framarbetats. Det har inkommit 19 klagomål,
varav nio har lett till åtgärder. Riktlinjerna för försörjnings-
stöd har varit föremål för en utvärdering. Två chefstjänster
var under året vakanta inom äldreomsorgen. För att täcka
dessa vakanser har personal från förvaltningsledningen
omdisponerats. Omsorgskontoret har under året arbetat med
en handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder samt startat ett pro-

Intäkterna ökar med 5 370 tkr, vilket främst beror på ökade ersättningar för personliga assistenter. Kostnaderna stiger;
har personalförstärkningar ökat behov av bemanningsföretag och fördyringar inom färdtjänsten. Individ- och familjeom-
sorgen har haft ett antal mycket kostsamma tvångsplaceringar och samtidigt ökat sina insatser generellt.
Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5 738 tkr för år 2001 vilket är en försämring jämfört med föregående år.
Det största underskottet gör individ och familjeomsorgen, som gör ett resultat på - 2 689 tkr. Äldreomsorgen visar ett
underskott på 1 437 tkr. 

Ordförande:
Bertil Gedda

Förvaltningschef:
Eeva-Riitta Leppänen



jekt med flytande arbetstider på Hedegården.
Omsorgskontoret har framtagit nya riktlinjer och rutiner för
färdtjänsten 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN
Belopp i tkr 2001 2000 1999
Intäkter 682 617 1 266
Kostnader -20 642 -17 789 -16 482
Resultat -19 960 -17 172 -15 216

Kommunbidrag 17 271 15 039 14 905
Förändring eget kapital -2 689 -2 133 -311

Målsättning
Kommunens individ- och familjeomsorg skall arbeta för att
antalet personer som behöver socialbidrag minskar. Särskilt
engagemang skall ägnas åt att agera i och följa ärenden som
rör barn och ungdom.

Ekonomiskt resultat
Verksamhetens kostnader ökade med 2 853 tkr till 20 642
tkr. Den viktigaste förklaringen är ökade insatser i befintliga
och nya ärenden på hemmaplan vilket ökat kostnaderna med
cirka 1 900 tkr. Vidare ökande institutionskostnaderna med
367 tkr som en följd av fler tvångsomhändertaganden av
vuxna. Kostnaderna för försörjningsstödet steg med 370 tkr.
Placering av barn minskade vilket medförde att kostnaderna
blev cirka 560 tkr lägre än föregående år. Verksamheten visar
ett underskott på  2 689 tkr. 

Verksamhet
Antalet hushåll med socialbidrag har stigit från 240 till 278.
Det är främst kortvariga insatser som har ökat, vilket troli-
gen beror på att hushåll erhållit försörjningsstöd i avvaktan
på A-kassa, studiestöd eller lön.

Kostnaderna för att hjälpa familjer och ungdomar i deras
hemmiljö blev 1 909 tkr högre under året. Ökningen beror
på att insatserna i vissa ärenden har blivit mer omfattande.
Vidare har antalet personer som fått stöd i form av exempel-
vis en kontaktperson eller blivit föremål för vakt- och trygg-
hetsinsatser ökat under året. Organisationen har under år
2001 varit förstärkt med en tjänst på handläggarsidan. 

Individ- och familjeomsorgen har under året kartlagt
kommunens befintliga drog- och brottsförebyggande insatser
för barn och ungdomar samt upprättat en handlingsplan för
framtida arbete. Vidare har stöd givits till en fond där före-

ningar kan söka bidrag för brott- och drogförebyggande
arbete för ungdomar. Projekt Höjdpunkten, som är ett sam-
arbete mellan flera kommunala verksamheter, har startats
under hösten. Målsättningen med satsningen är att ge socialt
stöd och undervisning till ett tiotal ungdomar på
Individuella programmet.

Kostnaderna för placering av vuxna steg med 367 tkr
beroende på tvångsplaceringar av missbrukare, där dygn-
skostnaden är hög och vårdtiden lång. I och med att ett
antal uppväxtplaceringar har avslutats samt att inga nya barn
har placerats på institution under året har kostnaderna för
placering av barn och ungdomar minskat.

LSS-ENHETEN
Belopp i tkr 2001 2000 1999
Intäkter 11 818 6 789 5 662
Kostnader -35 335 -28 798 -26 510
Resultat -23 517 -22 009 -20 848

Kommunbidrag 22 532 21 729 19 480
Förändring eget kapital -985 -280 -1 368

Målsättning
De som har rätt till stöd enligt LSS eller socialtjänstlagen
(SoL) skall i den egna kommunen erbjudas den service, stöd
och hjälp som erfordras för att den enskilde ska kunna leva
ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv.

Ekonomsikt resultat
Intäktsökningen på 5 029 tkr beror främst på ersättningar
från Försäkringskassan för ett större antal personliga assisten-
ter. Kostnadsökningen förklaras främst av att löneutbetal-
ningarna till personliga assistenter steg med 3 787 tkr och
att en ny gruppboendeplats köpts för 420 tkr. Vidare har
insatser som varit beviljade, men inte kunnat genomförts
tidigare år, verkställts under året. LSS-enheten gör ett under-
skott på 985 tkr.

Verksamhet
De individer som har behövt stöd under året har kunnat
erbjudas detta genom exempelvis personlig assistent, grupp-
boendeplats och daglig sysselsättning. Antalet ärenden har
ökat med tolv sedan föregående år, vilket innebär att 82 per-
soner fick stöd av LSS-enheten under år 2001. 

Orsaken till utökningen av verksamheten är troligtvis att
allt fler får kännedom om sina rättigheter och därmed ansö-
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ker om bistånd enligt lagen om särskilt stöd (LSS).
Sjukvården skriver ut sina patienter allt snabbare, vilket
resulterat i ökade kostnader för LSS-verksamheten. Sedan
psykiatrireformen 1995 har kommunen fått ett ökat ansvar
för kommuninvånarna. När LSS-verksamhet drevs i
Bohuslandstingets regi prioriterades inte gruppbostadsbyg-
gande i Tanums kommun, vilket gör att det finns relativt sett
få gruppbostadsplatser i kommunen.

Under året har fler individer sökt det lagstadgade bistån-
det som innebär rätt till en personlig assistent, som till stör-
sta delen finansieras av statsbidrag. Vidare har ytterligare en
köpt gruppboendeplats har tillkommit. Tanums kommun
köper därmed gruppboendeplatser för tio personer med
olika handikapp av andra kommuner 

ÄLDREOMSORG
Belopp i tkr 2001 2000 1999
Intäkter 15 812 16 112 16 786
Kostnader -136 520 -133 387 -124 822
Resultat -120 708 -117 275 -108 036

Kommunbidrag 119 271 115 333 105 915
Förändring eget kapital -1 437 -1 942 -2 121

Målsättning
Äldreomsorgen har som målsättning att äldre skall kunna
känna sig trygga och bo kvar hemma så länge de önskar.
Satsningar skall göras på förebyggande verksamhet.
Aktiviteter skall även vända sig till människor som ännu inte
har hemtjänst. Detta för att minska behovet av service,
omvårdnad, sjukvård och därmed underlätta kvarboende.
Personer med dement beteende skall erbjudas särskild dag-
verksamhet.

Ekonomiskt resultat
Kostnaderna ökade med 3 133 tkr beroende på generella
lönehöjningar och ökade kostnader för färdtjänst.
Underskottet för äldreomsorgen minskade dock under året,
som en följd av ökade budgetanslag, och uppgick till 1 437
tkr. Äldreomsorgen har under året haft höga kostnader för
rekrytering av enhetsansvariga samt sommarpersonal. Bristen
på främst sjuksköterskor har inneburit att bemanningsföre-
tag har anlitats. En nattförstärkning har skett en stor del av
året på en av enheterna, vilket också har bidragit till ökade
kostnaderna. Antalet platser i särskilt boende har av bespa-
ringsskäl minskats under året.

Verksamhet
Antalet hemtjänsttagare uppgår till 190, vilket är oförändrat
från föregående år. Det totala antalet timmar hos hemtjänst-
tagare minskade under året, vilket resulterade i lägre kostna-
der för hemtjänsten. Under året har Länsstyrelsen granskat
kvaliteten på hemtjänsten i Tanum/Lur området. I gransk-
ningen kom det fram att de äldre känner sig trygga i sina
hem, att de anser sig få den hjälp de behöver samt att de
själva får bestämma hur insatserna skall göras. Kritik fram-
fördes mot dokumentationen av biståndsbedömningarna
samt mot riktlinjerna för hemtjänst.

Antalet utnyttjade platser i särskilt boende har minskats
med nio till 214. Detta är den främsta orsaken till att kost-
nadsökningen varit relativt låg inom äldreomsorgen. Ett
gruppboende med sex platser har stängts på Kalkåsliden från
och med årskiftet. På Fjällbacka service har åtta boendeplat-
ser tillfälligt stängts. Antalet permanenta platser i särskilt
boende var 14 färre än föregående år. Kommunen hade 196
permanenta platser, 25 korttidsplatser och utrymme för nio
flexplatser år 2001. Reduktion av antalet platser innebar att
väntetiderna för särskilt boende ökade under andra halvan av
år 2001. Antalet dygn med betalningsansvar för medicinskt
färdigbehandlade patienter har ökat från 15 dygn år 2000
till 50 dygn år 2001.  

Det sker förebyggande arbete i kommunens äldreboen-
den, genom att de äldre erbjuds olika aktiviteter. Deltagande
i aktiviteterna är öppen för alla och kostnadsfri. I samtliga
äldreomsorgsområden finns ”gårdsråd” där personal, boende,
anhöriga och frivilliga planerar vilka aktiviteter som skall
bedrivas på dagcentralen. Dagverksamhet har erbjudits till
både omsorgstagare och andra äldre. I tre områden driver
frivilliga kaféverksamhet. Den sociala samvaro som Hede-
gården och Östanvinds äldreboenden erbjuder uppfattades
som mycket positiv av Länsstyrelsen.

Som ett led i förebyggande arbete mot demensfinns det i
kommunen en demenssjuksköterska som ger handledning
och utbildning till hemtjänstpersonal och anhöriga samt
samverkar med primärvården. I Kville finns en väl fungeran-
de dagverksamhet för dementa med kapacitet för sju till åtta
vårdtagare. Målsättningen år 2001 har varit att starta upp en
dagverksamhet för dementa även i kommunens norra del
men detta har skjutits upp på grund av den ekonomiska
situationen inom nämnden.
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KÖKS-ENHETEN
Belopp i tkr 2001 2000 1999
Intäkter 17 944 17 378 16 308
Kostnader -18 782 -17 379 -16 478
Resultat -838 -1 -170

Kommunbidrag 133 80
Förändring eget kapital -705 -1 -90

Målsättning
Tillhandahålla måltider inom skolverksamhet och äldre-
omsorg.

Ekonomiskt resultat
Intäkterna ökade med 566 tkr beroende på fler sålda portio-
ner jämfört med föregående år. Kostnaderna steg mer än
intäkterna, vilket innebar att resultatet försämrades från ett
nollresultat år 2000 till ett underskott på 705 tkr. Personal-
kostnaderna ökade med 626 tkr. Ökad matdistribution vil-
ket gett en ökad hantering och även viss problematik gällan-
de rekrytering av sommarpersonal är de främsta orsakerna
till de ökade personalkostnaderna. Vidare steg kostnaderna
för inköp av inventarier med 200 tkr och kostnaden för livs-
medel med 100 tkr.

Verksamhet
Köket levererar mat till kommunens alla elever genom två
tillagningskök och fem mottagningskök. I genomsnitt pro-
ducerades 1 707 skolluncher per dag år 2001, vilket är en
minskning från år 2000, då 1 713 portioner tillagades.
Köken tillagade i genomsnitt 80 pedagogiska luncher till
lärare som äter med elever. År 2000 var motsvarande siffra
57 luncher. Därutöver produceras mat till två kooperativ och
eftermiddagsmål på vissa orter.

För äldreomsorgen finns det fyra tillagningskök och ett
mottagningskök som har öppet samtliga dagar på året. De
tillagade frukost, lunch, kvällsmat samt kaffe på för- och
eftermiddag för i genomsnitt 214 omsorgstagare per dag på
särskilt boende, vilket är nio portioner färre per dag än år
2000. Antal portioner till matdistribution var 112 portioner
per dag vilket är en ökning från 105 portioner år 2000.
Matdistributionen är personalkrävande på grund att av
denna mat packas i enportionslådor. 

OMSORGSNÄMNDENS INVESTERINGAR
Under 2001 har Omsorgsnämnden gjort investeringar för 436
tkr. Större investeringar under året har gjorts i sökare och larm
till en kostnad av 113 tkr,  arbetstekniska hjälpmedel för 148
tkr och värmevagnar för mattransporter för 89 tkr. 

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN
Individ- och familjeomsorgen ser tecken på en ökad drogan-
vändning, vilket kan resultera i att både fler placeringar och
ökade insatser på hemmaplan kan komma att krävas. Projekt
Höjdpunkten, som fortsätter år 2002, syftar till att motarbe-
ta droger och brott bland ungdomar som befinner sig i risk-
zonen genom alternativa aktiviteter inom bland annat skola.
Den tvärsektoriella tjänst som tillsätts år 2002, skall bli en
länk mellan myndigheternas  verksamhet mot brott och dro-
ger bland ungdomar i kommunen. Detta är ett nytt
angreppssätt i det förebyggande arbetet och kan innebära
minskade framtida kostnader.

En fortsatt ökning av LSS-verksamheten kan förväntas
under de kommande tre åren då kommunen har förhållan-
devis få gruppboende- och dagcenterplatser. Ytterligare sex
till åtta nya gruppboendeplatser  behövs under åren 2001-
2005, då ett stort antal ungdomar avslutar särskolan. Under
år 2003 kommer kommunen att behöva utöka personal och
lokaler för att möta denna volymökning. LSS-enheten ser en
fortsatt ökning av personlia assistenter. 

Inom äldreomsorgen är det för närvarande svårt att
rekrytera personal och dessa problem väntas fortsätta år
2002. För att möta den ökande sjukfrånvaron bör arbetsmil-
jö och arbetsledningsorganisation ses över. Det arbetsmiljö-
projekt som startades på Hedegårdens äldreboende år 2001
kommer att fortsätta år 2002 samt att utökas till att omfatta
även Tärnegårdens äldreboende.  

I och med att besökande har rätt att på vistelsekommu-
nens bekostnad få sitt hemtjänstbehov tillfredsställt under
den period de önskar, kan det innebära personal- och kost-
nadsproblem under sommarperioden för hemtjänsten.  

Med anledning av ökande kostnader inom äldreomsor-
gens köksverksamhet så kommer formerna för köksverksam-
hetens organisation ses över under år 2002 för att utröna
möjligheterna till att driva verksamheten mer kostnadseffek-
tivt samt använda tillgänglig produktionskapacitet fullt ut.
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FAKTARUTA
Belopp i tkr 2001 2000 1999

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Socialbidrag
Antal hushåll 278 240 250
Kostnad/hushåll 20 285 21 956 21 727
Placering barn
Placering i antal dygn 3942 4 173 4015
Total kostnad 3 942 983 4 504 808 3 725 000
Kostnad/dygn 1 000 750 638

Placering vuxna
Placering i antal dygn 814 524 499
Total kostnad 1 018 542 651 374 570 000
Kostnad/dygn 1251 1 243 1 142

LSS-ENHET
Gruppboende
Antal utnyttjade platser 11 11 9
Bruttokostnad/plats 557 573 532 492 515 993
Nettokostnad/plats 522 974 495 975 490 528

Dagcentral 178 469
Antal platser 14 13 13
Bruttokostnad/plats 178 175 178 469 165 092
Nettokostnad/plats 161 593 161 845 145 015

Belopp i tkr 2001 2000 1999

ÄLDREOMSORG
Särskilda boenden
Antal utnyttjade platser 214 223 221
Bruttokostnad/plats 448 015 424 205 390 297
Nettokostnad/plats 395 511 373 164 339 489

Hemtjänst
Antal personer med 
trygghetslarm 31 dec 229 210 182

Antal personer med
matdistribution 31 dec 112 105

Antal personer med 
hemtjänst 31 dec 190 190 184

Antal hemtjänsttimmar 55 591 61 479 68 216
Bruttokostnad/hemtjänsttimme 302 290 261
Nettokostnad/hemtjänsttimme 272 263 237

0–29 år, 7%

30–39 år, 22%

40–49 år, 32%

50–59 år, 31%

60– år, 8%

Åldersstruktur

Eftergymnasial 30%

Gymnasium 42%

Grundskola 28%

UtbildningPersonal 2001

Antal anställda 555
Andel deltidsanställda 81%
Andel kvinnor 96%



Kommunrevisionen

Belopp i tkr 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Intäkter - - - - - -
Kostnader -330 -340 -712 -648 -604 -292
Kapitalkostnad - - - - - -
Verksamhetsresultat -330 -340 -712 -648 -604 -292

Finansiella poster 1 2 2 -23 20 21
Resultat -329 -338 -710 -671 -584 -271

Kommunbidrag 450 407 406 400 421 422
Förändring eget kapital 121 69 -304 -271 -163 151

Justering - - 267 - - -
*Balanserat resultat 190 69 0 37 308 471

Bruttoinvesteringar
Personalkostnader 35 23 36 28 33 47

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid sammanträde den 22 april 2002

Ekonomiskt analys
Kostnaderna för revisionen har under året uppgått till 331
tkr, vilket är i nivå med föregående år samt 119 tkr mindre
än budget. Orsaken till överskottet är framförallt att kostna-
derna för externa revisorer blev lägre än beräknat. 

Verksamhet
Inför varje räkenskapsår görs en riskanalys som ligger till
grund för de granskningsinsatser som skall göras. Under året
har följande fördjupningsprojekt behandlats eller påbörjats:
• EU-projekten
• Medicinsk säkerhet
• Åtgärder för barn med behov av särskilt stöd

Revisionsnämndens arbetssätt har under året alltmer anpas-
sats till den nya roll kommunal revision givits i kommunalla-
gen från år 2000. Ambitionen är att etablera bättre kontak-
ter med de granskade nämnderna. I detta arbete har reviso-

rerna haft direkta kontakt med delar av den verksamhet
nämnderna bedriver. Genom arbetssättet skapas en god
insikt om nämndernas verksamhet, vilket gör att revisionen
på ett offensivt sätt kan bidra till kommunens utveckling.

En viktig framtidsfråga för kommunen som revisionen
fokuserat en stor del av sin granskning på under året är de
ekonomiska styrprinciperna. Fullmäktige har i januari 2002
ersatt och förtydligat de tio år gamla styrprinciper som regle-
rar nämndernas och styrelsen ansvar för det ekonomiska
utfallet. Revisionen anser att tillämpningen av dessa är en
överlevnadsfråga för kommunen. Det finns därför all anled-
ning för revisionen att prioritera granskningen av hur verk-
samheterna lever upp till de ekonomiska ramar, som de folk-
valda beslutar om i fullmäktige.

Revisorerna har lämnat en revisionsrapport för verksam-
hetsåret 2001 till kommunfullmäktige. Rapporten innehåller
en redogörelse, vilken ligger till grund för prövning av
ansvarsfrihet. 

Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas, om räkenskaperna är rätt-
visande samt om kontrollen av förmögenhetsskyddet är tillräckligt. Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om kom-
munfullmäktiges beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de
politiska målen. 
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Tanums Bostäder AB

Belopp i tkr 2001 2000 1999 1998 1997
RESULTATRÄKNING
Intäkter 25 951 25 316 20 250 20 698 24 677
Kostnader -18 994 -17 407 -14 503 -14 655 -29 471
Avskrivningar -2 642 -2 498 -2 470 -2 316 -2 595
Rörelseresultat 4 315 5 411 3 277 3 727 -7 389

Finansiella poster -5 340 -5 788 -7 121 -7 664 -9 449
Extraordinära poster - - -30 000 - 12 176
Resultat -1 025 -377 -33 844 -3 937 -4 662

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar 120 035 115 677 101 607 132 866 162 182
Omsättningstillgångar 14 323 46 598 65 670 37 539 27 929
Summa tillgångar 134 358 162 275 167 277 170 405 190 111

Eget kapital 13 599 14 623 15 000 19 880 19 880
Långfristiga skulder 103 235 126 841 146 159 144 656 156 285
Kortfristiga skulder 17 524 20 811 6 118 5 869 13 946
Summa eget kapital och skulder 134 358 162 275 167 277 170 405 190 111

Bruttoinvesteringar 7 000 23 338 1 212 - 606
Personalkostnader 421 263 175 181 154

Resultat
Bolaget redovisar en förlust på 1 025 tkr. En försämring med
648 tkr jämfört med år 2000. Resultatförsämringen beror
främst på ökade drift och underhållskostnader samtidigt som
intäkterna legat i princip stilla. Däremot har bolagets finans-
netto förbättrats under året.

Intäkter
Hyresintäkterna blev 25 415 tkr vilket innebär en ökning
med 99 tkr jämfört med föregående år. Av intäkterna avser
24 178 tkr hyror för bostäder och 1 088 tkr lokalrhyror.
Hyrorna höjdes med i genomsnitt 1,3 procent, motsvarande
nio kronor per kvadrat meter. Genomsnittshyran uppgår till
723 kronor per kvadratmeter efter höjningen. Hyreshöj-
ningen gav cirka 330 tkr i ökade intäkter vid full uthyrning.
Vakansgraden för lägenheter har varit i genomsnitt 4,0 pro-
cent under året, en förbättring från 4,6 procent under 2000.

I december 2001 fanns totalt 29 outhyrda lägenheter varav
nio används som evakueringslägenheter vid ombyggnadsar-
beten. Rabatter har lämnats med 1 601 tkr varav 1 053 tkr
avser bostäder och 428 tkr avser lokaler.

Kostnader
Driftkostnaderna ökade med 1 315 tkr (11,7 procent) jäm-
fört med föregående år och blev 12 473 tkr. Kostnads-
ökningen beror främst på ökade uppvärmningskostnader till
följd av höjt oljepris och större uppvärmningsbehov. Även
kostnaderna för el och reparationer har ökat under året.
Administrationskostnaderna steg till följd av engångskostna-
der vid upphandling av fastighetsskötsel och uppstart av ny
organisation. Kostnaderna för fastighetsskötsel har minskat.

Underhållskostnaderna blev 3 407 tkr, en ökning med
425 tkr jämfört med förra året. I dessa kostnaderna ingår
fastighetsunderhåll med 2 100 tkr och lägenhetsunderhåll
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med 1 307 tkr. Per kvadratmeter har underhållskostnaden
uppgått till 87 kronor.

Kostnaderna för fastighetsskatt har minskat med 331 tkr
och uppgår till 459 tkr i bokslutet. De minskade kostnader-
na beror på att fastighetsskatten sänkts från 1,2 procent till
0,7 procent.

Finansiella poster
Bolagets finansnetto uppgår till 5 340 tkr, en förbättring
med 449 tkr jämfört med föregående år. Förbättringen beror
på att räntan på låneskulden sänkts under året från 5,83 pro-
cent till 5,24 procent. Räntebidragen har minskat från 523
tkr till 58 tkr och kommer i princip att vara helt avvecklade
under år 2002. Låneskulden uppgick i bokslutet till 105 535
tkr. En minskning med 23 606 tkr sedan förra bokslutet.
Vid detta bokslutstillfälle utnyttjade Tanums Bostäder kredi-
ten på koncernkontot med 11 261 tkr.

Ny organisation
Bolaget har under året anställt egen personal som ska sköta
uthyrning, kundkontakter samt utgöra teknisk beställarkom-
petens. Dessa tjänster köptes tidigare av Tanums kommun.
Vid årsskiftet flyttade Tanums Bostäder till egna lokaler.

Ombyggnationer
Under året har ombyggnation av 22 lägenheter i Fjällbacka
färdigställts. Ombyggnationen har inneburit en modernise-
ring samtidigt som energibesparande åtgärder och yttre fas-
tighetsunderhåll gjorts. I början på 2002 påbörjas ombygg-
nation av 36 lägenheter i Grebbestad.

Fastighetsbestånd
Tanums Bostäders fastighetsbestånd utgjordes vid årsskiftet
av 573 lägenheter. Av lägenheterna är 292 belägna i
Tanumshede, 149 i Fjällbacka, 95 i Grebbestad och 36 i
Östad. Den totalt uthyrningsbara arean uppgick till 39 429
kvadratmeter varav 36 656 kvadratmeter bostäder och 2 774
kvadratmeter lokaler. Av lägenhetsbeståndet är 208 lägenhe-
ter byggda före 1970, 182 lägenheter byggda under 1970-
talet medan 183 lägenheter är byggda under perioden 1980-
91. Bolaget har inte byggt några nya lägenheter sedan 1991.

Bostadssociala åtgärder
Bolaget har under året haft en bovärd anställd. Bovärden
jobbar främst med bostadssociala frågor för att öka trivseln i
bostadsområdena och minska störningar. Bovärden arbetar
också med åtgärder för att minska bolagets hyresförluster.

Tanums Bostäder har tecknat ett bostadssocialt avtal med
kommunens omsorgsförvaltning i vilket bolaget tar ett
ansvar att upplåta lägenheter efter överenskommelse med
omsorgsförvaltningen.

INVESTERINGAR
Investeringarna under året uppgår till 7 000 tkr. Av de totala
investeringsutgifterna utgör merparten utgifter för ombygg-
nation av lägenheter i Fjällbacka uppgående till 6 851 tkr.
Inventarier och maskiner har köpts för 149 tkr.

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN
Hyresförhandlingarna för 2002 har inneburit en överens-
kommelse att hyrorna ska höjas med i genomsnitt 4,2 pro-
cent från den 1 mars vilket innebär en intäktsförstärkning
med 3,5 procent på årsbasis.

Tanums Bostäder arbetar aktivt med att sänka driftkost-
naderna. Målsättningen är att driftkostnaden ska sänkas med
minst 1 000 tkr på årsbasis. Fram till februari 2002 har
beslut tagits som vid full effekt ger sänkta driftkostnader
med nära 800 tkr per år. Merparten av sänkningen avser
sänkta uppvärmningskostnader bland annat genom att
oljeuppvärmning ersätts med bergvärme.

Under året genomförde bolaget en upphandling av fas-
tighetsskötsel för bolagets samtliga fastigheter.
Upphandlingen beräknas ge sänkta kostnader med 135 tkr.

En ombyggnation av 36 lägenheter i Grebbestad har
påbörjats. Bolaget undersöker förutsättningarna att köpa
kyrkskolan i Fjällbacka och bygga ett 15-tal lägenheter på
tomten. 

TANUMS BOSTÄDER
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KAPITEL 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,

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.

RAMBO

Bolaget ägs till 26 procent av Tanums kommun.

Rambo ingår inte i koncernredovisningen då verk-

samheten i relation till kommunens resultat- och

balansräkning är ringa omfattande och därför inte

tillför väsentlig information.

TANUMS KOMMUN

Tanums Kommunala
Förvaltnings- &
Utvecklings AB

Tanums Bostäder AB




