Delårsrapport augusti 2017

Omslag:
Montauk llll – Kavlad vas i stengodslera
”Inspirationen till denna kollektion av unika vaser
kommer från en resa till Mountak längst ut på Long
Island, USA. Med sina fantastiska stränder var det lätt
att fångas av mönstret som vattnet och strömmarna
gjorde i sanden. I vaserna har jag försökt hålla kvar den
känslan. Sen får betraktaren sin egna upplevelse av
vasen och då kan de associeras till något helt annat,
vilket jag tycker är spännande”, berättar Sanna Wijk.
Sanna Wijk är keramiker sedan 12 år och arbetar främst
med bruksföremål. Koppar, skålar och vaser i enkla,
rena former i många olika färgkombinationer. Sanna har
verkstad/butik inne i centrala Grebbestad. Grunden till
hantverket fick Sanna på Grebbestads folkhögskola för
17 år sedan.

OMVÄRLD

efterfrågan på arbetskraft inom handel och besöksnäring
i norra Bohuslän har kompenserat sysselsättningsminskningen inom tillverkningsindustrin. Arbetslösheten i Tanum
har under 2017 legat kvar på en nivå som är under riksgenomsnittet. I augusti 2017 uppgick arbetslösheten i Tanum
till 5,3 procent. Även ungdomsarbetslösheten är lägre än
genomsnittligt för riket och länet och uppgick i augusti 2017
till 7,4 procent.

SAMHÄLLSEKONOMI
Den globala konjunkturen har fortsatt att utvecklas positivt. Framför allt eurozonen, Kina och Japan har en positiv utveckling medan tillväxten i USA inte vill lyfta trots att
arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Den brittiska ekonomin tampas med osäkerheten inför Brexitförhandlingar.
Den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren kommer
att avgöras av en mix av ovanligt dramatiska politiska skeenden å ena sidan och klassiska konjunkturfrågor å den andra.
Oklara förutsättningar avseende Storbritanniens relation till
EU och Trumpadministrationens lynnighet innebär en klar
förhöjd politisk osäkerhet, framför allt avseende relationerna
till omvärlden. Den senaste tiden har Nordkoreakonflikten
varit i fokus. Generellt innebär detta att såväl de politiska
möjligheterna som riskerna är större än vanligt. Fortsatt låg
inflation ger centralbankerna möjlighet att behålla en expansiv politik med låga räntor.
Svensk ekonomi har utvecklats starkt under första halvan
av 2017. Framförallt har produktionen i byggsektorn ökat
påtagligt som en följd av kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Inte minst bostadsbyggandet har fortsatt öka i snabb
takt. För helåret 2017 beräknas en BNP-ökning på 3,1 procent. Den svenska arbetsmarknaden utvecklas positivt där
sysselsättningen ökar samtidigt som arbetslösheten sjunker.
Bristen på arbetskraft inom vissa sektorer pressar upp löneökningarna. Inflationen har stigit den senaste tiden men
beräknas sjunka tillbaka när engångseffekter klingar av.

BEFOLKNING
Tanums befolkning ökade med drygt 300 personer mellan
2012 och 2016 och uppgick den 31 december 2016 till 12 606
invånare. Befolknings-ökningen förklaras helt av inflyttningsöverskott. Kommunen har trots att födelsetalen ökat
något de senaste åren haft födelseunderskott varje år sedan
början på 1990-talet. Befolkningsökningen har fortsatt
under 2017, under första halvåret ökade befolkningen med
39 personer vilket innebar att Tanums invånarantal uppgick
till 12 645 personer per den 30 juni 2017.
PERSONAL
Kommunens personalstrategi syftar ytterst till att skapa förutsättningar för att kunna rekrytera, behålla, utveckla och
belöna kompetent personal. Detta krävs för att kunna tillgodose kommuninvånarnas krav på kommunala tjänster och
service av god kvalitet. Det personalstrategiska arbetet kräver aktiva insatser inom områdena kompetensförsörjning,
lönepolitik, arbetsmiljö, ledarskap och organisation.
Under de senaste åren har Tanum haft ökade svårighet
att rekrytera framförallt chefer och kvalificerade handläggare inom det tekniska området.
Under åren 2010 till 2015 ökade sjukfrånvaron från 3,9
till 6,4 procent för att under 2016 minska till 6,0 procent.
Under de åtta första månaderna 2017 uppgick sjukfrånvaron
till 6,2 procent vilket är en ökning med 0,6 procentenheter
(tio procent) jämfört med samma period 2016. Ökningen av
sjukfrånvaron sker inom samtliga förvaltningar. Både den
korta och långa frånvaron har ökat.

KOMMUNSEKTORN
Kommunernas resultat 2016 var ett överskott på 21 miljarder. Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. I löpande priser har de
ökat från 72 miljarder kronor år 2007 till 105 miljarder år
2015. Investeringsnivån kommer troligen att fortsätta öka
under de kommande åren. Många av de bostäder och verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen
behöver renoveras eller ersättas av nya enheter. Det starka
demografiska trycket de kommande åren och den samtidiga försvagningen av skatteunderlagsökningen ställer kommunerna inför stora utmaningar. Det krävs åtgärder för
att öka sysselsättningsnivån, framförallt hos personer som
flyktinginvandrat till Sverige. De senaste åren har allt fler
kommuner höjt kommunalskatten för att kunna finansiera
ökade kostnader. Skatte-höjningarna har varit förhållandevis måttliga. De kommande åren beräknas allt fler kommuner behöva höja skatten. Höjningarna kommer sannolikt att
bli betydligt högre än vad de varit de senaste åren.

ARBETSMARKNAD
Arbetsmarknadssituationen i Tanum har de senaste åren
varit bättre än i riket och Västra Götalandsregionen. Ökad
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse
för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska
omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Tanums kommun
har definierat ”god ekonomisk hushållning” som att varje
generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Måluppfyllelse

EKONOMI
Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån
generationsprincipen vilket innebär att varje generation ska
bära kostnaden för den service som den konsumerar och
inte belasta kommande generationer med kostnader eller
åtaganden.

NÄRINGSLIV

Under 2015 och 2016 färdigställdes 177 nya bostäder. Nybyggnationen av bostäder har varit stor även under 2017 bland
annat har Tanums Bostäder byggt 40 nya lägenheter i Tanumshede.
Det finns för närvarande tomter till försäljning i alla större
samhällen i kommunen. De kommunala tomterna säljs till
marknadsmässiga priser. Bedömningen är att samtliga målsättningar inom området ”Boende” kommer att uppnås.

Målsättning
Kommunen ska skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen
genom att förbättra företagsklimatet och utveckla myndighetsutövningen utifrån företagarnas behov.
Tanum ska under mandatperioden klättra 50 placeringar i
Svenskt Näringslivs ranking jämfört med placeringen år 2015.
Det sammanfattande nöjdkundindexet (NKI) i SKLs
insiktsmätning ska vara minst 70.

ÖVERGRIPANDE EKONOMISKT MÅL

Målsättning
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska det genomsnittliga resultatet de
senaste tio åren uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag före intäkter från realisationsvinster vid
fastighets-försäljningar. En sådan nivå innebär också en värdesäkring av det egna kapitalet.

Måluppfyllelse
Tanum tillhör en av de kommuner i Sverige där det finns
flest företag per 1000 invånare. Totalt finns det cirka 2 400
företag i kommunen. Under 2016 startades det 119 nya företag i Tanum vilket gör Tanum till en av de kommuner i länet
där det skapas flest nya företag. Nyföretagandet har minskat
något under 2017.
Tanums kommun har sedan 2015 klättrat från plats 228
till plats 169 i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner.
I SKL insiktsmätning 2016 ökade Tanum nöjdkundindex med åtta enheter och ligger i mätningen på 72 enheter.
En ny mätning för 2017 kommer att presenteras i början av
nästa år.
Bedömningen är att kommunen i bokslutet kommer att
nå målen för området ”Näringsliv”.

Måluppfyllelse
Det prognostiserade resultatet för 2017 uppgår till 7,9 mkr.
Resultatet i bokslut 2016 uppgick till 12,7 mkr. Det genomsnittliga resultatet för perioden 2008-2017 beräknas uppgå
till 2,1 procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket innebär att kommunen uppfyller målet för god ekonomisk hushållning avseende det finansiella perspektivet.
VERKSAMHET

Prioriterade verksamhetsmål
Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om ett antal prioriterade verksamhetsmål. De prioriterade målen beskriver vad
kommunens olika verksamheter ska uppnå och ska ses som
den samlade övergripande målsättningen för kommunen
som helhet. För varje prioriterat verksamhetsmål finns en
eller flera indikatorer som används för avgöra om verksamhetsmålet är uppfyllt eller inte. För att målet för ett verksamhetsområde ska anses uppnått ska minst hälften av delmålen
(indikatorerna) vara uppfyllda.
För att verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning ska vara uppnått ska minst hälften av målen för de
prioriterade verksamhetsområdena vara uppnådda.

INFRASTRUKTUR

Målsättning
Minst 80 procent av hushållen i Tanum ska ha tillgång till
bredband med en kapacitet av minst 100 Mbit per sekund.
Infrastrukturen i kustsamhällena ska förbättras genom
förbättringar av gator, vägar samt gång- och cykelvägar.

Måluppfyllelse
Telia erbjuder nu fiberanslutning till fastigheter i Grebbestad, Fjällbacka och Tanumshede. Tillsammans med den
bredbandsutbyggnad som gjorts genom fiberföreningar
kommer hela Tanums kommun att ha möjlighet till bredbandsanslutning via fiber. I slutet av 2016 hade drygt 80
procent av Tanums hushåll möjlighet att få en bredbandsanslutning med en kapacitet av minst 100 Mbit per sekund.
Tillsammans med Trafikverket arbetar Tanums kommun
med åtgärder för förbättringar av trafiksituationen i Grebbestad. En detaljplan för del av Norra Hamngatan i har varit

BOENDE

Målsättning
Det ska byggas 300 bostäder under mandatperioden. Det
ska finnas villatomter till försäljning i kommunens större
samhällen. Kommunala villatomter ska säljas till marknadsmässiga priser.
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på samråd under 2017. Utbyggnad av gång- och cykelvägar
sker bland annat i Grebbestad.
Bedömningen är att målen för ”Infrastruktur” kommer
att uppnås.

85 procent. Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom
fyra år ska vara lägst 85 procent I den enkät som görs om
trivsel i skolan i år 8 ska lägst index 80 uppnås.

Måluppfyllelse
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har legat på
en hög nivå de senaste åren och uppgick 2016 till 90 procent.
Andel elever som fullföljt gymnasiet inom fyra år uppgick
till 76 procent. Försämrade resultat gör att vi bedömer att vi
inte kommer att nå målet.
I den elevenkät som gjordes 2016 om hur eleverna i år 8
uppfattar trivseln i skolan visar att 82 procent av eleverna är
nöjda med trivseln.
Bedömningen är att målet för området ”Utbildning” inte
kommer att uppnås under 2017.

FYSISK PLANERING

Målsättning
Kommunen ska ha en planberedskap som möjliggör byggande av bostäder och framtagande av verksamhetsmark.
Under året ska minst tio detaljplaner antas. Antalet bostäder
som färdigställda detaljplaner möjliggör ska uppgå till lägst
75. Det ska finnas säljbar verksamhetsmark i kommunens
större samhällen.

Måluppfyllelse
För närvarande pågår arbete med ett 60-tal olika detaljplaner. Planer som skapar möjlighet till nya bostäder och verksamhetsmark prioriteras. Under 2017 beräknas att sex nya
detaljplaner kommer att antas. Hittills under 2017 har 105
bostäder möjliggjorts genom antagande av nya detaljplaner.
Prognosen är att ytterligare 10 bostäder kommer att möjliggöras. Detaljplanering pågår för framtagande av verksamhetsmark i Tanumshede, Fjällbacka, Grebbestad och Hamburgsund.
För närvarande finns färdigställd verksamhets-mark
endast i begränsad omfattning i kommunens fyra största
samhällen.
Målen för ”Fysisk planering” beräknas inte att kunna
uppnås.

ÄLDREOMSORG

Målsättning
Verksamheten skall präglas av en god och säker omsorg,
vård och service för att äldre och funktionshindrade skall
ges ett gott liv med trygghet i sin livssituation. Alla ska
bemötas med respekt och värdighet utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Serviceutbudet på särskilt
boende ska uppgå till minst index 70 i mätningen ”Kvalitet i
korthet” Serviceutbudet inom hemtjänst ska uppgå till minst
index 70 i mätningen ”Kvalitet i korthet”.
I socialstyrelsens mätning över brukarnöjdhet ska Tanum
uppnå lägst nöjdbrukarindex 90 för särskilt boende och lägst
nöjdbrukarindex 95 inom hemtjänst
Äldreboende ska finnas i flera orter. För äldre ska det
finnas boenden med olika boendeformer.

SERVICE

Målsättning

Måluppfyllelse

Tillgänglighet och service i alla kontakter ska ständigt förbättras. Genom att aktivt kommunicera med invånare och
intressenter ska kommunen underlätta och påskynda ärendehanteringen. Tillgänglighet per telefoni ska uppgå till
minst 80 procent. Andelen inkommande e-post som besvaras inom ett dygn ska uppgå till minst 95 procent I SKLs
mätning av kommunala hemsidor ska Tanum uppnå lägst
80 procent. Det sammanfattande nöjdkundindexet (NKI) i
SKLs insiktsmätning ska vara minst 70.

Äldreomsorgen har arbetat aktivt med förbättringsåtgärder
utifrån resultaten som verksamheten fick i 2016 års mätningar av brukarnöjdhet och serviceutbud. Därför förväntas resultaten för 2017, som publiceras under hösten, att bli
bättre än föregående års och leda till att målnivåerna uppnås.
Äldreboenden finns i flera orter och det finns boenden såväl
för människor med demenssjukdom som för människor med
fysisk sjukdom.
Sammantaget beräknas målen för området ”Äldreomsorg” att kunna uppnås.

Måluppfyllelse
I de senaste mätningarna av tillgänglighet för telefoni och
e-post och undersökningen av kommunala hemsidor ligger
resultaten över de angivna målen. I SKLs senaste insiktsmätning ökade nöjdkundindex för kommunens myndighetsutövning till 72 vilket är högre än det uppsatta målet
Målen för området ”Service” bedöms kunna uppnås

KULTUR OCH FRITID

Målsättning
Kommunen ska, i samverkan med föreningar och andra
aktörer, skapa förutsättningar för ett varierat och rikt utbud
inom kultur och fritid för alla. Kommunen ska tillsammans
med andra aktörer, arbeta för att utveckla Världsarvet som
besöksmål. I enkäten till föreningslivet ska minst 80 procent
ange att de är nöjda med kommunens service. Antal kulturarrangemang i egen regi eller genom kommunalt arrangörsstöd ska vara minst 100 stycken. I enkäten till fritidsgårds-

UTBILDNING

Målsättning
Verksamheten ska fokusera på kunskap, trygghet, trivsel och
respekt. Alla barn och elever ska bli behöriga till nästa nivå.
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ska vara lägst
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användare ska minst 80 procent ange att de är nöjda med
verksamheten. I enkäten till biblioteksanvändare ska lägst 80
procent ange att de är nöjda med verksamheten. Antal besökare på Vitlycke ska uppgå till lägst 125 000 medan antalet besökare vid världsarvets rastplats ska uppgå till 40 000.

ning, nästa mätning kommer att genomföras under hösten
2017.
Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås.
MILJÖ

Målsättning

Måluppfyllelse

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ska
uppgå till minst 50 procent. Kommunens totala energiförbrukning ska inte öka utifrån 2015 års nivå (normalårskorrigerad). Av den energi som används för uppvärmning av
kommunens fastigheter ska 98 procent vara fossilfri.

Uppgifter från tidigare år har visat att besökssiffrorna vid
Vitlycke Museum och Världsarvets rastplats legat över de
nivåer som angivits i målsättningen. Preliminära uppgifter
om besökssiffrorna för 2017 tyder dock på en minskning.
Även resultaten från enkäter till fritidsgårdsanvändare och
biblioteksbesökare samt antalet kulturarrangemang har legat
över målnivån.
Bedömningen är att målet för området ”Kultur och Fritid”
kommer att uppnås.

Måluppfyllelse
Kommunens totala energiförbrukning samt andel fossilfri
energi kommer att uppnås medan målet för andel ekologiska
livsmedel inte kommer att uppnås.
Den sammantagna bedömningen är att målet för området
”Miljö” kommer att uppnås.

TEKNISK SERVICE

Målsättning
SAMMANFATTNING
Den sammantagna bedömningen är att Tanums kommun
under 2017 kommer att uppnå målen för god ekonomisk
hushållning.
I Tanum utgör definitionen av god ekonomisk hushållning dels av det övergripande ekonomiska målet och dels av
den samlade utvecklingen och resultatet för de prioriterade
verksamhetsområden som kommunfullmäktige angivet.
Bokslutsprognosen för 2017 indikerar att det övergripande ekonomiska målet kommer att uppnås.
Av de elva prioriterade verksamhetsområdena är bedömningen målen för åtta av de prioriterade verksamhetsområdena kommer att uppnås. De områden där målen bedöms
kunna uppnås är bostäder, näringsliv, infrastruktur, service,
äldreomsorg, kultur och fritid, miljö samt teknisk service.

Kommunen ska tillgodose behovet av vatten- och avloppstjänster på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Kommunens va-taxa får höjas med högst index (KPI) procent per
år i genomsnitt de kommande tre åren. Uttaget av vatten
får inte överstiga 80 procent av vattenverkets kapacitetsutrymme under en längre tid än två dagar i sträck per vecka.
Antalet anslutna abonnenter till respektive avloppsverk får
inte överstiga verkets tillåtna mängd personekvivalenter.
Kommunen ska utifrån en lokalförsörjningsplan tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler. Lokalkostnaden för kommunala verksamhetslokaler
ska vara högst 750 kronor per kvm.

Måluppfyllelse
VA-taxan sänks under 2017 och det finns ett förslag att
sänka taxan ytterligare under 2018. Vid något tillfälle har
uttaget av vatten överstigit målnivån. Belastningen på
avloppsverken varierar över året, särskilt i kustsamhällena.
Under större delen av året finns mycket stora marginaler
på verken men under sommarveckorna har reningsverken i
Gerlesborg och på Resö en belastning som tangerar verkens
dimensionering. Lokalkostnaden för kommunala verksamhetslokaler beräknas understiga 750 per kvadratmeter.
Bedömningen är att målet för området ”Teknisk service”
kommer att uppnås.

TABELL GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Bedömd måluppfyllelse
Finansiellt mål

Ja

Verksamhet
Boende

Ja

Näringsliv

Ja

Infrastruktur

Ja

Fysisk planering

PERSONAL

Service

Målsättning

Utbildning

Hållbart medarbetarengagemang som mäter ledarskap, motivation och styrning är ett mått på hur väl personalens kompetens tas tillvara. Målet är att värdet uppgår till 80.

Måluppfyllelse

Nej
Ja

Kultur & Fritid

Ja

Teknisk service

Ja

Miljö
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Ja

Äldreomsorg

Personal

Tanums kommun genomför arbetsmiljöenkäter var annat år.
I den senaste mätningen som gjordes 2015 uppfylldes inte
målet om ett värde lägst 80. Under 2016 gjordes ingen mät-

Nej

Nej
Ja

RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESRAPPORT
Belopp i mkr

Koncernen

RESULTATRÄKNING

1708

1608

1708

1608

Verksamhetens intäkter (not 1)

227,4

243,9

172,0

192,7

Verksamhetens kostnader (not 2)

-621,5

-603,0

-583,2

-567,6

-41,8

-40,2

-33,7

-32,9

Avskrivningar

Tanums kommun

Verksamhetsresultat

-436,0

-399,2

-444,9

-407,8

Skatteintäkter (not 3)

353,4

333,6

353,4

333,6

Generella statsbidrag (not 4)

107,4

102,1

107,4

102,1

-0,1

0,6

-0,1

0,6

-15,5

-14,9

-9,1

-8,7

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

9,3

22,2

6,7

19,8

Periodens resultat

9,3

22,2

6,7

19,8

1708

1612

1708

1612

9,3

13,9

6,7

12,7

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

KASSAFLÖDESRAPPORT
Periodens resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster (not 5)

44,6

63,3

36,8

52,5

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

53,9

77,3

43,5

65,2

Ökning/minskning av korta fordringar

14,4

-43,2

21,5

-42,3

Ökning/minskning förråd och varulager

0,1

1,2

0,2

0,9

Ökning/minskning korta skulder

-12,2

9,3

11,7

-1,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten

56,2

44,6

77,0

22,5

Investering i materiella tillgångar

-80,7

-132,3

-39,8

-82,6

Försäljning av materiella tillgångar

0,4

4,5

0,3

0,2

Investering i finansiella tillgångar

0,0

0,1

0,0

0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-80,4

-127,7

-39,4

-82,4

Nyupptagna lån

135,0

197,3

0,0

120,0

-110,0

-135,0

-30,0

-85,0

5,4

28,2

5,4

28,2

30,4

90,5

-24,6

63,2

6,3

7,4

13,0

3,3

Amortering av långfristiga skulder
Övrig finansiering
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

PERIODENS RESULTAT
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning och det av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska målet ska det genomsnittliga resultatet
för de senaste tio åren uppgå till två procent av skatteintäkter och statsbidrags genomsnitt de senaste tio åren, före realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar.
Kommunens resultat för perioden är 6,7 mkr, en försämring med 13,2 mkr jämfört med 2016. Resultatförsämringen
förklaras främst av mindre intäkter för flyktingmottagande
på grund av minskad volym samt ändrade ersättningsregler.
Det prognostiserade resultatet för 2017 är 7,9 mkr. Kommunens finansiella mål är att det genomsnittliga resultatet
för de senaste tio åren ska vara minst två procent av skatter
och generella statsbidrags genomsnitt för de senaste tio åren.
Det prognostiserade resultatet innebär att kommunen lever

upp till både balanskrav och det finansiella målet. Årets
resultat uppgår till drygt en procent av skatter och statsbidrag och detta är inte hållbart på sikt.
Tanums Bostäder AB redovisar ett resultat på 0,8 mkr,
Tanums Hamnar AB redovisar ett resultat på 1,4 mkr och
koncernens andel i RAMBO AB:s resultat är 0,4 mkr. Kommunkoncernens resultat uppgår därmed till 9,3 mkr vilket är
12,9 mkr sämre än förra året.
VERKSAMHETSRESULTAT
Verksamhetsresultatet uppgår till -444,9 mkr vilket är en försämring med 37,1 mkr, 9,1 procent. Verksamhetsresultatet som
andel av skatteintäkter har försämrats med 2,9 procentenheter
jämfört med samma period 2016 och uppgår till 96,5 procent.
Intäkterna för skattefinansierad verksamhet uppgår till
172,0 mkr vilket är en minskning med 20,7 mkr. Minsk-
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ningen förklaras främst av minskade statsbidrag för flyktingverksamhet. Övriga intäkter inom skattefinansierad verksamhet är främst äldreomsorgs- och barnomsorgsavgifter
samt hyresintäkter. Av de totala statsbidragen på 66,6 mkr
avser 32,6 mkr bidrag till flyktingverksamheten. Den taxefinansierade verksamhetens intäkter är 33,1 mkr och avser
vatten- och avloppsavgifter.
Verksamhetens intäkter finansierar 29,5 procent av verksamhetens kostnader.
Kostnaden för nämndernas verksamhet har ökat med
15,6 mkr vilket motsvarar 2,8 procent och förklaras främst
av löneökningar.
Personalkostnaderna svarar för 63,3 procent av kommunens kostnader och uppgår till 369,1 mkr vilket är en ökning
med 13,2 mkr, 3,7 procent. Köpta tjänster har minskat med
4,6 mkr och uppgår till 134,3 mkr och avser bland annat köp
av gymnasieplatser, vårdplatser med mera. Pensionskostnader har ökat med 3,6 mkr och uppgår till 30,6 mkr.
Avskrivningarna för kommunen uppgår till 33,7 mkr.
Som andel av skatteintäkter och statsbidrag motsvarar det
7,3 procent.

get för kostnadsutjämningen, bland annat demografi, gjort
kommunens avgift ökat med 11,5 mkr under 2015 till 2017.

SKATTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG
Utdebiteringen är 21,56 skattekronor. Tanums skattesats är
0,81 kronor högre än den genomsnittliga skattesatsen i riket
och 0,26 kronor högre än länssnittet.
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 25,1
mkr, 5,8 procent, och uppgår till 460,8 mkr. Ökningen
beror främst på ökat skatteunderlag samt ökad intäkt från
den kommunala fastighetsavgiften. Kommunerna har även
erhållit ökade statsbidrag i form av de så kallade ”Välfärdsmiljaderna”. Skatteintäkterna ökar med 19,8 mkr, 5,9 procent, medan generella statsbidrag och utjämningsbidrag
ökar med 5,3 mkr, 5,2 procent.
Tanums eget skatteunderlag ökade med 5,8 procent vid
den senaste taxeringen, vilket ligger över den genomsnittliga
ökningen i landet som var 5,0 procent. Kommunens skattekraft som procent av medelskattekraften i riket uppgick i
taxering 2016 till 89 procent, vilket är en förbättring med 13
procentenheter sedan 1994 då skattekraften uppgick till 76
procent. Detta innebär att kommunens beroende av bidrag
för att uppnå medelskattekraften i landet har minskat.
Tanum är nettobetalare till både utjämningssystemet för
LSS och det generella kostnadsutjämningssystemet. Kommunens avgift för utjämning av LSS-kostnader uppgår till
3,9 mkr för perioden januari till augusti. Ökade kostnader
för LSS-verksamhet i förhållande till andra kommuner i Sverige har gjort att avgiften minskat de senaste åren. Avgiften
under perioden till det generella kostnadsutjämningssystemet uppgår till 11,4 mkr. Ett förändrat system för kostnadsutjämning trädde i kraft 2014, vilket innebar att Tanums
avgift till kostnadsutjämningssystemet minskade med cirka
20 mkr. Sedan dess har löpande uppdatering av underla-

LÖPANDE VERKSAMHET
Kommunens resultat exklusive avskrivningar, nedskrivningar och andra ej likviditetspåverkande poster ger ett
positivt kassaflöde på 43,5 mkr. Kapitalbindningen har
minskat med 43,5 mkr, fordringar minskar med 21,5 mkr,
förråd och varulager minskar med 0,2 mkr och skulder
ökar med 11,7 mkr. Totalt tillför den löpande verksamheten medel med 77,0 mkr. För koncernen tillför den löpande
verksamheten ett positivt kassaflöde på 56,2 mkr.

FINANSNETTO
Kommunens finansnetto uppgår till -9,3 mkr vilket är en
ökning med 1,1 mkr. I början på 2000-talet var finansnettot
som högst -14,2 mkr. Som andel av skatteintäkter och statsbidrag har räntenettot ökat från 0,7 procent till 2,0 procent
på sex år. Orsaken till att andelen inte ökat mer är det ovanligt låga ränteläget till följd av finanskrisen trots en ökad
låneskuld. Medelräntan på låneskulden har ökat från 3,16
procent till 3,32 procent.
Koncernens räntenetto ökar med 1,2 mkr till -15,6 mkr.
ÅRETS KASSAFLÖDE
Kommunens likviditet har ökat med 13,0 mkr under året
och uppgår per den 31 augusti 2017 till 45,3 mkr. Koncernens likviditet har ökat med 6,3 mkr och uppgår till 50,1
mkr. Ökningen av likviditeten beror främst på minskade
fordringar, vilket ger ett positivt flöde från den löpande
verksamheten. Ytterligare en förklaring är lägre investeringsvolym jämfört med samma period förra året.

INVESTERINGSVERKSAMHET
Kommunens investeringar under perioden uppgick till 39,8
mkr. Kommunens investeringar har finansierats med överskott från den löpande verksamheten till 100 procent. Kommunen har sålt anläggningar för 0,3 mkr.
Koncernens investeringar uppgår till 80,7 mkr som
finansierats med överskott från den löpande verksamheten
med 69,9 procent.
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Kommunens sammantagna långfristiga upplåning minskar med 24,6 mkr. Lån upptagna hos kreditinstitut minskar med 30 mkr. Förinbetalda anslutningsavgifter för vatten
och avlopp ökar med 5,4 mkr. Kommunkoncernens låneskuld uppgår till 926,8 mkr, en ökning med 31,4 mkr jämfört med 2016.
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BALANSRÄKNING
Koncernen

Belopp i mkr

Tanums kommun

1708

1612

1708

1612

1 305,9

1 268,6

894,4

889,4

Maskiner och inventarier

22,4

23,4

11,4

12,9

Finansiella anläggningstillgångar

16,9

17,0

41,1

41,2

1 345,1

1 309,0

946,8

943,5

121,9

136,0

108,0

129,5

6,1

6,1

5,4

5,5

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar:
Fordringar
Förråd

50,1

43,8

45,3

32,3

178,0

185,9

158,7

167,3

1 523,2

1 494,8

1 105,6

1 110,8

406,4

391,8

380,4

367,7

15,0

15,0

15,0

15,0

9,3

14,6

6,7

12,7

415,7

406,4

387,1

380,4

23,1

23,2

14,6

14,7

Långfristiga skulder

926,8

895,5

549,5

573,1

Kortfristiga skulder

157,5

169,7

154,3

142,6

Summa skulder

1 084,3

1 065,2

703,8

715,7

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

1 523,2

1 494,8

1 105,6

1 110,8

1708

1612

1708

1612

Soliditet

27,3%

27,2%

35,0%

34,2%

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner

11,0%

10,6%

12,5%

11,9%

248,6

248,6

248,6

248,6

0,2

0,3

375,2

320,2

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
-varav Resultatutjämningsreserv
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Skulder

Pensionsförpliktelser före 1998
Borgensåtagande
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Kommunens balansomslutning minskar med 5,2 mkr och
uppgår till 1 105,6 mkr. Koncernen har ökat balansomslutningen med 28,3 mkr till 1 523,2 mkr.

AVSÄTTNINGAR
Kommunens avsättningar består av en pensionsskuld som
uppgår till 14,6 mkr vilket är en minskning med 0,1 mkr.
Pensionsskulden består av pensioner enligt kollektivavtal
intjänade under 1998 och 1999.
Utöver den pensionsskuld som redovisas som avsättning
i balansräkningen har kommunen förpliktelser för pensioner
intjänade före 1998. Dessa redovisas som ansvarsförbindelse
och uppgår till 248,6 mkr vilket är oförändrat sedan årsskiftet.
De totala pensionsförpliktelserna uppgår således till
262,8 mkr. Om den totala pensionsförpliktelsen varit redovisad i balansräkningen skulle det egna kapitalet vara betydligt mindre och soliditeten uppgått till 12,5 procent. Antaganden avseende medellivslängd och avkastningsränta som
ligger till grund för pensionsskuldsberäkningen görs i enlighet med rekommendationer från Sveriges Kommuner och
Landsting. Ingen del av pensionsskulden är placerad utan
hela skulden är återlånad av kommunen.
Pensioner intjänade efter 1999 ingår inte i ovan redovisad
pensionsskuld utan har utbetalts för förvaltning av de
anställda, alternativt har försäkring tecknats som täcker
kommunens åtaganden.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Kommunens anläggningstillgångar har ökat med 3,3 mkr och
uppgår till 946,8 mkr. Nettoinvesteringar i anläggningar,
fastigheter och inventarier har gjorts med 39,8 mkr. Avskrivningar och försäljningar uppgår till 33,9 mkr.
Koncernens anläggningstillgångars värde uppgår till
1 345,1 mkr, vilket ör en ökning med 36,2 mkr.
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kommunens omsättningstillgångar uppgår till 158,7 mkr.
Av detta avser 108,0 mkr fordringar vilket är en ökning med
21,5 mkr. Större fordringar avser skatteintäkter, 41,5 mkr,
bidrag från migrationsverket 24,2 mkr samt vatten och renhållning 15,2 mkr. Koncernens kortfristiga fordringar minskade med 4,2 mkr till 178,0 mkr.
Likviditeten för kommunen inklusive de helägda bolagen
uppgick vid bokslutstillfället till 45,3 mkr, en ökning med
13,0 mkr sedan årsskiftet. Kommunens andel av likviditeten
uppgick till 21,2 mkr. Tanums Hamnar AB hade en negativ
andel på 0,2 mkr och Tanums Bostäder AB en positiv andel
på 24,0 mkr. Koncernens likviditet inklusive delägt bolag
ökade med 6,2 mkr och uppgår till 50,1 mkr.

SKULDER
Kommunens låneskuld består förutom av långfristiga lån
från kreditinstitut även av förinbetalda anslutningsavgifter
för vatten och avlopp, VA resultatfond samt periodiserade
investeringsbidrag. Totalt uppgår låneskulden till 549,5 mkr
varav 405 mkr avser lån från kreditinstitut. Lånen från kreditinstitut har minskat med 30 mkr och övriga långfristiga
skulder har ökat med 6,4 mkr. Minskningen förklaras främst
av minskad kapitalbindning i fordringar.
Koncernens låneskuld har ökat med 31,4 mkr till 926,8
mkr. Tanums Bostäder AB har haft större investeringar i
nybyggnation under året som delvis finansierats med nyupplåning. Tanums Hamnar AB har inga långfristiga lån.
Kommunens kortfristiga skuld har ökat under året med
11,7 mkr och uppgår till 154,3 mkr. De största enskilda posterna är semesterlöneskulden som uppgår till 34,3 mkr,
TBAB:s andel av koncernkonto 16,1 mkr och personalens
för året intjänade pensioner inklusive löneskatt 18,0 mkr.
Koncernens kortfristiga skuld uppgår till 157,5 mkr.

EGET KAPITAL
Periodens resultat har ökat kommunens egna kapital med
6,7 mkr och uppgår därmed till 387,1 mkr. Ökningen motsvarar 1,8 procent. Kommunens soliditet ökar från 34,2 procent till 35,0 procent. Inklusive alla pensionsåtaganden är
kommunens soliditet 12,5 procent, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med bokslut 2016.
Av det egna kapitalet är 15 mkr avsatt till resultatutjämningsreserv, detta gjordes 2012. Någon ny avsättning eller
upplösning har inte gjorts under 2017.
Kommunens egna kapital har sedan 1992 minskat med mer
än 300 mkr om justering görs för ändrade redovisningsprinciper avseende pensionsskulden. De goda resultaten under
2000-talet har inneburit en viss återhämtning.
Periodens resultat har ökat kommunkoncernens eget kapital med 9,3 mkr till 415,7 mkr. Tanums Bostäder, Tanums
Hamnar AB och RAMBO AB bidrar genom positiva resultat
till ökningen av eget kapital. Soliditeten är för koncernen
27,3 procent.
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NOTFÖRTECKNING
Not 1
Verksamhetens intäkter
Tanums kommun

2017

2016

Statsbidrag

66,6

85,6

Övriga bidrag

9,0

9,5

Barnomsorgsavgifter

5,7

5,2

Äldreomsorgsavgifter

16,7

16,6

VA- och renhålln avg

33,1

33,2

Hyresintäkter

10,8

11,0

Not 5
Justeringsposter
kassaflödesrapport
Tanums kommun

2017

2016

Avskrivningar

33,7

49,9

Reavinst/förlust samt nedskrivningar

-0,3

-0,1

Elcertifikat

-0,2

-0,5

2,6

0,0

Omklassificering anläggning till
omsättningstillgång

Granskningsavgifter

5,5

5,9

Resultatfond VA förändring

Försälj. tjänster o vht

3,5

8,5

Periodiserad anslutningsavgift

Tomtförsäljning

9,3

6,3

Reavinst

0,3

0,0

11,3

10,8

172,0

192,7

Övrigt
Summa

Tanums kommun

2017

2016

369,1

356,0

27,3

25,0

134,3

138,9

Bidrag

16,2

14,9

Pensionskostnader

30,6

27,1

5,6

5,8

583,2

567,6

Material
Köpta tjänster

Övrigt
Summa

2017

2016

Preliminär skatteintäkt

355,6

336,5

-2,2

-2,9

353,4

333,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

36,8

52,5

Tanums kommun

2017

2016

Vatten och renhållning

15,2

17,7

Barnomsorgsavgifter

0,9

0,9

Äldreomsorgsavgifter

2,4

3,4

Statsbidragsfordringar

0,0

0,3

Moms

3,9

6,0

Skatteintäkter

41,5

39,3

Förutbetalda kostnader

-1,6

2,3

Migrationsverket upplupna intäkter

24,2

30,1

0,2

3,3

10,3

5,1

0,2

3,8

-

4,4

Not 6
Fordringar

Övriga upplupna intäkter
THTAB koncernkonto
TBAB koncernkonto
Övrigt

Tanums kommun

2017

2016

Kommunal fastighetsavgift
Bidrag inkomstutjämning
Avgift kostnadsutjämning
Kostnadsutjämning för LSS
Övriga statsbidrag
Regleringsavgift

26,6
92,2
-11,4
-3,9
4,0
-0,1

24,6
91,3
-8,5
-5,0
0,0
-0,3

107,4

10,8

13,1

108,0

129,5

2017

2016

Kassa

0,0

0,0

Plusgiro

0,3

0,6

Kommunens del i koncernkonto

21,2

39,8

THAB:s del i koncernkonto

-0,2

-3,8

Summa

Not 4
Generella statsbidrag

Summa

0,0

Extra utbetalning pensionsskuld

VG regionen upplupna intäkter

Tanums kommun

Summa

Avsättningar Tyft
Förändring avsättningar exkl Tyf

Not 3
Skatteintäkter
Prognostiserad slutavräkning

7,8
-4,4

Summa

Not 2
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

4,7
-3,7

Not 7
Kassa och bank
Tanums kommun

102,1

12

TBAB:s del i koncernkonto

24,0

-4,4

Summa

45,3

32,3

Not 8
Eget kapital

Not 10
Långfristig skuld

Tanums kommun

2017

2016

Tanums kommun

2017

2016

Ingående eget kapital

380,4

367,7

Handelsbanken

40,0

40,0

15,0

15,0

Kommuninvest

365,0

395,0

6,7

12,7

Övrigt

144,5

138,1

387,1

380,4

-Periodiserade anslutningsavgifter

117,9

116,5

-VA resultatfond

14,7

10,0

4,4

24,7

-Periodiserade investeringsbidrag

11,9

11,6

549,5

573,1

-varav Resultatutjämningsreserv
Årets resultat
Utgående eget kapital
Rörelsekapital
Anläggningskapital

382,7

355,7

Totalt

387,1

380,4

Summa
Förfall till räntejustering enligt följande:
0-1 år

164,5

Not 9
Avsättningar

1-2 år

0,0

2-5 år

110,0

Redovisning av pensionsskulden regleras i den kommunala
redovisningslagen. Den del av pensionsskulden som uppkommit
före 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse. Kommunens
ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser till personalen uppgår
till 248,6 mkr inklusive löneskatt för 2015. Samtliga åtaganden för
pensioner är återlånade av kommunen. Ingen extern placering är gjord.

5-10 år

265,0

Summa

539,5

Tanums kommun (tkr)

Derivat
Nominellt värde swapkontrakt

2017

2016

14 670

14 844

-431

-569

Nyintjänad pension

406

1 061

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

157

48

48

-34

IB pensionsförpliktelser
Pensionsutbetalningar

Förändring av löneskatt

Marknadsvärde 2017-08-31
Undervärde

Ändringar av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående pensionsförpliktelser

64

-679

14 914

14 670

IB särskild avtalspension

0

0

Årets förändring

0

0

Utgående särskild avtalspension

0

0

14 914

14 670

248 575

256 144

-5 947

-7 764

TOTAL PENSIONSAVSÄTTNING
Ingående ansvarsförbindelse
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension

1 262

924

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

4 340

2 014

6

-1 478

Förändring av löneskatt
Ändringar av försäkringstekniska grunder
Övrigt

-1 265

Utgående ansvarsförbindelse

248 606

248 575

ÅTERLÅNADE MEDEL

263 519

263 245

100

-32,0
3,32%

Genomsnittsränta exkl derivat

0,05%

Räntebindning inkl derivat

5,88 år

Räntebindning exkl derivat

0,12 år

Motparter swapkontrakt

2017

2016

SEB

285,0

235,0

Swedbank

100,0

100,0

385

335

Tanums kommun

2017

2016

Preliminär skatt, dec

10,2

8,9

Arbetsgivaravgift, dec

12,0

10,7

Semesterlöneskuld

34,3

34,3

Leverantörsskulder

12,6

27,3

Upplupna kostnader

10,5

20,3

Förinbetalda intäkter

11,3

4,3

4,8

2,6

Årets intjänade pensioner

18,0

23,5

Kommunens skuld till TBAB

24,0

0,0

Not 11
Kortfristiga skulder

Aktualiseringsgrad
Överskottsfond hos Skandia

0,9

Genomsnittsränta inkl derivat

Summa

920
-550

385,0

Förutbetald skatteintäkt

100

Säkerhet exploateringsavtal
Övrigt
Summa

13

2,5

2,2

14,3

8,7

154,3

142,6

INVESTERINGSUPPFÖLJNING JANUARI-AUGUSTI 2017
Större investeringsprojekt inom respektive område under
perioden januari till augusti 2017 har varit:

Belopp i tkr
Utgift
jan-aug 2017
358

Total budget
2017
13 132

Sanering ledningar

1 066

5 661

Vattenförsörjning

454

8 730

1 468

4 983

Projekt
Omvandlingsområden

Omläggning VA-ledningar
Tanumshede vattenverk

226

3 902

Överföringsledning Resö

2 547

7 374

Högvattenreserv. Hamburgsund

4 890

6 963

Övrigt

4 959

18 839

15 968

69 584

1 035

2 901

VA-anläggningar
Utbyte belysningsarmaturer
Gång- och cykelbanor
Reinvestering vägbeläggningar
Parken och Affärsvägen T-hede
Västra Vägen
Övrigt

651

4 703

1 194

2 329

28

7 135

0

4 288

356

2 788

Gator och trafik

3 264

24 145

Förbättringsåtgärder

5 275

10 316

Omsorgsfastigheter

4 307

13 612

Skolfastigheter

1 420

3 957

Övrigt

0

402

11 002

28 287

Badplatser

610

5 057

Lekplatser

551

1 934

Fastigheter

Övrigt

0

1 685

Övriga investeringar

1 161

8 676

Detaljplaner

3 123

8 000

Exploateringsverksamhet

3 667

9 129

100

524

6 890

17 653

0

5 000

1 481

11 132

39 767

165 021

Markköp
Exploatering
Hamnar
Inventarier
TOTALT

VA-ANLÄGGNINGAR
Anslutningstakten av fastigheter i Hamburgsund-området
medför behov av att förstärka vattenförsörjningen i området.
En ny högreservoar på 1 200 m³ har anlagts i Hamburgsund. Upparbetad kostnad hittills är cirka 6 400 tkr, varav
cirka 5 000 tkr under 2017.
Med syfte att förstärka vattenförsörjningen till Resö
sommartid och för att skapa utrymme för fler VA-anslutningar har vattenledningen mellan Havstenssund och Resö
lagts om. Under perioden har 2 547 tkr investerats. Total
kostnad uppgår till cirka 7 500 tkr.
Flera stora projekt inom VA-verksamheten har påbörjats. För att möta kommande behov av vattenförsörjningen i
kommunen behöver vattenverket i Tanumshede byggas ut.
Projektering tillsammans med partnering entreprenör pågår.
Uppskattad total budget är cirka 60 000 tkr och utbyggnaden beräknas klar under vintern 2019/20.
Bodalsverket – etapp Fjällbacka innebär att Fjällbacka
avloppsreningsverk byggs om till en pumpstation och att avloppsvattnet pumpas över till Bodalens avloppsreningsverk.
I samband med detta måste utloppsledningen i Grebbestad
förlängas. Vattenförsörjningen kommer även att förstärkas i
södra delen av kommunen med en ny huvudledning. Upparbetad kostnad är 2 250 tkr. Total kostnad uppgår till cirka
60 000–70 000 tkr.
Arbetet med att minska mängden ovidkommande vatten
i spillvattensystemet och säkerställa distributionen av dricksvatten fortsätter. Under perioden har det hittills investerats
sammanlagt 1 520 tkr i vattenförsörjning och ledningsnät.
GATOR OCH TRAFIK
Totalt har under perioden 3 264 tkr investerats i gator och
trafik varav 1 194 tkr avsåg reinvesteringar vägbeläggning.
Asfalteringsarbete och förstärkningar har gjorts på Lövsångarevägen och Brehogsvägen i Tanumshede samt i Grebbestad på Tage Wikströms gata. Det har även gjorts vissa
åtgärder i Hamburgsund och Kämpersvik.
Investering i utbyte av belysningsarmaturer uppgick under
perioden januari till augusti 2017 till 1 035 tkr, vilket avser
utbyte i mindre kustsamhällen.
Investering i gång- och cykelvägar uppgick under perioden till 651 tkr, vilket avser pågående arbeten med ny gångbana i Grebbestad mellan Ängens förskola och bostadsområdet, ny gång- och cykelväg i Tanumshede vid Talldungevägen samt del av Kaprifolvägen i Hamburgsund.

Av den totala investeringsvolymen under perioden januari
till augusti 2017 på 39 767 tkr svarade investeringar i VAområdet för 15 968 tkr, gator och trafik 3 264 tkr samt fastigheter 11 002 tkr. Investeringar i exploateringsverksamhet
har gjorts med 6 890 tkr. Anskaffning av inventarier uppgick till 1 481 tkr.
Investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 84 100 tkr.
Tillsammans med beslutade ej utförda investeringar i bokslut 2016 på cirka 80 000 tkr uppgår totalt budgeterade
investeringar för 2017 till cirka 165 000 tkr. Investeringsvolymen på 39 767 tkr under perioden januari-augusti 2017
innebär att beslutade ej utförda investeringar nu uppgår till
cirka 125 000 tkr.
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FASTIGHETER
Totalt har under perioden 11 002 tkr investerats i förbättringsåtgärder samt om- och tillbyggnader av kommunens fastigheter.
Under perioden har det investerats 3 731 tkr i om- och
tillbyggnationen av en fastighet i Tanumshede till LSSboende för barn. Projektet pågår och färdigställs i oktober
2017. Total budget uppgår 5 200 tkr.
Inventering av fastighetsbeståndet har gjorts för att skapa
en övergripande underhållsplan. Med underhållsplanen som
utgångspunkt har en investeringsplan för fastighetsförbättrande arbetats fram. Under perioden har 5 275 tkr investerats i förbättringsåtgärder i kommunens fastigheter.
Projektering samt förstudie pågår för ett antal större
investeringsprojekt i skol- och förskolelokaler. Bland annat
planeras för en tillbyggnad av Tanumskolan som även innefattar om- och tillbyggnation av skolkök samt åtgärder på
befintlig skolgård. Nya förskoleavdelningar planeras i Grebbestad och Fjällbacka.
EXPLOATERING
Investering i exploateringsverksamhet har uppgått till totalt
6 890 tkr, varav arbete med detaljplaner utgjorde 3 123 tkr.
Under perioden har 3 430 tkr investerats i gator och ledningar för vatten och avlopp vid Kattedaben i Tanumshede.
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DRIFTSREDOVISNING
Prognos 2017-12-31
Tkr
NÄMNDER

KOMMUNSTYRELSEN
Prognos

1708

1608

19 509

18 341

Aug

Juni

Kommunstyrelsen

-1 100

-2 300

Kostnader

-55 248

-52 208

Tekniska nämnden

3 872

4 500

Verksamhetsresultat

-35 739

-33 867

-Varav taxefinansierat

4 772

4 772

Kommunbidrag

33 915

32 279

-Varav skattefinansierat

-900

-300

Resultat

-1 824

-1 588

Avsättning till resultatfond

-4 772

-4 772

Miljö och byggnadsnämnden

-1 900

-2 100

Barn och utbildningsnämnden

-3 785

-6 700

Ekonomi

Prestationsanslag Bun

-6 778

-5 600

Omsorgsnämnden

-10 490

-6 000

NÄMNDER PROGNOS

-24 953

-23 000

5 200

5 800

800

600

Pensionskostnader

-1 517

100

Tomtförsäljning

15 000

0

Kommunstyrelsens kostnader för årets första åtta månader
uppgå till 35 739 tkr, en ökning med cirka 1 900 tkr jämfört
med samma period förra året. Kommunstyrelsen löpande
verksamhet bedrivs i princip inom av kommunfullmäktige
tilldelad budget. Kommunstyrelsen har i bokslut 2016 ett
balanserat överskott som avser öronmärkta projektanslag för
utbyggnad av bredband, samt överskott som ”resultatenheterna” genererat under 2016. Kostnaderna för översiktsplanering överstiger budget varvid tilläggsbudgetering behövs
för att finansiera slutförandet av ÖP 2030, Blå ÖP samt
Strukturbild Fyrbodal.
Viss osäkerhet råder hur stor del av kostnaderna för oljesanering som kommer att täckas av statliga ersättningar men
kommunstyrelsen beräknas göra ett underskott på -1 100 tkr
per den 31 december 2017.

Intäkter

Balanserat resultat 16-12-31

FINANS
Skatteintäkter
Personalomkostnader

1 170

1 000

Övrigt

Finansnetto

-1 000

-200

FINANS PROGNOS

19 653

7 300

TOTALT

-5 298

-15 700

BUDGET

13 200

13 200

7 900

-2 500

PROGNOS

Kommunens resultat är budgeterat till 13 200 tkr. Nämndernas totala prognos är ett underskott på -24 953 tkr. Samtliga nämnder prognostiserar underskott. Kommunstyrelsen
samt barn- och utbildningsnämndens underskott är planerade
ianspråktagande av tidigare års överskott. Omsorgsnämndens
prognostiserade underskott förklaras främst av obalanser inom
individ- och familjeomsorg samt flyktingverksamheten.
Skatteintäkterna beräknas ge ett överskott på 5 800 tkr
enligt kommunförbundets prognos i augusti. Personalomkostnadernas budgetöverskott på 800 tkr avser rabatt på
arbetsgivaravgiften för äldre och ungdomar. Pensionskostnaderna beräknas ge ett underskott på -1 517 tkr. Tomtförsäljning beräknas ge ett överskott på 15 000 tkr, detta förklaras av en större tomtförsäljning till TBAB. Finansnetto
beräknas ge ett överskott på 1 171 tkr vilket förklaras av
fortsatt låga räntenivåer och eftersläpande investeringar.
Sammantaget ligger det prognostiserade resultatet på 7 900 tkr.

987

Verksamhet
En ny översiktsplan för Tanums kommun är antagen av
kommunfullmäktige Förutom framtagande av ÖP 2030 pågår översiktsplanering med Blå ÖP och Strukturbild Fyrbodal. Förutom den översiktliga planeringen pågår arbete med
ett 60-tal olika detaljplaner. Planer som skapar möjlighet till
nya bostäder och verksamhetsmark prioriteras. En särskild
genomlysning av planprocessen som syftar till att snabba
upp och effektivisera processen har genomförts.
Genom införande av kundcenter har tillgängligheten via
telefon och mail ökat och tillhör nu bland de bästa i landet.
I den senaste mätningen uppgick tillgängligheten per telefon
till 88 procent och 98 procent av inkommen e-post besvarades inom två dygn. Från den 1 september 2017 har miljöoch byggnadsnämndens och tekniska nämndens kundcenter
slagits samman med det kommuncentrala kundcentrat. Förändringen är ett led i att ytterligare öka servicen mot invånarna och samtidigt öka kapaciteten och minska sårbarheten
I arbetet med implementeringen av servicepolicyn prioriteras förbättringar och effektivisering av rutinerna vid bland
annat bygglovshantering, miljö- och hälsoskyddsärenden
och serveringstillstånd.
En ny politikerapp för hantering av sammanträdeshandlingar har nyligen införts. Införandet av e-arkiv pågår inom
ramen för ett Fyrbodalsgemensamt projekt och förberedel-
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serna för den nya lagstiftningen dataskyddsförordningen pågår
I Svensk Näringslivs mätning av näringslivsklimatet i
kommunerna får Tanum ett förbättrat betyg inom de flesta
av de områden som mätningen omfattar. I rankningen som
baseras på mätningen klättar Tanum från plats 207 till plats
169. Sedan 2013 har Tanum klättrar nära 100 placeringar på
rankingen. I den senaste mätningen av företagsklimatet i
kommunerna som Sveriges kommuner och landsting genomför får Tanums ett kraftigt förbättrat betyg. Ett förslag till
ny näringslivsstrategi har framtagits i samarbete med representanter för näringslivet i Tanum. I samband med Nordiska
mästerskapen i ostronöppning anordnades en företagarträff
som lockade cirka 170 deltagare.
En handlingsplan för flyktingmottagning och integration har framtagits. Handlingsplanen fokuserar på bostäder,
arbete och sysselsättning, egen försörjning samt integration
i civilsamhället.
I det personalstrategiska arbetet prioriteras frågor kring
ledarskap, kompetensförsörjning och hälsa. Löneöversynen
för 2017 är slutförd och utfallet hamnar inom det budgeterade utrymmet. Ett nytt lokalt kollektivavtal har träffats för
räddningstjänsten.
I kvalitetsmätningen, ”Kvalitet i korthet” får kommunen bra betyg på de flesta områden, dock är kostnadsnivån
fortsatt hög.
Förbyggande verksamheten inom räddningstjänsten har
under våren kraftsamlat på utbildningsverksamhet vilket medför att tillsynsverksamheten i huvudsak kommer
genomföras under hösten Fristgrupperna av sotning och
rengöring samt brandskyddskontrollerna bedöms klars av
under året Räddningstjänsten har haft 231 utryckningar
under årets åtta första månader jämfört med 284 utryckningar samma period förra året. Samtliga händelsetyper har
minskat i jämförelse med 2016. Ett oljeutsläpp utanför Danmark har drabbat Tanums kust. Saneringsarbete har pågått
hela sommaren. Kostnaden för saneringsarbetet beräknas
till cirka 1 500 tkr. Merparten av saneringskostnaden beräknas täckas av bidrag från MSB.
Sjukfrånvaron vid kommunstyrelsens förvaltningar
inklusive räddningstjänsten uppgick till 5,4 procent för årets
åtta första månader. Under motsvarande period 2016 sjukfrånvaron till 3,5 procent.

TEKNISKA NÄMNDEN
Intäkter
Kostnader

1708

1608

102 917

105 086

-121 012

-122 081

Verksamhetsresultat

-18 095

-16 995

Kommunbidrag

19 409

19 587

1 314

2 592

Resultat
Balanserat resultat 16-12-31

6 280

Ekonomi
Både intäkter och kostnader har minskat och beror främst
på en ny städentreprenör från och med våren 2016 som inneburit lägre kostnader.
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett resultat som är bättre än budget med 1 314 tkr. Överskottet beror
på lägre kostnader inom lokalförsörjning, markförvaltning
och gata
Vindkraften redovisar ett resultat som är sämre än budget. Avvikelsen beror på att det har blåst åtta procent mindre än beräknat samt lägre ersättning för producerad el. och
certifikat Försäljningspriset i år har i genomsnitt varit 26 öre
samt 7 öre för certifikaten. Priset påverkar intäktsbortfallet
mer än blåsten. Skatterabatten från 2016 kommer troligtvis
inte att bli utbetald vilket påverkar årets resultat med 550 tkr.
Sammantaget innebär detta att intäkterna för verket är cirka
900 tkr lägre än samma period 2016. Vindkraftverket fungerar tekniskt sett som det ska. Tillgängligheten har under
året varit 99,33 procent.
Den taxefinansierade verksamhetens intäkter och kostnader är i stort sett oförändrade jämfört med samma period
2016. Den nya VA-taxan som infördes 1 juli innebar en
sänkning av brukningsintäkterna med tio procent. Intäkterna är högre än budget efter åtta månader men kommer
hamna på budget i och med taxesänkningen.
Jämfört med 2016 så har bemanningen utökats med två
ledningstekniker på grund av en kommande pensionsavgång
och behov av förstärkning för arbeten på ledningsnätet.
Tekniska nämndens resultat beräknas till -900 tkr per
den 31 december 2017 avseende skattefinansierad verksamhet. För taxefinansierad verksamhet, VA, prognostiseras ett
resultat på 4 771 tkr. Hela överskottet återförs till taxekollektivet via resultatfond och påverkar inte kommunens resultat.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen driver sin verksamhet på ett sätt som i
allt väsentligt överensstämmer med verksamhetsinriktningarna för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
Kommunstyrelsen har kvalitetsgarantier som anger mål
för service och räddningstjänst. Mätningar visar att kommunen i hög grad eller helt lever upp till kvalitetsgarantierna
inom både service och räddningstjänst.

Verksamhet
Diskussioner har pågått under en längre tid om att samla alla
markfrågor under en förvaltning. Beslut har tagits av kommunfullmäktige om ändringar i reglementet gällande markfrågor som innebär att ansvaret för markfrågor har flyttats
till kommunstyrelsen.
Genomlysning av kundcenter gjordes i slutet av 2016.
Rekommendationen av analysen är att samla kundcenter i
kommunhuset och kundcenter i Tedacthuset i en gemen17

sam organisation. Från och med 1 september 2017 är det en
gemensam organisation som ligger under kommunstyrelsen.
VA-avdelningen införde ett bevattningsförbud under
perioden 1 juli till 7 augusti för de flesta abonnenter med
kommunalt vatten. Bevattningsförbudet beror på att befolkningen och vattenförbrukningen brukar öka markant under
denna period varför vattenverkets produktionskapacitet inte
helt räcker till. Sommaren var inte så torr och het, vilket tillsammans med bevattningsförbudet troligtvis var en bidragande orsak till att vattenförbrukningen höll sig på en hanterbar nivå.
Kapaciteten i vattenverket i Tanumshede behöver utökas. Ombyggnaden beräknas kosta cirka 60 mkr och vara klart sommaren 2019. Detta projekt drivs i form av partnering vilket
innebär ett nära samarbete med entreprenören under projekteringsfasen som oftast mynnar ut i att entreprenören även
gör själva ombyggnaden.
Projektering av ny överföringsledning mellan Kämpersvik och Fjällbacka pågår. Projektet innebär även ombyggnad
av reningsverket i Fjällbacka till en pumpstation samt att
utloppsledningen från Bodalsverket förlängs. Budget är beräknad till 64 mkr.
Som ett resultat av en fastslagen underhållsplan för kommunens lokaler och ett ökat investeringsanslag för planerat
underhåll kommer ett antal fastigheter att få ta del av underhållsinsatser under året.  
Projekteringen för ny skolbyggnad vid Tanumskolan fortsätter. En förstudie av Tanumskolans tillagningskök har
också genomförts som visar på ett om- och tillbyggnadsbehov. Även för låg- och mellanstadiet på Hamburgsundskolan
pågår en förstudie för en eventuell om- och tillbyggnad samt
större underhållsinsatser. Förstudier och projektering pågår
även för nya förskolor i Grebbestad och Fjällbacka.
Arbetet med att få till en gång och cykelväg mellan Grebbestad camping och Vadskärspiren går framåt. Vägplanen har
vunnit laga kraft. Projekteringsarbetet har startat och byggnationen beräknas komma igång i höst.
Korsningen Affärsvägen/väg 1015/Bygdegårdsplan i
Tanumshede ska byggas om för ökad trafiksäkerhet. Åtgärden innebär förhöjda gång- och cykelpassager samt separat vänstersvängfält på väg 1015 för infart till Affärsvägen.
Arbetet startar i september.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Intäkter
Kostnader
Verksamhetsresultat
Kommunbidrag
Resultat
Balanserat resultat 16-12-31

1708

1608

13 426

14 135

-19 721

-20 433

-6 295

-6 298

5 347

4 547

-948

-1 751
-1 346

Ekonomi
Intäkter har minskat med 5 procent jämfört med 2016.
Intäktsminskningen är störst inom bygglov men även fysisk
planering och projekt naturvård har lägre intäkter i år.
Likaså har kostnaderna minskat med 5 procent. Bemanningen
har varit lägre inom bygglov och fysiskplanering. Dessutom
har inventering av enskilda avlopp skett i mindre omfattning
i år.
Förvaltningen redovisar ett resultat som är sämre än
budget. Förvaltningen har inte varit fullt bemannad och
därmed inte fått in budgeterade intäkter. Dessutom har
sjukfrånvaron varit högre än normalt vilket också påverkar
intäkterna negativt.
Bedömningen är att bygglov samt fysisk planering kommer att redovisa ett underskott vid årets slut på grund av
en för låg bemanning och introduktion av nyanställda. Ett
överskott förväntas för projekten miljö samt utveckling.
Övriga avdelningar beräknas följa budget. Överskott för
projekt på totalt cirka 600 tkr. Underskott för bygglov med
1 700 tkr och underskott för fysisk planering med 800 tkr.
Totalt underskott för nämnden med -1 900 tkr.

Verksamhet
Under början av året har planavdelningen arbetat med att
ta fram en handlingsplan för en tydligare och mer serviceinriktad planprocess med mindre ledtid och ökad kvalitet.
Handlingsplanen utgår från den slutrapport som företaget
Preera lämnade efter genomlysningen av planavdelningen
som genomfördes under 2016. I handlingsplanen presenteras 17 åtgärder som bidrar till att effektivisera planprocessen. Under året har bland annat arbetet med hur kommunen
tar ställning till vilka detaljplaner som ska vara pågående
förändrats i enlighet med handlingsplanen, planhandläggare
och en biträdande handläggare utses endast i de pågående
detaljplanerna i syfte att effektivisera handläggningen och
underlätta vid handläggarbyte. Processen för planbesked
förändrats så att det sker mer dialog med sökanden innan
kommunstyrelsen fattar beslut. Planavdelningen tar också
ansvar för att vid behov inhämta synpunkter från fler kommunala förvaltningar och från statliga myndigheter redan
vid ansökan om planbesked. Arbetet för att implementera
handlingsplanen kommer att fortsätta det resterande året
samt under 2018.
Under året har fyra detaljplaner som möjliggör bostäder
antagits i Kämpersvik, Tanumshede, Grebbestad och i Fjäll-

Måluppfyllelse
Sammanfattningsvis görs bedömning att de prioriterade
målen för teknisk service och miljö kommer att bli i hög
grad uppfyllda eller delvis uppfyllda. De kommunövergripande målen för kart och mät samt lokaler bedöms delvis
vara uppfyllda. Övriga mål samt tekniska nämndens specifika mål är i helt eller i hög grad uppfyllda. Alla kvalitetsgarantier är helt uppfyllda.
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uppfyllt. Antalet antagna detaljplaner hittills i år är fyra jämfört med målet på 10. Antalet bostäder som färdigställda
detaljplaner möjliggör är 105 vilket är högre än målet på 75.
De av kommunfullmäktige beslutade målen bedöms alla
bli minst i hög grad uppfyllda.
De nämndspecifika målen bedöms även de bli minst i hög
grad uppfyllda. Undantaget är dock målet för bygglov som
bland annat berör tillsyn och hantering av äldre ärenden.
Dessa områden är inte hanterade i den omfattning som
målen är satta till varför bedömningen blir att målet bara är
delvis uppfyllt.
Kvalitetsgarantierna är minst i hög grad uppfyllda.

backa. Ytterligare nio detaljplaner för bostäder, handel och
centrumutveckling har godkänts för samråd eller granskning i Grebbestad, Fjällbacka, Gerlesborg och på Resö.
Kommunfullmäktige har antagit en ny kommunomfattande översiktsplan, ÖP2030. Arbete har också pågått med
att genomföra samråd av den blå översiktsplanen som nu
avslutats och inkomna synpunkter summeras inför arbetet
med att upprätta granskningshandlingar.
Bygglovavdelningen har sedan årsskiftet genomfört en
rad åtgärder för att ytterligare förbättra verksamhetens service och bemötande. Bland annat har bygglovavdelningen
genomfört workshops med företagare samt kontrollansvariga för att få återkoppling på vad som behöver förbättras
inom verksamheten. Vidare har man påbörjat Lean/processkartläggning för start- och slutbesked samt förhandsbesked.
I samband med det ses bland annat blanketter, mallar, rutiner och verksamhetens tillgänglighet över.
En bygglovschef tillträder sin tjänst i oktober vilket möjliggör ett utökat förbättringsarbete fortsatt under hösten.
Under januari-augusti har miljöavdelningen arbetat med
tillsyn bland annat på förskolor, tatuerare, äldreboenden,
flerbostadshus, fordonstvättar och vindkraftverk och större
avloppsanläggningar/avloppsreningsverk. Granskning av årliga köldmedie-rapporter har också gjorts.
Vad gäller inventeringsuppföljning av enskilda avlopp har
påminnelsebrev om att åtgärda bristfälliga avloppsanläggningar skickats ut inom områdena Svenneby-Bottna och
Hamburgsund-Heestrand. Uppföljning av fastigheter med
bristfälliga avlopp som inte åtgärdats inom utsatt tid har
gjorts inom områdena Anrås, Edsten-Träsvall och Tannamkilen, vilket har resulterat i ett 20-tal förbudsbeslut. Uppföljningsarbetet kommer att fortsätta under hösten.
Inventeringen av Tanums skärgård, som omfattar cirka
360 fastigheter, har pågått under sommaren och fortsätter
under hösten.
Under våren har miljöavdelningen arbetat med kartläggning av processen för ansökan om enskilt avlopp. Detta
har bland annat resulterat i att ansökningsblanketterna fått
en tydligare och mer lättförståelig information. Ett arbete
har också inletts för att undersöka vilka e-tjänster som kan
underlätta för avloppsentreprenörer.
Livsmedelskontrollen har under januari till augusti inriktats på ordinarie besök på året-runt verksamheter och sommarverksamheter, samt uppföljningar på de verksamheter
som haft allvarliga brister.
Under sex veckor i februari och mars har en livsmedelsinspektör varit uthyrd till Strömstads kommun. Med detta
får verksamheten rätt bemanning inom livsmedelskontrollen sett till året som helhet.
En ny kontrollplan med planering för de kommande tre
åren kommer att arbetas fram under hösten och vintern.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
1708
Intäkter

1608

40 219

35 798

Kostnader

-238 818

-220 823

Verksamhetsresultat

-198 599

-185 025

Kommunbidrag

204 550

197 236

5 951

12 211

Resultat
Balanserat resultat 16-12-31

12 000

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott
på 3 785 tkr vid årets slut. Det balanserade överskottet minskar och uppgår således till 8 215 tkr vid årets slut. I underskottet ovan ingår inte ett eventuellt vitesbelopp då förvaltningen gör bedömningen att detta inte behöver betalas ut.
Vid avräkning per 1 september fortsätter barnantalet att
öka mot budget och barn- och utbildningsnämnden beräknar få ett ökat budgetanslag med 6 778 tkr genom prestationsanslag. Den största ökningen redovisas inom verksamheterna fritidshem/samlad skoldag, förskola, komvux inkl
SFI och grundskola. Antalet deltagare i SFi undervisning och
heltidsstuderande inom komvux ger ett prestationsanslagstillskott på 1 750 tkr.
Bruttokostnaderna ökar med 17 995 tkr mellan åren. Nettokostnaden ökar med 7 314 tkr. Intäkterna ökar med 4 421 tkr.
Ökningen härleds till bidrag från Migrationsverket och nya
statsbidrag. Överskottet efter åtta månader uppgår till 5 951 tkr
och kommer under hösten bland annat att tas i anspråk
genom rekrytering av tjänster. Detta ger en kostnadsökning
under hösten med ca 1 000 tkr. Den interkommunala ersättningen till samtliga verksamheter ökar också under hösten
med 3 300 tkr. Under hösten kommer inköp att ske avseende
särskilda satsningar och avser arbetskläder, böcker till skolbiblioteken och datorer till förskola/särskola. Utrymme för
detta uppgår till 900 tkr. Under hösten kommer dessutom
verksamheten att kompletteras med inventarier och utrustning, dels i befintliga lokaler men även i nya såsom förskolepaviljong i Backa.
Den höga kostnadsutvecklingen orsakas av personalförstärkningar genom ökade statsbidrag och bidrag från Migrationsverket för asylbarn.

Måluppfyllelse
Det prioriterade verksamhetsmålet bedöms bli i hög grad
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De verksamheter som redovisar de största underskotten
är grundskolan med -3 620 tkr, barnomsorgen med -1 420 tkr
och särskolan med -370 tkr. Gymnasieskolan prognostiserar
ett överskott på 770 tkr, Biblioteket med 490 tkr och centrala
administrationen inklusive politisk organisation med 425 tkr.
Den särskilda satsningen som finansieras genom det
balanserade resultatet uppgår till 3 093 tkr och förklarar den
största orsaken till underskottet inom grundskolan.
Taxitrafikens kostnader ökar under året och beräknas
ge ett underskott på -560 tkr mot budget. Kostnaderna för
ombyggnation av väg mellan Bro och Stora Anrås uppgår
till 160 tkr och ingår i ovanstående prognos. Ut över detta
är det flera elever än tidigare som har taxitrafik och några
av dessa är mycket dyra då dessa måste transporteras genom
hela kommunen på grund av dubbelt boende. 53 grundskoleelever har eller har haft taxi under året och totalt uppskattas kostnaden till 1 660 tkr. Antal tjänster i skolområdena är
lika för vår- och höstterminen och uppgår till 111,5 lärare
inklusive stödresurs.
Förskolan prognostiserar ett underskott på 3 136 tkr. Den
särskilda satsningen som nämnden har beslutat uppgår till 1
988 tkr. Orsaken till övrigt underskott är att verksamheterna
tar i anspråk sina balanserade resultat samtidigt som Skolverkets beslut om tilldelning av statsbidrag har gett negativa
effekter för några förskoleavdelningar.
Fritidshemmen prognostiserar ett stort överskott på
1 575 tkr. Ett kraftigt ökat elevantal under hösten med ökat
prestationsanslag som följd orsakar del av överskottet. Elevantalet kommer att minska fortlöpande under hösten och
verksamheten väljer därför avvakta eventuella ytterliga
kompletteringar genom utökningar av tjänster.
Antal barn i familjedaghemmen är nu endast 60 i antal.
Ett underskott på 132 tkr prognostiseras inom denna verksamhet.
Kultur och fritidsverksamheten har inte fullt ut återbesatt
vakanta tjänster inför hösten. Detta gäller bland annat litteraturpedagogtjänst och biblioteksassistent. Biblioteksverksamheten redovisar ett överskott på 490 tkr.

Ett trendbrott i grundskolans ökande måluppfyllelse noteras tyvärr i år. En analys av orsakerna till detta kommer att
göras i samband med att rektorerna presenterar sina kvalitetsuppföljningar för nämnden i början på oktober.
Skolinspektionen har genomfört en regelbunden tillsyn
under våren. Besluten är i skrivande stund klara för Särkolan
som inte får några anmärkningar alls och Rabbalshede som
får ett föreläggande. Betydligt allvarligare är dock kritiken
mot Tanumskolans mellanstadium och lärlings-utbildningen
på Futura. Analyser och beslut om kraftfulla åtgärder kommer att vara nämndens fokus under hösten.
Antalet lärlingselever har minskat medan flera andra
elevgrupper har ökat på Futura som är under luppen även
genom den utredning som kommunstyrelsen beställt och
som kommer att redovisas under september.
Projektering av Tanumskolans tillbyggnad har fortsatt i
enlighet med nämndens beslut om en nybyggnation som ska
frigöra Hedeskolan för förskoleverksamhet.

Verksamhet

Ekonomi

Den successiva minskning av de nyanländas påverkan på
verksamheterna som förväntats har ännu inte inträffat. Ett
fortsatt inflöde präglar istället de första åtta månaderna
2017. Därmed fortsätter de stora bidragen från Migrationsverket, vilket syns inte minst inom verksamheterna på
Futura. Fortsatta svårigheter med rekrytering av personal gör
att intäktsökningarna inte fullt ut motsvaras av ökade kostnader.
Inom förskolan ökar trycket på det befintliga platserna.
Alla förskoleområden ligger nu mycket nära eller över sin
maxkapacitet. De investeringar i nya lokaler som ligger i budget för 2018 och 2019 är därför välkomna. Under 2017 har
Fjällbacka utökat med en avdelning på Målgården. I Backa har
en modul installerats som bas för en utökad utomhusverksamhet.

Bruttokostnader har minskat med två procent, 5 443 tkr i
jämförelse med samma period föregående år. Intäkterna har
minskat med 19 procent, 24 577 tkr. Personalkostnaderna
som uppgår till nästan 70 procent av omsorgsförvaltningens
kostnader har ökat med 0,4 procent, 845 tkr. Budgetramen
har ökat med 4 557 tkr, två procent.
Inom administration, nämnd och medicinskt ansvarig
sjuksköterska prognostiseras ett överskott med 1 680 tkr.
Individ- och familjeomsorgens bruttokostnader har ökat
med tio procent, vilket motsvarar 2 369 tkr i jämförelse med
föregående år. Kostnader för personal och administration
är högre än i förhållande till förra året, då ett ökat arbetet
med integrationen nu sker i ordinarie verksamhet. Intäkterna har minskat med 50 procent, 1 364 tkr, föregående år
fick man ersättning från Migrationsverket för faktiska kost-

Måluppfyllelse
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att måluppfyllelsen
är god avseende kvalitetsgarantierna. Inom vissa områden
når verksamheten inte ända fram, till exempel när det gäller
erbjuda föräldrastödsinsatser genom hela förskole- och skoltiden. Ambitionen att erbjuda matematikutvecklare har inte
varit möjlig på alla skolor. Valet av skola är fritt men kompliceras av bristen på kollektivtrafik. Likaså finns begränsningar i möjligheten att välja specifik förskola – dock erbjuds
alltid förskola om föräldrarna önskar detta.
OMSORGSNÄMNDEN
1708

1608

107 473

132 050

Kostnader

-309 820

-315 263

Verksamhetsresultat

-202 347

-183 213

193 150

188 593

-9 197

5 380

Intäkter

Kommunbidrag
Resultat
Balanserat resultat 16-12-31
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6 268

nader motsvarande 2 000 tkr. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott med 6 260 tkr. Medräknat
i prognosen är 1 034 tkr i stimulansmedel för handläggning riktad till barn och unga. Det beräknas bli underskott
inom ekonomiskt bistånd med 1 260 tkr trots 2 000 tkr i
tillskott i budgetramen. Totalt för institutionsvård, familjehem och kontaktpersoner för barn och unga prognostiseras
ett underskott med 4 290 tkr. Det har tillkommit fler placeringar avseende barn och unga än i förhållande till föregående prognos.
Flyktingverksamhetens bruttokostnader har minskat med
25 procent, 12 484 tkr. Kostnads-minskningen består bland
annat av minskade personalkostnader med 5 080 tkr, köp
av plats samt tolkkostnader med 4 650 tkr och konsulttjänster 1 590 tkr. Inom flyktingmottagandet har kostnaderna ökat
något. Intäkterna har minskat med 41 procent, 22 941 tkr. Vilket beror på att kommunen har färre antal ensamkommande
barn och då det nya ersättningssystemet trädde i kraft 1 juli.
Under 2017 får flyktingverksamheten endast ersättning för
belagda platser att jämföra med 2016 då verksamheten fick
ersättning för avtalade platser.
Helårsprognosen för hela flyktingverksamheten visar
7 855 tkr i underskott. Bidraget motsvarande 490 tkr som
kommer att tilldelas Tanums kommun avseende ensamkommande är inte medräknad i prognosen. Migrationsverket har
börjat komma i fas med sina handläggningstider avseende
asylärenden. Enligt senaste information från Migrationsverket så får kommunen inte ersättning för de ungdomar som
blir åldersuppskrivna från den dag de får beslut. I Tanums
kommun finns sex ungdomar kvar, fem i eget boende och
en externt placerad i familjehem. Fem av dessa har blivit
åldersuppskrivna och en har fyllt 18 år. Detta innebär minskade ersättningar med cirka 1 185 tkr och fortsatta kostnader som är beräknade till cirka 1 840 tkr. Förvaltningen har
i september fått i uppdrag att utreda bemanningen inom
verksamheten för ensamkommande, utreda förutsättningar
för att stänga ytterligare ett boende och ändra inriktning på
det andra boendet till stödboende.
Inom flyktingmottagandet är det en volymökning i förhållande till föregående år och verksamheten beräknar att gå
med 3 700 tkr i överskott.
Bruttokostnaderna inom funktionshinder-verksamheten
har ökat med sju procent, 3 728 tkr. Till följd av utökade
behov för köp av plats avseende LSS och ökade personalkostnader inom personlig assistans på grund av patientsäkerhet enligt HSL. Intäkterna har ökat med 8 procent, 1 014 tkr
vilket delvis beror på retroaktiv från förra året i ersättning
inom personlig assistans. Prognosen visar ett underskott med
1 450 tkr. För köp av plats inom psykiatri beräknas ett underskott med 1 750 tkr då tidigare volymökning kvarstår. Avseende köp av plats LSS beräknas ett underskott med 1 600
tkr till följd av volymökning från hösten förra året. Inom
personlig assistans beräknas underskott med 585 tkr. Prognosen förbättras delvis av tillfälliga minskade kostnader och
ökade intäkter med 1 765 tkr. Samt av bestående vidtagna åt-

gärder med 1 350 tkr inom gruppboenden och boendestödet.
Äldreomsorgens bruttokostnader har ökat med en procent, 604 tkr. Inom hemtjänsten så har kostnaderna minskat.
I samband med öppnandet av den nya avdelningen Tärnegården Park så har kostnaderna ökat inom särskilda boenden. Intäkterna har minskat med tre procent, 1 181 tkr, vilket
främst beror på att stora delar av bidraget från omvårdnadslyftet förbrukades föregående år. Den totala prognosen för
äldreomsorg är ett överskott med 2 895 tkr. För hemtjänst
prognostiseras ett överskott med 2 485 tkr i och med förändrade och förbättrade arbetssätt. Även hälso- och sjukvård prognostiserar ett överskott med 450 tkr. Tanums kommun har även i år fått stimulansmedel för ökad bemanning
för äldre med 3 500 tkr.
Kostenhetens bruttokostnader har ökat med 227 tkr. Av
livsmedelsinköpen inom kostenheten är 56 procent ekologiska livsmedel. Intäkterna har ökat 110 tkr. Kostenheten
prognostiserar ett överskott med 500 tkr till följd av ökade
antal portioner. Vilket beror på 7 330 fler luncher till Futura
från september. Öppnandet av Tärnegården park innebär 1
583 heldygnsportioner. Förvaltningen har fått i uppdrag av
omsorgsnämnden att stoppa inköp av ekologiska livsmedel
till den 31 december.
Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott med
10 490 tkr. För att motverka det prognostiserade underskottet så har omsorgsnämnden i september tagit beslut om att
vidta ett antal åtgärder och att ge förvaltningen i uppdrag
att utreda förutsättningar samt genomföra genomlysningar
inom flera verksamheter.

Verksamhet
Inom individ- och familjeomsorg har handläggningen barn
och unga under året plockat hem familjerätten istället för
att köpa tjänsten externt. Från och med september månad
så är alla chefsresurser inom på plats.
Förvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en
genomlysning inom mottagnings- och utredningsavdelningen i syfte att stärka myndighetsutövningen.
Inom flyktingverksamheten pågår arbete med att behovsanpassa verksamheten. Administrationen har minskats med
två chefstjänster samt administrativt stöd. Ett boende stängs
sista september och det innebär en minskning med 9,1 tjänster.
Flyktingmottagandet är fortsatt högt och kommunen har
sagt ja till att ta emot 59 anvisade personer och därtill 40 i
eget boende. Hittills har kommunen tagit emot 39 anvisade
personer och 25 i eget boende.
Inom funktionshinderverksamheten beräknas inflyttningen ske under senhösten avseende den nya verksamheten
för insatsen boende barn. Arbetet med åtgärder inom funktionshinder utifrån rapporten från genomlysningen pågår.
Nya riktlinjer för personer med funktionsnedsättning har
antagits av nämnden i juni.
I april öppnade den nya avdelningen med åtta platser
för somatik inom särskilda boenden och under sommaren
har platserna även använts till korttidsvård. Kommunen har
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blivit tilldelad 3 500 tkr i statliga stimulansmedel för ökad
bemanning för äldre. Inom äldreomsorg pågår arbete med
att förbättra och effektivisera såväl arbetsformer som personalbemanning. Arbetet med införande för digitala signeringslistor påbörjas i höst och beräknas pågå under cirka ett
år. Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
trädde i kraft 1 april. Avtalet är resultatet av en översyn gjord
2015–2016 och reglerar ansvarsfördelning och samverkan
mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.
Översyn och revidering av avgifter genomfördes under
2016. Från juli 2017 skedde höjningen med fem kronor för
matdistributionen och avgift för hjälpmedel infördes. Från
september införs nya avgifter för boendestödet inom funktionshinderverksamheten.

TANUMS BOSTÄDER AB
Intäkter
Kostnader

1708

1608

32 841

31 307

-19 651

-19 444

Verksamhetsresultat

13 191

11 863

Avskrivningar

-6 030

-5 144

Finansnetto

-6 325

-6 263

836

455

Resultat

Tanums Bostäder AB redovisar ett resultat om 835 tkr för
årets åtta första månader. Poster som har påverkat resultatet
är bl.a. högre kostnader för underhåll än budgeterat samt
lägre räntekostnader. Uthyrningsnivån är fortsatt mycket
hög. Under de senaste fyra månaderna har uthyrningsgraden varit 100 procent.
Investeringarna har under perioden januari till augusti,
uppgått till 37 300 tkr. Den större delen är hänförlig till de
båda nybyggnadsprojekten i Tanumshede samt ett markköp
i Grebbestad.
Tanums Bostäder har under 2017 färdigställt 40 nya
hyreslägenheter i Tanumshede. Ytterligare nybyggnationer
är planerade i Grebbestad och Tanumshede. Projekteringsarbetet med att färdigställa 20-25 nya lägenheter på området Esplanaden i Grebbestad har påbörjats. Bolaget arbetar
kontinuerligt med energieffektiviseringar samt miljöfrågor.
Per den 31 december beräknas Tanums Bostäders resultat uppgå till 600 tkr före skatt och bokslutsdispositioner.

Måluppfyllelse
Omsorgsnämnden driver verksamheten på ett sätt som i allt
väsentligt överensstämmer med verksamhetsinriktningarna
för nämndens verksamhets-områden.
Av omsorgsnämndens totalt 57 kvalitetsgarantier bedöms
49 bli helt eller i hög grad uppfyllda under 2017.
Sex av kvalitetsgarantierna bedöms endast bli delvis uppfyllda, orsakerna till det varierar. För tre av garantierna inom
äldreomsorgens hemtjänst har arbetet med genomförandeplanerna prioriterats och påverkat utfallet. För sökande av
bistånd inom individ- och familjeomsorgen har erbjudande
av tid för besök inom nio arbetsdagar överskridits i vissa
fall och för sökanden av övrigt bistånd har tiden för meddelande om beslut överskridits då årets ansökningar varit komplexa. Garantin i funktionshinderverksamheten om att LSSinsats ska meddelas beslut inom tre veckor har ej uppfyllts
på grund av ny delegationsordning. Biståndsenheten arbetar
med att ta fram lokala rutiner gällande kommuniceringstid.
Två kvalitetsgarantier kommer inte att uppfyllas inom
flyktingverksamheten. Sex nya kvalitetsgarantier infördes 2017
och två av dem förväntas uppfyllas först 2018.

TANUMS HAMNAR AB
1708

1608

Intäkter

11 391

9 622

Kostnader

-9 460

-7 505

Verksamhetsresultat

1 931

2 117

Avskrivningar

-556

-671

Finansnetto
Resultat

-1

-4

1 375

1 442

Tanums Hamnar AB redovisar för periodens första åtta
månader ett resultat på 1 375 tkr. Resultatet i jämförelse med
föregående år är 67 tkr lägre för samma period förra året.
Resultatförsämringen består till stor del av högre personalkostnader.
Förutom verksamhetens löpande underhållsarbete så har
en del investeringar påbörjat och utförts, såsom renovering
av Källviksbryggan i Fjällbacka samt en konsolbrygga i Havstenssund.
I Hamburgsund har Hjalmars kaj genomgått en omfattande renovering och det har också skett en förlängning av
två flytbryggor i södra hamnen.
På Resö har arbetet med fiskekajen påbörjats och under
våren var det trädelen som fick ett nytt däck samt en del
pålar utbytta.
Två nya sugtömningsstationer inlöptes under våren och
monterades i Grebbestad och Havstenssund.
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Av hittills inkomna siffror för gästhamns-verksamhet så kan
de utläsas en liten ökning i jämförelse med 2016 års intäkter
för gästhamnarna.
Tanums Hamnars investeringar uppgår till 1109 tkr. Per
den 31 december beräknas Tanums Hamnars resultat uppgå
till 250 tkr före skatt och bokslutsdispositioner.
RAMBO
Intäkter
Kostnader
Verksamhetsresultat
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

1708

1608

109 133

100 223

-100 066

-91 144

9 067

9 079

-7 235

-6 822

47
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1 879

2 282

Rambo redovisar för andra tertialet ett resultat på 1 879 tkr,
vilket är 1 700 tkr högre än budgeterat.
Ökade ersättningsnivåer för metall, minskade administrativa kostnader tillsammans med normala säsongsvariationer påverkar resultatet positivt.
Trots den positiva budgetavvikelsen för andra tertialet
prognostiseras ett resultat i nivå med budget på 1 400 tkr,
vilken främst förklaras av lägre beslutade taxehöjningar av
kommunfullmäktige för hushållskollektiven i Sotenäs och
Munkedal än budgeterat.
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