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DELÅRSBOKSLUT april 2016
Belopp i mkr Koncernen Tanums kommun
RESULTATRÄKNING 1604 1504  1604 1504
Verksamhetens intäkter 109,1 82,7 94,3 69,4
Verksamhetens kostnader -282,7 -253,1 -274,1 -245,5
Avskrivningar -19,1 -17,6 -16,4 -15,3
Verksamhetsresultat -192,7 -188,0 -196,2 -191,4
Skatteintäkter 168,2 161,3 168,2 161,3
Generella statsbidrag 51,1 46,2 51,1 46,2
Finansnetto -7,2 -7,2 -4,3 -4,2
Periodens resultat 19,4 12,3  18,9 11,9
KASSAFLÖDESRAPPORT 1604 1512  1604 1512
Periodens resultat 19,4 7,0 18,9 6,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster 20,5 35,4 17,8 28,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 39,9 42,4 36,6 34,0
Ökning/minskning av korta fordringar -10,1 -6,8 -10,8 3,9
Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 0,8 0,0 0,9
Ökning/minskning korta skulder -32,4 24,2 -28,3 15,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,6 60,6  -2,5 54,6
Investering i materiella tillgångar -38,3 -129,0 -24,2 -94,6
Försäljning av materiella tillgångar 4,3 8,6 0,1 0,1
Investering i finansiella tillgångar 0,0 -6,4 0,0 -6,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -33,9 -126,9  -24,0 -100,9
Nyupptagna lån 70,0 190,0 60,0 90,0
Amortering av långfristiga skulder -40,0 -140,0 -40,0 -60,0
Övrig finansiering 0,3 22,3 0,3 22,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30,3 72,3  20,3 52,3
Periodens kassaflöde -6,2 6,0  -6,2 6,0
Likvida medel vid periodens början 28,9 23,0 28,9 22,9
Likvida medel vid periodens slut 22,7 28,9 22,7 28,9
BALANSRÄKNING 1604 1512  1604 1512
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar:  
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 214,1 1 198,5 864,5 855,9
Maskiner och inventarier 14,0 14,8 12,8 13,8
Finansiella anläggningstillgångar 21,5 21,6 41,5 41,5
Summa anläggningstillgångar 1 249,6 1 234,8  918,7 911,1
Omsättningstillgångar:   
Fordringar 96,9 86,8 98,0 87,2
Förråd 6,5 6,5 5,9 5,9
Kassa och bank 22,7 28,9 22,7 28,9
Summa omsättningstillgångar 126,2 122,3  126,6 122,0
SUMMA TILLGÅNGAR 1 375,8 1 357,1  1 045,3 1 033,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
Eget kapital 383,6 375,6 367,7 360,4
-varav Resultatutjämningsreserv 15,0 15,0 15,0 15,0
Justering, emission - 1,3 - 1,3
Årets resultat 19,4 6,7 18,9 6,0
Summa eget kapital 403,0 383,6  386,6 367,7
Avsättningar 18,6 18,7 14,8 14,8
Skulder   
Långfristiga skulder 833,3 801,7 528,3 506,7
Kortfristiga skulder 120,8 153,1 115,6 143,9
Summa skulder 954,1 954,8  643,9 650,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 375,8 1 357,1 1 045,3 1 033,2
NYCKELTAL 1604 1512 1604 1512

Soliditet 29,3% 28,3% 37,0% 35,6%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 10,7% 9,4% 12,5% 10,8%
Pensionsförpliktelser före 1998 256,1 256,1 256,1 256,1
Borgensåtagande 0,3 0,3 305,3 295,3



KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har minskat med 15 
personer sedan årsskiftet och uppgick per 
den 31 mars till 12 440 personer.

Arbetslösheten uppgick i april till 4,9 
procent vilket är oförändrat jämfört med 
april 2015. Ungdomsarbetslösheten är något 
högre, 6,6 procent av ungdomarna i åldern 
18-24 år är arbetslösa, vilket är en minsk-
ning med 1,3 procentenheter jämfört med 
april 2015. Arbetslösheten i Tanum är lägre 
än i Västra Götaland och i riket som helhet.

KONCERNSTRUKTUR
Koncernen består av kommunen och Tanums 
Bostäder AB som äger och förvaltar hyres-
bostäder samt Tanums Hamnar AB som 
bedriver hamnverksamhet. 

RESULTATANALYS
Periodens resultat
Målsättning: För att uppnå kommunallagens 
bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska 
resultatet exklusive reavinster uppgå till cirka två 
procent av skatteintäkter och statsbidrag.
Periodens resultat uppgår för kommunen 
till 18,9 mkr, vilket är en förbättring jäm-
fört med samma period 2015 med 7,0 mkr. 
Bokslutsprognosen på -2,2 mkr, exklusive 
reavinster, skulle innebära att kommunen 
inte kommer att klara balanskravet eller 
leva upp till det övergripande finansiella 
målet. Koncernens resultat för perioden är 
19,4 mkr.

Intäkter
Kommunens verksamhetsanknutna intäkter 
uppgår till 94,3 mkr vilket är en ökning 
med 25 mkr jämfört med samma period 
förra året. Ökningen förklaras främst av bi- 
drag från migrationsverket avseende flyk-
tingmottagning. De verksamhetsanknutna 
intäkterna täcker 34,4 procent av kommu- 
nens verksamhetskostnader exklusive av- 
skrivningar, vilket är 6,1 procentenheter 
mer än samma period förra året. Koncer-
nens verksamhetsanknutna intäkter uppgår 
till 109,1 mkr. 

Kostnader
Bruttokostnaderna för kommunens verk-
samhet uppgår till 274,1 mkr vilket är 
28,6 mkr mer än samma period 2015. 
Kostnadsökningen är 11,7 procent. Ökning- 
en avser främst ökat flyktingmottagande. 
Bruttokostnaderna för koncernen uppgår 
till 282,7 mkr.

Verksamhetsresultat
Kommunens verksamhetsresultat har för- 
sämrats då kostnaderna ökar något mer än 
verksamhetsanknutna intäkter. Kommunens 
verksamhetsresultat uppgår till -196,2 mkr 
och koncernens till -192,7 mkr. Kommu-
nens verksamhetsresultat försämras med 2,5 
procent. Som andel av skatteintäkter och 

statsbidrag uppgår verksamhetsresultatet till 
89,5 procent, detta ska jämföras med 92,2 
procent samma period förra året.

Skatteintäkter
Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar 
med 11,8 mkr jämfört med samma period 
2015 och uppgår till 219,3 mkr. Ökningen 
beror framförallt på ökat skatteunderlag 
samt ökat invånarantal. Kommunens ut-
debitering 2016 är 21,56 kronor.
 

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgår till -4,3 
mkr vilket är 0,1 mkr sämre jämfört med 
samma period 2015. Finansnettots andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag är 
oförändrat 2,0 procent jämfört med samma 
period 2015.
 

Personal
Sjukfrånvaron minskade successivt från 
cirka nio procent till 3,9 procent under 
åren 2003–2009. Under åren 2010 till 2015 
ökade sjukfrånvaron från 3,9 till 6,4 pro-
cent. Under de fyra första månaderna 2016 
uppgick sjukfrånvaron till 6,5 procent vil-
ket är en minskning med 0,3 procenten-
heter (fem procent) jämfört med perioden 
januari–april 2015. Samtliga förvaltningar 
redovisar en minskande sjukfrånvaro. 

Prognos 2016-12-31
NÄMNDER (mkr)Prognos
Kommunstyrelsen -2,4
Tekniska nämnden 0,3
Miljö- och byggnadsnämnden -1,1
Barn- och utbildningsnämnden -0,6
Prestationsanslag Bun -2,5
Omsorgsnämnden -4,2
NÄMNDER -10,5
FINANS
Skatteintäkter 2,3
Pensionskostnader -1,9
Personalomkostnader 0,7
Finansnetto 1,0
Tomtförsäljning 0,0
Övrigt 0,2
FINANS 2,3
TOTALT -8,2
BUDGET 9,0
PROGNOS 0,8
-varav realisationsvinster 3,0
PROGNOS MOT BALANSKRAV -2,2

I budget beräknas årets resultat till 9,0 mkr, 
prognosen är 8,2 mkr sämre då resulta-
tet beräknas bli 0,8 mkr. Samtliga nämn-
der utom tekniska nämnden beräknas göra 
underskott. Skatteintäkterna beräknas ge 
ett budgetöverskott på 2,3 mkr enligt SKLs 
senaste prognos. Finansnetto beräknas ge 
ett överskott på 1,0 mkr, vilket förklaras av 
fortsatt låga räntor och en eftersläpning av 
investeringsverksamheten. 

FINANSIELL STÄLLNING
Anläggningstillgångar
Investeringsuppföljning januari-april 2016
Av den totala investeringsvolymen under 
perioden januari till april 2016 på 24,2 mkr 
svarade investeringar i VA-området för 10,6 
mkr, fastigheter 8,1 mkr, exploateringsverk- 
samhet 3,8 mkr, samt investeringar i hamn-
anläggningar 0,8 mkr. Investeringar i in-
ventarier uppgick till 0,5 mkr. 

Investeringsbudgeten för 2016 uppgår till 
130,0 mkr. Tillsammans med beslutade ej 
utförda investeringar i bokslut 2015 på cirka 
50 mkr uppgår totalt budgeterade investe- 
ringar för 2016 till cirka 180 mkr. Investe-
ringsvolymen på 24,2 mkr under perioden 
januari–april 2016 innebär att beslutade ej  
utförda investeringar nu uppgår till cirka 
156 mkr.

Större investeringsprojekt inom respek-
tive område under perioden januari till 
april 2016 har varit:
Projekt Budget Utgift

2016 2016
Omvandlingsområden 12 992 6 816
Överföringsledn Fjb-
Kämpersvik 21 448 205
Sanering ledningar 3 966 1 080
Vattenförsörjning 14 527 189
Tanumshede vattenverk 10 336 36
Övrigt 28 678 2 272
VA-anläggningar 91 947 10 598
Utbyte belysn.armaturer 2 321 127
Gång- och cykelbanor 4 921 0
Övrigt 5 009 80
Gator och trafik 12 250 207
Omb. lokaler Bygdegårdspl 4 856 5 685
Omsorgsfastigheter 5 633 816
Skolfastigheter 19 689 722
Förbättringsåtgärder 11 273 829
Övrigt 266 16
Fastigheter 41 717 8 068
Badplatser 5 334 57
Lekplatser 1 490 31
Övrigt 1 114 73
Övriga investeringar 7 938 160
Exploateringsverksamhet 13 456 2 566
Detaljplaner 76 1 237
Exploatering 13 532 3 802

 
Hamnar 3 116 800

 
Inventarier 9 317 524

 
TOTALT 179 817 24 161

VA-anläggningar
Utbyggnad av VA i omvandlingsområde 
Krossekärr där 82 fastigheter ansluts, varav 
22 via avtal, planeras vara klart i början av 
sommaren.  Investeringsutgift under perio-
den 3,4 mkr. Total utgift för projektet hittills 
uppgår till 22,0 mkr. Även VA-utbyggnaden 
i Långekärr (Gerlesborg) med cirka 25 fastig- 
heter kommer att slutföras i början av som-
maren. Investeringsutgift under perioden 
 



3,3 mkr. Total budget för omvandlings-
område Långekärr uppgår till 7,5 mkr.

Projektering pågår för överföringsled-
ning mellan Fjällbacka och Kämpersvik. 
Projektet innebär att Fjällbacka avlopps-
reningsverk byggs om till en pumpstation 
och att avloppsvattnet pumpas över till Bo- 
dalens avloppsreningsverk. Anläggningsarbe-
ten beräknas inte påbörjas förrän nästa år.

Flera stora projekt för att stärka vatten-
försörjningen planeras under året, bland 
annat i Heestrand, Resö och Hamburgsund. 
Förstudie för utbyggnad av Tanumshede 
vattenverk är snart avslutad och projekte-
ring kommer att starta under hösten. 
Fastigheter
Under perioden har det investerats 5,7 
mkr i ombyggnation av kontorslokaler på 
Bygdegårdsplan, Tanumshede till boende 
för ensamkommande flyktingbarn.
Exploatering
Investering i exploateringsverksamhet har 
uppgått till totalt 3,8 mkr, varav arbete med 
detaljplaner utgjorde 1,2 mkr.
Koncernen
Koncernens investeringar uppgår till 38,3 
mkr. TBAB har under perioden investerat 
13,8 mkr främst i renovering av lägenheter.

Likvida medel
Kommunens likviditet har minskat med 
6,2 mkr sedan årsskiftet och uppgår till 
22,7 mkr. Därutöver har kommunen en 
checkkredit på 30 mkr. Koncernens likvi-
ditet uppgår till 22,7 mkr.

Låneskuld
Kommunens låneskuld uppgår till 528,3 
mkr vilket är en ökning med 21,6 mkr sedan 
årsskiftet. Av kommunens låneskuld utgör 
108,3 mkr anslutningsavgifter och 420 mkr 
lån från banker och Kommuninvest. Kon-
cernens låneskuld uppgår till 833,3 mkr. 
Kommunens soliditet ökar från 35,6 pro-
cent till 37,0 procent. Inkluderande samtliga 
pensionsåtaganden uppgår kommunens soli-
ditet till 12,5 procent. Koncernens soliditet 
uppgår till 10,7 procent. 

Framåtblick
Tanums kommun har redovisat positiva 
resultat varje år sedan 2000. Bokslutsprog-
nosen för 2016 indikerar att nämnderna be- 
höver vidta åtgärder för att kommunen ska 
redovisa överskott och uppnå det balans-
kravet och det ekonomiska målet som 
kommunfullmäktige fastställt. Inför 2017 
krävs effektiviseringar på cirka tio mkr om 
det ekonomiska målet ska kunna uppnås. På 
några års sikt kommer bland annat demo-
grafiska förändringar ställa krav på ett 
fortsatt effektiviseringsarbete om en god 
ekonomi ska kunna upprätthållas. De eko-
nomiska och verksamhetsmässiga effekter-
na av invandring och flyktingmottagning 
är svårbedömda. Investeringsverksamheten 

har legat på hög nivå de senaste åren. Enligt 
kommunens investeringsplaner ser det ut 
som att investeringarna även de komman-
de åren kommer att ligga kvar på en hög 
nivå. Det är viktigt att investeringarna kan 
egenfinansieras om inte kommunens upp-
låning ska öka.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen  

1604 1504
Intäkter 8 884 8 407
Kostnader -26 292 -23 979
Verksamhetsresultat -17 408 -15 572
Kommunbidrag 15 362 14 867
Resultat -2 046 -705
Balanserat resultat     
15-12-31

 
2 264

Kommunstyrelsens löpande verksamhet be- 
drivs i princip inom av kommunfullmäkti-
ge tilldelad budget. Kommunstyrelsen har 
i bokslut 2015 ett balanserat överskott på       
2 300 tkr. Överskottet avser öronmärkta 
projektanslag för utbyggnad av bredband, 
arbete med översiktsplan samt bidrag till 
Skräddö rastplats. Merparten av projekt-
anslagen beräknas att betalas ut under 2016.  
Kommunledningen beräknas göra ett un- 
derskott på 300 tkr mot budget. Serviceen- 
heterna och Räddningstjänsten beräknas 
göra överskott mot budget. Kommunstyrel-
sens resultat beräknas till -2 400 tkr per den 
31 december 2016.

Arbete pågår med att ta fram en ny över-
siktsplan för Tanums kommun. Förutom 
översiktsplanen pågår arbete med ett 60-tal 
olika detaljplaner. Planer som skapar möj-
lighet till nya bostäder och verksamhets-
mark prioriteras. 

I Svenskt Näringslivs mätning av nä- 
ringslivsklimatet får Tanum ett något sämre 
värde än vid förra mätningen. I Sveriges 
Kommuner och Landstings senaste mät- 
ning av hur företagen uppfattar myndighets- 
utövningen i kommunerna får Tanum ett 
förbättrat betyg för alla områden utom 
bygglovsverksamhet. I början av maj anord-
nades en företagarträff i samband med Nor- 
diska Mästerskapet i Ostronöppning.

Telia erbjuder nu fiberanslutning till fas- 
tigheter i Grebbestad, Fjällbacka och Ta- 
numshede. Tillsammans med den bredbands- 
utbyggnad som gjorts genom fiberfören-
ingar kommer hela Tanums kommun att 
ha möjlighet till bredbandsanslutning via 
fiber.

En handlingsplan för flyktingmottag- 
ning och integration har framtagits. Hand-
lingsplanen fokuserar på integrationsarbe-
tet. Antalet mottagna flyktingar har mins-
kat kraftigt under början av året. 

Ett förslag till servicepolicy har tagits 
fram, policyn kommer att behandlas av 
kommunstyrelsen i juni.

I det personalstrategiska arbetet prioriteras 
frågor kring ledarskap och hälsa. 

Löneöversynen för 2016 är slutförd, ny 
lön betalades i april för alla utom Kom-
munals avtalsområde på grund av att nytt 
centralt löneavtal för Kommunal tecknades 
senare än för övriga fackliga organisatio-
ner. Utfallet av löneöversynen ryms inom 
budgeterat utrymme på 3,3 procent. I kva-
litetsmätningen Kvalitet i korthet får kom-
munen bra betyg inom kommunens prio-
riterade verksamhetsområden skola och 
omsorg, dock är kostnadsnivån fortsatt 
hög. Räddningstjänsten har under årets 
första fyra månader haft 132 utryckning-
ar vilket är 22 fler än under samma period 
förra året. Det är framförallt antalet trafik-
olyckor och automatlarm som ökat.

Tekniska nämnden  
1604 1504

Intäkter 54 543 53 276
Kostnader -61 571 -58 953
Verksamhetsresultat -7 028 -5 677
Kommunbidrag 9 410 8 639
Resultat 2 382 2 962
Balanserat resultat     
15-12-31

 
9 234

Tekniska nämndens skattefinansierade verk- 
samheter redovisar ett resultat som är 677 
tkr sämre än budget. Både intäkter (900 tkr) 
och kostnader (1 500 tkr) är högre än bud-
geterat för perioden inom de skattefinansie- 
rade verksamheterna. Intäktsavvikelsen be- 
ror på högre hyres- och arrendeintäkter.  
Kostnadsavvikelsen beror på snöröjningen 
samt energi- och rivningskostnader för fas-
tighet.

VA-verksamheten redovisar ett resultat 
som är drygt 900 tkr bättre än budget. En 
orsak till det är bland annat att material- och 
kapitalkostnader är 700 tkr lägre än budget. 
Materialkostnaderna kommer dock sanno-
likt att öka under året. Brukningsintäkterna 
följer budget.

Inom VA-verksamheten har intäkterna 
ökat, vilket beror på höjning av taxan som 
genomfördes januari 2016 och fler abon-
nenter. Kapitalkostnaderna har ökat med 
nästan 1 000 tkr. Reparation och underhåll 
av maskiner har även ökat med cirka 400 tkr.

Tanums kommun äger tillsammans med 
Rambo AB och Tanums Bostäder AB ett 
vindkraftverk där kommunens andel är 63 
procent. Under årets första fyra månader 
producerade verket 2 126 MWh. Det har 
varit ovanligt lite vind under perioden vil- 
ket gjort att verket producerat cirka 28 pro- 
cent mindre än budgeterat. Januari månad 
var normal medan de övriga tre månader- 
na gav en låg produktion av el. Tillgäng-
ligheten, det vill säga tiden utan driftsav-
brott var cirka 98 procent. Elpriset var 
cirka 36 öre per KWh mot budgeterat 37 öre. 
Kommunens intäkt för perioden inklusive 



elskattebefrielse (29 öre per KWh) är 919 
tkr vilket ger ett positivt resultat på 213 tkr.

Det har märkts en ökad efterfrågan på 
tomterna på Vinbäck i Tanumshede det 
senaste året. Projektering och upphandling 
av ytterligare en gata inom området har nu 
skett. Arbetet fortgår med att ta fram en 
vägplan som medger utbyggnad av gång- 
och cykelväg mellan Grebbestad camping 
och Vadskärspiren. Denna del kallas 
Grebbestad strand. Diskussion har förts med 
länsstyrelsen eftersom området har besvär-
lig geoteknik. Förslag på förstärknings-
åtgärder har tagits fram. Trafikverket är 
ansvarigt för projektet men en samfinansie-
ring sker med kommunen. 

Fastighetsavdelningens underhållsplan 
för åren 2016-2025 färdigställdes under 
mars månad och totalt har 61 300 kvm in- 
venterats. För att möta underhållsplanens 
behov av fastighetsförbättrande åtgärder 
2016, har tekniska nämnden beslutat att 
avsätta 3 500 tkr kronor ur tekniska nämn-
dens överskott. 

Under april månad anordnades en lyckad 
strandstädardag på Tjurpannan med över 
80 deltagare. Projekteringen av ny lekplats 
på Rörvik fortsätter och planerad start för 
byggnation är hösten 2016. Arbetet med 
mountainbikeleden i Tanumshede pågår.

Ett antal större investeringsprojekt 
pågår inom förvaltningen.

För VA-verksamheten prognostiseras ett 
överskott på 5 768 tkr vilket är enligt bud-
get och kommer att avsättas till resultat-
fond. För övrig verksamhet prognostiseras 
ett överskott på 253 tkr.

Miljö- och byggnadsnämnden 
 1604 1504
Intäkter 6 477 5 378
Kostnader -8 506 -7 812
Verksamhetsresultat -2 029 -2 434
Kommunbidrag 2 273 1 626
Resultat 244 -808
Balanserat resultat     
15-12-31

 
494

Fysisk planering har fortsatt arbetet med 
detaljplaner där miljö- och byggnadsnäm- 
nden under den första delen av året har god- 
känt två planförslag för samråd i Tanums-
hede och i Grebbestad. En genomlysning 
av planprocessen har startats. Arbetet leds 
av extern konsult men kommer att involve-
ra samtliga medarbetare på planavdelning-
en samt interna och externa aktörer som 
deltar i planprocessen.

Under början av året har miljöavdel-
ningen arbetat med bland annat hälso-
skyddstillsyn på asylboenden och förskolor, 
miljötillsyn på fordonstvättar och gransk-
ning av köldmedierapporter. Arbetet med 
inventering av norra Tanumskusten, ett 
stort område med ca 480 berörda fastighe-
ter, håller på att startas upp. 

Livsmedelskontrollen har under januari– 
april inriktats på ordinarie besök på året-
runt verksamheter, samt uppföljningar på de 
verksamheter som haft allvarliga brister. 
Miljöavdelningen deltar i Livsmedelsverkets 
projekt med riktad provtagning avseende 
listeria och prover har tagits ut för analys.

Handläggningstiden inom bygglovsverk-
samheten ligger betydligt under nyckeltalet 
på 8 veckor. Inströmningen av bygglovs-
ärenden är fortsatt hög.

Förvaltningen redovisar ett resultat 
som är bättre än budget. Både intäkter och 
kostnader är lägre än budget. Bemanningen 
har varit lägre vilket påverkar både intäk-
ter och kostnader. Kalkning genomförs på 
hösten och intäkter och kostnader infaller 
när kalkningen utförs. 

Både intäkter och kostnader har ökat 
jämfört med samma period förra året. Ök- 
ningen beror på utökad bemanning inom 
plan, bygg och livsmedel. 

Prognos är ett underskott på 1 145 tkr 
varav 360 tkr är avsatt från nämndens acku-
mulerade överskott.

Barn- och utbildningsnämnden 
 1604 1504
Intäkter 16 185 10 051
Kostnader -110 932 -104 460
Verksamhetsresultat -94 747 -94 409
Kommunbidrag 98 487 91 272
Resultat 3 740 -3 137
Balanserat resultat 
15-12-31

  
5 806

Bruttokostnaderna ökar med 6 472 tkr mel-
lan åren. Nettokostnaden ökar med 338 tkr. 
Den höga kostnadsutvecklingen orsakas av 
personalförstärkningar genom ökade stats-
bidrag och bidrag från Migrationsverket för  
asylbarn. Verksamheterna kommer under 
året att anpassa tjänster och scheman till de 
ekonomiska ramarna inklusive beräknade 
intäkter.  

Barn- och utbildningsnämnden progno- 
stiserar ett underskott på 563 tkr. Det 
balanserade resultatet uppgår således till  
5 243 tkr vid årets slut. I denna prognos lig-
ger ett prestationsanslagstilllskott på totalt 
2 520 tkr. Den största ökningen av volymen 
redovisas inom verksamheterna förskola och 
gymnasie vilket bland annat orsakas av 
ökad inflyttning. För barn i ålder 1 till 5 
motsvarar ökningen 17 barn under perio-
den september 2015 till mars 2016. 5 elever 
för 6 till 15 åringar och 4 elever för 16 till 
18 åringar. Inom fritidshemsverksamheten 
ökar andelen barn samtidigt som den ge- 
nomsnittliga placeringstiden är högre än 
motsvarande period 2015.

 
De verksamheter som redovisar de största 
budgetavvikelserna är kultur och fritid med 
-960 tkr, särskolan med -655 tkr, gymna-
sieskolan med -450 tkr och barnomsorgen 

med -225 tkr. Grundskolan prognostiserar 
ett överskott på 425 tkr, vuxenutbildning 
med 530 tkr och centrala administrationen 
med 650 tkr.

Särskolans underskott beror på köp av 
utbildningsplatser utanför kommunen som 
har blivit dyrare och fler under läsåret.

Kultur och fritids underskott orsakas 
dels av ej finansierade kostnadsökningar 
för drift av Sparvallen med 320 tkr, dels 
kostnadshöjning i samband med nyrekry- 
teringar. För verksamheten föreslås en ram- 
förstärkning om 250 tkr finansierat ur 
nämndens ej fördelade budgetutrymme.

Barnomsorgens underskott på 225 tkr 
härleds till köp av utbildningsplatser utan-
för kommunen. Antalet barn är fler än i 
budgetförutsättningarna.

För hösten ökar antalet utlagda tjänster 
i grundskolan med 3,5 procent jämfört med 
vårterminen. Ökningen orsakas av insatser 
för asylelever. Ett överskott redovisas då 
antalet tjänster under våren är något lägre 
än förutsättningarna. För våren har verk-
samheten lagt ut det antal tjänster inom 
lågstadiet som det riktade statsbidraget för-
utsätter. 

Det ska understrykas att prognosen i 
denna delårsuppföljning är ytterst osäker 
då den baseras på det antal flyktingbarn 
som finns i verksamheten just nu. Detta 
kan ändras dramatisk och snabbt.

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett 
litet underskott men kommer under året 
att försöka nå en ekonomi i balans. Antal 
deltagare har minskat från 32 till 21 vil-
ket har beskrivits i framtagen verksamhets-
plan för 2016. Behoven av flera deltagar-
platser är dock fortsatt stora men ryms inte 
inom ram. För verksamheten föreslås en 
ramförstärkning om 250 tkr finansierat ur 
nämndens ej fördelade budgetutrymme. En 
ytterligare höjning av kommunens ambi-
tionsnivå får bli en fråga i budget 2017.

Omsorgsnämnden  
 1604 1504
Intäkter 67 524 45 419
Kostnader -151 110 -129 426
Verksamhetsresultat -83 586 -84 007
Kommunbidrag 92 663 89 256
Resultat 9 077 5 249
Balanserat resultat     
15-12-31

 
2 042

I jämförelse med samma period föregående 
år har omsorgsnämndens bruttokostnader 
ökat med 21 684 tkr, 17 procent och intäk-
terna ökat med 22 105 tkr, 49 procent. För-
ändringarna beror till stor del på utökning-
en inom flyktingverksamheten.

 
Funktionshinder, individ- och familjeom- 
sorg samt äldreomsorg prognostiserar 
underskott vid årets slut. Underskottet inom 
funktionshinderverksamheten beror på köp 



av plats inom psykiatri och LSS, samt öka- 
de personalkostnader på korttidsboendet 
och gruppboendena. Försörjningsstöd och 
placeringskostnader inom individ- och 
familjeomsorg medför fortsatt underskott. 
I övrigt visar hemtjänst inom äldreomsorg 
avvikelser mot budget till följd av ökad 
volym.

Nämndens sammanlagda underskott 
beräknas till 4 150 tkr. Inkluderat i progno-
sen är de beslutade insatser som omsorgs-
nämnden har äskat i kompletteringsbudget. 
Effektiviseringsåtgärder pågår inom hem-
tjänst för att nå ökad brukartid med bud-
get i balans.

Tillströmningen av ensamkommande 
barn ökade under senhösten 2015. Som en 
följd av detta har omsorgsnämnden tecknat 
ett avtal med Migrationsverket om att till-
handahålla 80 platser. Ett tillfälligt boende 
har stängts och två permanenta boenden 
har öppnats. Totalt är fyra boenden i drift 
och ett femte beräknas starta vid halvårs-
skiftet i södra kommundelen. En ny anvis-
ningslag trädde i kraft första mars. Lagen 
innebär att det är obligatoriskt för kommu-
nerna att ta emot flyktingar med uppehålls-
tillstånd, lagen omfattar vuxna och barn-
familjer. Det kommuntal om mottagande 
som fastställts för Tanums kommun ligger 
i paritet med kommunens tidigare avtal om 
mottagande. 

Omvårdnadsbehoven inom funktions-
hinderverksamheten fortsätter att bli allt 
mer omfattande för allt fler individer. Mål- 
gruppen med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar och samsjuklighet ökar och 
ställer krav på specialistkompetens i arbets-
metoder, i bemötande och i utformandet av 
de insatser och stöd som ges. 

Behovet av boende för barn är för när-
varande två till tre platser. Då kommunen 
inte har någon bostad med särskild service 
för barn pågår förberedelser för att starta 
ett boende. Behovet tillgodoses i dagsläget 
genom köp av plats i annan kommun samt 
inom korttidsverksamheten. En beviljad 
insats om bostad med särskild service för 
vuxna har verkställts genom köp av plats 
i annan kommun. Där överstiger dygns-
kostnaden vida sedvanliga dygnskostnader 
på grund av de omfattande omvårdnads-
behoven. 

Enligt omsorgsnämndens uppdrag på-
går förändringsarbetet inom hemtjänsten 
enligt fastlagd handlingsplan efter 2015 års 
genomlysning. Det nya planerings- och re-
gistreringsverktyget TES samt nyckelfria 
lås har implementerats i ordinärt boende 
under våren. Byte av trygghetslarm har skett 
på Hedegårdens särskilda boende. 

Antalet uppdrag i samverkande sjukvård 
har minskat jämfört med samma tertial förra 
året på grund av en organisatorisk föränd- 
ring. Statliga stimulansmedel för ökad be-
manning inom äldreomsorg har möjliggjort 

att även kommunrehabiliteringen har kun-
nat utökats med en sjukgymnasttjänst. 

Antalet portioner inom matdistribution 
har ökat i jämförelse med samma period 
förgående år med nästan 1 500 portioner. 
Av livsmedelsinköpen inom kostenheten är 
cirka 55 procent ekologiska livsmedel till 
och med april månad.

Serviceutbudet har inte utökats inom 
äldreomsorgen under första tertialet.

Socialstyrelsen har genomfört en total 
brukarundersökning inom särskilt samt 
ordinärt boende inom äldreomsorgen, re-
sultatet presenteras under hösten.

Tanums Bostäder AB  
1604 1504

Intäkter 15 281 14 593
Kostnader -9 419 -9 027
Avskrivningar -2 358 -2 037
Verksamhetsresultat 3 503 3 529
Finansnetto -2 904 -3 023
Resultat 599 506

Tanums Bostäder AB redovisar ett resultat 
uppgående till 599 tkr för årets fyra första 
månader. Resultatet inkluderar försäljning 
av den sista fastigheten på Håkebacken i 
Fjällbacka.  Per den 31 december beräknas 
Tanums Bostäders resultat, i enlighet med 
budget, uppgå till 500 tkr. Uthyrningsnivån 
är fortsatt mycket god. Under perioden 
januari till april, har endast någon enstaka 
lägenhet varit outhyrd. Investeringarna har 
uppgått till 13 800 tkr och fördelar sig i 
princip på tre stora projekt; renoveringen av 
lägenheter på Bergsvägen samt Hedeskogs-
vägen, båda i Tanumshede samt köp av mark- 
område i Grebbestad. Byggnationen av 30 
nya lägenheter på Bergsvägen, kommer att 
påbörjas under maj och beräknas vara klara 
för inflyttning under våren 2017. Tre laga- 
kraftvunna detaljplaner ger Tanums Bostä- 
der möjlighet att bygga ytterligare ett 100- 
tal nya lägenheter i Grebbestad. Detaljplane- 
arbetet pågår alltjämt för områdena Kyrkonäs, 
Backane och Ryland, samtliga i Tanumshede. 

Tanums Hamnar AB   
1604 1504

Intäkter 3 341 3 385
Kostnader -3 058 -3 182
Avskrivningar -336 -335
Verksamhetsresultat -53 -131
Finansnetto 0 -2
Resultat -53 -133

Tanums Hamnar AB (THAB) redovisar 
ett resultat på -53 tkr för årets första fyra 
månader, vilket är 79 tkr bättre än mot-
svarande period föregående år. Två större 
ramavtalsupphandlingar har färdigställts 
och kontrakt har skrivits för inköp av flyt-
bryggor samt renovering av pålade bryggor 
samt kajer.
 

Detta har inneburit att man kunnat på-
börja renoveringen av bryggan vid färjeläget 
 på Hamburgö och beställt två nya flyt-
bryggor till Grebbestad.

Under april månad har Tanums Hamnar 
också startat upp renovering av toaletter 
och duschutrymme i Havstenssund.

Sedvanligt underhåll har skett i ham-
narna vilket innebär att vaktmästare bland 
annat bytt ut ett antal slitna båtbommar.  

Per den 31 december beräknas Tanums 
Hamnar AB:s resultat uppgå till ca 455 tkr, 
vilket är enligt budget.
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