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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-10-28 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-04 

Datum då anslaget tas ned 2019-11-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 

  

Underskrift  

 Sofia Reimbert 

  
 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid Matsalen i Tanumskolan, kl 18.30–20.00 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef, kommunstyrelsen 

Reimbert, Sofia, Sekreterare 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet den 4 november klockan 15.00 

Paragrafer 108–122 

  

Sekreterare  

 Sofia Reimbert 

  

Ordförande  

 Ann-Marie Olofsson 

  

Justerare  

 Birgitta Nilsson Birgit Ekholm 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutande ledamöter Ann-Marie Olofsson, Ordförande (C) 

Claes G Hansson, Vice ordförande (M) 

Ronny Larsson, Andre vice ordförande (S) 

Liselotte Fröjd (M) 

Hans Schub (M) 

Lennart Larson (M) 

Alf Johansson (M) 

Birgitta Nilsson (M) 

Agne Andrésen (M) 

Lisbeth Hansson (M) 

Kristina Frigert (M) 

Rosita Jansson (M) 

Karolina Aronsson Tisell (C) 

Håkan Elg (C) 

Roger Wallentin (C) 

Kajsa Mattsson (C) 

Jan Olsson (L) 

Linnea Hedemyr-Litmanen (L) 

Oskar Josefsson (S) 

Ida Jakobsson (S) 

Roger Friberg (S) 

Gunilla Palm (S) 

Ann-Christin Antonsson (S) 

Ramona Cully (S) 

Gunilla Eitrem (V) 

Michael Halvarsson (MP) 

Kristina Borg (SD) 

Lars-Erik Borg (SD) 

Rolf Trohne (SD) 

Christian Askros (SD) 

Ingrid Klingspor (M), tjänstgörande ersättare 

Lars-Erik Johansson (M), tjänstgörande ersättare 

Peter Adlersson (C), tjänstgörande ersättare 

Kerstin Fransson (C), tjänstgörande ersättare 

Christian Mattsson (L), tjänstgörande ersättare 

Anna-Lena Karlsson (KD), tjänstgörande ersättare 

Birgit Ekholm (S), tjänstgörande ersättare 

Glenn Sandsten (S), tjänstgörande ersättare 

Fredrik Forsström (V), tjänstgörande ersättare 
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KF § 108  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 

Birgit Ekholm (S) och Birgitta Nilsson (M) valdes att justera protokollet.  
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KF § 109 KS 2019/0604-351 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg till Tanums 
shoppingcenter via Storemyrsvägen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att på ett enkelt sätt ordna en gång- och cykelväg 

till Tanums Shoppingcenter via Storemyrsvägen har lämnats in till 

kommunen. 

 

 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att förslaget överlämnas till 

tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterad den 3 september 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2019 

Yrkanden 

Yttrande 

Förslagsställaren yttrar sig och utvecklar sitt förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och 

beslut 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Tekniska nämnden  



 

 Tanums kommun Protokoll 6 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-10-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 110 KS 2019/0611-313 

Interpellation och svar på interpellation gällande motiv 
till beslutet om planbesked för Tanum Kuseröd 1:111, 
1:112, 1:12 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Halvarsson (MP) skickade den 9 september 2019 in en 

interpellation om motiv till planbesked för Tanum Kuseröd 1:111. 1:112 och 

1:12 ställd till kommunalrådet. 

  

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning framgår, bland annat, att ett svar 

på en interpellation ska vara skriftligt. Vidare står det i arbetsordningen att 

en interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 

närmast efter det då interpellationen ställdes. 

 

 

Interpellationen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 

september 2019. 

Beslutsunderlag 

Interpellation med bilaga  

Tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2019 

Svar på interpellation 

Yrkanden 

Yttrande 

Michael Halvarsson (MP) yttrar sig och utvecklar sin interpellation. 

Ronny Larsson (S) yttrar sig. 

Liselotte Fröjd (M) yttrar sig och svarar på interpellationen. 

Hans Schub (M) yttrar sig. 

Roger Wallentin (C) yttrar sig. 

Jan Olsson (L) yttrar sig. 

Roger Friberg (S) yttrar sig. 

  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att tacka för interpellationen och svar på interpellationen  
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KF § 111 KS 2019/0637-351 

Fråga och svar till/från tekniska nämndens ordförande 
om underhåll av gångvägar 

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Palm (S), har lämnat in en fråga till tekniska nämndens ordförande 

om plan för underhåll och röjning av gångvägar. 

  

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning framgår det bland annat att 

frågan bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställt och att 

svaret på frågan inte behöver vara skriftligt.  

  

Enligt kommunallagen framgår att endast den som ställer frågan och den 

som svarar får delta i överläggningen. 

Beslutsunderlag 

Fråga inkommen den 24 september 2019 

Tjänsteskrivelse daterad  

Yrkanden 

Yttrande 

Gunilla Palm (S) utvecklar sin fråga och tackar för svaret 

Alf Johansson (M) tackar för frågan och svarar på den. 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att tacka för fråga och svar  
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KF § 112 KS 2019/0408-903 

Delårsbokslut augusti 2019  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen beräknas göra ett resultat på 5,4 mkr vilket är 4,3 mkr sämre än 

budget. Nämnderna beräknas överskrida budgeten med 9,0 mkr samtidigt 

som finansverksamheten prognostiserar ett överskott på 4,7 mkr. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2019 

Delårsrapport för Tanums kommun per den 31 augusti 2019 

kommunstyrelsen protokoll den 9 oktober, § 223 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 

Yrkanden 

Oskar Josefsson (S) yttrar sig. 

Liselotte Fröjd (M) yttrar sig. 

Ronny Larsson (S) yttrar sig. 

Roger Wallentin (C) yttrar sig. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att uppmana nämnderna att vidta åtgärder för att hålla budget 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Akten  



Delårsrapport augusti 2019



Bild på omslaget: Tanumskolan

Foto: ???



Omslag:
På skolstartsdagen den 19 augusti 2019 invigdes 
den nya skolbyggnaden vid Tanumskolan, som nu har 
plats för 325 elever från förskoleklass till och med 
sexan. Nya skoldelen är drygt 1 800 kvadratmeter, 
fördelade på två plan förbundna med trappa och hiss. 
Här finns elva klassrum och tolv grupprum. Lokalerna 
präglas av generösa ljusinsläpp och har en utform-
ning med mycket trä. Denna skoldel är skofri, för att 
minska städbehov och buller men också för att skona 
trägolven. Solceller på taket ger el motsvarande 
husets grundförbrukning. Färgsättning är i ljusa kulö-
rer invändigt, träfasaderna är målade i rött och ockra
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OMVÄRLD

SAMHÄLLSEKONOMI
Utsikterna för den internationella ekonomin har försvagats 
under 2019. Den globala tillväxten minskar under 2019 och 
2020. Inte minst utvecklingen i Europa och Kina ser ut att 
bli svag Flera politiska risker såsom handelskonflikter, Brexit 
och spänningar i mellanöstern kan förvärra läget. 

Den svenska konjunkturen har försvagats under 2019. 
BNP-tillväxten bedöms falla till 1,4 procent per år 2019 och 
2020. Den långa perioden av ökad sysselsättning ser ut att 
upphöra. Den svenska valutan är i nuläget rekordsvag, och 
är på sin svagaste nivå sedan 2009.

Både internationella och svenska räntor har fallit under 
2019.

KOMMUNSEKTORN
Kommunernas resultat för 2018 uppgick till 14 miljarder 
kronor. Det är strax över två procent, tumregeln för god 
ekonomisk hushållning i sektorn, men tio miljarder sämre 
än 2017. Även om resultatet sammantaget är relativt starkt 
är variationen mellan kommunerna stor. År 2018 hade 69 
kommuner ett negativt resultat, jämfört med 19 kommuner 
2017. I bokslut 2019 beräknas 110 redovisa negativa resultat.

Kommunernas investeringar år 2018 uppgick till 72 mil-
jarder kronor, en ökning med 14 procent jämfört med 2017. 
Ökningen 2017 var 20 procent det vill säga två år med stora 
ökningar. År 2010 var investeringarnas andel av skatter och 
bidrag 8,6 procent, år 2018 hade andelen ökat till 12,8 pro-
cent. De kommande åren väntas investeringarna fortsätta att 
öka.

En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–2022, i kombi-
nation med fortsatt stora behovsökningar till följd av demo-
grafiska förändringar väntas leda till allt sämre resultat för 
kommunsektorn om inte intäktsförstärkningar eller effekti-
viseringar genomförs.

De två största utmaningarna för kommuner och landsting 
de kommande åren är att kunna rekrytera personal och att 
klara finansieringen av verksamheten. Välfärden har stora 
investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 
1940-talet gör att andelen äldre i befolkningen nu ökar. 
Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom ande-
len barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stor del under 
1960–1980-talen och står nu inför betydande restaurerings- 
och nybyggnationsbehov.

För att klara framtidens utmaningar behöver utnyttjande 
av teknikens möjligheter fortsätta. Många tjänster inom väl-
färdsverksamheterna och processer inom de flesta yrken, kan 
göras bättre och mer kostnadseffektiva genom att använda 
digitaliseringens möjligheter.

ARBETSMARKNAD
Arbetsmarknadssituationen i Tanum har de senaste åren varit 
bättre än i riket och Västra Götalandsregionen. Arbetslös-
heten i Tanum har under 2019 legat kvar på en nivå som är 
under riksgenomsnittet. I augusti 2019 uppgick arbetslöshe-
ten i Tanum till 4,4 procent. Även ungdomsarbetslösheten 
är lägre än genomsnittligt för riket och länet och uppgick i 
augusti 2019 till 3,6 procent. 

BEFOLKNING
Tanums befolkning har ökat med 570 personer den senaste 
femårsperioden och uppgick den 31 december 2018 till 12 873 
invånare. Befolkningsökningen förklaras helt av inflyttnings-
överskott. Kommunen har haft födelseunderskott varje 
år sedan början på 1990-talet. Under första halvåret 2019 
minskade befolkningen med 15 personer vilket innebar att 
Tanums invånarantal uppgick till 12 858 personer per den 30 
juni 2019. Minskningen första halvåret 2019 berodde på ett 
ovanligt stort födelseunderskott.

PERSONAL
Kommunens personalstrategi syftar ytterst till att skapa för-
utsättningar för att kunna rekrytera, behålla, utveckla och 
be löna kompetent personal. Detta krävs för att kunna till-
go do se kommuninvånarnas krav på kommunala tjänster och 
service av god kvalitet. Det personalstrategiska arbetet kräver 
aktiva insatser inom områdena kompetensförsörjning, löne-
politik, arbetsmiljö, ledarskap och organisation.

I det personalstrategiska arbetet prioriteras frågor kring 
kompetensförsörjning, heltidsfrågan samt ledarskap och 
hälsa. En kompetens-försörjningsstrategi fastställdes under 
2018. Arbete med att ta fram handlingsplaner utifrån stra-
tegin pågår. Att öka andelen heltidstjänster är prioriterat i 
arbetet med kompetensförsörjning. Ett nytt kollektivavtal 
har tecknats för deltidsbrandmännen.

Under de åtta första månaderna 2019 uppgick sjukfrånva-
ron till 5,8 procent vilket är en minskning med 0,2 procenten-
heter (fyra procent) jämfört med perioden januari–juni 2018. 
Omsorgsförvaltningen har lägre sjukfrånvaro 2019 än 2018, 
kommunstyrelsens och barn- och utbildnings-förvaltningens 
sjukfrånvaro är oförändrad medan övriga förvaltningar har 
högre sjukfrånvaro 2019 än 2018. Tanums kommun har en 
relativt låg sjukfrånvaro jämfört andra kommuner.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
I kommunallagen anges att för den kommunala verksam-
heten 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 kost-
nadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

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. 

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 skatteintäk-
ter och statsbidrag före intäkter från realisationsvinster vid 
fastighetsförsäljningar. En sådan nivå innebär också en vär-
desäkring av det egna kapitalet.

Måluppfyllelse
Det prognostiserade resultatet för 2019 uppgår till 5,4 mkr. 
Justerat för realisationsvinster uppgår resultatet till 3,2 mkr. 
Resultatet i bokslut 2018 uppgick till 6,9 mkr. Det genom-
snittliga resultatet för perioden 2010–2019 beräknas uppgå 
till 1,8 procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket inne-
bär att kommunen inte uppfyller målet för god ekonomisk 
hushållning avseende det finansiella perspektivet.

VERKSAMHET
Prioriterade verksamhetsmål
Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om ett antal prio-
riterade verksamhetsmål. De prioriterade målen beskriver 
vad kommunens olika verksamheter ska uppnå och ska ses 
som den samlade övergripande målsättningen för kommu-
nen som helhet. För varje prioriterat verksamhetsmål finns 
en eller flera indikatorer som används för att 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 hus-
hållning ska vara uppnått ska minst hälften av målen för de 
prioriterade verksamhetsområdena vara uppnådda.

BOENDE
Målsättning
Det ska byggas 300 bostäder under mandatperioden. Det ska 
finnas villatomter till försäljning i kommunens större samhäl-
len. Kommunala villatomter ska säljas till marknadsmässiga 
priser.

Måluppfyllelse
Under perioden 2015–2018 färdigställdes 457 nya bostäder. 
Nybyggnationen av bostäder har varit stor även under 2019.

Det finns för närvarande tomter till försäljning i alla större 
samhällen i kommunen. De kommunala tomterna säljs till 
marknadsmässiga priser. Bedömningen är att samtliga målsätt-
ningar inom området ”Boende” kommer att uppnås.

NÄRINGSLIV
Målsättning

Kommunen ska skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen 
genom att förbättra företagsklimatet och utveckla myndig-
hetsutövningen utifrån företagarnas behov. Tanum ska under 
mandatperioden 2019–2022 nå placering bland de 100 bästa i 
Svenskt Näringslivs ranking. Det genomsnittliga resultatet för 
de tre senaste åren för det sammanfattande nöjdkundindexet 
(NKI) i SKL:s insiktsmätning ska vara minst 70.

Måluppfyllelse
Tanum tillhör en av de kommuner i Sverige där det finns 
flest företag per 1 000 invånare. Totalt finns det cirka 2 400 
företag i kommunen. Varje år startas det cirka 100 nya före-
tag i Tanum vilket gör Tanum till en av de kommuner i länet 
där det skapas flest nya företag.

Tanums kommun har sedan 2013 klättrat från plats 263 till 
plats 110 i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet 
i Sveriges kommuner. I Svensk Näringslivs ranking för 2018 
av företagsklimatet klättrade Tanum 33 placeringar. 

I SKL insiktsmätning 2018 ökade Tanum nöjdkundindex 
med tolv enheter och ligger i mätningen på 75 enheter. En ny 
mätning för 2019 kommer att presenteras i början av 2020.

Bedömningen är att kommunen i bokslutet kommer att nå 
målet för området ”Näringsliv”.

INFRASTRUKTUR
Målsättning

Minst 90 procent av hushållen i Tanum ska ha möjlighet 
till bredbandsanslutning. Infrastrukturen i kustsamhällena 
ska förbättras.

Måluppfyllelse
Telia erbjuder nu fiberanslutning till fastigheter i Grebbestad, 
Fjällbacka och Tanumshede. Tillsammans med den bred-
bandsutbyggnad som gjorts genom fiberföreningar har hela 
Tanums kommun möjlighet till bredbandsanslutning via 
fiber. I slutet av 2018 hade 98 procent av Tanums hushåll 
möjlighet att få en bredbandsanslutning med en kapacitet av 
minst 100 Mbit per sekun.

Tillsammans med Trafikverket arbetar Tanums kom-
mun med åtgärder för förbättringar av trafiksituationen i 
Grebbestad. Utbyggnad av gång- och cykelvägar sker bland 
annat i Grebbestad. Byggnation av en ny gång- och cykelväg 
mellan Slottet och Hamburgsund har påbörjats.

Bedömningen är att målen för ”Infrastruktur” kommer 
att uppnås.
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FYSISK PLANERING
Målsättning
Kommunen ska ha en god planeringsberedskap som möjlig-
gör en långsiktig hållbar utveckling i hela kommunen och 
som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och 
en levande landsbygd.
Indikatorer:
• Minst sju detaljplaner ska i genomsnitt antas per år sett 

över en treårsperiod
• Antagna detaljplaner under året ska minst möjliggöra 75 

bostäder
• 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 verksam-
hetsmark prioriteras. Under 2019 beräknas att fyra nya detalj-
planer kommer att antas. Under perioden 2017–2018 antogs 
sammanlagt elva nya detaljplaner. 

Under 2019 beräknas cirka 70 nya bostäder möjliggö-
ras genom antagande av nya detaljplaner. Detaljplanering 
pågår för framtagande av verksamhetsmark i Tanumshede, 
Fjällbacka, Grebbestad och Hamburgsund. För närvarande 
finns endast säljbar verksamhetsmark i Tanumshede.

Målet för ”Fysisk planering” beräknas inte att kunna uppnås.

SERVICE
Målsättning
Tillgänglighet och service i alla kontakter ska ständigt för-
bättras. Genom att aktivt kommunicera med invånare och 
intressenter ska kommunen underlätta och påskynda ären-
dehanteringen.
Indikatorer:
• Tillgänglighet per telefoni ska uppgå till minst 80 procent
• Andelen inkommande e-post som besvaras inom ett dygn 

ska uppgå till minst 95 procent
• Sammanvägt index i SKL:s Insiktsmätning (genomsnitt de 

tre senaste åren) ska vara minst 70

Måluppfyllelse
I de senaste mätningarna av tillgänglighet för telefoni och 
e-post ligger resultaten över de angivna målen. I SKL insikts-
mätning 2018 ökade Tanum nöjdkundindex med tolv enhe-
ter och ligger i mätningen på 75 enheter. En ny mätning för 
2019 kommer att presenteras i början av 2020.

Målen för området ”Service” bedöms kunna uppnås.

UTBILDNING
Målsättning
Verksamheten ska fokusera på kunskap, trygghet, trivsel och 
respekt. Alla barn och elever ska bli behöriga till nästa nivå.
Indikatorer:
• Andelen av de elever i åk 3 som deltagit i alla delprov 

(Nationella prov) och som klarat alla delprov för ämnes-
provet i svenska och svenska som andraspråk ska vara 

lägst 75 procent som ett genomsnitt de senaste tre åren
• Andelen av de elever i åk 3 som deltagit i alla delprov 

(Nationella prov) och som klarat alla delprov för ämnes-
provet i matematik ska vara lägst 75 procent som ett 
genomsnitt de senaste tre åren

• Andelen elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven (A-E) 
i alla ämnen ska vara lägst 80 som ett genomsnitt de tre 
senaste åren

• Andelen elever som avslutar åk 9 och som är behöriga till 
ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram 
på gymnasiet ska vara lägst 85 procent som ett genomsnitt 
de tre senaste åren

• Andelen elever (exkl. IM) som fullföljer gymnasiet och 
erhåller examen inom tre år ska vara lägst 75 procent mätt 
som ett genomsnitt de tre senaste åren

• I Skolinspektionens enkät som görs om nöjdhet för års-
kurs 9 ska lägst medelvärde 7,0 uppnås

Måluppfyllelse
Andelen elever som avslutar åk 9 och som är behöriga till 
ett högskoleförberedande program eller yrkesprogram på 
gymnasiet uppgår till 83,3 procent för de senaste tre åren. 
Nämnden når därför inte upp till detta mål under 2019. 
Övriga indikatorer presenteras under oktober. Bedömningen 
är att indikatorerna för området ”Utbildning” inte kommer 
att uppnås under 2019.

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. Äldreboende ska finnas i flera orter. För äldre ska 
det finnas boenden med olika boendeformer. 
Indikatorer:
• Serviceutbudet på särskilt boende ska uppgå till minst 

index 65 i mätningen ”Kommunens kvalitet i korthet, 
KKiK”

• Antal personal som möter vårdtagare i hemtjänsten under 
en 14-dagarsperiod ska vara högst 15

• I socialstyrelsens mätning över brukarnöjdhet ska Tanum 
uppnå lägst nöjdbrukarindex 85 för särskilt boende och 
lägst nöjdbrukarindex 85 inom hemtjänst

Måluppfyllelse
I brukarundersökningarna inom hemtjänst och särskilda 
boenden får verksamheten resultat som ligger över de angiv-
na målen. Antalet personal som möter en vårdtagare under 
en 14-dagarspersiod beräknas bli bättre än målet på 15.

Serviceutbudet inom särskilda boenden har förbättrats 
de senaste åren och ligger över målet. 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.
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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. 
Indikatorer:
• I enkäten till föreningslivet ska minst 80 procent ange att 

de är nöjda med kommunens service
• Antal kulturarrangemang i egen regi eller genom kommu-

nalt arrangörsstöd ska vara minst 100 stycken
• I enkäten till fritidsgårdsanvändare 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 lägst 40 000

Måluppfyllelse
Målet för antal kulturarrangemang kommer att uppnås. 
Uppgifter från tidigare år har visat att besökssiffrorna vid 
Vitlycke Museum och Världsarvets rastplats legat över de 
nivåer som angivits i målsättningen. Resultatet från enkäter 
till biblioteksanvändare beräknas ligga över målet medan 
resultatet från enkäter till fritidsgårdsanvändare inte beräknas 
uppnå den målet.

Bedömningen är att målet för området ”Kultur och 
Fritid” kommer att uppnås.

TEKNISK SERVICE
Målsättning
Lokaler
Kommunen skall utifrån en lokalförsörjningsplan tillhanda-
hålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhets-
lokaler.
Indikatorer:
• Lokalkostnaden för kommunens verksamhetslokaler skall 

i genomsnitt vara högst 750 kr per kvm
• Anslag för planerat underhåll skall inte understiga 100 kr 

per kvm i genomsnitt

Vatten- och avlopp
Kommunen skall tillgodose behovet av VA på ett kostnads-
effektivt sätt och som bidrar till en hållbar samhällsutveck-
ling. 
Indikatorer:
• Kommunens VA-taxa höjs med högst index (KPI) pro-

cent per år de under åren 2017–2019
• Uttaget av vatten får inte överstiga 80 procent av vatten-

verkets kapacitetsutrymme under längre tid än två dagar i 
sträck per vecka

• Andelen anslutna abonnenter till respektive avloppsre-
ningsverk får inte överskrida verkets tillåtna mängd perso-
nekvivalenter

Måluppfyllelse
Arbete pågår med att upprätta en lokalförsörjningsplan. 
Planen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i början 
av 2020. Anslaget för planerat underhåll för 2019 ligger över 
målet på 100 kronor. Lokalkostnaden för kommunala verk-
samhetslokaler beräknas understiga 750 per kvadratmeter. 

VA-taxan sänktes under både 2017 och 2018 och hölls 
oförändrad under 2019. Vid något tillfälle har uttaget av 
vatten överstigit målnivån. Målet för Andelen anslutna 
abonnenter till respektive avloppsreningsverk får inte över-
skrida verkets tillåtna mängd personekvivalenter uppnås inte. 
Bedömningen är att målet för området ”Teknisk service” 
kommer att uppnås.

PERSONAL
Målsättning
Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar 
och tillsammans leder de till utveckling, hälsa, effektivitet och 
god kvalitet i verksamheten. 
Indikatorer:
• Nöjd medarbetarindex (HME) ska vara bättre än det genom-

snittliga värdet i Sverige
• Sjukfrånvaron ska vara lägre än den genomsnittliga sjukfrån-

varon för Sveriges kommuner
• Antalet personer med heltidsanställning ska öka med 100 

stycken under åren 2019–2021

Måluppfyllelse
Tanums kommun genomför arbetsmiljöenkäter var annat 
år. I den senaste mätningen som gjordes 2017 uppfylldes 
målet för nöjd medarbetarindex. Nästa mätning kommer 
att genomföras under hösten 2019. Sjukfrånvaron i Tanum 
har de senaste åren legat lägre än genomsnittet för Sveriges 
kommuner. Sjukfrånvaron ligger kvar på en låg nivå även 
under 2019. Arbetet med att öka antalet heltidstjänster har 
intensifierats. Antalet personer med heltidsanställning har 
ökat under 2019. Bedömningen är att målet om 100 nya hel-
tidstjänster under perioden 2019–2021 kommer att uppnås.

Bedömningen är att målet för området ”Personal” kom-
mer att uppnås i bokslut 2019.

MILJÖ
Målsättning
Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ska 
uppgå till minst 40 procent. Kommunens totala energiför-
brukning ska inte öka utifrån 2015 års nivå (normalårskor-
rigerad). Av den energi som används för uppvärmning av 
kommunens fastigheter ska 95 procent vara fossilfri.

Måluppfyllelse
Kommunens totala energiförbrukning samt andel fossilfri 
energi kommer att uppnås. Under årets åtta första månader 
uppgick andelen ekologiska livsmedel till 43 procent. Målet 
för andel ekologiska livsmedel kommer att uppnås. 

Den sammantagna bedömningen är att målet för området 
”Miljö” kommer att uppnås.
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SAMMANFATTNING
Den sammantagna bedömningen är att Tanums kommun 
under 2019 inte kommer att uppnå målen för god ekono-
misk 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 verksam-
hetsområden som kommunfullmäktige angivet. 

Bokslutsprognosen för 2019 indikerar att det övergripande 
ekonomiska målet inte kommer att uppnås.

Av de elva prioriterade verksamhetsområdena är bedöm-
ningen målen för nio av de prioriterade verksamhetsområ-
dena kommer att uppnås. De enda områdena där målen inte 
bedöms kunna uppnås är fysisk planering och utbildning. 
Målen för övriga nio verksamhetsområden beräknas kunna 
uppnås.

TABELL GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Bedömd måluppfyllelse
Finansiellt mål Nej

Verksamhet
Boende Ja
Näringsliv Ja
Infrastruktur Ja
Fysisk planering Nej
Service Ja
Utbildning Nej
Äldreomsorg Ja
Kultur & Fritid Ja
Teknisk service Ja
Personal Ja
Miljö Ja
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VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Kommunens nettokostnader har ökat med 18,4 mkr och 
uppgår till -483,0 mkr. Ökningen avser främst avtalsenliga 
löneökningar samt volymökning inom barn- och utbildnings-
verksamheten. Koncernens nettokostnader uppgår till -474,3 
mkr. Kommunens nettokostnader ökar med 4,0 procent. 
Som andel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår net-
tokostnaderna till 95 procent, detta skall jämföras med 96 
procent samma period förra året. 

Intäkterna för skattefinansierad verksamhet uppgår till 
140,7 mkr vilket är en ökning med 2,5 mkr. Intäkter inom 
skattefinansierad verksamhet är främst äldreomsorgs- och 

barnomsorgsavgifter samt hyresintäkter. Den taxefinansiera-
de verksamhetens intäkter är 35,7 mkr och avser vatten- och 
avloppsavgifter.

Verksamhetens intäkter finansierar 28,3 procent av verk-
samhetens kostnader.

Kostnaden för nämndernas verksamhet har ökat med 
23,0 mkr vilket motsvarar 3,8 procent och förklaras främst 
av löneökningar samt volymökning inom barn- och utbild-
ningsverksamheten.

Personalkostnaderna svarar för 62,7 procent av kommu-
nens kostnader och uppgår till 391,6 mkr vilket är en ökning 
med 12,2 mkr, 3,2 procent. Köpta tjänster har ökat med 10,4 

RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESRAPPORT

Belopp i mkr Koncernen Tanums kommun

  
RESULTATRÄKNING 1908 1808 1908 1808

Verksamhetens intäkter (not 1) 227,6 218,6 176,4 171,0

Verksamhetens kostnader (not 2) -657,2 -630,4 -624,2 -601,2

Avskrivningar -44,7 -43,5 -35,2 -34,4

Verksamhetens nettokostnad -474,3 -455,3 -483,0 -464,6

Skatteintäkter (not 3) 372,1 364,6 372,1 364,6

Generella statsbidrag och utjämning (not 4) 136,1 119,3 136,1 119,3

Verksamhetens resultat 33,9 28,7 25,2 19,4

Finansiella intäkter 2,0 1,9 2,0 1,9

Finansiella kostnader -10,9 -13,1 -6,1 -7,1

Resultat efter fiansiella poster 25,0 17,4 21,1 14,2

Periodens resultat 25,0 17,4 21,1 14,2

  
KASSAFLÖDESRAPPORT 1908 1812 1908 1812

Periodens resultat 25,0 7,7 21,1 6,9

Justering för ej likviditetspåverkande poster (not 5) 31,6 62,0 29,1 47,6

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 56,5 69,7 50,2 54,5

Ökning/minskning av korta fordringar 2,9 -11,1 7,5 -9,8

Ökning/minskning förråd och varulager 3,7 0,2 3,7 0,2

Ökning/minskning korta skulder -14,5 11,2 -21,3 19,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 48,6 70,1 40,1 64,1

Investering i materiella tillgångar -169,4 -150,9 -131,9 -105,6

Försäljning av materiella tillgångar 2,8 4,0 2,7 -

Investering i finansiella tillgångar - -10,1 0,0 -10,1

Försäljning av finansiella tillgångar 3,9 -3,9 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -162,7 -157,0 -129,2 -115,7

Nyupptagna lån 300,0 211,9 210,0 90,0

Amortering av långfristiga skulder -215,4 -140,4 -145,0 -60,0

Övrig finansiering 3,8 13,9 3,8 13,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 88,4 85,4 68,8 43,9

Periodens kassaflöde -25,7 -1,5 -20,3 -7,6
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mkr och uppgår till 141,7 mkr och avser bland annat köp av 
gymnasieplatser, vårdplatser med mera. Pensionskostnaderna 
är i princip oförändrade och uppgår till 34,1 mkr.

Avskrivningarna för kommunen uppgår till 35,2 mkr. 
Som andel av skatteintäkter och statsbidrag motsvarar det 
6,9 procent.

VERKSAMHETENS RESULTAT
Verksamhetens resultat för perioden uppgår till 25,2 mkr vil-
ket är en förbättring med 5,8 mkr jämfört med samma period 
2018.

Utdebiteringen är 21,56 skattekronor. Tanums skattesats 
är 0,86 kronor högre än den genomsnittliga skattesatsen i 
riket och 0,26 kronor högre än länssnittet.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 24,3 
mkr, 5,0 procent, och uppgår till 508,2 mkr. Ökningen beror 
främst på ökat skatteunderlag, ökad befolkning samt mins-
kad avgift till kostnadsutjämningen. Skatteintäkterna ökar 
med 7,5 mkr, 2,0 procent, medan generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag ökar med 16,8 mkr, 14,1 procent. 

Tanums eget skatteunderlag ökade med 2,9 procent vid 
den senaste taxeringen, vilket var lägre än den genomsnittliga 
ökningen i landet. Kommunens skattekraft som procent av 
medelskattekraften i riket uppgick i taxering 2018 till 88 pro-
cent, vilket är en förbättring med 12 procentenheter sedan 
1994 då skattekraften uppgick till 76 procent. Detta innebär 
att kommunens beroende av bidrag för att uppnå medelskat-
tekraften 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 1,8 mkr för perioden januari till augusti. Ökade kostna-
der för LSS-verksamhet i förhållande till andra kommuner 
i Sverige har gjort att avgiften minskat de senaste åren. 
Avgiften till det generella kostnadsutjämningssystemet upp-
går under perioden till 4,6 mkr. Ett förslag till förändrat kost-
nadsutjämningssystem föreslås införas från 1 januari 2020, 
vilket skulle innebära lägre avgift för Tanums kommun.

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Kommunens finansnetto uppgår till -4,1 mkr vilket är en 
minskning med 1,1 mkr. I början på 2000-talet var finans-
nettot som högst -14,2 mkr. Som andel av skatteintäkter och 
statsbidrag uppgår räntenettot till 0,8 procent. Orsaken till att 
andelen inte ökat mer trots en ökad låneskuld är det ovanligt 
låga ränteläget. Medelräntan på låneskulden har minskat från 
2,85 procent till 2,29 procent. Periodens resultat efter finan-
siella poster uppgår till 21,1 mkr. 

Koncernens finansnetto minskar med 2,3 mkr till -8,9 mkr 
och resultatet uppgår därmed till 25,0 mkr. 

PERIODENS RESULTAT
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god eko-
nomisk hushållning och det av kommunfullmäktige fastställ-
da 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 realisations-
vinster vid fastighetsförsäljningar. 

Kommunens resultat för perioden är 21,1 mkr, en förbätt-
ring med 6,9 mkr jämfört med 2018. Resultatförförbättringen 
förklaras främst av ökad tomtförsäljning. 

Det prognostiserade resultatet för 2019 exklusive reavin-
ster är 3,2 mkr. Kommunens finansiella mål är att det genom-
snittliga 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 balanskravet men inte det finan-
siella målet. Årets prognostiserade resultat uppgår till cirka 
0,6 procent av skatter och statsbidrag.

Tanums Bostäder AB redovisar ett resultat på 2,6 mkr, 
Tanums Hamnar AB redovisar ett resultat på 0,2 mkr 
och koncernens andel i RAMBO AB:s resultat är 1,0 mkr. 
Kommunkoncernens resultat uppgår därmed till 25,0 mkr 
vilket är 7,5 mkr bättre än förra året.

ÅRETS KASSAFLÖDE
Kommunens likviditet har minskat med 20,3 mkr under året 
och uppgår per den 31 augusti 2019 till 20,2 mkr. Koncernens 
likviditet har minskat med 25,7 mkr och uppgår till 26,5 mkr. 
Likviditeten har använts till att finansiera investeringar. 
 
LÖPANDE VERKSAMHET
Kommunens resultat exklusive avskrivningar, nedskrivningar 
och andra ej likviditetspåverkande poster ger ett positivt kas-
saflöde på 50,2 mkr. Fordringar ökar med 7,5 mkr, förråd 
och varulager minskar med 3,7 mkr och skulder minskar med 
21,3 mkr. Totalt tillför den löpande verksamheten medel 
med 40,1 mkr. För koncernen tillför den löpande verksam-
heten ett positivt kassaflöde på 48,6 mkr.

INVESTERINGSVERKSAMHET
Kassaflöde ifrån kommunens investeringsverksamhet under 
perioden uppgick till 129,2 mkr. Kommunens investeringar 
har finansierats med överskott från den löpande verksam-
heten till 31 procent, minskad likviditet till 16 procent, ökad 
upplåning till 50 procent samt övrig finansiering med 3 
procent.

Motsvarande för koncernens uppgick till 162,7 mkr. 

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Kommunens sammantagna långfristiga upplåning ökar med 
68,8 mkr. Lån upptagna hos kreditinstitut ökar med 65 mkr. 
Övrig finansiering ökar med 3,8 mkr. Kommunkoncernens 
låneskuld uppgår till 1 093 mkr, en ökning med 88,4 mkr jäm-
fört med 2018. 
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BALANSRÄKNING

Belopp i mkr      Koncernen Tanums kommun
BALANSRÄKNING 1908 1812 1908 1812

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar:   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 525,7 1 393,6 1050,2 952,2

Maskiner och inventarier 30,1 31,3 16,7 18,5

Finansiella anläggningstillgångar 24,8 28,7 52,6 52,6

Summa anläggningstillgångar 1 580,6 1 453,7 1 119,5 1 023,3

Omsättningstillgångar:   

Förråd och exploatering 1,4 8,1 1,0 5,0

Fordringar (not 6) 115,6 115,4 100,1 107,6

Kassa och bank (not 7) 26,5 52,5 20,2 40,8

Summa omsättningstillgångar 143,5 176,0 121,3 153,3

SUMMA TILLGÅNGAR 1 724,1 1 629,7 1 240,8 1 176,7

  
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital (not 8)

Årets resultat 25,0 7,7 21,1 6,9

Resultatutjämningsreserv 15,0 15,0 15,0 15,0

Justering, emission - 0 - 0

Övrigt eget kapital 402,2 394,5 387,5 380,6

Summa eget kapital 442,1 417,2 423,6 402,5

  

Avsättningar (not 9)

Avsättningar för pensioner 18,5 18,5 13,3 13,3

Summa avsättningar 18,5 18,5 13,3 13,3

Skulder   

Långfristiga skulder (not 10) 1 093,2 1 008,8 654,6 590,2

Kortfristiga skulder (not 11) 170,3 185,1 149,3 170,6

Summa skulder 1 263,5 1 194,0 803,8 760,8

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 724,1 1 629,7 1 240,8 1 176,7

 1908 1812 1908 1812

Soliditet 25,6% 25,6% 34,1% 34,2%

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 12,0% 11,0% 15,2% 14,1%

Pensionsförpliktelser före 1998 234,5 237,2 234,5 237,2

Borgensåtagande 2,6 2,6 436,4 416,4     
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Kommunens balansomslutning minskar med 64,1 mkr och 
uppgår till 1 240,8 mkr. Koncernen har ökat balansomslut-
ningen med 94,4 mkr till 1 724,1 mkr.

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny lag om kom-
munal bokföring och redovisning (LKBR). Kommunen har 
analyserat effekter på resultat- och balansräkning med anled-
ning av den nya lagen och bedömer att inga väsentliga effe

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Kommunens anläggningstillgångar har ökat med 96,2 mkr 
och uppgår till 1 119,5 mkr. Nettoinvesteringar i anlägg-
ningar, fastigheter och inventarier har gjorts med 131,9 mkr. 
Avskrivningar och försäljningar uppgår till 37,9 mkr.

Koncernens anläggningstillgångars värde uppgår till 1 580,6 
mkr, vilket är en ökning med 126,9 mkr. 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kommunens omsättningstillgångar uppgår till 121,3 mkr. Av 
detta avser 100,1 mkr fordringar vilket är en minskning med 
7,5 mkr. Större fordringar avser skatteintäkter, 52,4 mkr samt 
vatten och renhållning 15,9 mkr. Koncernens omsättningstill-
gångar minskade med 32,5 mkr till 143,5 mkr.

Likviditeten för kommunen inklusive de helägda bolagen 
uppgick vid bokslutstillfället till 20,2 mkr, en minskning med 
20,6 mkr sedan årsskiftet. Kommunens andel av likviditeten 
uppgick till 15,8 mkr. Tanums Hamnar AB:s andel till 0,2 mkr 
och Tanums Bostäder AB;s andel till 4,1 mkr. Koncernens 
likviditet inklusive delägt bolag minskade med 26,0 mkr och 
uppgick till 26,5 mkr.

EGET KAPITAL
Periodens resultat har ökat kommunens egna kapital med 21,1 
mkr och uppgår därmed till 423,6 mkr. Ökningen motsvarar 
5,2 procent. Kommunens soliditet är i princip oförändrad 34,1 
procent. Inklusive alla pensionsåtaganden är kommunens soli-
ditet 15,2 procent, en ökning med 1,1 procentenheter jämfört 
med bokslut 2018.

Av det egna kapitalet är 15 mkr avsatt till resultatutjämnings-
reserv, detta gjordes 2012. Någon ny avsättning eller upplös-
ning har inte gjorts under 2019.

Kommunens egna kapital har sedan 1992 minskat med mer 
än 300 mkr om justering görs för ändrade redovisningsprinci-
per avseende pensionsskulden. De goda resultaten under 2000-
talet har inneburit en viss återhämtning.

Periodens resultat har ökat kommunkoncernens eget kapi-

tal med 25,0 mkr till 442,1 mkr. Tanums Bostäder, Tanums 
Hamnar AB och RAMBO AB bidrar genom positiva resultat 
till ökningen av eget kapital. Soliditeten är för koncernen 25,6 
procent. 

AVSÄTTNINGAR
Kommunens avsättningar består av en pensionsskuld som 
uppgår till 13,3 mkr vilket är oförändrat jämfört med 2018. 
Pensionsskulden består av pensioner enligt kollektivavtal intjä-
nade 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 236,7 mkr vilket är en minskning med 2,6 mkr 
sedan årsskiftet. De totala pensionsförpliktelserna uppgår 
således till 248,4 mkr. Om den totala pensionsförpliktelsen 
varit redovisad i balansräkningen skulle det egna kapitalet 
vara betydligt mindre och soliditeten uppgått till 15,2 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.

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 654,6 mkr 
varav 500,6 mkr avser lån från kreditinstitut. Lånen från kre-
ditinstitut har ökat med 65 mkr. Ökningen avser finansiering 
av investeringar.

Koncernens låneskuld har ökat med 84,4 mkr till 1 093,2 
mkr. Tanums Bostäder AB har haft större investeringar i 
nybyggnation under året som delvis finansierats med nyupplå-
ning. Tanums Hamnar AB har inga långfristiga lån.

Kommunens kortfristiga skuld har minskat sedan årsskif-
tet och uppgår till 149,3 mkr. De största enskilda posterna är 
semesterlöneskulden som uppgår till 36,2 mkr och 28,6 mkr 
avseende leverantörsskuld. Koncernens kortfristiga skuld upp-
går till 1 703 mkr.
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NOTFÖRTECKNING

Not 1
Verksamhetens intäkter
Tanums kommun 2019 2018
Statsbidrag              43,9 52,6

Övriga bidrag 17,2 17,2

Barnomsorgsavgifter 5,9 5,5

Äldreomsorgsavgifter 18,9 18,0

VA- och renhålln avg 35,7 32,8

Hyresintäkter 12,9 11,2

Granskingsavg 8,8 7,8

Försälj. tjänster o vht 4,3 5,2

Tomtförsäljning 13,2 7,4

Reavinst 2,2 0,1

Övrigt 13,5 13,3

Summa 176,4 171,0

Not 2
Verksamhetens kostnader
Tanums kommun 2019 2018
Personalkostnader 391,6 379,3

Material 26,7 26,0

Köpta tjänster 152,1 141,7

Bidrag 13,8 14,8

Pensionskostnader 34,1 34,0

Övrigt 5,9 5,4

Summa 624,2 601,2

Not 3
Skatteintäkter
Tanums kommun 2019 2018
Preliminär skatteintäkt 375,8 366,2

Prognostiserad slutavräkning -3,7 -1,6

Summa 372,1 364,6

Not 4
Generella statsbidrag
Tanums kommun 2019 2018

Kommunal fastighetsavgift 30,0 28,1
Bidrag inkomstutjämning 102,8 94,6
Avgift kostnadsutjämning -4,6 -9,3
Kostnadsutjämning för LSS -1,8 -1,2
Övriga statsbidrag 3,8 5,9
Regleringsavgift 6,0 1,3

Summa 136,1 119,3

Not 5
Justeringsposter 
kassaflödesrapport
Tanums kommun 2019 2018
Avskrivningar 35,2 51,6

Reavinst -2,2 0,0

Elcertifikat 0,2 0,1

Omklassificering tillgångar 0,0 1,7

Resultatfond VA förändring 0,2 -0,1

Periodiserad anslutningsavgift -4,3 -6,0

Förändring avsättningar -0,1 -0,3

Summa 29,1 47,1

Not 6
Fordringar
Tanums kommun 2019 2018

Vatten och renhållning 15,9 24,3

Barnomsorgsavgifter 1,0 1,0

Äldreomsorgsavgifter 3,4 3,6

Statsbidragsfordringar 0,0 0,3

Moms 7,4 8,8

Skatteintäkter 52,4 48,4

Förutbetalda kostnader 3,8 4,8

Migrationsverket upplupna intäkter 2,3 3,7

Proceedo upplupna intäkter 1,1 -

Skolverket upplupna intäkter 1,8 -

Arbetsförmedlingen lönebidrag 0,0 2,0

Försäkringskassan upplupna intäkter 2,7 2,5

Övriga upplupna intäkter 3,3 2,6

THTAB koncernkonto - 1,6

Övrigt 4,9 3,9

Summa 100,1 107,6

Not 7
Kassa och bank
Tanums kommun 2019 2018

Kassa 0,0 0,0

Plusgiro 0,1 0,1

Kommunens del i koncernkto 15,8 29,5

THTAB:s del i koncernkonto 0,2 -1,6

TBAB:s del i koncernkonto 4,1 12,7

Summa 20,2 40,8
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Not 8
Eget kapital
Tanums kommun 2019 2018
Ingående eget kapital 402,5 395,6

-varav Resultatutjämningsreserv 15,0 15,0
Årets resultat 21,1 6,9

Utgående eget kapital 423,6 402,5

Rörelsekapital -28,0 -17,2

Anläggningskapital 451,6 419,8

Totalt 423,6 402,5

Not 9
Avsättningar
Tanums kommun (tkr) 2019 2018
Pensionsåtagande
IB pensionsförpliktelser 13,3 13,6
Pensionsutbetalningar -0,4 -0,6
Nyintjänad pension 0,3 -0,2
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,3 0,2
Förändring av löneskatt 0,1 -0,1
Övrigt 0,3 0,4
Utgående pensionsavsättning 13,8 13,3
Ingående ansvarsförbindelse 239,3 242,9
Pensionsutbetalningar -6,8 -10,0
Nyintjänad pension 0,1 4,6
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 5,6 3,9
Förändring av löneskatt -0,5 -0,7
Övrigt -1,0 -1,4
Ansvarsförbindelse 236,7 239,3
Inlösen av intjänad pensionsrätt med  
KPA överskottsfond -2,1 -2,1

ÅTERLÅNADE MEDEL 248,4 250,5

Not 10
Långfristig skuld
Tanums kommun 2019 2018
Kommuninvest 440,6 375,6

Nordic investment bank 60,0 60,0

Övrigt 154,0 154,7

-Periodiserade anslutningsavgifter 126,0 127,2
-VA resultatfond 13,8 13,7
-Periodiserade investeringsbidrag 14,2 13,8
Summa 654,6 590,2

Förfall till räntejustering enligt följande:

0-1 år 274,0

1-2 år 30,0

2-5 år 160,6

5-10 år 190,0

Summa 654,6

Derivat
Nominellt värde swapkontrakt 375,0

Övervärde swappar 2019-08-31 0,4

Undervärde swappar 2019-08-31 -31,6

Genomsnittsränta inkl derivat 2,29%

Genomsnittsränta exkl derivat 0,36%

Räntebindning inkl derivat 3,49

Räntebindning exkl derivat 0,35

Not 11
Kortfristiga skulder
Tanums kommun 2019 2018
Preliminär skatt 10,4 9,3

Arbetsgivaravgift 12,4 11,1

Semesterlöneskuld 36,2 36,2

Leverantörsskulder 28,6 35,3

Upplupna kostnader 14,9 16,9

Förinbetalda intäkter 14,0 3,8

Förutbetald skatteintäkt 5,1 5,2

Årets intjänade pensioner 15,6 23,5

Kommunens skuld till THTAB 0,2 -

Kommunens skuld till TBAB 4,1 12,7

Säkerhet exploateringsavtal 2,3 2,2

Övrigt 5,5 14,3

Summa 149,3 170,6
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INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i tkr

Projekt

Utgift 
jan-aug  

2019

Summa 
budget för  

2019

Ej  
förbrukat  

2019-08-31 Total budget Total utgift
Tanumshede vattenverk 21 323 63 423 42 100 75 000 32 900

Bodalsverket - Etapp Fjällbacka 1 049 25 508 24 459 29 000 4 541

Omvandlingsområden 255 18 909 18 654 19 774 1 121

Vattenförsörjning 2 518 11 642 9 124 11 642 2 518

Åtgärder Gerlesborgs AVR 2 837 5 182 2 346 6 300 3 954

Övriga VA-anläggningar 5 721 21 525 15 803 34 517 18 714

VA-anläggningar 33 703 146 189 112 485 176 234 63 748
Parken och Affärsvägen Tanumshede 2 234 7 193 4 959 11 300 6 341

Vägbeläggningar 1 788 2 534 745 2 534 1 788

Gång- och cykelbanor 1 209 4 158 2 949 5 129 2 180

Övrigt 568 6 093 5 526 14 218 8 692

Gator och trafik 5 799 19 978 14 179 33 181 19 002
Ny låg- och mellan Tanumshede 26 065 28 889 2 824 63 300 60 476

Tillagningskök Tanumskolan 13 111 19 519 6 407 20 600 14 193

Ombyggnad Hedeskolan 560 2 500 1 940 2 500 560

Naturförskolan, Grebbestad 293 2 800 2 507 2 800 293

Ny förskola Grebbestad 587 23 561 22 974 24 500 1 526

Ombyggnad Hedegården 2 267 4 222 1 955 5 050 3 095

Förbättringsåtgärder 4 801 6 533 1 732 6 533 4 801

Lokalanpassning Barn- och utbildning 556 1 988 1 432 1 988 556

Lokalanpassning Omsorg 261 3 277 3 016 3 277 261

Övriga fastigheter  1 657 2 197 540 3 950 3 410

Fastigheter 50 160 95 486 45 327 134 498 89 172
Grebbestads badplats 1 850 9 106 7 256 10 500 3 244

Lekplatser 639 1 023 384 1 023 639

Badplatser 293 643 351 643 293

Övrigt 66 2 197 2 131 2 200 69

Fritidsanläggningar 2 848 12 969 10 122 14 366 4 245
Detaljplaner 3 114 9 502 6 387 9 502 3 114

Exploateringsverksamhet 521 16 892 16 371 20 312 3 941

Markköp 31 215 32 933 1 718 37 150 35 432

Exploatering 34 850 59 326 24 476 66 964 42 488
Renovering Fjällbacka kaj 98 1 000 902 1 000 98
T-piren 132 7 000 6 868 7 000 132
Övrigt 674 6 281 5 607 6 281 674

Hamnar 905 14 281 13 376 14 281 905
 

Inventarier 3 654 11 776 8 122 16 151 8 029
 

TOTALT 131 918 360 005 228 087 455 675 227 588

Be slutade ej utförda investeringar från bokslut 2018 uppgick 
till cirka 118 600 tkr. Det innebär att total investeringsbudget 
för 2019 uppgår till cirka 360 000 tkr. Bruttoinvesteringar 
under perioden januari till augusti 2019 uppgick till 131 900 
tkr. Beslutade men ej genomförda investeringar uppgår nu 
till cirka 228 100 tkr, varav ej genomförda VA-investeringar 
utgör 112 500 tkr.

Av den totala investeringsvolymen under perioden janu-

Liksom många andra kommuner i Sverige är Tanums kom-
mun inne i en period med höga investeringsnivåer. Det 
beror dels på att det finns ett behov av att återinvestera i 
kommunens anläggningar och fastigheter, dels på att en ökad 
befolkning ger behov av fler platser i barnomsorg, skola och 
omsorg. Samtidigt som det finns behov av att öka kapacite-
ten i vatten och avlopp samt övrig infrastruktur.

Investeringsbudget för 2019 uppgår till 241 400 tkr. 
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FASTIGHETER
Totalt har under perioden 50 160 tkr investerats i förbättrings-
åtgärder samt om- och tillbyggnader av kommunens fastigheter. 

Det största projektet inom fastighet har under året varit ny 
skolbyggnad vid Tanumskolan inklusive ombyggnad av befintlig 
skolgård samt om- och tillbyggnation av Tanumskolans kök 
och matsal. Båda projekten har följt tidplanen och den nya 
skolbyggnaden invigdes vid skolstart i augusti medan köket 
blir helt färdigställt under september. Total budget uppgår till 
83 900 tkr. Hittills förbrukat är 74 669 tkr

Projektering av nybyggnation av två nya förskoleavdel-
ningar samt ett tillagningskök för 400 portioner vid Ängens 
förskola har färdigställts under våren och upphandling har 
genomförts. Inkomna anbud översteg tilldelade medel. 
Dessutom överklagades beviljat bygglov vilket medförde att 
beslut togs att avbryta upphandlingen. Anbuden har ana-
lyserats i förhållande till kalkyl och resultatet presenteras i 
budgetprocessen för 2020. 

En förstudie för om- och tillbyggnation av Hedegårdens äldre del 
med bland annat tillskapande av tio nya platser för särskilt 
boende presenterades våren 2019. Beslut fattades politiskt 
att påbörja projektering och medel för genomförande äskas 
i budget 2020. 

Under perioden har 4 801 tkr investerats i förbättringsåt-
gärder i kommunens fastigheter.

EXPLOATERING
Investering i exploateringsverksamhet har uppgått till totalt 
34 850 tkr, varav arbete med detaljplaner utgjorde 3 114 tkr. 
Det pågår arbete med ett stort antal detaljplaner, både för 
verksamhetsmark och bostäder. Två detaljplaner har antagits 
hittills och prognosen är att ytterligare två detaljplaner kom-
mer att bli antagna under året.

Under perioden har markköp genomförts av en fastighet 
väster om hamnplan i Grebbestad för 31 000 tkr. Byggrätten 
för fastigheten utgör totalt ca 9 000 m2 BTA. Området är 
flexibelt vad gäller möjlig användning för bostäder, handel, 
kontor och vård. 

KONCERNEN
Koncernens investeringar uppgår till 169 434 tkr. TBAB har 
under perioden investerat 32 733 tkr främst i nybyggnation 
av lägenheter i Tanumshede. Nybyggnationen innefattar 24 
lägenheter i två våningar och en större lokal i botten. Inflytt-
ning beräknas ske den 1 oktober 2019.

ari till augusti 2019 på 131 918 tkr svarade investeringar i 
VA-området för 33 703 tkr, gator och trafik 5 799 tkr samt 
fastigheter 50 160 tkr. Investeringar i exploateringsverksam-
het har gjorts med 34 850 tkr samt i hamnanläggningar med 
905 tkr. Anskaffning av inventarier uppgick till 3 654 tkr. 

Större investeringsprojekt inom respektive område under 
perioden januari till augusti 2019 har varit:

VA-ANLÄGGNINGAR
För att möta kommande behov av vattenförsörjning i kom-
munen behöver vattenverket Tanumshede byggas ut till fördubb-
lad kapacitet. Byggnation av vattenverket beräknas vara klar 
sommaren 2020. Total investeringsram uppgår till 75 000 
tkr. Hittills förbrukat 32 900 tkr. 

Projekt Bodalsverket – etapp Fjällbacka syftar till att pumpa 
Fjällbackas avloppsvatten till Bodalsverket samt att för-
stärka vattenförsörjningen i södra delen av kommunen. 
Projektet är indelat i två etapper. Den ena är att anlägga 
sjöledningar mellan Fjällbacka och Kämpersvik och den 
andra är ombyggnad av Fjällbacka reningsverk till en 
pumpstation. Innan ombyggnad måste utloppsledningen 
i Grebbestad förlängas. Den preliminära tidplanen är att 
projektet kan slutföras under 2020. Beslutad investerings-
ram uppgår till 84 000 tkr. Hittills förbrukat är 4 540 tkr.

I östra delen av Gerlesborg ligger området Skärholmen. 
Området är prioriterat vad det gäller åtgärd av VA-situationen 
med anslutning till det kommunala VA-nätet. Området 
består av cirka 20 fastigheter där de flesta bebyggdes på 
1960- och 70-talet. I området är det även beläget en kol-
lektivverkstad samt vandrarhem. Projektet är upphandlat 
och entreprenaden har startat. Projektet beräknas vara klart 
våren 2020. Beräknad utgift är 10 000 tkr. Hittills förbrukat 
är 432 tkr. 

GATOR OCH TRAFIK
Totalt har under perioden 5 799 tkr investerats i gator och 
trafik varav 1 788 tkr avsåg reinvesteringar av vägbeläggning. 

I Tanumshede har parken byggts om och en upphandling 
av ombyggnad av Affärsvägen har genomförts. Anbuden för 
Affärsvägen översteg budget och utredning pågår om vad som 
kan förändras för att genomföra projektet inom budget. Total 
budget för ombyggnad av parken uppgår till 3 300 tkr medan 
budget för ombyggnad av Affärsvägen uppgår till 8 000 tkr.

FRITIDSANLÄGGNINGAR
Utveckling av området vid Grebbestad badplats fortsätter. 
Iordningställande av park med aktivitets- och lekplatsytor på 
grönområdet har genomförts och blev klart till midsommar. 
Kompletterande arbeten med bänkar, fler växter och ytterligare 
belysning kommer att genomföras under hösten. Tyvärr kunde 
inte byggnation av strandpromenaden påbörjas under våren 
som planerat på grund av markförhandlingar. Målsättningen är 
färdigställande till sommaren 2020. 
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DRIFTSREDOVISNING

Prognos 2019-12-31
Tkr Prognos
NÄMNDER Aug Juni
Kommunstyrelsen -1 100 -1 850
Tekniska nämnden 50 -300 
-Varav taxefinansierat 200 -300
-Varav skattefinansierat -150 0
Avsättning till resultatfond -200 300
Miljö och byggnadsnämnden 700 900
Barn och utbildningsnämnden -1 900 -2 440
Prestationsanslag Bun -4 637 -4 170
Omsorgsnämnden -1 900 0
Kommunrevision 0 0
SUMMA NÄMNDER -8 987 -7 560
FINANS
Skatteintäkter 3 000 1 300
Pensionskostnader -2 100 -900
Finansnetto 4 100 3 000
Reavinst 2 200 2 200
Tomtförsäljning -3 000 0
Övrigt 500 1 500
PROGNOS FINANS 4 700 7 100
TOTAL BUDGETAVVIKELSE -4 287 -460
BUDGET 9 700 9 700
PROGNOS 5 413 9 240

Kommunens resultat är budgeterat till 9 700 tkr. Nämndernas 
totala prognos är ett underskott på -8 987 tkr. Tekniska 
nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar 
överskott, övriga nämnder prognostiserar underskott. Barn- 
och utbildningsnämndens underskott förklaras främst av 
ökad bemanning inom grundskola och köpta gymnasieplat-
ser. Volymökningar inom barnomsorg och vuxenutbildning/
SFI innebär ökade prestationsanslag som tär på kommunens 
budgeterade resultat. Omsorgsnämndens underskott avser 
avvecklingskostnader för lokaler som använts inom flykting-
verksamheten samt ökade kostnader inom funktionshinder 
och hemtjänst. 

Skatteintäkterna beräknas ge ett överskott på 3 000 tkr 
enligt kommunförbundets prognos i augusti. Pensions kost-
na der nas prognos visar på ett underskott med -2 100 tkr. 
Tomt försäljning beräknas ge ett underskott på -3 000 tkr 
medan finansnetto beräknas ge ett överskott på 4 100 tkr 
som förklaras av fortsatt låga räntenivåer och eftersläpande 
investeringar.

Sammantaget ligger det prognostiserade resultatet på 
5 413 tkr.

KOMMUNSTYRELSEN
 1908 1808
Intäkter 27 504 26 877
Kostnader -65 601 -61 511

Verksamhetsresultat -38 097 -34 634
Kommunbidrag 36 886 36 281

Resultat 789 1 647
Balanserat resultat 18-12-31  6 155

Ekonomi
Kommunstyrelsen löpande verksamhet bedrivs inom av 
kommunfullmäktige tilldelad budget. I kompletteringsbud-
geten för 2019 erhöll kommunstyrelsen 2 000 tkr i anslag för 
översiktlig planering. Kommungemensam verksamhet redo-
visar ett överskott mot budget på 1 100 tkr medan övriga 
verksamhetsområden redovisar små avvikelser mot budget. 
Kommunstyrelsen har disponerat 2 350 tkr ur sitt balanse-
rade överskott för att finansiera valet till Europaparlamentet, 
politikerutbildning och arbetsmarknadsåtgärder med mera 
vilket belastar 2019 års resultat.

Kommunstyrelsen beräknas göra ett resultat på -1 100 tkr 
per den 31 december 2019.

Verksamhet
Arbete pågår med att ta fram ett planprogram för östra 
delen av Grebbestad. Tillsammans med bland annat Resö 
samhällsförening arbetar Tanums kommun med att ta fram 
en utvecklingsplan som ska ligga till grund för den fysiska 
planeringen på Resö. 

En översyn av vindkraftsplanen och framtagande av en 
översvämningsstrategi har påbörjats. Förutom dessa plan-
arbeten på översiktlig nivå pågår arbete med ett 60-tal olika 
detaljplaner. Planer som skapar möjlighet till nya bostäder 
och verksamhetsmark prioriteras. I den medborgardialog 
som pågår i Hamburgsund tas det fram olika utvecklingspro-
jekt för Hamburgsund.

I maj hölls val till Europaparlamentet. Valdeltagande i 
Tanum uppgick till 54 procent vilket är en ökning jämfört 
med EU-valet 2014.

Tanums kommun deltar i ett utvecklingsprojekt som initie-
rats av Svensk näringsliv. En fokusgrupp med representanter 
från kommun och näringslivet har tagit ett åtgärdspaket för att 
förbättra upphandlingsrutinerna. I Svenskt Näringslivs mätning 
av företagsklimatet som publicerades i maj får Tanum ett för-
bättrat betyg. I den ranking av näringslivsklimatet som baseras 
på Svenskt Näringslivs mätning klättrar Tanum 33 platser och 
ligger nu på plats 110. Sedan 2013 har Tanum klättrat 157 
platser på rankingen. Även i den senaste mätningen av företags-
klimatet i kommunerna som Sveriges kommuner och landsting 
genomför får Tanums ett förbättrat betyg. Räddningstjänst, 
serveringstillstånd och livemedelkontroll får höga betyg medan 
bygglovsverksamhet och miljötillsyn får låga betyg.

En strategi för digitalisering har framtagits och fastställts 
av kommunfullmäktige. 
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Arbetet med att ta fram ett miljö- och klimatstrategiskt 
styrdokument har påbörjats.

Utbildning av nyvalda och andra förtroendevalda har 
genomförts under våren.

Flyktingmottagandet ligger kvar på en låg nivå. Arbetet 
med nyanlända fokuserar på bostäder och sysselsättning. 

I det personalstrategiska arbetet prioriteras frågor kring 
kompetensförsörjning, heltidsfrågan samt ledarskap och 
hälsa. En kompetensförsörjningsstrategi fastställdes under 
2018. Arbete med att ta fram handlingsplaner utifrån stra-
tegin pågår. Att öka andelen heltidstjänster är prioriterat i 
arbetet med kompetensförsörjning. Ett nytt kollektivavtal 
har tecknats för deltidsbrandmännen.

Räddningstjänsten har under perioden januari–augusti 
2019 haft 243 utryckningar, att jämföra med 248 utryckning-
ar de åtta första månaderna 2018. Brand i skog och mark har 
ökat medan antalet trafikolyckor har minskat Bedömningen 
är att målen i tillsynsplanen kommer att nås. Under somma-
ren har både tillsyn och utbildningsinsatser genomförts på 
utvalda gästhamnar och campingplatser.

Åtgärder kring krisberedskap och civilförsvar är priorite-
rade i kommunstyrelsens arbete.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen driver sin verksamhet på ett sätt som i allt 
väsentligt överensstämmer med verksamhetsinriktningarna 
för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen har kvalitetsgarantier som anger mål 
för service och räddningstjänst. Mätningar visar att kom-
munen i hög grad eller helt lever upp till kvalitetsgarantierna 
inom både service och räddningstjänst.

TEKNISKA NÄMNDEN
 1908 1808
Intäkter 108 271 105 670
Kostnader -128 418 -122 241

Verksamhetsresultat -20 147 -16 571
Kommunbidrag 20 533 19 347

Resultat 386 2 776
Balanserat resultat 18-12-31  18 087

Ekonomi
Tekniska nämndens balanserade överskott i bokslut 2018 
uppgick till cirka 18 087 tkr, varav 13 656 är en resultatfond 
som tillhör VA.

VA går bättre än budget på grund av lägre kostnader, före 
avsättning till resultatfond ett överskott på 171 tkr. De skat-
tefinansierade verksamheterna, exklusive vindkraft, redovisar 
ett resultat som i stort sett följer budget med ett överskott på 
cirka 227 tkr. Vindkraften redovisar ett överskott mot budget 
på grund av högre pris på producerad el samt högre produk-
tion. 

Kostnaderna har ökat jämfört med 2018. Inom Va-verk-
sam heten och städenheten har kostnaderna ökat mest. Kost-

naderna inom VA har ökat främst på grund av att arbetet på 
ledningsnätet har kunnat pågå som planerat i år. I fjol orsakade 
byte av gräventreprenör att arbetet på ledningsnätet delvis låg 
nere i början av året. Dessutom har kostnaderna för hantering 
av slammet från avloppsreningsverken ökat. Städ av kommu-
nens verksamhetslokaler sköts numera av tre entreprenörer 
samt i egen regi vilket har inneburit att kostnaderna har ökat. 
Fjolårets överskott beror på utbetalning av vindkraftspremie 
och försäljning av el-certifikat.

Tekniska förvaltningen lägger en prognos på ett underskott 
för den skattefinansierade verksamheten på 150 tkr, vindkraf-
ten plus 250 tkr och övrigt minus 400 tkr. VA-verksamheten 
beräknar gå bättre än budget, vilket innebär ett överskott på 
200 tkr.

Tekniska nämndens samlade resultat efter avsättning till 
resultatfond beräknas bli -150 tkr per den 31 december 2019.

Verksamhet
Ett kontrollerat och hälsosamt dricksvatten har levererats till 
hushåll, verksamheter, skolor, förskolor och omsorgslokaler 
under hela året. På sommaren ökar befolkningen i kommu-
nen och dricksvattenproduktionen närmar sig den maximala 
kapaciteten i Tanumshedes vattenverk. På grund av det så 
beslutade tekniska nämndens att bevattningsförbud skulle 
gälla under högsommaren. Reningsgraden är generellt hög 
vid kommunens reningsverk. Vid de reningsverk som ligger 
vid kusten ökar belastningen markant under sommarpe-
rioden. Merparten av verken har marginaler för att ta emot 
denna belastning. 

Arbetet med en övergripande lokalförsörjningsplan fort-
sätter och i skrivande stund är materialet färdigt för remiss-
utskick till nämnder och kommunledning för ett faststäl-
lande i kommunfullmäktige senare i år. För att bättre kunna 
analysera energiförbrukningen i våra lokaler har en uppda-
tering gjorts på förvaltningssystem Vitec vilket innebär att 
avläsningar nu sker digitalt och registreras direkt i systemet. 
Dessutom har arbetet med att digitalisera rondering och till-
syn inom avdelningen påbörjats.

För att ta hand om besökandes hushållssopor har sopcon-
tainers även i år placerats ut i Havstenssund, Grebbestad, 
Fjällbacka och Hamburgsund. Projekteringen för ombyggna-
tion av offentlig toalett vid Grönemads badplats med bland 
annat påkoppling på det kommunala va-nätet går mot sitt 
slutskede och planerad start för arbetet är senhösten 2019.

Även i sommar har systemet med p-skivor användas i 
Resö, Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Parkering 
har varit ett problem i Fjällbacka. Ställplatser och tömnings-
stationer för husbilar fungerar i stort sett bra förutom i 
Fjällbacka.

Vindkraftverket har fungerat bra. Det har inte varit något 
längre produktionsstopp. Verket har producerat 14 procent 
mer kWh i år än 2018. 
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Måluppfyllelse
Tekniska förvaltningen har tre prioriterade verksamhetsmål 
inom vatten- och avlopp, lokaler samt miljö. Tre utav fem 
indikatorer är helt uppfyllda och god ekonomisk hushållning 
är därmed uppnådd inom förvaltningen. Alla kvalitetsgaran-
tier är helt eller i hög grad uppfyllda.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
 1908 1808
Intäkter 15 146 14 546
Kostnader -21 045 -20 673

Verksamhetsresultat -5 899 -6 127
Kommunbidrag 6 136 5 645

Resultat 237 -482
Balanserat resultat 18-12-31  -5 057

Ekonomi
Förvaltningens löpande verksamhet bedrivs inom av kom-
munfullmäktige tilldelad budget. Förvaltningen redovisar 
ett resultat som är bättre än budget. Överskottet beror på 
lägre kostnader. Bemanningen har minskat med 1,8 tjänster 
samt tjänsten som förvaltningschef har delvis varit vakant. 
Intäkterna har ökat jämfört med föregående år. Ökningen 
beror delvis på att flera av handläggarna var oerfarna och 
krävde mer handledning förra året. Dessutom har perso-
nalomsättningen minskat för plan- och byggavdelningen. 
Störst påverkan på intäkterna har den minskade personal-
omsättningen haft för planavdelningen, debiteringsgraden 
här därmed ökat. 

Miljö- och byggnadsnämnden beräknas göra ett resultat på 
700 tkr per den 31 december 2019.

Verksamhet
Planavdelningen har arbetat med planer och uppdrag i enlig-
het med planlistan. Under årets åtta första månader har två 
detaljplaner antagits och sju detaljplaner har godkänts för 
samråd eller granskning. Sedan årsskiftet upprättas alla nya 
detaljplaner digitalt i kommunens GIS-system. Som del i en 
långsiktig satsning för att rekrytera handläggare har avdel-
ningen tagit emot två praktikanter. 

Service och rådgivning är fortsatt prioriterat. Stora resurser 
läggs på att lotsa medborgarna i deras frågor kring bygglovs-
processen, uppskattningsvis läggs en heltidstjänst på frågor 
som rör ej inkomna ärenden. Byggavdelningen har under 
årets gång inte haft några nyanställningar. Stabiliseringen 
inom organisationen medför att mer långsiktiga projekt och 
arbeten kan bedrivas.

Under året har miljöavdelningen ändrat arbetssätt när 
det gäller hur tillsyn och prövning planeras och utförs. 
Förändringsarbetet fortsätter under resten av året. Planerad 
tillsyn utförs i sprintar där stor vikt läggs på förarbetet och 
på själva tillsynen. Förarbetet beskriver inom vilket till-
synsområde tillsynen ska göras, syftet med tillsynen och en 
gemensam syn på resultatet av tillsynen tas fram. Blanketter 

som e-tjänster inom miljöbalkens område kommer finnas 
tillgängligt under hösten 2019.

Livsmedelskontrollen har under januari till augusti inrik-
tats på ordinarie besök på året-runt verksamheter, samt 
uppföljningar på de verksamheter som haft allvarliga brister. 
Prognosen är att planerad tillsyn ska kunna utföras under 
året som planerat. Tillsyn över tobak och folköl togs över 
av miljö- och byggnadsnämnden från 1 januari. Under tiden 
januari till augusti har grundstrukturer, mallar och arbetssätt 
tagits fram. Från 1 juli infördes ny tobakslag som innebär 
tillståndsprövning vilket innebär merarbete initialt eftersom 
prejudicerande domar och erfarenheter från tillsyn enligt nya 
lagen saknas. 

Det administrativa arbetet med inventering av avlopp 
inom norra Enningdalsälvens avrinningsområde gjordes 
under våren och inventering i fält utförs under september 
och oktober. Inventeringen omfattar cirka 592 fastigheter.

Måluppfyllelse
Målen som rör god ekonomisk hushållning är helt uppfyllt 
för boende men inte uppfyllt för fysiskplanering. Övriga 
verksamhetsmål är inte uppfyllda. Kvalitetsgarantin för 
bygglov är delvis uppfyllda inom miljö är en kvalitetsgaranti 
uppfylld och den andra delvis uppfylld.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
 1908 1808
Intäkter 48 707 43 987
Kostnader -279 037 -259 856

Verksamhetsresultat -230 330 -215 869
Kommunbidrag 230 216 215 569

Resultat -114 -300
Balanserat resultat 18-12-31  3 425

Ekonomi
Bruttokostnaderna ökar med 19 181 tkr mellan åren. Netto-
kostnaden ökar med 14 461 tkr och intäkterna ökar med 
4 720 tkr. Intäktsökningen härleds till ökade statsbidrag.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om effek-
tiviseringsåtgärder för 2019, dels genom att verksamheterna 
inte får använda de balanserade överskotten från 2018 dels 
genom minskad personaltäthet inom förskola, fritidshem 
och grundskola för förskoleklass till årskurs sex.

Verksamheterna har till stor del uppnått dessa effektivise-
ringsmål. Under sommaren fick förvaltningen kunskap om 
ökade kostnader för städ, placering av för elev i grundskolan 
på annan ort på grund av särskilda behov samt statsbidrags-
minskning inom grundskolan. Effektiviseringsmålet ökade 
därför med ca 1 500 tkr vilket ingår i ovanstående prognos.

De verksamheter som redovisar de största budgetavvikel-
serna är barnomsorgen med 1 510 tkr, särskolan med 820 tkr 
och grundskolan med -3 710 tkr.

Barnomsorgen överskott prognostiserar ett fortsatt stort 
överskott. Ökat prestationsanslag för alla barnomsorgsfor-
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mer ger tillskott till verksamheten. Ökade placeringstider 
är en förklaring till ökningen. Verksamheterna är restriktiva 
och avvaktande gällande utökning av organisationen då voly-
men/placeringstiden kan ändras under hösten vilket särskilt 
gäller för fritidshemsverksamheten. Skolverket har för läsåret 
2019/20 nu fastställt statsbidraget vilket ska användas för 
minskade barngrupper inom förskolan. Detta innebär ett 
resurstillskott på 2 090 tkr för 2019 vilket inte var känt under 
våren. Verksamheten har omvärderat sin tidigare planering 
inför hösten och kompletterat med ytterligare tjänster. Dessa 
tjänster kommer dock att vara begränsade till det läsår vilket 
statsbidraget avser. 

Grundskolans underskott härleds huvudsakligen till vår-
terminens bemanning, vilket orsakas av behov av extra resur-
ser för svenska som andra språk, handledning, elevassistenter 
samt utökad timplanen. Under hösten har verksamheten 
gjort effektiviseringar genom klassorganisationsförändringar 
och genom att inte återanställa vid tjänstledighet och sjuk-
dom. Utöver detta har grundskolan ökade kostnader för städ, 
interkommunal ersättning och minskat statsbidrag för lärar-
lönesatsning. Nytt statsbidrag för lärarassistenter kommer att 
rekvireras och finansierar två tjänster på högstadieskolorna 
i befintlig organisation. Fokus på ytterligare anpassningar 
måste fortlöpande ske under hösten för att nå balans i eko-
nomin.

Taxitrafiken i gymnasiesärskolan redovisar ett underskott 
på 260 tkr. Under hösten har ytterligare fyra elever börjat i 
Dals-Ed vilket förklarar de ökade kostnaderna. För grund-
skolan redovisas lägre taxikostnader under hösten jämfört 
med vårterminen. Färre elever samt bättre utnyttjande av 
kommunens egna fordon förklarar minskningen.

Den egna gymnasieskolan redovisar ett överskott på 80 
tkr. Osäkerhet finns dock avseende godkännande av asyl-
sökande elevplatser på gymnasiet. Resultatet kan därför 
jus teras genom beslut av Migrationsverket. För vår- och 
höst terminen redovisas 8 respektive 4 asylgymnasieelever i 
kom munen.

Köp av gymnasieplatser utanför kommunen prognostise-
rar ett underskott på 620 tkr.

I prognosen ovan ligger ett prestationsanslagstillskott på 
totalt 4 637 tkr. Den största ökningen av volymen redovisas 
inom verksamheterna barnomsorg och vuxenutbildning/
SFI vilket bland annat orsakas av ökad inflyttning, behov 
av barnomsorg och fortsatt stort utbildningsbehov inom 
vuxenutbildning/svenska för invandrare. Nästa avräkning av 
prestationsanslaget sker i samband med uppföljningen per 
december 2019.

Barn- och utbildningsnämnden beräknas göra ett resultat 
på -1 900 tkr per den 31 december 2019.

Verksamhet
Våren 2019 har präglats av större byggprojekt. Ny grund-
skola i Tanumshede, ökad förskolakapacitet i Backa och 
Rabbalshede samt ny förskola i Hedeskolan. Diskussion 

om ytterligare behov sker genom den lokalförsörjnings-
plan som fastighetsförvaltningen tar fram under hösten. 
Verksamheten inom grundskolan signalerar ett fortsatt 
stort behov av särskilda insatser för att öka måluppfyl-
lelsen. Detta speglas i behov av god personaltäthet och 
ändrad organisation. Kompensutvecklingsarbetet ”samver-
kan för bästa skola” i samverkan med Skolverket är inne i 
ett skede med stöd i form av kompetensutveckling för att 
stärka kvalitetsarbetet och måluppfyllelsen.

Från och med augusti har förvaltningen en ny ledningsor-
ganisation som stärker det förvaltningsövergripande arbetet 
och ger bättre förutsättningar till ledning på verksamhetsnivå.

Måluppfyllelse
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att måluppfyllelsen 
är god avseende kvalitetsgarantierna. Inom en av 26 kvalitets-
garantier når verksamheten inte ända fram. 

För kvalitetsgarantin ”Matematikutvecklare stödjer lärarna 
i att utveckla och sprida effektiva sätt att lära matematik” 
har möjligheten att erbjuda matematikutvecklare under året 
varit begränsad. Under läsåret 2018/19 har det tagits fram en 
plan för att systematiskt utveckla matematikundervisningen 
i Tanums kommun. Planen är tänkt att träda i kraft hösten 
2019. Planen kommer att utvärderas årligen och justering 
sker fortlöpande.

OMSORGSNÄMNDEN
 1908 1808
Intäkter 91 810 96 714
Kostnader -304 130 -299 090

Verksamhetsresultat -212 320 -202 376
Kommunbidrag 211 372 202 830

Resultat -948 454
Balanserat resultat 18-12-31  3 544

Ekonomi
Resultatet för perioden visar ett underskott på 948 tkr. I 
jämförelse med samma period föregående år så har omsorgs-
nämndens bruttokostnader ökat med två procent, 5 040 tkr.

Personalkostnaderna har ökat med 1,5 procent, 2 864 tkr. 
Kostnader för konsulttjänster och inhyrd personal har ökat 
med 3 103 tkr jämfört med 2018. 

Intäkterna har minskat med 5 procent, 4 904 tkr, vilket 
i huvudsak beror på minskade intäkter inom integration- 
och flyktingverksamheten. Intäkterna för sommargäster har 
minskat med 213 tkr jämfört med 2018.

Individ- och familjeomsorg prognosticerar ett underskott 
på 903 tkr. Nya beslut om placeringar av både vuxna och 
barn- och unga har tillkommit. Vidtagna åtgärder för ekono-
miskt bistånd har påverkat det ekonomiska utfallet positivt. 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är 1 147 tkr lägre än för 
samma period 2018. 

Äldreomsorgen prognosticerar ett totalt underskott på 
1 100 tkr. Hemtjänsten har fått ökade volymer och därmed 
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ökade kostnader. hälsa- och sjukvård samt rehabilitering har 
mycket svårt att rekrytera personal. Verksamheten har köpt 
in tjänster från bemanningsföretag. Verksamheten är nu 
bemannad med egen personal och ingen mer inhyrning skall 
ske resterande del av året. Hälsa- sjukvård och rehabilitering 
prognosticerar ett underskott på 3 328 tkr.

Integration- och flyktingverksamheten prognosticerar ett 
underskott på 784 tkr vilket inkluderar avvecklingskostna-
derna. Verksamheten har gjort stora förändringar för att 
anpassa sig till nuvarande situation. Personalkostnaderna 
har minskat med 42 procent, 3 474 tkr jämfört med samma 
period föregående år. Intäkterna har minskat med 6 008 tkr. 

Funktionshinderverksamheten prognosticerar ett under-
skott med 4 208 tkr. Två av kommunens egna boenden har 
haft stora personalförstärkningar vilka förväntas fortgå res-
ten av året. Beslut om nya placeringar har skett och bidrar till 
en försämring av prognosen. Personlig assistans beräknar att 
göra ett underskott på 808 tkr. Detta på grund av. att kom-
munen fått träda in och ta ett allt större betalningsansvar. 
Den statliga assistansersättningen genomgår en översyn och 
en ny lagstiftning förväntas träda i kraft under året.

Helårsprognosen med ett underskott på 1 900 tkr beror 
främst på underskott inom funktionshinder-verksamheten 
och avvecklingskostnader för lokaler inom flyktingverksam-
heten. Resultatförsämringen sedan juniuppföljningen beror 
främst ökade kostnader inom funktionshinderverksamheten 
och hemtjänsten. Omsorgsnämndens samlade resultat beräk-
nas bli -1 900 tkr per den 31 december 2019.

Verksamhet
Inför sommaren 2019 har omsorgsnämndens verksamheter 
haft mycket svårt att rekrytera vikarier i rätt omfattning och 
med rätt kompetens. Betydligt färre ansökningar gällande som-
marjobb som omvårdnadspersonal kom in 2019 än tidigare år 
och de vikarier som anställdes hade i många fall ingen eller liten 
erfarenhet av omvårdnadsyrket. En större andel av vikarierna 
2019 hade inte svenska som förstaspråk och detta i kombina-
tion med bristande kompetens inom omvårdnadsyrket innebar 
stora utmaningar för verksamheterna. De vikarier som anställ-
des har dock varit flexibla, ansvarstagande och samarbetsvilliga 
och det upplevs som mycket positivt. Inom den kommunala 
hälso- och sjukvården har vakanser bemannats av bemannings-
företag för att garantera patientsäkerheten. 

Den samverkan som omsorgsnämnden har med Västra 
Götalandsregionen för att personer som bor i kommunen 
ska kunna komma hem med rätt stödinsatser efter sjukhus-
vistelse, har sommaren 2019 inte fungerat så väl. Bristerna 
har inneburit att kommunens verksamheter fått lägga mer 
tid än vanligt för att trygga den enskilde vid hemgång från 
sjukhus och för att se till att allting runt omkring fungerar. 
Inga betalningsdagar för utskrivningsklara har trots detta 
skett.

Inom Individ- och familjeomsorg pågår ett omfattande 
arbete med förändrat arbetssätt. Rutiner och riktlinjer fung-

erar nu till fullo inom försörjningsstödet. Verksamheten 
barn- och unga har lyckats med arbetet att ha flera pla-
ceringar i kommunens egna familjehem dock har antalet 
placeringar ökat något. Inom vuxen verksamheten har det 
också skett nya placeringar under året. Andelen ärenden 
med våld i hemmet har ökat.

Flyktingverksamhetens har minskat ytterligare och 
behovsanpassning har därför skett. Kommunens sista 
boende består nu endast av en lägenhet som även den 
är på väg att avvecklas. Kommunen har tagit emot tjugo 
nyanlända varav de flesta familjer. Hälften av dessa är 
anhöriginvandring.

Inom funktionshinder verksamheten har behovet av 
boendeplatser fortsatt att öka. Verksamheten har haft stora 
ökningar av tillbud och arbetsskador därför har personal-
förstärkningar i kombination med handledningsinsatser 
satts in på berörda boenden. Besked om resultatet kring 
den statliga assistansutredningen har fortfarande inte kom-
mit.

Kommunens kapacitet på äldreboenden är förnärvaran-
de i balans med efterfrågat behov. Boendena är fullbelagda 
men har med något undantag klarat att erbjuda plats inom 
uppsatt tid till sökanden. Den nya arbetsmetoden inom 
särskilt boende började användas under maj månad och 
har påverkat kvalitén på arbetet positivt under sommaren. 
Installation av wifi på samtliga boenden pågår och fung-
erar på Hedegårdens boende. Hemtjänsten har fått ökade 
volymer avseende kommuninvånarna men minskade för 
sommargästerna.

Hälsa och sjukvård och rehabilitering har mycket svårt 
att rekrytera personal under året och har köpt tjänster av 
bemanningsföretag och förstärkt med undersköterskor. 
Verksamheten är nu bemannad med egen personal.

Måluppfyllelse
Omsorgsnämnden driver verksamheten på ett sätt som i allt 
väsentligt överensstämmer med verksamhetsinriktningarna 
för nämndens verksamhetsområden.

Kommunfullmäktiges prioriterade verksamhetsmål för 
äldreomsorg och miljö kommer troligen att vara helt uppfyll-
da i slutet på 2019. Av de övriga uppsatta verksamhetsmålen 
kommer även målen för individ- och familjeomsorg samt 
funktionshinder verksamheten troligen att vara uppfyllda 
2019. Kommunfullmäktige har fastställt 51 kvalitetsgarantier 
för omsorgsnämndens verksamheter 2019.

Uppföljningen av kvalitetsgarantierna visar att 37 garantier 
troligen kommer vara helt uppfyllda i slutet av 2019. Tolv 
garantier troligen kommer vara uppfyllda i hög grad i slutet 
av 2019. Två garantier kommer inte att vara uppfyllda 2019. 
Den ena rör handläggningstiden för vissa ärenden inom 
individ- och familjeomsorgen. Den andra rör möjligheten att 
verkställa beslut om bostad med särskild service inom sex 
månader.
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 Tanums kommun Protokoll 9 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-10-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 113 KS 2019/0003-903 

Finansrapport per den 31 augusti 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Finansrapport ska upprättas och lämnas till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige varje tertial, enligt de riktlinjer som kommunstyrelsen 

antagit för likviditetsförvaltning och finansiering.  

  

Finansrapport för perioden maj till aug har upprättats. Kommunens 

medelränta på låneskulden uppgår till 2,29 %, medan medelräntan för 

koncernen uppgår till 1,96 % Under perioden har kommunens låneskuld till 

kreditinstitut ökat med 30 mkr. Avstämning visar att riktlinjerna enligt 

finanspolicyn följs 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2019 

Finansrapport för perioden maj till augusti 2019 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 oktober 2019, § 224 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga finansrapporten till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Akten  



 

 

 

TANUMS KOMMUN 
Finansrapport per 2019-08-31 
 
 

  

 

 

FINANSRAPPORT 
maj-augusti 2019 
 

Samhällsekonomi 
Den globala ekonomin präglas av osäkerhet från handel och geopolitik. En utdragen svacka i 
industrin och ett upptrappat handelskrig får global tillväxt att minska från nära fyra procent 2018 
till dryga tre procent under 2019. Handelskrig mellan USA och Kina, osäkerheten kring Brexit och 
oron i Mellersta östern kan ge en betydligt snabbare och hårdare inbromsning av ekonomin. 
 
Svensk ekonomi är på väg in i en lugnare tillväxtfas trots stöd från både penning- och finanspolitik. 
Att ekonomin saktar in bekräftas av stigande arbetslöshet. Arbetslösheten beräknas stiga från 6,3 
procent första halvåret i år till sju procent i slutet av 2020. Den svenska valutan är nu på sin 
svagaste nivå sedan 2009. De svenska offentliga finanserna är fortsatt starka i en internationell 
jämförelse även om överskotten faller under kommande år. 

 
 

Ränteutveckling 
Den förväntan som fanns i början på 2019 om en åtstramning av ekonomin och räntehöjningar 
från centralbankerna har förbytts i en tro att centralbankerna istället kommer att sänka sina 
styrräntor. Svaga tillväxtförutsättningar och geopolitiska spänningar talar för ytterligare 
räntesänkningar från centralbankerna i USA och Eurozonen. Efter att höjt styrräntan under 2018 
till 2,50 procent beslutade den amerikanska centralbanken FED om en sänkning av styrräntan med 
0,25 procentenheter vid sitt möte i juli och med ytterligare 0,25 procentenheter vid sitt möte nu i 
september. Räntemarknaden räknar med att FED kommer att sänka räntan ytterligare under 2019 
och 2020. Den svenska Riksbanken höjde i december med 0,25 procentenheter till -0,25 procent.  
Det var första gången sedan 2011 som Riksbanken höjde räntan. 
Svenska korträntor har efter att stigit något efter Riksbankens räntehöjning legat i princip helt stilla 
de senaste månaderna. 
Efter att legat stort sett stilla under hela 2017 och 2018 har de långa räntorna fallit kraftigt under 
2019.  
Enligt många bedömningar kommer den framtida ”nomalräntan” att bli betydligt lägre än vad som 
tidigare antagits.  

 

 
 

  

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

5-år

90-dagar

Riksbanken

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR7pTt8bPMAhWHUhQKHU-8C5AQjRwIBw&url=http://www.tedacthuset.se/hyresgaester&psig=AFQjCNGqZFEZGRv9SRs-it2FFpRDYz_Hcw&ust=1462020686219916


 

 

 

TANUMS KOMMUN 
Finansrapport per 2019-08-31 
 
 

  

 

 

  

LIKVIDITET       
 

        

       

       

       

       

       

       

Likviditetsutveckling 2019 tkr       
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Likvid ställning       

Belopp tkr maj jun jul aug maj-aug  
Ingående saldo 25 480 20 682 18 489 15 593 25 480  
Inbetalningar 86 928 89 224 127 480 91 059 394 691  
Utbetalningar -91 726 -91 417 -130 376 -90 813 -404 332  

Utgående saldo 20 682 18 489 15 593 15 839 15 839  

       

Placering av likviditet    Löptid placeringar  
Belopp tkr    Belopp tkr  
Likviditeten var placerad 31/8 2019      
       

Placering Belopp   Löptid Belopp Andel 

Kassa och dagskassor 19   Dagslån 20 151 100,0% 

Postgiro 66      

Bank 15 755      

Bank (del i koncernkonto) 4 312      

Total 20 151   Total 20 151 100,0% 

       

Placeringar maj-augusti 2019       

Belopp tkr       

Värdepapper Belopp   Period  Ränta 

Dagslån (genomsnitt) 22 327   20190501-20190831  0,00% 

Kommunens egna likviditet uppgick till 15,8 mkr per den 31 augusti.  Likviditeten har minskat under 
perioden maj till augusti 2019 med 9,6 mkr, vilket framförallt beror på investeringsverksamheten 
under perioden. Under juli månad har 30 mkr tagits upp i nya lån. 
Kommunens likviditet inklusive bolagens andel av koncernkontot uppgick till 20,2 mkr. Tanums 
Bostäders andel av koncernkontot uppgick till 4,1 mkr. Tanums Hamnars andel av koncernkontot 
uppgick till 0,2 mkr.                                                                      
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TANUMS KOMMUN 
Finansrapport per 2019-08-31 
 
 

  

 

 

Nyckeltal i skuldportföljen för Tanums kommun 
 

 
2019-08-31 2019-04-30 2018-12-31 

Utestående balans lån 500 560 000 470 560 000 435 560 000 

Utestående balans derivat 375 000 000  375 000 000 375 000 000 

Snittränta 2,29% 2,36% 2,84% 

Räntebindning (i år) 3.48 år 3,92 år 4,58 år 

Räntebindning andel < 1 år i % 23.97% 14,88% 8,04% 

Kapitalbindning 2.97 år 3,49år 2,63 år 

Kapitalbindning andel < 1 år i % 22.97% 18,06% 39,03% 
 

Fördelningar av Långivare och Derivatmotparter 
Största långivaren är-Kommuninvest-som har en andel på-90%.  
Näst störst är-Handelsbanken-med en andel-10%.    

                                                             2019-08-31 

Långivare Lån Andel i %  Antal Lån 

Kommuninvest 440 560 000 87,25% 13 st 

Nordic Investment Bank  60 000 000 12,75% 2 st 

Summa 500 560 000  15 st 
 

 

                                                               2019-08-31 

Motpart Derivat Antal derivat 

SEB 285 000 000 7 st 

Swedbank 90 000 000 8 st 

Summa  375 000 000   15 st 

 
 Förändringar i portföljen 
 Förändringar lån i portföljen under perioden 1 maj-31 augusti 2019 
Lån 

Kreditgivare 
Instrument  

Datum  
Nominellt belopp Ränta vid 

periodslut  
Kapitalförfall 

Kommuninvest 113421 Lån  2019-07-05 30 000 000 0,34 2019-10-21 

Summa förändring lån   30 000 000   

 

Förändringar i portföljen 
 Förändringar lån i portföljen under perioden 1 maj-31 augusti 2019 
Derivat 

Motpart Instrument  Startdatum Nominellt belopp Ränta vid förfall Slutdatum 

      

Summa förändring derivat    0   
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TANUMS KOMMUN 
Finansrapport per 2019-08-31 
 
 

  

 

 

Kapitalbindning och räntebindning 

Grafen nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.  

 

 
 

 

Finanspolicy uppföljning 
Avstämning riktlinjer enligt finanspolicy Status Kommentar 

Lånefinansiering ska ske från godkända kreditgivare 
och I tillåtna upplåningsformer 

OK 
 

Upplåning i utländsk valuta OK Finns ingen upplåning i utländsk valuta 

Maximal räntebindningstid för enskilt lån eller swap 
bör ej överstiga 10år 

OK 
Längsta swap förfall 2026-06-21 
Längsta lån förfall 2028-11-15 

Den genomsnittliga räntebindningen (lån+derivat) 
skall variera inom intervallet 1-10år 

OK 
 3,48 år 

Maximalt 30% av skuldportföljen bör förfalla under ett 
enskilt år 

OK 
 

Derivatinstrument får endast ingås med godkända 
motparter  

OK 
Swedbank, SEB 

Derivatinstrument får endast användas kopplade till 
underliggande positioner  

OK 
Netto derivatvolym i % av skuld 80 

Tillåtna derivatinstrument Ränteswapar, 
Ränteteminer, FRA, Caps, Floors 

OK 
Ränteswapar 
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TANUMS KOMMUN 
Finansrapport per 2019-08-31 
 
 

  

 

 KONCERNEN       

 LIKVIDITET       
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

Likviditetsutveckling 2019, mkr      
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Likvid ställning       
Belopp tkr maj jun jul aug maj-aug  
Ingående saldo 52 437 37 907 27 035 24 250 52 437  
       

Utgående saldo 37 907 27 035 24 250 20 194 20 194  
       
Placering av likviditet    Löptid placeringar  
Belopp tkr    Belopp tkr  
Likviditeten var placerad 31/8 2019      
       
Placering Belopp   Löptid Belopp Andel 

       
Kassa 49   Dagslån 20 194 100,0% 

Postgiro 78      
Bank 20 067      
Total 20 194   Total 20 194 100,0% 

       
Placeringar maj-augusti 2019       
Belopp tkr       
Värdepapper Belopp  Period   Ränta 

Dagslån (genomsnitt) 33 636  20190501-20190831 0,00% 
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Koncernens likviditet minskade under perioden maj till augusti 2019 med 32,2 mkr. Nyupplåning 

har gjorts med 30,0 mkr i kommunen. Kommunens likviditet minskade med 9,6 mkr, vilket 

framförallt beror på investeringsverksamheten under perioden.  

 

Tanums Hamnars AB likviditet minskade med 4,3 mkr. Tanums Bostäders AB likviditet minskade 
med 18,3 mkr, vilket främst beror på investering i nya lägenheter i Tanumshede. 
 

Likviditeten uppgick till 20,2 mkr per den 31 augusti. Likviditeten har varit placerad på bank och 

kassa. Av koncernens likviditet uppgick kommunens andel till 15,8 mkr. THAB:s och TBAB:s andel 

uppgick till 0,2 mkr respektive 4,1 mkr.   
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TANUMS KOMMUN 
Finansrapport per 2019-08-31 
 
 

  

 

 

 

 

         Nyckeltal i skuldportfölj för Koncernen  
  

2019-08-31 2019-04-30 2018-12-31 

Utestående balans lån 934 440 000 904 440 000  849 440 000 

Utestående balans derivat 670 000 000 670 000 000 620 000 000 

Snittränta 1,96% 2,00% 2,45% 

Räntebindning (i år) 3.44 år 3,74 år 4,06 år 

Räntebindning andel < 1 år i % 27.82% 21,56% 22,37% 

Kapitalbindning 2.73 år 3,15 år 2,64 år 

Kapitalbindning andel < 1 år i % 25.15% 22,67% 32,96% 
 

 
 
Fördelningar av Långivare och Derivatmotparter 
Största långivaren är-Kommuninvest-som har en andel på-94%.  
Näst störst är-Nordic Investment Bank-med en andel på 6%. 
Lån 

 2019-08-31 

Långivare Lån Andel i %  Antal Lån 

Kommuninvest 874 440 000 93.58% 28 st 

Nordic Investment Bank 60 000 000 6.42% 2 st 

Summa 934 440 000   30 st 

 

 

Derivat 

 2019-08-31 

Motpart Derivat Antal derivat 

SEB 465 000 000 16 st 

Swedbank 190 000 000 19 st 

Nordea 15 000 000 1 St 

Summa  670 000 000    36 st 

 
Förändringar i portföljen 
 Förändringar lån i portföljen under perioden 1 maj- 31 augusti 2019 
Lån 

Kreditgivare 
Instrument  

Datum  
Nominellt belopp Ränta vid 

periodslut  
Kapitalförfall 

Tanums Kommun      

Kommuninvest 113421 Lån  2019-07-05 30 000 000 0,34 2019-10-21 

Tanums Bostäder      

   0   

Summa förändring lån   30 000 000   
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TANUMS KOMMUN 
Finansrapport per 2019-08-31 
 
 

  

 

 

 
Förändringar i portföljen 
 Förändringar lån i portföljen under perioden 1 maj- 31 augusti 2019 
Derivat  

Motpart Instrument  Startdatum Nominellt belopp Ränta vid förfall Slutdatum 

Tanums kommun      

Tanums Bostäder      

Summa förändring derivat    0   

 
 
 
Kapitalbindning och räntebindning 

Grafen nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.  
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TANUMS KOMMUN 
Finansrapport per 2019-08-31 
 
 

  

 

 
 

 

Finanspolicy uppföljning 
 
Tanums Kommun 

Avstämning riktlinjer enligt finanspolicy Status Kommentar 

Lånefinansiering ska ske från godkända kreditgivare 
och I tillåtna upplåningsformer 

OK 
 

Upplåning i utländsk valuta OK Finns ingen upplåning i utländsk valuta 

Maximal räntebindningstid för enskilt lån eller swap 
bör ej överstiga 10år 

OK 
Längsta swap förfall 2026-06-21 
Längsta lån förfall 2028-11-15 

Den genomsnittliga räntebindningen (lån+derivat) 
skall variera inom intervallet 1-10år 

OK 
 3,48 år 

Maximalt 30% av skuldportföljen bör förfalla under ett 
enskilt år 

OK 
 

Derivatinstrument får endast ingås med godkända 
motparter  

OK 
Swedbank, SEB 

Derivatinstrument får endast användas kopplade till 
underliggande positioner  

OK 
Netto derivatvolym i % av skuld 80 

Tillåtna derivatinstrument Ränteswapar, 
Ränteteminer, FRA, Caps, Floors 

OK 
Ränteswapar 

 

 
Tanums Bostäder 

Avstämning riktlinjer enligt finanspolicy Status Kommentar 

Lånefinansiering ska ske från godkända kreditgivare 
och I tillåtna upplåningsformer 

OK 
 

Upplåning i utländsk valuta OK Finns ingen upplåning i utländsk valuta 

Maximal räntebindningstid för enskilt lån eller swap 
bör ej överstiga 10år 

OK 
Längsta swap förfall 2026-06-22 

Den genomsnittliga räntebindningen (lån+derivat) 
skall variera inom intervallet 1-10år 

OK 
 3,36 år 

Maximalt 30% av skuldportföljen bör förfalla under 
ett enskilt år 

OK 
 

Derivatinstrument får endast ingås med godkända 
motparter  

OK 
Swedbank, Nordea, SEB 

Derivatinstrument får endast användas kopplade till 
underliggande positioner  

OK 
Netto derivatvolym i % av skuld 68% 

Tillåtna derivatinstrument Ränteswapar, 
Ränteteminer, FRA, Caps, Floors 

OK 
Ränteswapar 
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 Tanums kommun Protokoll 10 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-10-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 114 KS 2019/0635-971 

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 

Sammanfattning av ärendet 

I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser framgår att kommuner ska arbeta för att minska sårbarheten i 

verksamheten och ha god förmåga att hantera krissituationer i fredstid. 

Kommunen har ansvar för att trygga den ordinarie verksamheten vid störda 

förhållanden eller extraordinär händelse. 

  

Den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen är en del i Tanums 

kommuns förebyggande säkerhetsarbete. Syftet är att identifiera 

kommunens risker och sårbarheter, vilka extraordinära händelser som kan 

inträffa i kommunen och hur dessa risker kan komma att påverka de 

samhällsviktiga verksamheterna, enligt ”Lagen om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap”. Risk- och sårbarhetsanalysen ska även utgöra underlag för det 

kommunala handlingsprogrammet enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” 

(LSO). 

  

Den reviderade risk- och sårbarhetsanalysen har arbetats fram av 

representanter för kommunens verksamheter. Säkerhetssamordnaren har 

samordnat arbetet. 

  

Ändringar från den tidigare risk- och sårbarhetsanalysen är markerade med 

röd text 

  

Risk- och sårbarhetsanalysen i sin helhet är sekretessbelagd enligt 

offentlighets- och sekretesslagen 18 kap 13 §. Det innebär att fysiska och 

strategiska platser inte är inskrivna i den version som distribueras till 

kommunfullmäktige. Med hänvisning till sekretess är inte heller bilagorna 

med. 

  

Beslutsunderlag 

Risk- och sårbarhetsanalys för Tanums kommun 2019 

Kanslichefens tjänsteskrivelse 2019-09-24 

Kommunstyrelsens protokoll daterad 9 oktober 2019, § 231 

Yrkanden 

Yttrande 

Gunilla Palm (S) yttrar sig. 



 

 Tanums kommun Protokoll 11 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-10-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att anta risk-och sårbarhetsanalys för Tanums kommun 2019 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen  

Förvaltningscheferna 

Säkerhetssamordnaren   



 

 Tanums kommun Protokoll 12 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-10-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 115 KS 2019/0603-116 

Reviderat reglemente för överförmyndaren 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarens nuvarande reglemente är från 2007 och är därför i behov 

av en revidering. 

  

Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal funktion som utför uppdrag 

enligt föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen och lag om god man för 

ensamkommande.   

  

Tanums kommun ingår i organisationen Samverkande överförmyndare, där 

Uddevalla kommun sköter den praktiska handläggningen av ärenden 

kopplade till överförmyndaren i 8 kommuner.  

  

Förslag till nytt reglemente har tagits fram av kommunkansliet i samråd med 

överförmyndaren och innehåller inga förändringar i sak. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för överförmyndaren 

Kanslichefens tjänsteskrivelse den 5 september 2019 

Protokoll från kommunstyrelsen 9 oktober 2019, § 229 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att fastställa reglemente för överförmyndaren  

Beslutet skickas till 

Överförmyndaren 

Samverkande överförmyndare, Uddevalla   



 
 

 

Reglemente för överförmyndaren 
Utöver vad som föreskrivs om överförmyndare i föräldrabalken, förmynderskaps-

förordningen, lag om god man för ensamkommande barn samt kommunallagen, gäller 

bestämmelserna i detta reglemente.  

 

Allmänt om överförmyndarens verksamhet 

1 § Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal funktion. Överförmyndaren ansvarar för 

att kommunens överförmyndarverksamhet bedrivs i enlighet med föräldrabalken, 

förmynderskapsförordningen samt andra författningar som reglerar frågor knutna till 

överförmyndarens tillsynsverksamhet. 

 

Överförmyndaren ansvarar även för att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer i 

övrigt som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om, samt detta reglemente.  

 

Överförmyndaren är också ansvarig för att: 

• Underlag för kommande budget lämnas till kommunfullmäktige 

• Information om överförmyndarens verksamhet sprids till allmänheten 

• Allmänheten genom kommunen ska kunna få aktuella kontaktuppgifter till 

överförmyndaren.  

 

Tillgänglighet 

2 § Överförmyndaren ska minst en gång i veckan vara tillgänglig för allmänheten.  

Ersättare träder i ordinarie överförmyndares ställe under dennes längre bortavaro än sex 

dagar. 

 

Processbehörighet 

3 § Överförmyndaren får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden som faller inom överförmyndarens verksamhetsområde, om inte någon annan ska 

göra det på grund av lag, annan författning eller beslut av kommunfullmäktige. 

 

Överförmyndarens myndighetsfunktion 

4 § Överförmyndarens myndighetsfunktion utgörs av en överförmyndare och en ersättare. 

Överförmyndaren ska utöva tillsyn över förmyndarnas, de gode männens och förvaltarnas 

verksamhet.  

 

Överförmyndarens förvaltningsfunktion 

5 § Överförmyndarens förvaltningsfunktion och administration utförs av Samverkande 

överförmyndare och finns i Uddevalla.   

 

Ekonomisk förvaltning 

6 § Överförmyndaren ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltnings-

område och inom ramen för av kommunfullmäktige tilldelade medel.   

 

 

 



 
Arkiv- och personuppgiftsansvar 

7 § Överförmyndaren är arkivansvarig för verksamheten samt personuppgiftsansvarig för de 

register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet.   

 

Uppföljning och redovisning 

8 § Överförmyndaren ska i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer följa upp 

verksamheten fortlöpande samt i en årlig verksamhetsberättelse redovisa hur uppdraget har 

fullgjorts.  

 

Samråd 

9 § Överförmyndaren ska samråda med andra myndigheter, organisationer och föreningar 

som berörs av överförmyndarens ansvarsområde. Överförmyndaren beslutar om formerna för 

samrådet. 

 

Ersättning 

10 § Överförmyndarens ersättning för uppdraget fastställs i Tanums kommunens 

arvodesregler för förtroendevalda.  

 

Val av överförmyndare 

11 § Överförmyndare och ersättare väljs av kommunfullmäktige för fyra år i taget räknat från 

och med den 1 januari året efter det år val ägt rum till kommunfullmäktige. Valda personer 

ska genast anmälas till länsstyrelsen.  

 

Ersättarens tjänstgöring 

12 § Ersättaren tjänstgör som överförmyndare vid ordinarie överförmyndares frånvaro eller 

vid fall av jäv. 

 

Jäv 

13 § Ifråga om jäv gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen. 

 

Delegation 

14 § Överförmyndaren har möjlighet att till tjänstemän delegera de ärenden som medges 

enligt lag. Delegation kan även ges till tjänstemän i annan kommun. Delegationslista ska 

finnas upprättad för de beslut som överförmyndaren delegerar till handläggare. 

  

Överförmyndaren får inte delegera följande beslut  

• Framställan eller yttrande till kommunfullmäktige  

• Beslut om att entlediga eller skilja god man eller förvaltare från uppdraget  

• Beslut om att häva avtal om samlevnad i oskiftat bo  

• Beslut om vitesföreläggande  

• Beslut om avslag 

 

Beslut 

15 § För varje beslut som fattats enligt föräldrabalken ska det finnas ett beslutsdokument där 

det framgår vem som har fattat beslutet.  

 

 



 
 

Kungörelser 

16 § Överförmyndaren ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser.   

 

Delgivning 

17§ Delgivning sker med överförmyndaren, eller den överförmyndaren beslutar är behörig att 

för överförmyndarens räkning ta emot delgivningar. 

 

 

Undertecknande av handlingar 

18 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av överförmyndaren ska 

undertecknas av överförmyndaren eller vid dennes förhinder, överförmyndarens ersättare. 

Överförmyndaren får genom beslut uppdra åt annan/andra att underteckna. 

 

 



 

 Tanums kommun Protokoll 13 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-10-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 116 KS 2019/0602-180 

Revidering av reglemente för krisledningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska 

varje kommun ha en krisledningsnämnd. Det ska också finnas ett 

reglemente för krisledningsnämnden. Kommunkansliet har tagit fram ett 

förslag på nytt reglemente för krisledningsnämnden. Förslaget är mer 

utförligt än det reglemente som nu gäller. Anledningen till det är att 

reglementet ska kunna läsas så självständigt som möjligt utan att kopplas 

samman med kommunstyrelsens reglemente. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden  

Kanslichefens tjänsteskrivelse den 10 september 2019 

Protokoll från kommunstyrelsen den 9 oktober 2019, § 230 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att anta reglemente för krisledningsnämnden  

Beslutet skickas till 

Säkerhetssamordnaren  

Kanslichefen   



 

 

Kommunkansliet 

 

 
Datum 

 

 

 
Vår referens 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb 

 

457 81 Tanumshede   Apoteksvägen 6, 0525-180 00  kommun@tanum.se www.tanum.se 

 457 31 Tanumshede 

Reglemente för krisledningsnämnden 
Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i kommunallagen, lag om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

 

För varje ny mandatperiod fastställs en plan för extraordinära händelser. Planen är framförallt ett stöd för 

förvaltningens arbete, men beskriver även krisledningsnämndens arbete. 

 

Krisledningsnämndens uppgifter 
Allmänt om krisledningsnämndens uppgifter  

1 § Krisledningsnämnden ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid samt övriga 

uppgifter som regleras i lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 

i fredstid och höjd beredskap. 

  

En extraordinär händelse kännetecknas av att den  

1. avviker från det normala, 

2. innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och 

3. kräver skyndsamma insatser av kommunen.  

 

Planering och förberedelser inför en extraordinär händelse är en uppgift för den ordinarie organisationen.  

 

Krisledningsnämndens ikraftträdande 

2 § Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder förste eller andre vice ordförande, 

bedömer när en extraordinär händelse existerar och nämnden ska träda i funktion samt kallas till 

sammanträde. Beslutet ska dokumenteras.   

 

Om både ordföranden, vice ordförande och andre vice ordförande har förhinder övergår denna rätt till den 

ledamot som har längst tjänstgöringstid i nämnden. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 

fullgörs uppgiften av den äldste av dem.   

 

Brådskande beslut  

3 § Krisledningsnämndens ordförande, eller vid dennes förhinder förste eller andre vice ordförande, får 

besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. 

 

Om både ordföranden, vice ordförande och andre vice ordförande har förhinder beslutar den ledamot som 

har längst tjänstgöringstid om sådana brådskande beslut. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 

fullgörs uppgiften av den äldste av dem.   

 

Krisledningsnämndens befogenheter 

4 § Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en 

extraordinär händelse.  
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Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga 

nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 

omfattning. 

 

Samråd 

5 § Om möjlighet finns bör krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd innan beslut om 

övertagande fattas. I vissa fall kan krav på skyndsamhet omöjliggöra samråd. Nämnd som fråntas hela 

eller delar av verksamhetsområden ska dock skyndsamt informeras om detta. 

 

Sekretess 

6 § När krisledningsnämnden trätt i funktion och tagit över beslutanderätt från andra nämnder gäller 

samma regler om sekretess för krisledningsnämnden som för verksamheten i ordinarie nämnd.  

 

Bistånd till andra kommuner och regioner samt till enskild 

7 § Krisledningsnämnden får på begäran besluta om att lämna hjälp till andra kommuner och regioner 

som drabbats av en extraordinär händelse. Om hjälp har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning 

av den andra kommunen eller regionen.  

 

Krisledningsnämnden får under extraordinär händelse lämna begäran om hjälp från andra kommuner och 

regioner. Kommun eller region som lämnar hjälp har rätt till skälig ersättning från den drabbade 

kommunen. 

 

När en enskild persons vistelse i Tanums kommun är föranledd av en extraordinär händelse har 

kommunen rätt till ersättning för hjälp till den enskilde från den kommun som drabbats av den 

extraordinära händelsen. 

 

Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid besluta om att lämna begränsat 

ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 

 

Rapportering till fullmäktige 

8 § Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Förutom 

besluten ska rapporteringen omfatta en redogörelse för den extraordinära händelsen och dess förlopp.  

 

Återgång till normal verksamhet 

9 § När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 

övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd och besluta att den extraordinära händelsen 

ska upphöra. 

 

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära 

händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut 

återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Beslut om 

att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av fullmäktige. 

 

När ett beslut om upphörande av krisledningsnämndens verksamhet har fattats ska nämnden överlämna en 

sammanställning av fattade beslut samt kostnadsredovisning till fullmäktige för kännedom. 
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Krisledningsnämndens arbetsformer 
Sammansättning 

10 § Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och åtta ersättare valda av kommunfullmäktige. 

 

Krisledningsnämnden ska bestå av samma ledamöter och ersättare som kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Ersättares tjänstgöring 

11 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare 

har trätt i ledamotens ställe. 

 

Om inte ersättarna välja proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda 

ordningen. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 

styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 

sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  

 

Växeltjänstgöring 

12 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 

tjänstgöra efter att ärendet har handlagts. 

 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under sammanträde på grund av annat hinder än jäv 

får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

Inkallande av ersättare 

13 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv 

ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas. 

 

Yttranderätt 

14 § En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att delta i 

överläggningarna men inte i besluten.  

 

Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

 

Ersättare för ordförande 

15 § Om varken ordföranden, vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 

eller i en del av ett sammanträde öppnar den ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden mötet för att 

välja tillfällig ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs uppgiften 

av den äldste av dem.   

 

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid 

får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 

samtliga uppgifter. 

 



  4 

 

Tidpunkt för sammanträden 

16 § Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer.  

 

Kallelse 

17 § Ordförande ansvarar för att ledamöterna kallas till sammanträdena.  

 

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 

närvara vid sammanträdet. Inkallelsesätt kan variera beroende på förutsättningarna för den extraordinära 

händelsen.  

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 

tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 

När varken ordföranden, vice ordföranden eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska det 

göras av den som ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden. Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid fullgörs uppgiften av den äldste av dem. 

 

Justering av protokoll 

18 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

 

Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

Reservation 

19 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. 

 

Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska 

motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

 

Förvaltningsorganisation och delegering  

20 § Under en extraordinär händelse står den kommunala förvaltningsorganisationen till nämndens 

förfogande.  

 

När krisledningsnämnden övertagit hela eller delar av en nämnds verksamhet gäller ordinarie nämnds 

delegationsordningar. Krisledningsnämnden har dock rätt att återkalla givna delegationer och överta 

beslutanderätten i de ärenden som berörs av den extraordinära händelsen. Den som normalt sett har 

delegationen ska skyndsamt informeras om ett återkallande.  

 

Krisledningsnämnden har ingen egen delegationsordning utan följer kommunstyrelsens 

delegationsordning.  
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Delgivning 

21 § Delgivning till nämnden sker med ordföranden, vice ordförande eller andre vice ordförande, 

kommunchefen eller sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

22 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av krisledningsnämnden ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande eller andre vice ordförande och kontrasigneras 

av kommunchef eller dennes ersättare enligt kommunens ordinarie delegationsordning. 

 

I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som ska underteckna handlingar.  

 

Överklagande 

23 § Krisledningsnämndens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning. Beslut som 

krisledningsnämnden fattar enligt speciallagstiftning kan överklagas i enlighet med respektive 

speciallagstiftning.  

 
 

   
   

 

 

     

 



 

 Tanums kommun Protokoll 14 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-10-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 117 KS 2019/0195-941 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap 35§ framgår att en motion eller ett 

medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte 

kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 

avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 

  

I fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger varje 

år skall redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen 

ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Detsamma gäller för medborgarförslag som ska beslutas i fullmäktige. 

I nämndernas gemensamma reglemente framgår att nämnden två gånger per 

år ska redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det 

att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om 

anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut beräknas fattas. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 

oktober. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning över obesvarade medborgarförslag 

Tjänsteskrivelse 29 september 2019 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 oktober 2019, § 238 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga redovisningen till handlingarna  



 

 Tanums kommun Protokoll 15 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-10-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 118 KS 2019/0194-941 

Redovisning av besvarade medborgarförslag 2019 

Sammanfattning av ärendet 

TN 2018/0267-351 

Medborgarförslag om åtgärder för förbättrad väg mellan Grebbestad och 

Havstenssund (gång- och cykelväg eller bredare vägren) 

  

TN 2018/0236-217 

Medborgarförslag om anläggning av blomsterängar som slås med lie, på 

kommunens mark 

  

TN 2018/0214-217 

Medborgarförslag om slåtteråkrar, "lärkrutor", på kommunens mark 

  

TN 2018/0215-351 

Medborgarförslag om kortare gång- och cykelväg mellan Tanumshede 

centrum och Tanums shoppingcenter 

  

BUN 2018/0292-600 

Medborgarförslag om badbuss och gratis simundervisning till kommunens 

elever under sommaren 

  

KS 2019/0121-800 

Medborgarförslag om klimatfrågor 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 29 september 2019 

Besvarade medborgarförslag 

kommunstyrelsens protokoll den 9 oktober 2019, § 239 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga redovisningen till handlingarna  



 

 Tanums kommun Protokoll 16 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-10-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 119 KS 2019/0196-941 

Redovisning av obesvarade motioner 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap 35§ framgår att en motion eller ett 

medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte 

kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 

avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 

  

I fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger varje 

år skall redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen 

ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober 

Beredningsförslag 

Sammanställning över obesvarade motioner 

Tjänsteskrivelse daterad 29 september 2019 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 oktober 2019, § 240 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga redovisningen till handlingarna  



 

 Tanums kommun Protokoll 17 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-10-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 120 KS 2019/0581-111 

Meddelande om ny röstsammanräkning efter Håkan 
Linder 

Sammanfattning av ärendet 

Håkan Linder (S) har den 27 augusti 2019skickat in en avsägelse gällande 

samtliga politiska uppdrag. 

  

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2019, § 106, bland annat 

att entlediga Håkan Linder från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige och att hos länsstyrelsen begära ny 

röstsammanräkning. 

  

Länsstyrelsen meddelar i beslut daterat den 1 oktober 2019 att Ann-Christin 

Karlsson (S) blir ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 september 2019, § 106 

Länsstyrelsen beslut daterat 1 oktober 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga ärendet till handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Troman 

Personalavdelningen  



 

 Tanums kommun Protokoll 18 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-10-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 121 KS 2019/0690-111 

Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Magnus 
Bengtsson (C), ny ersättare Andreas Hermansson (C) 

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Bengtsson (C) har i lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag 

som ersättare i tekniska nämnden. 

  

Förslag till ny ersättare är Andreas Hermansson (C). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Magnus Bengtsson daterad 19 oktober 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2019 

Valberedningens presidiums protokoll den 21 oktober 2019, § 10 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att entlediga Magnus Bengtsson (C) från sitt uppdrag som ersättare i 

tekniska nämnden, och 

  

att till ny ersättare i tekniska nämnden utse Andreas Hermansson (C) för 

resterande del av mandatperioden 2019-2022 

Beslutet skickas till 

Magnus Bengtsson 

Andreas Hermansson 

Troman 

Personalavdelningen 

Tekniska nämnden 

Kommunsekretaren  



 

 Tanums kommun Protokoll 19 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 2019-10-28  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KF § 122 KS 2019/0692-800 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
kommunens miljö- energi- och klimatstrategi 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Halvarsson (MP), har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande om kommunens arbete med miljö-, energi- och klimatstrategi. 

  

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning framgår det bland annat att 

frågan bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställt och att 

svaret på frågan inte behöver vara skriftligt.  

  

Enligt kommunallagen framgår att endast den som ställer frågan och den 

som svarar får delta i överläggningen 

Beslutsunderlag 

Fråga inkommen den 21 oktober 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2019 

Yrkanden 

Yttrande 

Michael Halvarsson (MP) yttrar sig och utvecklar sin fråga och tackar för 

svaret 

Liselotte Fröjd (M) tackar för frågan och svarar på den. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att tacka för fråga och svar 


