
 

 

KOMMUNINFORMATION 
Tanums invånarantal har ökat med fyra 
personer sedan årsskiftet och uppgick per 
den 31 mars till 12 350 personer. 
 Arbetslösheten uppgick i april till 4,9 pro-
cent, en minskning med 0,2 procentenheter 
jämfört med april 2014. Arbetslösheten i 
Tanum är lägre än i Västra Götaland och i 
riket som helhet. Ungdomsarbetslösheten är 
fortsatt hög, 10,1 procent av ungdomarna i 
åldern 18-24 år är arbetslösa, vilket är oför-
ändrat jämfört med april 2014.  
 
KONCERNSTRUKTUR 
Koncernen består av kommunen och Ta-
nums Bostäder AB (TBAB) som äger och 
förvaltar hyresbostäder samt Tanums Ham-
nar AB som bedriver hamnverksamhet.  
 
RESULTATANALYS 
Periodens resultat 
Målsättning: För att uppnå kommunallagens be-
stämmelser om god ekonomisk hushållning ska 
resultatet exklusive reavinster uppgå till cirka två 
procent av skatteintäkter och statsbidrag. 
Periodens resultat uppgår för kommunen till 
14,7 mkr, vilket är en förbättring jämfört 
med samma period 2014 med 4,1 mkr för 
kommunen.  Bokslutsprognosen på 8,2 mkr, 
exklusive reavinster innebär att kommunen 
klarar balanskravet men lever inte upp till 
det övergripande finansiella målet. Koncer-
nens resultat för perioden är 15,0 mkr 
 
Intäkter 
Kommunens verksamhetsanknutna intäkter 
uppgår till 72,1 mkr vilket är en ökning med 
8,7 mkr jämfört med samma period förra 
året. Ökningen förklaras främst av premieå-
terbetalning från AFA försäkring.  De verk-
samhetsanknutna intäkterna täcker 29,4 
procent av kommunens verksamhetskostna-
der exklusive avskrivningar, vilket är 2,6 
procentenheter mer än samma period förra 
året. Koncernens verksamhetsanknutna 
intäkter uppgår till 8,5 mkr.  
 
Kostnader 
Bruttokostnaderna för kommunens verk-
samhet uppgår till 254,5 mkr vilket är 9,2 
mkr mer än samma period 2014. Kostnads-
ökningen är 3,9 procent. Ökningen avser 
främst löneökningar Bruttokostnaderna för 
koncernen uppgår till 253,1 mkr. 
 
Verksamhetsresultat 
Kommunens verksamhetsresultat har för-
sämrats marginellt då kostnaderna ökar 
något mer än verksamhetsanknutna intäkter. 
Kommunens verksamhetsresultat uppgår till 
-188,6 mkr och koncernens till -185,2 mkr. 
Kommunens verksamhetsresultat försämras 
med 0,3 procent. Som andel av skatteintäk-
ter och statsbidrag uppgår verksamhetsresul-
tatet till 90,9 procent, detta skall jämföras 
med 92,7 procent samma period förra året. 
 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar 
med 4,7 mkr jämfört med samma period 
2014 och uppgår till 207,5 mkr. Ökningen 
beror framförallt på ökat skatteunderlag. 
Kommunens utdebitering 2015 är 21,56 
kronor. 
  
Finansnetto 
Kommunens finansnetto uppgår till -4,2 mkr 
vilket är 0,1 mkr sämre jämfört med samma 
period 2014. Finansnettot andel av skattein-
täkter och generella statsbidrag oförändrat 
2,0 procent jämfört med samma period 
2014. 
  
Personal 
Sjukfrånvaron minskade succesivt från cirka 
nio procent till cirka fyra procent under åren 
2003-2009. Under 2010 bröts den nedåtgå-
ende trenden och sjukfrånvaron har sedan 
dess successivt ökat. Under de fyra första 
månaderna 2015 uppgick sjukfrånvaron till 
6,9 procent vilket är med ökning med 0,8 
procentenheter (13 procent) jämfört med 
perioden januari-april 2014. Det är framför-
allt de långa sjukskrivningarna som ökar. 
Nuvarande sjukfrånvaronivå är den högsta 
sedan 2006. Samtliga förvaltningar utom 
kommunstyrelsen redovisar en ökande sjuk-
frånvaro.  
 
Prognos 2015-12-31 
NÄMNDER (mkr) Prognos 
Kommunstyrelsen -2,7 

Tekniska nämnden 0,6 

-Varav taxefinansierat 1,0 

-Varav skattefinansierat -0,4 

Miljö och byggnadsnämnden -2,1 

Barn och utbildningsnämnden -5,0 

Prestationsanslag Bun 4,6 

Omsorgsnämnden -0,5 

NÄMNDER -5,2 
FINANS  
Skatteintäkter -2,3 
Pensionskostnader -1,8 
Personalomkostnader 5,0 
Finansnetto 1,0 
Nedskrivning -0,5 
Tomtförsäljning 0,0 
Övrigt -3,0 
FINANS -1,6 
TOTALT -6,8 
BUDGET 15,0 
PROGNOS 8,2 
 
I budget beräknas årets resultat till 15,0 mkr, 
prognosen är 6,8 mkr sämre då resultatet 
beräknas bli 8,2 mkr. Samtliga nämnder 
utom tekniska nämnden beräknas göra un-
derskott. Skatteintäkterna beräknas ge ett 
budgetunderskott på 2,3 mkr enligt SKLs 
senaste prognos. Pensionskostnaderna be-
räknas ge ett underskott på 1,8 mkr. Perso-
nalomkostnader ger ett överskott på 5,0 mkr 
då AFA försäkring gör en sista premieåter-

betalning. Finansnetto beräknas ge ett över-
skott på 1,0 mkr, vilket förklaras av fortsatt 
låga räntor och en eftersläpning av investe-
ringsverksamheten.  
 
FINANSIELL STÄLLNING 
Anläggningstillgångar 
Investeringsuppföljning januari-april 2015 

Av den totala investeringsvolymen under 
perioden januari till april 2014 på 25,1 mkr 
svarade investeringar i VA-området för 13, 9 
mkr, fastigheter 4,6 mkr samt investeringar i 
exploateringsverksamhet 5,3 mkr. Investe-
ringar i inventarier uppgick till 1,6 mkr.  

Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 
90,7 mkr. Tillsammans med beslutade ej 
utförda investeringar i bokslut 2014 på cirka 
50 mkr uppgår totalt budgeterade investe-
ringar för 2015 till cirka 140 mkr. Investe-
ringsvolymen på 25,1 mkr under perioden 
januari-april 2014 innebär att beslutade ej 
utförda investeringar nu uppgår till cirka 115 
mkr. 

Större investeringsprojekt inom respek-
tive område under perioden januari till april 
2015 har varit: 
Projekt (tkr) Budget Utgift 
Omvandlingsområden 23 271 4 522 
Överföringsledn. Kämpersvik 7 652 3 759 
Omb. Hamburgsund ARV 7 784 1 418 
Sanering ledningar 3 443 1 267 
Vattenförsörjning 19 224 1 642 
Omläggning VA-ledningar 2 573 528 
Övrigt 14 342 814 
VA-anläggningar 78 289 13 950 

Gång- och cykelbanor 4 430 -462 
Reinvestering vägbeläggningar 2 340 4 
Stab. Åtg. S. Hamng-Fjällbacka -961 92 
Parker & grönområden 1 098 6 
Övrigt 1 990 4 
Gator och trafik 8 897 -356 
Förbättringsåtgärder 5 144 585 
Omsorgsfastigheter 4 567 764 
Skolfastigheter 4 051 74 
Tillb. Hamburgsunds idrottshall 3 569 2 662 
Övrigt 468 504 
Fastigheter 17 799 4 589 
Badplatser 941 0 
Lekplatser 1 055 13 
Övrigt 420 0 
Övriga investeringar 2 416 13 
Detaljplaner 3 707 821 
Exploateringsverksamhet 17 058 2 372 
Vindkraft Tyft 710 2 091 
Exploatering 21 475 5 285 

Hamnar 1 642 26 
Inventarier 9 030 1 637 
TOTALT 139 548 25 144 

 

VA-anläggningar 
I Sjöviken på Hamburgö utvidgas det 

kommunala verksamhetsområdet för VA 
med cirka 80 fastigheter. Arbetet beräknas 
vara färdigställt under hösten 2015. Investe-
ringsutgift under perioden 4,2 mkr. Total 



      

 

utgift för projektet hittills uppgår till 21,9 
mkr. 

En överföringsledning anläggs mellan 
Kämpersvik och Bodalsverket. Arbetet 
beräknas vara helt färdigställt under hösten  
2015. Under perioden har det investerats 3,8 
mkr. Total utgift hittills uppgår till 18,8 mkr. 

Arbetet med att minska mängden ovid-
kommande vatten i spillvattensystemet och 
säkerställa distributionen av dricksvatten 
fortsätter. Under perioden har det hittills 
investerats sammanlagt 2,9 mkr i vattenför-
sörjning och ledningsnät.  
Fastigheter 

Under perioden har det investerats 2,7 
mkr i tillbyggnad av Hamburgsunds idrotts-
hall. Total budget för projektet uppgår till 
4,0 mkr. 
Exploatering 

Investering i exploateringsverksamhet 
har uppgått till totalt 5,3 mkr, varav arbete 
med detaljplaner utgjorde 0,8 mkr. Investe-
ring i uppförandet av ett Vindkraftverk på 
Tyft har under perioden uppgått till 2,1 mkr. 
Total investeringsbudget för kommunens 
andel av Vindkraftverket uppgår till 24,0 
mkr. 
Inventarier 

Under perioden har anskaffning av in-
ventarier gjorts med 1,6 mkr, varav investe-
ring i beslutsstöd uppgått till 0,3 mkr. 
Koncernen 
Koncernens investeringar uppgår till 37,2 
mkr. TBAB har under perioden investerat 
12,2 mkr  främst i renovering av lägenheter. 
 
Likvida medel 
Kommunens likviditet har ökat med 1,9 
mkr sedan årsskiftet och uppgår till 24,8 
mkr. Därutöver har kommunen en check-
kredit på 30 mkr. Koncernens likviditet 
uppgår till 24,9 mkr. 
 
Låneskuld 
Kommunens låneskuld uppgår till 493,0 mkr 
vilket är en ökning med 37,3 mkr sedan 
årsskiftet. Av kommunens låneskuld utgör 
93,0 mkr anslutningsavgifter och 400 mkr 
lån från banker och Kommuninvest. Kon-
cernens låneskuld uppgår till 778 mkr. 
Kommunens soliditet ökar från 36,9 procent 
till 37,2 procent. Inkluderande samtliga 
pensionsåtaganden uppgår kommunens 
soliditet till 11,0 procent. Koncernens solidi-
tet uppgår till, 9,7 procent.  
 
Framåtblick 
Tanums kommun har redovisat positiva 
resultat varje år sedan 2000, bokslutsprogno-
sen för 2015 indikerar på ett överskott även i 
2015 års bokslut. Inför 2016 krävs effektivi-
seringar på cirka tio mkr om det ekonomiska 
mål som kommunfullmäktige fastställt ska 
kunna uppnås. På några års sikt kommer 
bland annat demografiska förändringar ställa 
krav på ett fortsatt effektiviseringsarbete om 

en god ekonomi ska kunna upprätthållas. 
Investeringsverksamheten har legat på hög 
nivå de senaste åren, enligt kommunens 
investeringsplaner ser det ut som att investe-
ringarna även de kommande åren kommer 
att ligga kvar på en hög nivå. Det är viktigt 
att investeringarna kan egenfinansieras om 
inte kommunens upplåning ska öka. 
 
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
Belopp i tkr 
Kommunstyrelsen 
  1504 1404 
Intäkter 8 607 8 407 
Kostnader -27 400 -23 979 
Verksamhetsresultat -18 793 -15 572 
Kommunbidrag 15 206 14 867 
Resultat -3 587 -705 
Balanserat resultat     
14-12-31   5 609 

 

Kommunen budgeterade under åren 
2012-2014 totalt 6 000 tkr för utbyggnad av 
bredband, varav merparten avsåg bidrag till 
fiberföreningar. Till och med 2014 hade 
cirka 2 500 tkr av anslaget betalats ut. Under 
2015 beräknas ytterligare 2 500 betalas vilket 
kommer att belasta 2015 års resultat. 

Kommunstyrelsen beräknas göra ett un-
derskott på 2 700 tkr per den 31 december.    

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

Byggnation av den sista etappen av mo-
torväg genom Bohuslän pågår. Motorvägen 
kommer att öppnas i juli 2015. Utbyggnaden 
av bredband i kommunen pågår och sker 
främst genom fiberföreningar 

I det personalstrategiska arbetet priorite-
ras frågor kring ledarskap och hälsa. Ett 
ledarutvecklingsprogram med deltagare från 
Tanum och Sotenäs påbörjades under våren 
2015. I maj kommer en särskild chefsdag för 
kommunens samtliga chefer att genomföras. 
Med anledning av den nya mandatperioden 
genomförs omfattande politikerutbildningar. 

Löneöversyn för 2015 pågår och ny lön 
kommer att utbetalades i april. Utfallet av 
löneöversynen ligger på cirka 3,1 procent. 

För att förbättra tillgänglighet och ser-
vice till företag och kommuninvånare har 
kommunen beslutat att inrätta ett kundcen-
ter. Kundcentrat öppnade i januari 2015. 
Kundcentrat är också utsedd av Tanums 
Turist att vara turistbyrå i Tanumshede. 

E-tjänster kommer att införas successivt 
under 2015. Språk och tillgänglig på ta-
num.se förbättras kontinuerligt. Arbete med 
digitalisering av sammanträdes- och ärende-
hantering pågår. 

I kvalitetsmätningen, Kvalitet i korthet 
får kommunen bra betyg inom kommunens 
prioriterade verksamhetsområden skola och 

omsorg, dock är kostnadsnivån fortsatt hög. 
Räddningstjänsten har under årets första fyra 
månader haft 110 utryckningar vilket är 16 
färre än under samma period förra året. Det 
vindkraftverk som Tanums kommun byggt 
tillsammans med Rambo AB och Tanums 
Bostäder AB togs i drift i februari. 

Kommunstyrelsen beräknas göra ett un-
derskott på -2 700 tkr per den 31 december 
2015. 
Förenkla helt enkelt 

Kommunen har inrättat ett kundcenter 
för att förbättra tillgänglighet och service till 
företag samt kommuninvånare. Kundcentrat 
hade driftstart i januari 2015. Införande av e-
tjänster för kommuninvånarna sker succe-
sivt. 

 

Tekniska nämnden 
  1504 1404 
Intäkter 52 327 49 872 
Kostnader -57 919 -57 462 
Verksamhetsresultat -5 592 -7 590 
Kommunbidrag 8 639 8 407 
Resultat 3 047 817 
Balanserat resultat     
14-12-31   8 313 

 
Inom de skattefinansierade verksamhet-

erna är intäkterna oförändrade och kostna-
derna har ökat. Bemanningen har ökat inom 
gem administration, yttre miljö och fastighet 
administration. 

Inom VA verksamheten har intäkterna 
ökat vilket beror på höjning av taxan som 
genomfördes januari 2015 och fler abonnen-
ter. Kostnaderna är oförändrade. 

Försäljning pågår av de kommunala tom-
terna i Gisslerödsområdet som ligger i an-
slutning till Grebbestads västra del men 
efterfrågan är just nu relativt låg. Det har 
dock märkts en ökad efterfrågan på tomter-
na på Vinbäck det senaste året.  Under våren 
har beslut tagits i tekniska nämnden om att 
avstå från natt-släckning av den kommunala 
gatubelysningen. Fastighet har under vintern 
påbörjat lokalinventeringen av kommunens 
fastigheter och beräknar ha inventeringen av 
merparten av fastighetsbeståndet färdigställt 
under hösten 2015. Arbetet med att öka 
statusen på kommunala lekplatser har fort-
satt och man arbetar med att åtgärda besikt-
ningsanmärkningar. Miljö och byggnadsför-
valtningen samt Tekniska förvaltningen har 
flyttat in i nya lokalerna i Tedacthuset.  Ett 
antal större investeringsprojekt pågår inom 
förvaltningen. 

Prognosen är att nämnden kommer att 
redovisa ett överskott på 565 tkr per den 31 
december. 

Förenkla helt enkelt 
Kommunen har infört kundcenter i två 

nivåer med start 1 januari i år. Tekniska för-
valtningens kundcenter mjukstartade på Byg-
degårdsplan i januari men har kommit i full 
drift från och med april då vi tillsammans 



      

 

med miljö- och byggnadsförvaltningen dri-
ver ett gemensamt kundcenter i Tedacthuset.  

Lotsgruppen för företag fortsätter och 
personal från förvaltningen deltar. Oftast 
representeras förvaltningen av förvaltnings-
chefen men när det går att urskilja behov av 
specialistkompetens medverkar även andra 
medarbetare från förvaltningen. Syftet är un-
derlätta för näringsidkare och övriga när t.ex. 
ny verksamhet skall startas upp eller utveck-
las. 

Vi har startat upp ett arbete med att lo-
kalisera vilka frågeställningar, ansökningar 
mm som kan lämpas sig för en E-tjänst, 
d.v.s. att hela ansökningsförfarandet kan ske 
digitalt. Målet är att vi skall hitta minst två 
sådana områden som skall vara i drift innan 
årets slut. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 
  1504 1404 
Intäkter 5 378 4 616 
Kostnader -7 812 -5 943 
Verksamhetsresultat -2 434 -1 327 
Kommunbidrag 1 626 1 698 
Resultat -808 371 
Balanserat resultat     
14-12-31   2 146 

 
Både intäkter och kostnader har ökat 

jämfört med samma period förra året. Ök-
ningen beror på utökad bemanning inom 
plan, bygg och miljöbalken.  

Fysisk planering har fortsatt arbetet med 
detaljplaner där miljö- och byggnadsnämn-
den under den första delen av året har god-
känt ett planförslag i Tångane för granskning 
samt föreslagit kommunfullmäktige att anta 
tre detaljplaner i Grebbestad och Tanums-
hede. Under början av året har miljöavdel-
ningen arbetet med bland annat hälso-
skyddstillsyn på förskolor och flerbostads-
hus, miljötillsyn på fordonstvättar och upp-
start av inventering av enskilda avlopp inom 
området Strömsån-Överbyån. Livsmedels-
kontrollen har under januari-april har inrik-
tats på ordinarie besök på året-runt verk-
samheter, samt uppföljningar på de verk-
samheter som haft allvarliga brister. 

Prognos är 500 tkr sämre än budget 
d.v.s. ett underskott på 2 100 tkr. 

Förenkla helt enkelt 
Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar 

kontinuerligt med att förbättra verksamheten 
inom olika områden. Kommunen har i sin 
handlingsplan utifrån Förenkla helt enkelt 
beslutat att prioritera tillgänglighet, inrät-
tande av företagslots samt bemötande och 
service. 

Representanter från byggavdelningen 
och miljöavdelningen, vid behov även plan-
avdelningen, deltar i Lotsgruppens möten. 
Vi talar ofta om bemötande och det är en 
fråga och som vi prioriterar i samband med 
rekryteringsarbete på förvaltningen. Utifrån 

rapporten Insikt 2013 finns det anledning att 
i det fortsatta utvecklingsarbetet särskilt 
uppmärksamma upplevelsen av rättssäkerhet 
och bemötande. Upplevelsen av rättssäker-
het är det enda delområde i rapporten där 
varken Bygg-lov eller Miljö- och hälsoskydd 
får ett helt godkänt NKI (nöjd kund index). 
Bemötande bör prioriteras högt därför att 
det är det område som företagarna själva 
anger som viktigast. Sedan april månad finns 
ett kundcenter i Tedacthuset. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
  1504 1404 
Intäkter 10 051 10 559 
Kostnader -104 460 -104 444 
Verksamhetsresultat -94 409 -93 885 
Kommunbidrag 91 272 90 739 
Resultat -3 137 -3 146 
Balanserat resultat     
14-12-31   -1 928 

 
Bruttokostnaderna minskar med 16 tkr 

mellan åren. Nettokostnaden ökar med 524 
tkr. Den låga kostnadsutvecklingen orsakas 
av minskat elevantal inom gymnasieskolan 
samt att personalkostnaderna ökar marginellt 
mellan åren. Verksamheterna kommer under 
hösten att lägga ett schema som är anpassat 
till de ekonomiska ramarna och möjliggör 
förbättringar av de balanserade resultaten.   

Barn- och utbildningsnämnden progno-
stiserar ett underskott på 5 035 tkr. Det 
balanserade resultatet uppgår således till -6 
963 tkr vid årets slut. I denna prognos ligger 
ett pre-stationsanslagsåterlämnande båda på 
fritids-hemmen och på gymnasieskolan på 
totalt 5 390 tkr. Minskade prestationer inom 
fritids-hemmen orsakas då tid för samlad 
skoldag har uppstått när skolbussarnas turer 
senare-läggs för vissa rektorsområden. Fort-
satt minskning på volym inom Futura ger 
minskade prestationsanslag för gymnasiesko-
lan. Antalet elever som går på IM-
programmet fördubblas utan att prestations-
anslag utgår. För övriga prestationsredovi-
sade verksamheter får nämnden ett prestat-
ionstillskott på 836 tkr. Totalt återbetalas 4 
555 tkr till kommun-styrelsen.   

Barn- och utbildningsnämnden har till 
kommunstyrelsen lämnat ett äskande om 
tilläggsanslag samt förändrat prestationsan-
slag för verksamheterna fritidshem och ut-
bildningen på Futura vilket skulle förbättra 
resultatet med 5 710 tkr. Prognos bokslut 
skulle således bli ett överskott med 675 tkr.  

De verksamheter som redovisar de 
största budgetavvikelserna är gymnasiesko-
lan med -2 990 tkr, barnomsorgen med -1 
570 tkr, ar-betsmarknadsenheten med -570 
tkr och särskolan med -500 tkr.  Grundsko-
lan prognostiserar ett överskott på 960 tkr 
och centrala administrationen med 380 tkr. 

Barnomsorgens underskott härleds till 
minskat antal placeringstimmar inom fritids-

hemmen vilket ger kraftigt minskat prestat-
ionsanslag inom fritidshemmen. Denna 
minskning har förnärvarande inte kompen-
serats med minskat antal tjänster. Övriga 
barn-omsorgsformer redovisar ett under-
skott på 94 tkr. Den centrala administration 
sätter inte in resurser vid tjänstledighet eller 
sjukfrånvaro vilket ger ett överskott mot 
budget. 

Grundskolan redovisar ett överskott. För 
hösten ökar antalet utlagda tjänster med 3,5 
procent jämfört med vårterminen. Ökningen 
orsakas av något flera elever och är inom 
ramen för resursfördelningsprinciperna. 
Effekter av ny upphandling samt genom-
förda effektiviseringar inom skolskjutsorga-
nisation är förnärvarande svåra att uppskatta 
men enligt planering inför hösten kommer 
antalet taxitransporter att minska samtidigt 
som trafikomläggning har skett för två linjer 
vilket skall ger minskade kostnader. Kostna-
derna för skolskjuts beräknas därför inom 
ram. 
Förenkla helt enkelt 

Sedan tidigare har barn- och utbildnings-
förvaltningen infört e-tjänster framförallt 
inom barnomsorgsverksamheten. Förvalt-
ningen har nu påbörjat arbetet med att det 
skall bli möjligt att ansöka om bidrag inom 
gymnasiet genom e-tjänst. 
 

Omsorgsnämnden 
  1504 1404 
Intäkter 45 419 42 995 
Kostnader -129 426 -125 511 
Verksamhetsresultat -84 007 -82 516 
Kommunbidrag 89 256 84 669 
Resultat 5 249 2 153 
Balanserat resultat     
14-12-31   -960 

 
I jämförelse med samma period föregå-

ende år har omsorgsnämndens nettokostna-
der ökat med drygt 1 500 tkr, 1,8 procent. 
Vilket till stor del påverkas av att flykting-
verk-samheten fortsätter att expandera suc-
cessivt, kostnader för köp av plats inom 
funktions-hinder samt personlig assistans. 

Äldreomsorg samt individ och familje-
omsorg prognostiserar underskott vid årets 
slut. De största prognostiserade avvikelserna 
beror på fortsatt höga kostnader för försörj-
ningsstöd, underskott inom hemtjänst, köp 
av plats inom psykiatrin samt korttidsboen-
det inom funktionshinderverksamhet.  

Nämndens sammanlagda underskott be-
räknas till -500 tkr, inkluderat i prognosen är 
återhållsamhet med inköp och utbildning.  

 
 Omsorgsnämnden beslutade i april att 

omorganisera mottagnings-och utrednings-
avdelningen och förändra avdelningens led-
ningsorganisation.  

Avtal om ett kraftigt ökat flyktingmotta-
gande har slutits med Migrationsverket efter 
fullmäktigebeslut. En beställning av ett nytt 



      

 

boende för ensamkommande ungdomar har 
gjorts, detta boende planeras att kunna pla-
ceras på bygdegårdsplanen i Tanumshede. I 
avvaktan på detta boende har lokaler med 
kontorsarbetsplatser för chefer och handläg-
gare utrymts på Hedegården. I de lokalerna 
skapas nu ett tillfälligt ungdomsboende.  

Enligt omsorgsnämndens uppdrag pågår 
ytterligare förändringar inom hemtjänsten 
enligt fastlagd handlingsplan efter vårens 
genomlysning. Syftet är att nå ökad brukartid 
med budget i balans.  

Inom särskilt boende har stängning av 
avdelningen Park på Tärnegården verkställts. 
Enligt nämndens beslut ska de frigjorda 
lokalerna användas till annan verksamhet. 
Den förändrade kösituationen till följd av 
ökade behov av särskilt boende har medfört 
att lokalerna inte har tagits i anspråk i avvak-
tan på hur behoven utvecklas på längre sikt.  

Dessutom har förändring genomförts 
genom konvertering av platser för fysiskt 
sjuka, till platser för demenssjuka, för att 
möta brukarnas förändrade behov. 

Upphandlade teknikstöd för äldreomsor-
gen implementeras succesivt under året. 
Under våren har arbetet startat genom in-
stallation av nya trygghetslarm och nyckelfria 
lås i ordinärt boende. Upphandlingen av 
trygghetslarm inom särskilt boende är på väg 
att slutföras.  

Äldreomsorgen uppvisar återigen god 
kvalitet i de nationella öppna jämförelserna 
och inom tre områden är Tanum bäst i lan-
det. Ett av de områdena är att sjuksköters-
korna inom hemsjukvården alltid erbjuder 
anhöriga till avlidna ett efterlevandesamtal.  

Antalet uppdrag i samverkande sjukvård 
har ökat markant första kvartalet. Ett arbete 
pågår med att se över organisationen för de 
sjuksköterskor som nattetid hanterar såväl 
omvårdnad som hemsjukvård. Anhörigstö-
det har arrangerat en stor föreläsning kring 
temat anhörigstöd där deltagare var medar-
betare, anhöriga och politiker. Sedan årsskif-
tet har kommunrehab en sjukgymnast an-
ställd i egen regi.  

Anpassning av antalet platser till brukar-
nas ökade behov planeras inom flera verk-
samheter inom funktionshinder och är före-
mål för äskanden i tilläggsbudgeten för 2015. 

 
Förenkla helt enkelt 

Omsorgsförvaltningen startade i januari 
sitt kundcenter förvaltning som organisato-
riskt tillhör mottagnings- och utredningsav-
delningen. Avdelningen har på så sätt fått ett 
utökat uppdrag i målsättningen ”en väg in”. 
Förberedelser för att flytta kundcenter till 
nya lokaler i kommunhuset pågår, de nya 
lokalerna kommer att innebära en förbättrad 
tillgänglighet för bland annat rörelsehind-
rade.    

Förvaltningen har arbetat med brukare 
angående förhållningssätt och värdighetsga-
rantier. 

 

Tanums Bostäder AB 
  1504 1404 
Intäkter 14 593 13 968 
Kostnader -9 027 -9 602 
Verksamhetsresultat 5 566 4 366 
Avskrivningar -2 037 -1 871 
Finansnetto -3 023 -2 455 
Resultat 506 40 

 

Tanums Bostäder AB redovisar ett resul-
tat på 506 tkr för årets fyra första månader, 
vilket är cirka 450 tkr bättre än motsvarande 
period föregående år. Resultatförbättringen 
beror på lägre kostnader för fastighetssköt-
sel, lägen-hetsunderhåll och administration.  

Uthyrningssituation är fortsatt mycket 
god. Under perioden januari - april har i 
princip samtliga lägenheter varit uthyrda. 
Under perioden har investeringarna uppgått 
till 11 576 tkr. I princip hela investeringsut-
giften avser upprustningen av 60 lägenheter 
på Bergsvägen i Tanumshede.  

I samband med renoveringen av Bergs-
vägen har 10 ersättningslägenheter införskaf-
fats. Tanums Bostäder ser över möjligheten 
att placera ytterligare en länga om 10 lägen-
heter av samma storlek på den redan befint-
liga.  

Under februari invigdes det egenägda 
vindkraftverket på Tyft (tillsammans med 
Tanums kommun och Rambo). Vindkraft-
verket ska göra Tanums Bostäder självför-
sörjande på miljövänlig el. 

Per den 31 december beräknas Tanums 
Bostäders resultat uppgå till 500 tkr, vilket är 
enligt budget.

 
Tanums Hamnar AB  
  1504 1404 
Intäkter 3 386 3 285 
Kostnader -3 212 -2 667 
Verksamhetsresultat 174 618 
Avskrivningar -305 -328 
Finansnetto -2 -8 
Resultat -133 282 

Tanums Hamnar AB redovisar ett resul-
tat på -133 tkr för årets fyra första månader, 
vilket är 415 tkr sämre än motsvarande 
period föregående år. 

Det försämrade resultatet i första hand 
beror på inköp av underhållsmaterial och ett 
reparations- och underhållsarbete  

Större insatser har under perioden skett i 
form av underhåll av verksamhetslokaler på 
Grebbestadsbryggan. 

Per den 31 december beräknas Tanums 
Hamnar AB:s resultat uppgå till cirka 500 
tkr, vilket är enligt budget. 
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