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NÄRINGSLIV

VERKSAMHETSOMRÅDE

NÄRINGSLIV
Näringslivet i Tanums kommun är väl differentierat och består av mer än 

2 400 företag, de flesta små och medelstora företag. Tanums kommun har länets mest 
företagssamma befolkning. Mer än 18 procent av kommunens arbetsföra befolkning 

ansvarar för ett företag. Tanum tillhör de kommuner som både har flest företag i relation 
till invånarantalet och där det startas flest nya företag.

VERKSAMHET

Totalt finns det cirka 2 400 företag i kommunen. Under 2016 
startades det 119 nya företag i Tanum vilket gör Tanum till en av de 
kommuner i länet där det skapas flest nya företag.
 Kommunen arbetar tillsammans med näringslivet för att förbättra 
företagsklimatet i kommunen. Arbetet bedrivs i tematiska 
arbetsgrupper. Under 2016 har man bland annat arbetat 
med kompetensförsörjning och förbättrat värdskap.
 Kommunen arbetar tillsammans med Tanum Turist 
med att skapa bra förutsättningar för besöksnä-
ringen. Tanum Turist har ett särskilt uppdrag från 
kommunen att bedriva den operativa turismverk-
samheten i Tanum. Vid kommunens näringslivsen-
het finns en särskild tjänst som näringslivsutveck-
lare med speciellt fokus på utvecklingen av turism, 
besöksnäring och handel.
 Tillsammans med övriga kommuner i Bohuslän 
har Tanums kommun tagit fram ett styrdokument 
och en handlingsplan, ”Ett enat Bohuslän”, för 
utveckling av besöksnäringen i Bohuslän.
 I den ranking som Svenskt Näringsliv gjorde av nä-
ringslivsklimatet 2016 i Sveriges kommuner placerade sig Tanum på 
plats 207, vilket är en förbättring med 21 platser jämfört med tidigare 
år. De tre senaste åren har Tanum klättrat 34 platser i mätningen. I 
den mätning som SKL gör av hur företagen uppfattar hur kommunens 
myndighetsutövning fungerar får Tanum förbättrade betyg.
 Under året registrerades 119 nya företag eller 7,0 företag per 
1 000 invånare. I kommunen fanns vid årets slut 2 413 registrerade 
företag.
 Under året har frukostträffar, företagsträffar samt sommarträffen 
genomförts med sammanlagt cirka 400 deltagare.
 Politiker, förvaltningschefer och näringslivsutvecklarna har gjort 
mer än 100 företagsbesök under året.
 Kommunikationen i norra Bohuslän och Tanums kommun blir 
allt bättre. År 2015 färdigställdes motorvägen mellan Oslo och 
Köpenhamn när etappen genom världsarvet togs i bruk. En utbyggd 
motorväg ökar attraktiviteten för etablering och start av nya företag 
i Tanum.

Kommunen satsar under tre år sex mkr på utbyggnad av tele- och da-
takommunikation i kommunen. Telia erbjuder fiberanslutning till fastig-
heter i Grebbestad, Fjällbacka och Tanumshede. Tillsammans med den 
bredbandsutbyggnad som gjorts genom fiberföreningar kommer hela 

Tanums kommun att ha möjlighet till bredbandsanslutning via fiber.
 En förhållandevis stor andel av Tanums kommuns verksam-

heter sköts på entreprenad jämfört med andra kommuner. 
Upphandlingar genomförs regelbundet av kommunen.
 Kommunen har beslutat att tillämpa lagen om valfrihet 
(LOV) inom hemtjänsten vilket innebär att hemtjänsttagare 
kan välja mellan olika entreprenörer.
 Världsarvskommunerna Tanum och Capo di Ponte har 
sedan flera år ett kontinuerligt utbyte med varandra. 
Världsarvet med sina hällristningar är ett av kommunens 
största besöksmål.
 Orienteringsklubbarna Kvillebyns SK och Idefjordens 
SK arrangerade under 2016 världsmästerskap i oriente-
ring i Tanum och Strömstad. Tävlingarna blev arrangörs-
mässigt en stor framgång med mycket publik och många 

besökare till Tanum och Strömstad.
 För att nå visionen, att näringslivet år 2020 upplever Tanum som en 
av Sveriges mest utvecklingsinriktade kommuner, prioriteras följande 
områden:

 ∎ Ökad kommunikation mellan kommunen och företagare.

 ∎ Ökad samverkan mellan företagare.

 ∎ Förtroendeingivande och effektiv myndighetsutövning.

 ∎ Ökad information och öppenhet.

 ∎ Medverka till att skapa förutsättningar för att de befintliga 
företagen ska kunna växa och nya företag startas för ytterligare 
tillväxt.

 ∎ Tillgodose behovet av bostäder och verksamhetsmark.

 ∎ Samordna kompetensutveckling.

 ∎ Besöksnäringen blir en allt viktigare del av näringslivet i Tanum. 
Det finns en stor potential att utveckla besöksnäringen till en 
åretruntverksamhet

FÖRETAG I KOMMUNEN
Under året registrerades 119 nya 
företag eller 7,0 företag per 1 000 
invånare.
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FÖRETAGSBESÖK
Politiker, tjänstemän och näringslivsutvecklarna 
har gjort cirka 100 företagsbesök under 2016.

ÅSKÅDARE ORIENTERINGS-VM
Antalet åskådare under hela tävlingsveckan var 
cirka 35 000.

TELE- OCH DATAKOMMUNIKATION
Kommunen satsar under en tre årsperiod 6 mkr 
på utbyggnad av tele- och datakommunikation.

FRAMTID

Under 2017 påbörjas framtagandet av en ny näringslivs-
strategi. Arbetet med den nya näringslivsstrategin sker i en 
arbetsgrupp där representanter för näringslivet i Tanum deltar 
tillsammans med kommunala representanter.
 En viktig förutsättning för utvecklingen av näringslivet är 
tillgången till verksamhetsmark. Planarbete pågår för framta-
gande av nya områden med verksamhetsmark i Tanumshede, 
Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund.
 Besöksnäringen blir en allt viktigare del av näringslivet i 
Tanum. Det finns en stor potential att utveckla besöksnäring-
en till en åretruntverksamhet. Tillsammans med bland annat 
Tanum Turist och kommunerna i Bohuslän arbetar Tanums 
kommun med att skapa bra förutsättningar för besöksnäring-
en i kommunen.
 Förbättrad servicenivå, kortare handläggningstider, ökad 
tillgänglighet med mera inom kommunens myndighetsut-
övning är prioriterade områden i arbetet med att förbättra 
servicen till näringslivet.

MÅLSÄTTNING

Kommunen ska skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen 
genom att förbättra företagsklimatet och utveckla myndighetsut-
övningen utifrån företagarnas behov.
 Tanum ska under mandatperioden klättra 50 placeringar i 
Svenskt Näringslivs ranking jämfört med placeringen år 2015.
Det sammanfattande nöjdkundindexet (NKI) i SKL:s insiktsmät-
ning 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 före-
tag i kommunen. Under 2016 startades det 119 nya företag i 
Tanum vilket gör Tanum till en av de kommuner i länet där det 
skapas flest nya företag. Tanums kommun har länets mest 
företagsamma befolkning. Mer än 18 procent av kommunens 
arbetsföra befolkning ansvarar för ett företag. 
 Tanums kommun klättrade under 2016 från plats 228 till 
plats 207 i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet i 
Sveriges kommuner. 
 I SKL:s insiktsmätning 2016 ökade Tanum nöjdkundindex 
med åtta enheter och ligger i mätningen på 72 enheter.

SVENSKT NÄRINGSLIVS RANKING
Tanums ranking har förbättrats med 34 platser 
på tre år. År 2016 plats 207, 2015 plats 228 och 
2014 plats 241.

FÖRETAG I KOMMUNEN
I Tanums kommun finns det 2 413 företag.

ANDEL FÖRETAGARE
Andel personer av kommunens arbetsföra befolk-
ning ansvarar för ett företag.
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