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Kommunstyrelsen redovisar ett planerat underskott, -1,3 mkr som 
finansieras av tidigare års överskott. Miljö- och byggnadsnämnden 
redovisar ett budgetunderskott på -2,4 mkr som beror på minskade 
intäkter till följd av försämrad debiteringsgrad. Pensionskostnaderna 
ger ett underskott på 1,9 mkr som främst förklaras av ökad personal-
volym. Tomtförsäljningen ger ett budgetöverskott på 0,6 mkr. 
Finans nettot blev 0,8 mkr bättre än budgeterat beroende på lägre 
räntor än budgeterat. Skatteintäkter och statsbidrag redovisar ett 
överskott på 5,2 mkr. Kommunen har uppvisat positiva resultat 
under hela 2000-talet och därmed även klarat balanskravet. Det 
genomsnittliga resultatet för de senaste tio åren som andel av skat-
teintäkter och statsbidrag uppgår till 2,3 procent. Detta innebär att 
kommunen uppnår det ekonomiska mål för god ekonomisk hushåll-
ning som kommunfullmäktige fastställt.

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsens resultat uppgår till -1,3  mkr. Nettokostnaden för 
verksamheten har ökat med 4,3  mkr jämfört med 2015. Kommun-
styrelsens löpande verksamhet bedrivs i princip inom av kommun-
fullmäktige tilldelad budget. Kommunstyrelsen hade i bokslut 
2015 ett balanserat överskott på cirka 2,3  mkr. Överskottet avsåg 
öronmärkta projektanslag för utbyggnad av bredband, arbete med 
översiktsplan samt bidrag till Skräddö rastplats. Merparten av pro-
jektanslagen har betalats ut under 2016. Anslaget för upprättande av 
översiktsplan har överskridits varvid tilläggsbudgetering kommer att 
ske i 2017 års budget.

Kommunledningen, serviceenheterna och räddningstjänsten redo-
visar överskott mot budget medan näringslivsverksamhet, turism, 
hamnverksamhet och gemensam verksamhet redovisar underskott 
mot budget. 
Sjukfrånvaron ligger kvar på en låg nivå och uppgick 2016 till 3,9 
procent.
 Kommunstyrelsens preliminära balanserade resultat den 31 
december 2016 uppgår till 1,0  mkr.

TEKNISKA NÄMNDEN
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter (exklusive 
VA, renhållning och vindkraft) redovisar ett överskott med 3,7  mkr. 
Överskottet beror på lägre kostnader för underhåll, energi, städ och 
personal. Samtidigt har intäkterna varit högre på grund av garanti-
ersättning och mer bidrag.
 VA-verksamheten redovisar före avsättning till resultatfond ett 
överskott på 7,8  mkr. Överskottet beror främst på högre bruknings-
intäkter medan kostnaderna följer budget. Resultatfonden uppgår 
den 31 december 2016 till 10,0  mkr.
 Vindkraft redovisar ett underskott med 0,9  mkr då energiskatte-
återbetalningen från 2015 har skrivits ned. Vindkraftens ackumule-
rade resultat är ett underskott med 0,9  mkr.
 Budget för tomtförsäljning 2016 är 6,4  mkr. Utfallet blev bättre, 
7,9  mkr, inklusive försäljning av mark för tomter på Kattedaben, 
Tanumshede. Räknar man bort Kattedaben hade tomtförsäljningen 
inte varit bättre än budget.

Belopp i tkr  Budget för perioden  Redovisning  Budgavvikelse

 Intäkter  Kostnader  Netto  Intäkter  Kostnader  Netto  Intäkter  Kostnader  Netto 

Kommunstyrelsen 27 650 -80 377 -52 727 30 257 -84 261 -54 004 2 607 -3 884 -1 277

Tekniska nämnden 160 408 -189 792 -29 384 157 053 -183 575 -26 522 -3 355 6 217 2 862

Miljö- och byggnadsnämnden 23 239 -30 059 -6 820 21 439 -30 699 -9 260 -1 800 -640 -2 440

Barn- och utbildningsnämnden 40 965 -336 955 -295 990 58 739 -344 821 -286 082 17 774 -7 866 9 908

Omsorgsnämnden 178 601 -461 518 -282 917 197 750 -476 333 -278 583 19 149 -14 815 4 334

Kommunrevisionen - -852 -852 - -775 -775 - 77 77

Summa nämndsverksamhet 430 863 -1 099 553 -668 690 465 239 -1 120 464 -655 225 34 376 -20 911 13 465

Pensionskostnader - -39 600 -39 600 - -41 508 -41 508 - -1 908 -1 908

Semesterskuldsförändring o timvik dec - - - -386 -386 - -386 -386

Kompletteringspension 26 000 - 26 000 27 696 - 27 696 1 696 - 1 696

Personalomkostnader - 2 000 -2 000 - 3 064 3 064 - 1 064 1 064

Kapitalkostnad 75 295 - 75 295 75 765 - 75 765 470 - 470

Tomtförsäljning 6 400 - 6 400 7 945 -932 7 013 1 545 -932 613

Avskrivningar - -48 000 -48 000 - -49 917 -49 917 - -1 917 -1 917

Ränta VA kollektiv - -2 700 -2 700 - -3 372 -3 372 - -672 -672

Kommunstyrelsens förfogande - - - - - - - - -

Övrigt - -750 -750 182 -3 870 -3 687 182 -3 120 -2 937

Summa verksamhet 538 558 -1 188 603 -650 045 576 827 -1 217 385 -640 558 38 269 -28 782 9 487

Skatteintäkter och generella statsbidrag 658 300 - 658 300 663 460 - 663 460 5 160 - 5 160

Finansnetto - -11 000 -11 000 2 705 -12 869 -10 164 2 705 -1 869 836

Summa efter finansiering 1 196 858 -1 199 603 -2 745 1 242 991 -1 230 254 12 737 46 133 -30 651 15 482

Extraordinära poster - - - - - - - - -

Total 1 196 858 -1 199 603 -2 745 1 242 991 -1 230 254 12 737 46 133 -30 651 15 482

Realisationsvinster 3 000 - 3 000 - - - - - -3 000

Totalt inkl. realisationsvinster 1 199 858 -1 199 603 255 1 242 991 -1 230 254 12 737 46 133 -30 651 12 482

Kommunens resultat uppgår till 12,7 mkr vilket är ett budgetöverskott med 12,5  mkr. 
Nämndernas samlade resultat är ett överskott mot budget som uppgår till 13,5  mkr.  

Det är barn- och utbildningsnämnden, 9,9 mkr, omsorgsnämnden, 4,3 mkr, 
och tekniska nämnden, 2,9 mkr som gör överskott.
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Personalomsättningen på förvaltningen är låg och uppgick 2016 
till 3,9 procent vilket är betydligt lägre än kommunen som helhet. 
Under 2016 har ingen tillsvidareanställd medarbetare sagt upp sig på 
egen begäran för att gå till annat arbete utan avgången har varit med 
anledning av pensionsavgång. 
 Den för förvaltningen relativt höga sjukfrånvaro under 2015 på 
3,94 procent har under 2016 sjunkit till en betydligt lägre nivå och 
uppgick till 2,68 procent. Hälften av personalen på förvaltningen 
har inte haft något sjukfrånvarotillfälle alls under 2016.
 Justering av tekniska nämndens balanserade resultat görs med 
-3,6 mkr. Detta avser överföring av anslag till investeringsbudget 
för planerat fastighetsunderhåll. Tekniska nämndens preliminära 
balanserade resultat den 31 december 2016 uppgår till 6,3  mkr. 
Resultatfond för VA-verksamhet uppgår till 10,0 mkr.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Nämnden redovisar ett resultat som är 2,4  mkr sämre än budget-
ramen från kommunfullmäktige. Nämnden budgeterade ett 
underskott på 0,4  mkr för att ianspråkta en del av tidigare års 
överskott. Intäkterna är lägre än budget inom verksamheterna fysisk 
planering och miljö och bygglov. Plans intäktsavvikelse beror på att 
nyutexaminerade handläggare har en lägre debiteringsgrad i början 
av sin anställning. Inom bygg och miljö beror intäktsavvikelsen 
på personal omsättning och delvis vakanta tjänster. Totalt följer 
kostnaderna budget för förvaltningen men på verksamhetsnivå finns 
det stora skillnader. Bemanningen har varit lägre på plan och miljö 
medan bygg och administration överskrider budget. 
 Miljö- och byggnadsförvaltningens har under senare år rekryterat 
yngre och relativt nyutexaminerad personal vilket är personal-
grupper med jämförelsevis hög rörlighet. Detta har lett till att 
förvalt ningen under de senaste tre åren haft en hög personalomsätt-
ning. Under 2016 uppgick personalomsättningen till 20,7 procent. 
Sjukfrånvaron på förvaltningen ligger på 4,36 procent vilket är något 
lägre än för kommunen som helhet och ungefär på samma nivå som 
2015. Arbetsbelastningen och tidspressen på förvaltningens medar-
betare upplevs som mycket hög och åtgärder behövs för att minska 
risken för arbetsrelaterad ohälsa. Det har blivit svårare att rekrytera 
handläggare med nödvändig kompetens.
 Insikts och Svenskt Näringslivs mätningar visar att servicenivån i 
bygglovshanteringen behöver förbättras. Utförd intern kontroll visar 
att handläggningen av förhandsbesked ofta tar längre tid än 10 veck-
or. Det finns även en stor mängd äldre ärenden som måste hanteras. 
Tillsyn utförs inte i den omfattning som regelverket kräver.
 Justering av miljö- och byggnadsnämndens balanserade resultat 
görs med 0,6 mkr. Detta avser extra kostnader vid anställning av ny 
förvaltningschef. Nämndens preliminära balanserade underskott den 
31 december 2016 uppgår till 1,3  mkr.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
För 2016 gör barn- och utbildningsnämnden ett kraftigt överskott 
mot budget med 9,9  mkr. Detta stora överskott kan i huvudsak 
förklaras av kraftigt ökade statsbidrag med anledning av den stora 
inströmningen av nyanlända, men även andra riktade statsbidrag har 
ökat påtagligt i antal och omfattning inom de flesta utbildningsfor-
merna. I kombination med mycket stora svårigheter att rekrytera 
utbildad personal, det gäller egentligen personal överhuvudtaget, 
oavsett utbildningsbakgrund, så leder detta till att verksamheterna 
inte använder sina resurser fullt ut. 

 Andra poster som också ökade på överskottet är bland annat 
extrautbetalningar av statsbidrag, förändringar av elevantalet inom 
särskolan, återbetalning från regionen av felaktigt debiterade kostna-
der med mera.
 Nämndens kostnader har ökat med 10,5  mkr, 3,8 procent. 
Personal kostnaderna ökar med 9,7 procent, en hög kostnadsökning 
som bland annat orsakas av fortsatt ökning av barnantalet inom 
barnomsorgen samt personalåtgärder med anledning av de asyl-
sökande eleverna i verksamheten.  
För verksamheter som redovisar över- och underskott gäller tillämp-
ning av de ekonomiska styrprinciperna. Balanserade överskott kom-
mer därför att vid behov tas anspråk under 2017 av verksamheterna.
 Barn- och utbildningsnämnden kommer också att ta ställning till 
om särskilda satsningar inom ramen för det balanserade resultatet 
ska göras under 2017, utöver de 2,4  mkr som redan beslutats i sam-
band med konteringsbudgeten.
 Antalet anställda ökar med 57 personer till 475 jämfört med före-
gående år. Sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat något jämfört 
med år 2015, från 6,1 till 5,8 procent vilket motsvarar 2014 års nivå. 
Ett annat mått på hur personalen mår är andelen personer som inte 
har någon sjukdag alls. Denna andel redovisar en ökning för 2016 
och ligger över kommunens genomsnitt.
 Justering görs av barn- och utbildningsnämndens balanserade 
resultat med -3,7 mkr. Detta avser justering för intäkter ej hänför-
liga till ordinarie och planerad verksamhet. Nämndens preliminära 
balanserade resultat den 31 december 2016 uppgår till 12,0  mkr.

OMSORGSNÄMNDEN
Omsorgsnämnden visar ett överskott med 4,3  mkr 2016 och efter 
justering för återbetalning med 0,1  mkr, av ej förbrukad komplette-
ringsbudget för köp av plats LSS, blir överskottet 4,2  mkr. Resultatet 
består av både under- och överskott inom de olika verksamheterna. 
 Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott med totalt 
5,2  mkr. De mest framträdande delarna i underskottet är ekonom i-
skt bistånd med 2,6  mkr samt placeringskostnader för barn och unga 
med 2,1  mkr och placeringar för vuxna med 1,0  mkr. 
 Flyktingverksamheten uppvisar ett överskott med 6,7  mkr. 
Överskottet beror på att kommunen har fått ersättning för avtalade 
platser oavsett beläggning. I genomsnitt har kommunen haft 15 
obelagda platser per månad.
 Funktionshinderverksamheten uppvisar totalt sett ett underskott 
med cirka 0,6  mkr. Den största delen av underskottet beror på köp 
av plats inom psykiatrin med 1,7  mkr, underskott inom personlig 
assistans med 0,6  mkr samt 0,5  mkr inom korttidsboende och kort-
tidstillsyn. Resultatet förbättras av överskott inom daglig verksam-
het, effektivisering inom socialpsykiatrin samt att två av enhets-
chefstjänsterna varit vakanta under stora delar av året. Budget ramen 
utökades 2015 med 4,5  mkr för LSS-boende barn, vilket ännu inte 
startats i egen regi. Behovet av boende för barn tillgodoses för när-
varande genom utökat korttidsboende, vilket medför höga personal-
kostnader för korttidsboendet och korttidstillsynen.
 Äldreomsorgen visar ett överskott med 0,8  mkr och den största 
förändringen är att effektiviseringarna inom hemtjänsten har visat 
resultat, vilket har inneburit ett överskott för hela hemtjänsten med 
0,2  mkr. 
 Kostenheten redovisar ett överskott med 0,4  mkr för 2016, vilket 
beror på ökade intäkter till följd av fler tillagade antal portioner som 
har utförts av befintlig verksamhet.
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Vid 2016 års slut hade omsorgsförvaltningen 597 tillsvidare anställda 
medarbetare att jämföra med 563 under 2015. Andelen heltids-
anställda var vid årets slut 31,5 procent, det är en ökning med 1,5 
procent sedan 2015. Under 2016 fortsatte förvaltningens långsiktiga 
arbete med att minska sjukfrånvaron. För första gången sedan 2013 
minskade den totala sjukfrånvaron under året. Minskningen var på 
0,52 procent och den total sjukfrånvaro var 6,74 procent av arbetad 
tid.
 Justering görs av omsorgsnämndens balanserade resultat med 
-0,1 mkr. Detta avser avräkning särskilt anslag i kompletterings-
budget för funktionshinderverksamheten. Nämndens preliminära 
balanserade resultat den 31 december 2016 uppgår till 6,3  mkr.

REVISION
Kommunrevisionen redovisar ett överskott mot budget med 0,1  mkr. 
Under året har kommunrevisionen genomfört löpande granskningar 
av räkenskaper och verksamhet. Granskning har vidare skett av 
delårsrapporter och årsredovisning utifrån god redovisningssed och 
bestämmelserna om god ekonomisk hushållning. Den granskning 
som gjorts utifrån risk- och väsentlighetsanalys för 2016 är närings-
livsarbetet, kommunens fastighetsunderhåll, kvalitetsgarantier inom 
äldreomsorgen och förstudie avseende tillgänglighet inom särskilt 
boende. Revisorerna har genom uppföljningsmöten och på annat sätt 
granskat nämndernas verksamhet. Kommunrevisionens balanserade 
resultat uppgår till 1,3  mkr.

FRAMTID
Resultatet i budget 2017 förbättras till 14,4  mkr. Resultatförstärk-
ningen beror framför allt på att effektiviseringsåtgärder på nio  mkr 
genomförs i nämndernas verksamheter som minskar kostnaderna. 
Intäkterna från tomtförsäljning beräknas öka till 14,3  mkr. Budge-
ten för 2017 innebär en oförändrad kommunal skattesats på 21,56 
kronor. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas öka med 
30,8  mkr jämfört med budget 2016. Ökningen beror både främst på 
ökat skatteunderlag samt det särskilda statsbidrag som tillförs kom-
munerna från 2017. Resultatet innebär att kommunen lever upp till 
både balanskravet och det ekonomiska målet som kommunfullmäk-
tige fastställt. Ett bra resultat behövs bland annat för att finansiera 
de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling 
i Tanum.
 Investeringarna uppgår till 81  mkr i 2017 års budget. Totalt för 
perioden 2017-2019 uppgår investeringsvolymen till cirka 400  mkr 
varav 207  mkr avser VA-verksamhet. Utöver investeringsbudget för 
2017 så tillkommer tidigare beslutade men ej genomförda inves-
teringar på cirka 65  mkr. Investeringsvolymen de senaste åren har 
gjort att låneskulden ökat. 2017 års budget innebär att låneskulden 
till kreditinstitut ökar upp till 450  mkr. På sikt är det viktigt att 
kunna internfinansiera investeringsverksamheten för att inte ökade 
räntekostnader ska ta en för stor del av det tillgängliga verksamhets-
utrymmet i anspråk. En hög upplåning innebär också en exponering 
vid framtida räntehöjningar.
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2016 års bruttoinvesteringar uppgick till 82,6  mkr. VA-inves te-
ringar utgjorde 32,1  mkr, investeringar i gator och parker 4,1  mkr 
samt fastig heter 25,4  mkr. Investeringar i exploateringsverksamhet 
har gjorts med totalt 13,2  mkr, varav 7,2  mkr utgjorde utgifter för 
detaljplaner. Investeringar i hamnanläggningar uppgick till 3,4  mkr. 
Inköp av inventarier uppgick till 3,5  mkr. Under året har investe-
ringsbidrag erhållits med 0,6  mkr.
 Beslutade men ej genomförda investeringar uppgår i bokslut 
2016 till cirka 65  mkr, varav ej genomförda VA-investeringar utgör 
35,6  mkr, fastigheter 9,2  mkr och investeringar inom gator och 
parker 8,1  mkr.
 Om investeringarna helt ska kunna egenfinansieras med kom-
munbidrag får de inte överstiga cirka 65  mkr. VA-investeringarna 
finansieras till del genom anslutningsavgifter från nya VA-abonnen-
ter. Den del av investeringarna som inte finansieras med egna medel 
eller genom anslutningsavgifter måste externfinansieras genom 
upplåning. Årets totala investeringar i anläggningstillgångar uppgår 
till 82,6  mkr. Upplåningen under året har ökat med 35,0  mkr. 
Förinbetalda anslutningsavgifter har finansierat VA-investeringar 
med 29,6  mkr. 
 Större investeringsprojekt inom respektive område under 2016 
har varit:

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR
Omvandlingsområden
Utbyggnad av kommunalt VA har under 2016 pågått i framför allt 
tre områden, Krossekärr i Grebbestad, Trumsemyren i Kämpersvik 
och Långekärr vid Gerlesborg. Målet är att minska miljöpåverkan 
från befintliga avlopp, då fastigheter som tidigare haft enskilt vatten 
och avlopp nu ansluts till kommunalt VA. Krossekärr färdigställdes 
under sommaren 2016 och totalt har 82 fastigheter anslutits till det 
kommunala VA-nätet. Under hösten färdigställdes Trumsemyren 
där man anslutit 38 fastigheter. I Långekärr, som är ett område med 
stort behov av åtgärd för avloppssituationen, ansluts 25 fastigheter. 
Under 2016 har det investerats totalt 17,0  mkr i omvandlingsområ-
den. 

Sanering och omläggning av VA-ledningar
Arbetet med att minska mängden ovidkommande vatten i spill-
vattensystemet och säkerställa distributionen av dricksvatten 
fortsätter. Under vintern 2016 har arbete utförts på Föreningsgatan 
och Bergsgatan i Fjällbacka. I projektet byts gamla vatten- och spill-
vattenledningar ut, och en dagvattenledning anläggs. Dessa åtgärder 
minskar mängden ovidkommande vatten i spillvattensystemet och 
därmed mängden bräddat vatten. Huvudledningen för vattendistri-
bution mellan Hamburgsund och Slottet, Tegelstrand, har bytts ut. 
Totalt har 5,5  mkr investerats i sanering och omläggning av VA-led-
ningar samt i vattenförsörjningen.

Högvattenreservoar Hamburgsund 
Med syfte att förstärka vattenförsörjningen i området Hamburg-
sund-Heestrand pågår anläggning av en ny högvattenreservoar på 
1 200 m³ i Hamburgsund. Under 2016 har det investerats 1,3  mkr. 
Anläggningen beräknas vara färdigställd under våren 2017. Beräk-
nad kostnad 8  mkr.

Utbyggnad Tanumshede vattenverk 
För att möta kommande behov av vattenförsörjning i kommunen 
behöver vattenverket i Tanumshede byggas ut. Budgeterad utgift 
är cirka 50  mkr och utbyggnaden beräknas vara klar under vintern 
2018/2019.

FASTIGHETER
Ombyggnad lokaler Bygdegårdsplan
Tidigare kontorslokaler på Bygdegårdsplanen i Tanumshede har 
byggts om till HVB-hem för ensamkommande barn. Utgiften under 
2016 uppgick till 5,9  mkr, total utgift 6,6  mkr. 

Förbättringsåtgärder fastigheter
Under 2016 har det investerats sammanlagt 7,9  mkr i olika förbätt-
ringsåtgärder i kommunens fastigheter. Bland annat har det skett en 
upprustning av Lurs skola genom byte av fönster, renovering av fasad 
samt målning. Utgiften för projektet renovering av Lurs skola under 
2016 var 1,2  mkr.

Belopp i tkr

PROJEKT UTGIFT 
 2016

UTGIFT 
t o m 2016

BUDGET 
t o m 2016

Omvandlingsområden 16 996 60 004 60 700

Bodalsverket etapp 3 1 103 1 654 2 000

Sanering ledn. ovidkommande vatten 2 904 5 182 6 243

Vattenförsörjning 1 096 5 294 11 224

Omläggning VA-ledningar 1 500 3 758 6 041

Tanumshede vattenverk 434 1 098 2 000

Övrigt 8 080 41 604 65 919

VA-anläggningar 32 114 118 594 154 127

Utbyte belysningsarmaturer 1 219 1 260 2 362

Gång- och cykelbanor 218 914 5 617

Övrigt 2 703 13 440 15 746

Gator och parker 4 141 15 614 23 724

Omb. lokaler Bygdegårdsplan 5 924 6 568 5 500

Omsorgsfastigheter 3 545 6 512 7 000

Skolfastigheter 7 988 13 915 16 615

Förbättringsåtgärder 7 941 14 904 21 600

Övrigt 0 11 624 12 026

Fastigheter 25 399 53 523 62 741

Badplatser 277 1 513 6 570

Lekplatser 56 636 2 070

Övrigt 668 754 1 300

Övriga investeringar 1 001 2 903 9 940

Detaljplaner 7 202 22 315 15 189

Exploateringsverksamhet 5 286 46 717 54 088

Markköp 667 667 800

Exploatering 13 155 69 700 70 077

Hamnar 3 375 17 509 17 250

Inventarier 3 460 8 318 14 175

TOTALT 82 646 286 163 352 034
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Skollokaler
Under 2016 har det investerats 8,0  mkr i skollokaler, varav 4,1 mkr 
avser förskolelokaler i form av moduler vid Hedeskolan i Tanums-
hede.

Omsorgslokaler
Investering i omsorgslokaler har gjorts under året med totalt 3,5  mkr 
varav brandskyddsåtgärder på Tärnegården i Grebbestad, 1,6  mkr 
samt larmutrustning på Östanvind i Östad, 1,4  mkr. 

GATOR OCH PARKER
Asfaltering av kommunala gator har gjorts i Tanumshede, Greb-
bestad, Östad, Hamburgsund och Lur. Dessutom har parkerings-
ytor förbättrats i Grebbestad. Investeringsutgiften under 2016 har 
uppgått till 2,0  mkr.
 Under 2016 har 1,2  mkr investerats i byte av belysningsarmaturer 
i de mindre kustsamhällena. 

EXPLOATERING
Ett av kommunens prioriterade mål är att ta fram nya bostäder och 
verksamhetsmark.  Investering i exploateringsverksamhet har under 
2016 uppgått till 13,2  mkr, varav utgifter för kommunala detaljpla-
ner uppgick till 7,2  mkr. 
 Under året har det investerats 1,4  mkr i utbyggnad av ny gata, Bar-
berarevägen, på Vinbäcksområdet i Tanumshede. I Grebbestad har 
kommunens del för utbyggnad av Glimmervägen i södra Grebbestad 
uppgått till 1,9  mkr.

HAMNANLÄGGNINGAR
Under 2016 har det gjorts investeringar i hamnanläggningar med 
sammanlagt 3,4  mkr, varav Flygebryggera Grebbestad 1,1  mkr och 
pålad brygga Hamburgö 1,0  mkr. Genom att investera i Flygebryg-
gera har Tanums Hamnar AB kunnat erbjuda 12 nya båtplatser 
utöver de 13 platser som fanns tidigare. Bryggan på Hamburgö har 
renoverats genom byte av bärlinor och bryggdäck samt installation av 
ny elanläggning. Utöver detta har också servicehuset i södra hamnen 
i Havstenssund renoverats.

INVESTERINGSVOLYM
Sedan 2011 har investeringsvolymen legat på höga nivåer. Under de 
senaste sex åren har kommunen investerat cirka 595  mkr, i snitt cir-
ka 100  mkr per år. Låneskulden till kreditinstitut har under samma 
period ökat med 235  mkr, samtidigt som förinbetalda anslutningsav-
gifter ökat med cirka 90  mkr. 

Under perioden 2011-2016 har investeringar gjorts med 288,2  mkr i 
VA-anläggningar medan det har investerats 100,8  mkr i kommunens 
fastigheter. Investeringar i exploateringsverksamhet har gjorts med 
105,4  mkr medan inventarier inköpts för 23,7  mkr. Investeringar i 
hamnanläggningar har gjorts med 15,1  mkr. Investeringar i gator, 
fritidsanläggningar med mera har uppgått till 62,1  mkr.
 Större enskilda VA-investeringar under den senaste sexårsperio-
den har varit investering i det nya avloppsreningsverket i Bodalen, 
Grebbestad, 91,9  mkr (total investering 113,8  mkr) samt omvand-
lingsområde Sjöviken, Hamburgsund, 23,5  mkr och omvandlings-
område Krossekärr 23,6  mkr. Inom gruppen exploateringsinves-
teringar utgör vindkraftverket på Tyft, 26,0  mkr samt Tanums 
Näringspark 17,6  mkr de största enskilda projekten. Bland investe-
ringar i fastigheter utgör energieffektiviseringsprojektet den enskilt 
största investeringen, 23,5  mkr. Investering i idrottsanläggning vid 
Sparvallen, Tanumshede, utgör den största investeringen bland 
fritidsanläggningarna, 18,0  mkr. 

Belopp i tkr

BRUTTOINVESTERINGAR  2016 2015 2014 2013 2012 2011 Totalt Snitt

Inventarier 3 460 5 606 4 874 3 522 3 252 3 028 23 742 4 056

VA-investeringar 32 114 49 274 40 748 22 251 36 962 106 833 288 182 51 214

Exploatering 13 155 19 402 29 785 8 327 16 461 18 299 105 429 18 455

Skolfastigheter 7 988 588 201 616 5 395 7 059 21 847 2 772

Omsorgsfastigheter 3 545 3 517 2 631 296 373 0 10 362 1 363

Övriga fastigheter 13 865 11 593 7 876 9 028 9 491 16 693 68 546 10 936

Hamnar 3 375 26 0 2 077 1 721 7 860 15 060 2 337

Gator, fritidsanläggningar mm 5 142 4 598 11 825 9 338 20 752 10 444 62 099 11 391

Summa 82 646 94 604 97 941 55 454 94 407 170 216 595 267 102 524
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