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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

EKONOMI
Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån genera-
tionsprincipen 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 skatteintäkter och statsbidrag före 
intäkter från realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. En sådan 
nivå innebär också en värdesäkring av det egna kapitalet.

Måluppfyllelse

Resultatet i bokslut 2016 uppgick till 12,7 mkr. Det genomsnittliga 
resultatet för perioden 2007-2016 uppgick till 2,3 procent av skatte-
intäkter och statsbidrag vilket innebär att kommunen uppfyller   må-
let för god ekonomisk hushållning avseende det finansiella perspek-
tivet.

VERKSAMHET

Prioriterade verksamhetsmål
Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om ett antal prioriterade 
verksamhetsmål. De prioriterade målen beskriver vad kommunens 
olika verksamheter ska uppnå och ska ses som den samlade övergri-
pande målsättningen för kommunen 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 hushållning 
ska vara uppnått ska minst hälften av målen för de prioriterade 
verksamhetsområdena vara uppnådda.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

VILLATOMTER
Antalet kommunala villatomter som finns till försäljning.

28

39

43

50

35

2016

2015

2014

2013

2012

FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 
Antalet färdigställda bostäder per år 
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Målsättning: Det ska byggas 300 bostäder under mandatperio-
den. Det ska finnas villatomter till försäljning i kommunens större 
samhällen. Kommunala villatomter ska säljas till marknadsmässi-
ga priser.

Måluppfyllelse: Under 2016 färdigställdes 91 nya bostäder, va-
rav 26 enbostadshus, 42 fritidshus, en komplementbostad samt 
22 lägenheter i flerbostadshus. Under 2015 färdigställdes 86 
nya lägenheter vilket innebär att det under perioden 2015-2016 
färdigställts 177 nya bostäder.
 Det finns för närvarande tomter till försäljning i alla större sam-
hällen i kommunen. I slutet av 2016 fanns 28 kommunala tomter 
till försäljning. Tanums kommun hade i slutet av 2016 tomter till 
försäljning i Grebbestad, Tanumshede, Lur, Rabbalshede, Kville 
och Östad. De kommunala tomterna säljs till marknadsmässiga 
priser. Under 2016 sålde kommunen åtta tomter.
 Målsättningen att det ska finnas villatomter till försäljning i 
kommunens större samhällen är uppfylld.

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten 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 kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

RESULTAT 2016-2010
procent av skatteintäkter

Resultat före realisationsvinster, 
procent av skatteintäkter.

Genomsnittligt resultat 10 år, 
procent av skatteintäkter.
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NYSTARTADE FÖRETAG (antal)
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Målsättning: Kommunen ska skapa förutsättningar för fler 
arbetstillfällen genom att förbättra företagsklimatet och utveckla 
myndighetsutövningen 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 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. Under 2016 startades det 119 nya företag i Ta-
num vilket gör Tanum till en av de kommuner i länet där det skapas 
flest nya 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 vilket innebär att 
målsättningen är uppfylld.
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Målsättning: Minst 80 procent av hushållen i Tanums kommun 
ska ha tillgång till bredband med en kapacitet av minst 100 Mbit 
per sekund. Infrastrukturen i kustsamhällena ska förbättras genom 
förbättringar av gator, vägar samt gång- och cykelvägar.

Måluppfyllelse: Telia erbjuder nu fiberanslutning till fastigheter i 
Grebbestad, Fjällbacka och Tanumshede. Tillsammans med den 
bredbandsutbyggnad som gjorts genom fiberföreningar kommer hela 
Tanums kommun att ha möjlighet till bredbandsanslutning via fiber.
Tillsammans med Trafikverket arbetar Tanums kommun med 
åtgärdsvalsstudie som innehåller förbättringar av trafiksituationen i 
Grebbestad. En detaljplan för Norra Hamngatan i Fjällbacka beräknas 
komma ut på samråd i under 2017. Utbyggnad av gång- och cykelvä-
gar sker bland annat i Grebbestad.
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PLANER
Antalet färdigställda planer  
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BOSTÄDER
Antalet bostäder som färdigställda detaljplaner möjliggör

FYSISK PLANERING

Målsättning: Kommunen ska ha en planberedskap som möjliggör 
byggande av bostäder och framtagande av verksamhetsmark. 
Under året ska minst tio detaljplaner antas. Antalet bostäder som 
färdigställda detaljplaner möjliggör ska uppgå till lägst 75. 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 verk-
samhetsmark prioriteras. Under 2016 har två detaljplaner antagits. 
Under 2016 har 30 bostäder möjliggjorts genom antagande av två 
nya detaljplaner. Detaljplanering pågår för framtagande av verksam-
hetsmark i Tanumshede, Fjällbacka, Grebbestad och Hamburgsund.
 För närvarande finns färdigställd verksamhetsmark endast i 
begränsad omfattning i kommunens fyra största samhällen.
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SERVICE 

Målsättning: Tillgänglighet och service i alla kontakter ska ständigt 
förbättras. Genom att aktivt kommunicera med invånare och intres-
senter ska kommunen underlätta och påskynda ärendehanteringen. 
Tillgänglighet per telefoni ska uppgå till minst 80 procent. Andelen 
inkommande e-post som besvaras inom ett dygn ska uppgå till 
minst 95 procent. I SKL:s mätning av kommunala hemsidor ska Ta-
num uppnå lägst 80 procent. Det sammanfattande nöjdkundindexet 
(NKI) i SKL:s insiktsmätning ska vara minst 70.

Måluppfyllelse: Kommunstyrelsen har antagit en servicepolicy 
för Tanum kommun. Arbetet med att implementera policyn pågår. 
Tillgänglighetsmätningar avseende telefoni och e-post samt 
undersökningen av kommunala hemsidor visar att de uppställda 
målen uppnåtts. I SKL:s insiktsmätning ökade nöjdkundindex för 
kommunens myndighetsutövning till 72 vilket innebär att även detta 
mål uppnåtts.

UTBILDNING 

Målsättning: Verksamheten ska fokusera på kunskap, trygghet, 
trivsel och respekt. Alla barn och elever ska bli behöriga till nästa 
nivå. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ska vara lägst 
85 procent. Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år ska 
vara lägst 85 procent. I den enkät som görs om trivsel i skolan i år 8 
ska lägst index 80 uppnås.

Måluppfyllelse: Andelen elever som är behöriga till nationellt 
program på gymnasiet har legat på en hög nivå de senaste åren och 
uppgick 2016 till 94 procent. Andel elever som fullföljt gymnasiet 
inom fyra år uppgick till 76 procent.
 I den elevenkät som gjorts om hur eleverna i år 8 uppfattar triv-
seln i skolan visar att 82 procent av eleverna är nöjda med trivseln.
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FULLFÖLJNING AV GYMNASIET
Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år (Skolverket), procent 
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Enkät om trivsel i skolan, procent
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GYMNASIEBEHÖRIGHET
Andelen elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet 
(Skolverket), procent
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TILLGÄNGLIGHET TELEFON
Tillgänglighet telefoni, andel svar på enkel fråga (KKiK), procent
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TILLGÄNGLIGHET E-POST
Tillgänglighet e-post, andel svar inom 1 dygn (KKiK), procent 
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KOMMUNALA HEMSIDOR
Undersökning av kommunala hemsidor, andel av maxpoäng (KKiK) 
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MYNDIGHETSUTÖVNING
Insiktsmätning (SKL), myndighetsutövning, index 1-100
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NÖJDA FRITIDSGÅRDSANVÄNDARE
Enkät fritidsgårdsanvändare, nöjdhet
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128 400
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BESÖKARE VITLYCKE MUSEUM
Antal besök på Vitlycke museum

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. I 
enkäten till föreningslivet ska minst 80 procent ange att de är nöjda 
med kommunens service. Antal kulturarrangemang i egen regi eller 
genom kommunalt 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 40 000.

Måluppfyllelse: Statistik från sommaren visar att antalet besökare 
på Vitlycke museum uppgick till 128 000 medan 50 000 perso-
ner besökte världsarvets rastplats. Under året genomfördes 179 
kulturarrangemang vilket innebär att detta mål uppfyllts. Enkäterna 
som mäter kundnöjdhet visar att målen avseende kundnöjdhet på 
fritidsgårdar och bibliotek har uppnåtts.
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Målsättning: Verksamheten ska präglas av en god och säker 
omsorg, vård och service för att äldre och funktionshindrade ska 
ges ett gott liv med trygghet i sin livssituation. Alla ska bemötas med 
respekt och värdighet utifrån sina individuella förutsättningar och 
behov. Serviceutbudet på särskilt boende ska uppgå till minst index 
70 i mätningen ”Kvalitet i korthet”. Serviceutbudet inom hemtjänst 
ska uppgå till minst index 70 i mätningen ”Kvalitet i korthet”.
 I socialstyrelsens mätning över brukarnöjdhet ska Tanum uppnå 
lägst nöjdbrukarindex 90 för särskilt boende och lägst nöjdbrukarin-
dex 95 inom hemtjänst.
 Äldreboende ska finnas i flera orter. För äldre ska det finnas boen-
den med olika boendeformer. 

Måluppfyllelse: Serviceutbudet i särskilt boende uppgick till index 
55 medan indexet för serviceutbudet i hemtjänst uppgick till 64.
 De mätningar av kundnöjdhet och serviceutbud inom hemtjänst 
och särskilt boende som görs av Socialstyrelsen och Sveriges 
Kommuner och Landsting och som ligger till grund för uppföljning 
av kundnöjdhet visar ett nöjdkundindex på 89 procent i särskilda 
boenden och 91 procent i hemtjänsten.
 Det finns idag äldreboende på sex orter i kommunen.
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TEKNISK SERVICE 

Målsättning: Kommunen ska tillgodose behovet av vatten- och 
avloppstjänster på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Kommu-
nens VA-taxa får höjas med högst index (KPI) per år i genomsnitt de 
kommande tre åren. Uttaget av vatten får inte överstiga 80 procent 
av vattenverkets kapacitetsutrymme under en längre tid än två 
dagar i sträck per vecka. Antalet anslutna abonnenter till respektive 
avloppsverk får inte överstiga verkets tillåtna mängd personekviva-
lenter.
 Kommunen ska utifrån en lokalförsörjningsplan tillhandahålla 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler. Lokal-
kostnaden för kommunala verksamhetslokaler ska vara högst 750 
kronor per kvm.

Måluppfyllelse: VA-taxan kommer att sänkas under 2017. Bedöm-
ningen är att taxan inte kommer att höjas under de närmaste åren. 
Trots att vattenförbrukningen är flera gånger högre under sommaren 
än under resten av året har vattenförsörjningen under sommaren 
fungerat bra. På grund av att nivån i Nedre Bolsjön var rekordlåg 
under våren beslutades att bevattningsförbud skulle råda över som-
maren. Belastningen på avloppsverken varierar över året, särskilt 
i kustsamhällena. Under större delen av året finns mycket stora 
marginaler på verken men under sommarveckorna har reningsver-
ken i Gerlesborg och på Resö en belastning som tangerar verkens 
dimensionering. Lokalkostnaden för kommunala verksamhetslokaler 
uppgick till 705 kronor per kvadratmeter. 
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EKOLOGISKA LIVSMEDEL
Andel ekologiska livsmedel, procent
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ENERGIFÖRBRUKNING UPPVÄRMNING
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FOSSILFRI UPPVÄRMING
Andel fossilfri uppvärmning av kommunens fastigheter, procent
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Målsättning: Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 
ska uppgå till minst 50 procent. Kommunens totala energiförbruk-
ning ska inte öka utifrån 2015 års nivå (normalårskorrigerad). Av 
den energi som används för uppvärmning av kommunens fastigheter 
ska 98 procent vara fossilfri.

Måluppfyllelse: Andelen ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet uppgick 2016 till cirka 40 procent. Statistik visar att 
energiförbrukning 2016 minskat med tre procent jämfört med 2015 
års nivå. 97 procent av den energi som används för uppvärmning av 
kommunala fastigheter var fossilfri.

PERSONAL 

Målsättning: Hållbart medarbetarengagemang som mäter ledar-
skap, motivation och styrning är ett mått på hur väl personalens 
kompetens tas tillvara. Målet är att värdet uppgår till 80.

Måluppfyllelse: Tanums kommun genomför arbetsmiljöenkä-
ter vartannat år. I den senaste mätningen som genomfördes år 
2015 uppnådde Tanum värdet 79 vilket innebär att målnivån inte 
uppnåddes. Tanums resultat ligger i nivå med genomsnittet för de 
kommuner som genomför undersökningen.
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SAMMANFATTNING
Tanums kommun har under 2016 uppfyllt målen för god ekonomisk 
hushållning. 
 I Tanum utgörs definitionen av god ekonomisk hushållning dels 
av det övergripande ekonomiska målet och dels av den samlade 
utvecklingen och resultatet för de prioriterade verksamhetsområden 
som kommunfullmäktige angivet. 
 Det övergripande ekonomiska målet har uppnåtts.

Av de elva prioriterade verksamhetsområdena har de angiva målen 
uppnåtts för sju av områdena medan målen inte uppnåtts för de fyra 
övriga områdena. De områden där målen bedöms som uppfyllda är 
bostäder, näringsliv, infrastruktur, service, utbildning, kultur och 
fritid samt teknisk service.

Ekonomi
Resultatet i bokslut 2016 uppgick till 12,7 mkr. Det 
genom snittliga resultatet för perioden 2007-2016 uppgick 
till 2,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket 
inne bär att kommunen uppfyller målet för god ekonomisk 
hushållning avseende det finansiella perspektivet.

Boende
Målet är uppnått. Under 2015 och 2016 har det färdig-
ställts 177 bostäder. Det finns färdigställda och pågående 
detaljplaner som möjliggör cirka 1 000 nya bostäder.  
Det finns villatomter till salu i kommunens större samhäll-
en. Kommunala tomter säljs till marknadspris.

Näringsliv
Målet är uppnått. Tanum klättrar på Svenskt Näringslivs 
ranking, betyget 72 ligger över det angivna målet i Sveriges 
Kommuner och Landstings mätning Insikt. Nyföretagandet 
är fortsatt högt samtidigt som sysselsättningen i kommu-
nen ökat de fyra senaste åren.

Infrastruktur
Målet är uppnått. I princip samtliga hushåll i kommunen 
har tillgång till bredband med en kapacitet om minst 
100 Mbit per sekund. Genom att utbyggnaden av E6 till 
motorväg och genom åtgärdsvalsstudie för Grebbestad har 
infrastrukturen kraftigt förbättrats.

Fysisk planering
Målet är inte uppnått. Under året har endast två detalj-
planer fastställts. Planerna möjliggör 30 nya bostäder. 
Planarbete pågår för framtagande av verksamhetsmark i 
kommunens fyra största orter.

Service
Målet är uppnått. Genom införande av kundcenter har till-
gängligheten via telefon och e-post förbättrats och tillhör 
nu bland de bästa i landet. Kommunens hemsida tillhör de 
20 bästa i landet.

Utbildning
Målet är uppnått. Målen om gymnasiebehörighet och 
trygghet har uppnåtts. Däremot har inte målet att minst 
80  procent ska fullfölja gymnasiet inom fyra året uppnåtts.

Äldreomsorg
Målet är inte uppnått. Brukarna inom både särskilda boen-
den och hemtjänst ger verksamheten höga betyg i kund-
undersökningar men ligger ändå lägre än uppställda mål. 
Särskilda boenden för äldre finns på sex orter i kommunen. 
Serviceutbudet inom både särskilda boende och hemtjänsten 
når inte upp till målet.

Kultur och fritid
Målet är uppnått. Samtliga delmål är uppnådda. Det anord-
nas många kulturarrangemang och besökarna vid fritids-
gårdar och bibliotek är mycket nöjda med verksamheten. 
Antalet besökare på Vitlycke museum har ökat och den 
nyöppnade världsarvsrastplatsen har lockat många besökare.

Teknisk service
Målet är uppnått. Tanums kommun har kunnat tillgodose 
behovet av dricksvatten i hela kommunen. Reningen av 
avloppsvatten har uppnått målen. VA-taxan kommer att 
sänkas under 2017. Driftkostnaderna för verksamhetsloka-
ler har sänkts och ligger bättre än målet.

Personal
Målet är inte uppnått. Tanums kommun genomför arbets-
miljöenkäter vartannat år. I den senaste mätningen som 
gjordes 2015 uppfylldes inte målet om ett värde på lägst 80.

Miljö
Målet är inte uppfyllt. Andelen ekologiska livsmedel i köks-
verksamheten ligger lägre är målet trots att Tanum tillhör 
de bättre i landet. Andel fossilfri energi vid uppvärmning 
ligger något lägre än målet. Däremot har energiförbrukningen 
sänkts.


