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Hållbarhetsredovisning
2020

Agenda 2030 är en agenda för förändring till ett mer 
hållbart samhälle. Agenda 2030 består av 17 globala 
mål för hållbar utveckling som syftar att utrota fattig-
dom och hunger, uppnå jämställdhet och egenmakt för 
alla kvinnor och flickor, säkerställa ett varaktigt skydd 
för planeten och dess naturresurser. De globala målen 
är integrerade och odelbara samt balanserar de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, 
den sociala och den miljömässiga. 

Tanums kommun har, liksom övriga kommuner i Sveri-
ge, en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 
2030. För att nå Agenda 2030 behövs förståelse för 
hur de lokala förutsättningarna påverkas av det globala 
sammanhanget och att lokalt agerande får globala 
konsekvenser.

Utgångspunkt i hållbarhetsredovisningen är Brundt-
landskommissionens definition:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

Översiktsplan 2030 utgår från Tanums kommuns vision 
om att växa och har formulerat ett övergripande mål:

”Tanum är en kommun som kännetecknas av småska-
lighet, entreprenörskap, kultur och närhet till natur och 
vatten. Med förankring i historien, som återspeglas i 

hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen 
utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som 
stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och 
en levande landsbygd.”

För att redovisa och följa Tanums arbete utifrån de 
globala målen kompletteras Tanums kommuns årsre-
dovisning med denna hållbarhetsredovisning. Hållbar-
hetsredovisningen är framtagen av folkhälsostrateg 
och miljöstrateg tillsammans med en arbetsgrupp 
bestående av representanter från förvaltningarna.
Syftet är: 

» att visa hur Tanums kommun arbetar för ett mer 
hållbart samhälle. 

» att undersöka om kommunens resurser används på 
ett effektivt sätt i förhållande till de globala målen. 

» att analysera var kommunen behöver lägga fokus 
för att på bästa sätt bidra till ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsredovisningen är till för att användas vid 
politisk styrning och uppföljning. Vidare ska det bidra 
till ett bra beslutsunderlag för politikernas val av för-
bättringsområden. 

Hållbarhetsredovisningen gör inte anspråk på att ha 
förklaringar till alla uppgifter och förändringar. En för-
hoppning är att många deltar i att analysera resultatet 
och då särskilt de som är specifikt kunniga inom sina 
områden.
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Agenda 2030 mål Politisk inriktning för Tanums 
kommun

Strategiska dokument Motivering till nyckeltal

Mål 1: Ingen fattigdom Självförsörjning hos invånare ska 
öka över tid (inkl. nyanländas 
etableringsprocess).

Omsorgsnämndens folkhälsomål 
och verksamhetsmål. I linje med 
folkhälsorådets utvecklingsområ-
den.

Fattigdom omfattar fler dimensioner 
än den ekonomiska. Den lokala nivån 
av beslutsfattande är viktigt eftersom 
den är närmast invånarna och kan 
därmed ha stor påverkan på deras 
liv.

Mål 2: Ingen hunger Övervikt och fetma hos invånare 
ska minska över tid.

I linje med folkhälsorådets utveck-
lingsområden.

Tanum delar de utmaningar som 
Sverige har kring ohälsosamma mat-
vanor. Tanums kommun har goda 
möjligheter att uppmuntra invånare 
till goda levnadsvanor.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande Medellivslängden ska öka över tid, 
skillnader mellan olika grupper ska 
minska.

I linje med folkhälsorådets utveck-
lingsområden

Medellivslängden sammanfattar på 
ett övergripande sätt befolkningens 
hälsoläge. Hur Tanums kommun 
arbetar med livsvillkor kan långsiktigt 
påverka till positivt utfall för medel-
livslängden.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande Förskrivning av antal antibiotikare-
cept per 1000 invånare ska minska 
över tid.

Prioriterat område av folkhälsorå-
det

Antibiotikaresistens hotar inte bara 
liv och hälsa, utan det kan komma att 
påverka många samhällstjänster som 
kommunen ansvarar för. 

Mål 4: God utbildning för alla Behörighet till gymnasieskola ska 
öka över tid.

Prioriterat mål av kommunfull-
mäktige.

Att uppnå behörighet till gymnasie-
skolan är en skyddsfaktor mot att 
drabbas av ohälsa längre fram i livet. 
Det ökar möjligheterna till arbete och 
egen försörjning, fortsatta studier 
efter genomförd skolgång.

Mål 4: God utbildning för alla Eftergymnasial utbildning ska öka 
hos invånare över tid.

I linje med folkhälsorådets utveck-
lingsområden

Det finns ett tydligt och generellt 
samband mellan högre utbildningsni-
vå och bättre hälsa. Vilket har positiva 
effekter på den enskilda individen 
och på samhället i stort.

Mål 5: Jämställdhet Jämställdhet mellan kvinnor och 
män ska öka över tid.

Diskrimineringsgrunderna. Hand-
lingsplan för jämställdhetsintegre-
ring 2020–2023.

Jämställdhet är en del av det kommu-
nala uppdraget och handlar om en 
rättvis fördelning av makt, inflytande 
och resurser.

Mål 6: Rent vatten och sanitet Tillgodose behovet av vatten- och 
avloppstjänster på ett sätt som bi-
drar till hållbar samhällsutveckling.

Klimat- och miljöstrategi 2020–
2024. Verksamhetsmål vatten och 
avlopp. 

Vatten är en av våra viktigaste 
naturtillgångar och vårt viktigaste 
livsmedel. Tillgång till rent vatten och 
sanitet ska finnas för alla.

Mål 7: Hållbar energi för alla Lokalt producerad energianvänd-
ning ska öka samt vara fossilfritt 
producerad. Energianvändning för 
el och uppvärmning ska minska 
över tid.

Klimat- och miljöstrategi 
2020–2024.

Genom att mäta och följa upp hur vi 
producerar och konsumerar energi 
kan vi arbeta mot en fossilfri energi-
förbrukning. 

Sammanfattning
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Mål 8: Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt

Varje generation ska bära kost-
naden för den service som den 
konsumerar och inte belasta 
kommande generationer med 
kostnader eller åtaganden.

I linje med kommunens definition 
om ”god ekonomisk hushållning”. 
Kompetensförsörjnings-strategin 
2021–2024. 

Kommunsektorn står inför en rad 
utmaningar som påverkar deras 
långsiktiga förmåga att finansiera och 
fullgöra sitt uppdrag.

Mål 9: Hållbar industri, innova-
tioner och infrastruktur

Kommunen ska förbättra företags-
klimatet. Öka framkomligheten för 
gång- och cykeltrafikanter över tid.

Verksamhetsmål Näringsliv, Kli-
mat- och miljöstrategi 2020–2024.

Ett växande näringsliv och goda re-
lationer med näringslivet har mycket 
hög prioritet i kommunen. 

Mål 10: Minskad ojämlikhet Andelen äldre som upplever att de 
har fått vara delaktiga i sin tillvaro 
ska öka.

Omsorgsnämndens verksamhets-
mål.

Jämlikhet bygger på allas lika rättighe-
ter och rätten till självbestämmande 
är en självklarhet för alla. Tanums 
kommun har goda förutsättningar att 
motverka ojämlikhet. 

Mål 11: Hållbara städer och 
samhällen

I hela kommunen ska finnas ett 
varierat utbud av boendetyper 
och upplåtelseformer som främjar 
helårsboende

Klimat- och miljöstrategi 2020–
2024, Översiktsplan 2030, Vision 
för Tanum

Kommunen har bostadsförsörjnings-
plikt och ska se till att det finns möj-
ligheter för människor i olika skeden 
av livet att få bostad. 

Mål 12: Hållbar konsumtion 
och produktion

Andelen ekologiska livsmedel 
i kommunens verksamhet och 
inköp från lokala producenter ska 
öka över tid. 

Klimat- och miljöstrategi 
2020–2024.

Ekologiska livsmedel och inköp från 
lokala producenter innebär förbätt-
rade förutsättningar att nå flera 
miljökvalitetsmål.

Mål 13: Bekämpa klimatföränd-
ringarna

Utsläpp av växthusgaser ska mins-
ka över tid. Andelen fossilfria bilar i 
kommunens fordonsflotta ska öka.

Klimat- och miljöstrategi 
2020–2024.

Att mäta och följa upp kommunens 
utsläpp av växthusgaser ger oss 
möjlighet att arbeta mot att minska 
utsläppen. Kommunens val av tjäns-
tebilar påverkar utsläppsmängderna. 

Mål 14: Hav och marina 
resurser

Havsmiljöerna ska ha en god 
miljöstatus

Klimat- och miljöstrategi 
2020–2024.

Övergödning är ett hot mot de mari-
na miljöerna, där kommunen kan på-
verka genom avloppsreningsverkens 
funktion och utsläpp. 

Agenda 2030 mål Politisk inriktning för Tanums 
kommun

Strategiska dokument Motivering till nyckeltal

Mål 15: Ekosystem och biolo-
gisk mångfald

Ekosystemet och den biologiska 
mångfalden ska skyddas och håll-
bart nyttjas över tid.

Klimat- och miljöstrategi 
2020–2024. 

Formellt skyddad natur ger goda 
förutsättningar till biologisk mångfald.  

Mål 16: Fredliga och inklude-
rande samhällen

Demokratin ska värnas, andelen 
brott ska minska och tryggheten i 
samhället ska öka över tid.

I linje med samverkansavtal med 
polisen och medborgarlöften. 
Kommunövergripande strate-
gin mot våld i nära relationer 
2020–2024.

En demokrati bygger på att 
människor engagerar sig och uttryck-
er sina åsikter, upplever tillit till andra 
människor och till samhället i stort.

Mål 17: Genomförande och 
globalt partnerskap

Tanums kommun ska stärka sitt 
ansvar för det globala partner-
skapet

Förslag i denna hållbarhetsredo-
visning

Genom att genomföra medvetna 
upphandlingar kan kommunen bidra 
positivt till agendan även utanför 
landets gränser.
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Sör-kärra
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Hållbar utveckling innehåller tre dimensioner, den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska. Dessa genomsyrar 
målen för att skapa hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla. På samma sätt som de tre dimensionerna är 
lika viktiga för att uppnå hållbar utveckling är alla mål lika viktiga, odelbara och integrerade. Flera av målen är beroende 
och direkt kopplade till varandra, vilket innebär att framgång för ett av målen ger positiva effekter på andra mål. 
Agenda 2030 gäller för alla människor och länder, med principen att ingen människa ska lämnas utanför, vilket kräver 
gemensamt arbete för att nå målen.
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Befolkningen uppgick den 31 december 2020 till 12 912 personer, vilket är en ökning med 71 personer jämfört med föregående årsskifte. 
Inflyttningsnettot var +119 personer medan födelsenettot var -53 personer. .

Bakgrundsindikator

En hållbar utveckling 
är en utveckling som 
 tillfredsställer dagens 
 behov utan att äventyra 
kommande generationers 
möjligheter att tillfreds
ställa sina behov.

Åldersfördelning 2020
Barn Barn & ungdom Unga vuxna Vuxna Vuxna Äldre Äldre Totalt 

0–6 år 7–17 år 18–24 år 25–44 år 45–64 år 65–79 år 80+ år  

914 1 452 798 2 678 3 338 2 832 900 12 912 
7% 11% 6% 21% 26% 22% 7% 100%

Källa: SCB.

Tanums hållbarhetsredovisning tar sin utgångspunkt i 
Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling.
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Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom 
innebär även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk 
säkerhet. Långvarig ekonomisk stress har också tydligt samband med 
ökad fysisk ohälsa och förkortad livslängd. För barn som lever i fattig-
dom under lång tid blir troligtvis hälsokonsekvenserna större och även 
den långsiktiga risken för att själv hamna i ekonomiska svårigheter. 

Tanums kommun arbetar för att få fler individer i arbete, särskilt mot 
individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Bland annat genom 
insatser för att fler elever ska nå utbildningsmålen, VI-projektet 
(beskrivs mer under mål 4), SFI, vuxenutbildning, sommarjobb för 
unga. Kommunens mottagnings- och utredningsavdelning (MoU) 
fyller en grundläggande funktion som ett socialt skyddsnät, i enlighet 
med socialtjänstlagen. I socialtjänstlagen finns bestämmelser om att 
den enskilde, som inte kan försörja sig i vissa fall kan få ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Målsätt-
ningen är i grunden att den enskilde ska kunna försörja sig på egen 
hand och att behovet av ekonomiskt bistånd ska upphöra. 

Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har blivit lägre 
över tid. Under 2020 har stora förändringar skett i samhället på 
grund av pandemin och behovet av ekonomiskt bistånd har ökat. 
Detta främst då arbetslösheten blivit större. Vilka effekter som för-
ändringarna får på lång sikt går inte att bedöma ännu samt att siffror 
för 2020 inte har publicerats. Men det är ett viktigt område att följa 
de närmaste åren. 

MÅL 1: INGEN FATTIGDOM
Avskaffa all form av fattigdom överallt.

Bakgrundsindikator 

Befolkningen uppgick den 31 december 2020 till 12 912 personer, vilket är en ökning med 71 
personer jämfört med föregående årsskifte. Inflyttningsnettot var +119 personer medan 
födelsenettot var -53 personer.  

Åldersfördelning 2020             

Barn 
Barn & 

ungdom Unga vuxna Vuxna Vuxna Äldre Äldre Totalt 
0–6 år 7–17 år 18–24 år 25–44 år 45–64 år 65–79 år 80+ år   

914 1 452 798 2 678 3 338 2 832 900 12 912 
7% 11% 6% 21% 26% 22% 7% 100% 

Källa: SCB 

Mål 1: Ingen fattigdom 

Avskaffa all form av fattigdom överallt. 

______________________________________________________________________ 

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på 
frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Långvarig ekonomisk stress har 
också tydligt samband med ökad fysisk ohälsa och förkortad livslängd. För barn som lever i 
fattigdom under lång tid blir troligtvis hälsokonsekvenserna större och även den långsiktiga 
risken för att själv hamna i ekonomiska svårigheter.  

Tanums kommun arbetar för att få fler individer i arbete, särskilt mot individer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Bland annat genom insatser för att fler elever ska nå utbildningsmålen, 
VI-projektet (beskrivs mer under mål 4), SFI, vuxenutbildning, sommarjobb för unga. 
Kommunens mottagnings- och utredningsavdelning (MoU) fyller en grundläggande funktion 
som ett socialt skyddsnät, i enlighet med socialtjänstlagen. I socialtjänstlagen finns 
bestämmelser om att den enskilde, som inte kan försörja sig i vissa fall kan få ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Målsättningen är i grunden att 
den enskilde ska kunna försörja sig på egen hand och att behovet av ekonomiskt bistånd ska 
upphöra.  

Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har blivit lägre över tid. Under 2020 har 
stora förändringar skett i samhället på grund av pandemin och behovet av ekonomiskt bistånd 
har ökat. Detta främst då arbetslösheten blivit större. Vilka effekter som förändringarna får på 
lång sikt går inte att bedöma ännu samt att siffror för 2020 inte har publicerats. Men det är ett 
viktigt område att följa de närmaste åren.  

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 

År 2020 2019 2018 2017 2016 
Tanum x 21,9 22 22,5 29,1 
Ovägt medelvärde* x 30,7 28,4 26,6 26,9 

Källa: Kolada. Ett ovägt medelvärde* beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner som det finns data för. 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%)
År 2020 2019 2018 2017 2016

Tanum x 21,9 22 22,5 29,1 
Ovägt medelvärde* x 30,7 28,4 26,6 26,9

Källa: Kolada. Ett ovägt medelvärde* beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner som det finns 
data för.

Foto: Emiliac, Mostphotos

Den totala andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll var 11,5 
procent i Tanum 2019. I riket var andelen 10,2 procent, vilket 

 motsvarade omkring 186 000 barn (i åldrarna 0–17 år). 
Att växa upp i fattigdom har en stark negativ inverkan på barns 

 möjligheter till goda livschanser.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

11,5 %
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I Sverige är det inte hunger och undernäring som är de största 
utmaningarna. I stället är ohälsosamma matvanor, tillsammans 
med otillräcklig fysisk aktivitet, två stora riskfaktorer för ohälsa 
(övervikt och fetma), ökad sjukdomsbörda och för tidig död. Svensk 
livsmedelsproduktion håller hög standard inom djurskydd och har 
EU:s lägsta antibiotikaanvändning. Samtidigt har Sverige den lägsta 
självförsörjningsgraden av livsmedel (omkring 50 %) inom EU, det vill 
säga ungefär hälften av de livsmedel vi konsumerar är importerade. 
Vilket leder till en ökad sårbarhet i en tid av klimatförändringar.

Tanum delar de utmaningar som Sverige har kring ohälsosamma 
matvanor och fetma. Tanum ligger över rikets genomsnitt gällande 
andelen av invånare med fetma, vilket ses för samtliga tre redovisade 
år (urval på invånare 16–84 år). Vid en jämförelse mellan könen ses 
tydliga skillnader, både för riket och Tanum. Andelen kvinnor som 
hade fetma i Tanum var 22 procent, respektive 18 procent för män 
för året 2020. 

MÅL 2: INGEN HUNGER 
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad  
nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Mål 2: Ingen hunger – bild, s. 14-15 årsredovisning 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och 
förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. 

________________________________________________________________________ 

I Sverige är det inte hunger och undernäring som är de största utmaningarna. I stället är 
ohälsosamma matvanor, tillsammans med otillräcklig fysisk aktivitet, två stora riskfaktorer 
för ohälsa (övervikt och fetma), ökad sjukdomsbörda och för tidig död. Svensk 
livsmedelsproduktion håller hög standard inom djurskydd och har EU:s lägsta 
antibiotikaanvändning. Samtidigt har Sverige den lägsta självförsörjningsgraden av livsmedel 
(omkring 50 %) inom EU, det vill säga ungefär hälften av de livsmedel vi konsumerar är 
importerade. Vilket leder till en ökad sårbarhet i en tid av klimatförändringar. 

Tanum delar de utmaningar som Sverige har kring ohälsosamma matvanor och fetma. Tanum 
ligger över rikets genomsnitt gällande andelen av invånare med fetma, vilket ses för samtliga 
tre redovisade år (urval på invånare 16–84 år). Vid en jämförelse mellan könen ses tydliga 
skillnader, både för riket och Tanum. Andelen kvinnor som hade fetma i Tanum var 22 
procent, respektive 18 procent för män för året 2020.  

Tanums kommun ansvarar för utbildning, vård och omsorg, med ansvar för vissa måltider. 
Genom att arbeta för bättre vattenkvalitet, bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat 
matsvinn och hälsosam och näringsriktig kost inom skola, vård och omsorg bidrar Tanum till 
att uppfylla målet i Sverige. Tanums kontrollansvar för livsmedelshanteringen innebär också 
att matens kvalitet säkras. Vidare arbetar Tanums kommun med hälsofrämjande insatser för 
ökad fysisk aktivitet genom cykelleder, gång- och cykelvägar, friluftsliv för alla och genom 
det lokala folkhälsoarbetet. 

 
Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV). BMI beräknas enligt: vikt (i kg) dividerat med längd 
(m2) i kvadrat. Antal som beräknats har ett BMI 30 eller högre. 

 

0 5 10 15 20 25

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Ta
nu
m

R
ik
et

Invånare med fetma, andel (%)

2020

2018

2016



HÅLLBARHETSREDOVISNING   11        

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV). BMI beräknas enligt: vikt (i kg) dividerat 
med längd (m2) i kvadrat. Antal som beräknats har ett BMI 30 eller högre.

Invånare med fetma, andel (%)
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Tanums kommun ansvarar för utbildning, vård och omsorg, med 
ansvar för vissa måltider. Genom att arbeta för bättre vattenkvali-
tet, bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och 
hälsosam och näringsriktig kost inom skola, vård och omsorg bidrar 
Tanum till att uppfylla målet i Sverige. Tanums kontrollansvar för livs-
medelshanteringen innebär också att matens kvalitet säkras. Vidare 
arbetar Tanums kommun med hälsofrämjande insatser för ökad 
fysisk aktivitet genom cykelleder, gång- och cykelvägar, friluftsliv för 
alla och genom det lokala folkhälsoarbetet.

I Tanums klimat- och miljöstrategi 2020–2024 anges målsättningar: 
att andelen närproducerade livsmedel ska öka, att andelen ekolo-
giska livsmedel ska öka och att matsvinnet ska minska. Vidare ska 
mat som serveras inom kommunens verksamheter i möjligaste mån 
vara säsongsbaserad och i ökad utsträckning vara vegetarisk. Vid 
upphandling ska ekologiska och/eller lokalt producerade livsmedel 
prioriteras. System ska införas för att minska matavfall.
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God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlig-
het att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. 
Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala 
faktorer.

Medellivslängden sammanfattar på ett övergripande sätt befolk-
ningens hälsoläge. Faktorer som påverkar medellivslängden finns 
på såväl övergripande strukturell samhällsnivå som på individnivå. 
Medellivslängden beror framför allt på socioekonomiska faktorer 
som utbildningsnivå och inkomst.

Den generella ökningen av medellivslängden har de senaste decen-
nierna saktat ned i Sverige. Medellivslängden i Tanum har minskat 
något både för kvinnor och män jämfört med föregående mätperiod 
(2015–2019). På riksnivå är medellivslängden på samma nivå som 
tidigare period. En liten minskning mellan åren 2020 och 2019 kan 
ses både för män och kvinnor på risknivå, där orsaken troligen är 
covid-19 pandemin. Medellivslängden för kvinnor och män i Tanum 
ligger över riksgenomsnittet. Medellivslängden är resultatet av 
många faktorer under lång tid, som mäter den yttersta konsekvensen 
av ohälsa. 

MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i åldrar.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i 
åldrar. 

________________________________________________________________________ 

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla 
potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, 
ekologiska och sociala faktorer. 

Medellivslängden sammanfattar på ett övergripande sätt befolkningens hälsoläge. Faktorer 
som påverkar medellivslängden finns på såväl övergripande strukturell samhällsnivå som på 
individnivå. Medellivslängden beror framför allt på socioekonomiska faktorer som 
utbildningsnivå och inkomst. 

Den generella ökningen av medellivslängden har de senaste decennierna saktat ned i Sverige. 
Medellivslängden i Tanum har minskat något både för kvinnor och män jämfört med 
föregående mätperiod (2015–2019). På riksnivå är medellivslängden på samma nivå som 
tidigare period. En liten minskning mellan åren 2020 och 2019 kan ses både för män och 
kvinnor på risknivå, där orsaken troligen är covid-19 pandemin. Medellivslängden för kvinnor 
och män i Tanum ligger över riksgenomsnittet. Medellivslängden är resultatet av många 
faktorer under lång tid, som mäter den yttersta konsekvensen av ohälsa.  

Förväntad återstående medellivslängd i antal år vid födseln     
 2016–2020 Kvinnor Män 
Tanum 84,9 80,9 
Riket 84,3 80,8 

Källa: SCB. Talen är ett genomsnitt och avser återstående medellivslängd för tidsperioden 2016–2020. 

Antibiotikaresistens har utvecklats till ett snabbt växande globalt folkhälsoproblem. Även i 
Sverige ökar andelen resistenta bakterier vid våra vanligaste infektioner. Antibiotikaresistens 
hotar inte bara liv och hälsa, utan det kan komma att påverka många samhällstjänster som 
kommunen ansvarar för. Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama) har som mål att få ner 
receptförskrivningen av antibiotika till 250 per 1 000 invånare och år. 

Sedan år 2018 har Tanums folkhälsoråd haft antibiotikaresistens som ett prioriterat område, 
bland annat genom årliga informationssatsningar för att uppmärksamma allmänheten kring 
antibiotikaresistens och hur den enskilde kan vara med och bidra. Vidare är Tanums kommun 
pilotkommun i folkhälsomyndighetens projekt ”ett antibiotikasmart Sverige”. 

Förväntad återstående medellivslängd i antal år vid  
födseln
2016–2020 Kvinnor Män

Tanum 84,9 80,9 
Riket 84,3 80,8

Källa: SCB. Talen är ett genomsnitt och avser återstående medellivslängd för tidsperioden 
2016–2020.

Antibiotikaresistens har utvecklats till ett snabbt växande globalt 
folkhälsoproblem. Även i Sverige ökar andelen resistenta bakterier 
vid våra vanligaste infektioner. Antibiotikaresistens hotar inte bara liv 
och hälsa, utan det kan komma att påverka många samhällstjänster 
som kommunen ansvarar för. Samverkan mot antibiotikaresistens 
(Strama) har som mål att få ner receptförskrivningen av antibiotika till 
250 per 1 000 invånare och år.

Sedan år 2018 har Tanums folkhälsoråd haft antibiotikaresistens 
som ett prioriterat område, bland annat genom årliga informations-
satsningar för att uppmärksamma allmänheten kring antibiotika-
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resistens och hur den enskilde kan vara med och bidra. Vidare är 
Tanums kommun pilotkommun i folkhälsomyndighetens projekt ”ett 
antibiotikasmart Sverige”.

Under 2020 minskade antibiotikaförskrivningen på recept med 17 
procent i riket jämfört med året innan. Minskningen syns i alla ålders-
grupper, men framför allt hos barn upp till sex år. För Tanum ses en 
stor minskning, Tanum når för år 2020 Stramas mål (250 per 1000 

Antal antibiotikarecept per 1000 invånare, Stramas mål 250
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invånare och år) med 247 recept/1000 invånare. Även i Västra Göta-
landsregionen är minskningen stor med 226 recept/1000 invånare. 
Enligt folkhälsomyndigheten beror minskningen sannolikt på den 
fysiska distanseringen och smittskyddsåtgärderna under covid-19 
pandemin, som har medfört en minskad spridning även av andra 
infektioner. Det är fortsatt viktigt att intensifiera arbetet för en klok 
antibiotikaanvändning samt att öka följsamheten till behandlingsre-
kommendationerna mot antibiotikaresistens.

DE FLESTA INFEKTIONER KLARAR KROPPEN AV ATT  
LÄKA PÅ EGEN HAND UTAN ANTIBIOTIKA.  

FÖR MER INFORMATION: WWW.SKYDDAANTIBIOTIKAN.SE
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Kommunerna ansvarar för stora delar av utbildningssystemet. Såväl 
förskola som grundskola, gymnasium och delar av vuxenutbildningen 
finansieras med kommunala skattemedel och drivs med både 
kommunala och fristående huvudmän. En gymnasieexamen är en 
avgörande faktor för fortsatta studier, arbete och försörjning. Vidare 
är det en skyddsfaktor mot att drabbas av ohälsa längre fram i livet. 
Avsaknad av utbildning i kombination med tidig arbetslöshet ökar 
risken för långvariga svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. 
För samhället innebär det minskade intäkter och ökade kostnader. 

Elever som är i riskzon för studieavbrott befinner sig ofta i komplexa 
situationer och behöver stöd från flera olika aktörer i samhället. Tyd-
liga signaler är att eleven har hög frånvaro eller riskerar att inte nå 
målen i ett eller flera ämnen. Tanums kommun ingår som deltagande 
kommun i Västra Götalandsregionens VI-projekt. Projektets mål är 
att unga som varken arbetar eller studerar ska äga sin egen framtid, 
förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier.

Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram i årskurs 9 har ökat 
både i Tanum och i riket. Skillnaden är störst för flickor i Tanum 87,3 
procent, för pojkar i Tanum är motsvarande siffra 81,1 procent. På 
riksnivå är fördelningen mer jämn mellan redovisade år.

Det finns ett tydligt och generellt samband mellan högre utbildnings-
nivå och bättre hälsa. En låg utbildningsnivå är starkt kopplad till en låg 
social position i samhället – och detta i sin tur leder till en ökad risk för 
ohälsa och hälsomässigt ogynnsamma livsvillkor. Arbetsmarknaden 
har under de senaste decennierna genomgått förändringar som miss-

gynnar personer med låg utbildningsnivå. Två framträdande förkla-
ringar handlar om ökade kvalifikationskrav (allt fler arbeten som kräver 
minst gymnasieutbildning) och om ökad konkurrens från gymnasieut-
bildade om de arbeten som formellt inte kräver gymnasieutbildning. 
Utbildningsnivån har vidare ett starkt samband med återstående 
medellivslängd. I Sverige skiljer det 6 år i medellivslängd mellan de som 
endast har förgymnasial utbildning och de som har eftergymnasial. 

Utbildningsnivån ökar långsamt i Tanum som för riket. Totalt hade 
31,1 procent i Tanum eftergymnasial utbildning 2019, rikssnittet var 
motsvarande 42,4 procent. I både Tanum och riket är andelen kvinnor 
(Tanum 38,2 %, riket 47 procent) med eftergymnasial utbildning högre 
än andelen män (Tanum 23 %, riket 36,6 %). Skillnaden mellan könen 
ökar för varje år, vilket påverkas av en snabbare utveckling hos kvinnor.

MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA 
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet  
och främja livslångt lärande för alla.

Mål 4: God utbildning för alla 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

________________________________________________________________________ 

Kommunerna ansvarar för stora delar av utbildningssystemet. Såväl förskola som grundskola, 
gymnasium och delar av vuxenutbildningen finansieras med kommunala skattemedel och 
drivs med både kommunala och fristående huvudmän. En gymnasieexamen är en avgörande 
faktor för fortsatta studier, arbete och försörjning. Vidare är det en skyddsfaktor mot att 
drabbas av ohälsa längre fram i livet. Avsaknad av utbildning i kombination med tidig 
arbetslöshet ökar risken för långvariga svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. För 
samhället innebär det minskade intäkter och ökade kostnader.  

Elever som är i riskzon för studieavbrott befinner sig ofta i komplexa situationer och behöver 
stöd från flera olika aktörer i samhället. Tydliga signaler är att eleven har hög frånvaro eller 
riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen. Tanums kommun ingår som deltagande 
kommun i Västra Götalandsregionens VI-projekt. Projektets mål är att unga som varken 
arbetar eller studerar ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller 
studier. 

Tillägg av infograf, s. 25 i årsredovisningen: total andel av elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram 

 
Källa: SCB och skolverket. 

Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram i årskurs 9 har ökat både i Tanum och i 
riket. Skillnaden är störst för flickor i Tanum 87,3 procent, för pojkar i Tanum är motsvarande 
siffra 81,1 procent. På riksnivå är fördelningen mer jämn mellan redovisade år. 

Det finns ett tydligt och generellt samband mellan högre utbildningsnivå och bättre hälsa. En 
låg utbildningsnivå är starkt kopplad till en låg social position i samhället – och detta i sin tur 
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Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och 
resurser mellan kvinnor och män, samt flickor och pojkar. Sverige lig-
ger i framkant i arbetet med jämställdhet och placerar sig, tillsammans 
med övriga nordiska länder, konsekvent högt i internationella jämfö-
relser. Dock återstår flera utmaningar innan jämställdhet uppnåtts i 
Sverige.

Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det är en fråga 
om mänskliga rättigheter, men även om kvalitet och effektivitet. Ta-
nums kommuns handlingsplan för jämställdhetsintegrering beskriver 
att alla förvaltningar och nämnder ska arbeta med jämställdhet i syfte 
att säkerställa en jämställd medborgarservice. Även att genusperspek-
tivet ska prägla beslut där det är relevant. Det genomförs ett flertal 
insatser för elever relaterat till jämställdhet och mot våld, bland annat 
”machofabriken” (normkritiskt förhållningssätt, årskurs 7), ”dags att 
prata” (samtycke, årskurs 8) och ”svartsjuka är inte romantiskt” (samtal 
om våld i ungas relationer och pornografins inverkan på ungas parre-
lationer, årskurs 9).

En jämställdhetsutmaning i Sverige handlar om att kvinnor har lägre 
löner och pensioner än män. En faktor som spelar in är graden av 
heltidsarbetande, det vill säga den faktiska tjänstgöringsgraden som 
har betydelse. Nyckeltalet avser: heltidsarbetande, månadsavlönade 
inom kommunen totalt dividerat med sysselsatta månadsavlönade, 
multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser alla kommunalt 
anställda i november månad. Anställda inom kommunala bolag ingår 
inte. Tanum ligger under rikssnittet för samtliga redovisade år för både 
kvinnor (45 %) och män (69 %), vilket innebär att andelen heltidsarbe-

MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Mål 5: Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

 

________________________________________________________________________ 

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser mellan kvinnor 
och män, samt flickor och pojkar. Sverige ligger i framkant i arbetet med jämställdhet och 
placerar sig, tillsammans med övriga nordiska länder, konsekvent högt i internationella 
jämförelser. Dock återstår flera utmaningar innan jämställdhet uppnåtts i Sverige. 

Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det är en fråga om mänskliga rättigheter, 
men även om kvalitet och effektivitet. Tanums kommuns handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering beskriver att alla förvaltningar och nämnder ska arbeta med 
jämställdhet i syfte att säkerställa en jämställd medborgarservice. Även att genusperspektivet 
ska prägla beslut där det är relevant. Det genomförs ett flertal insatser för elever relaterat till 
jämställdhet och mot våld, bland annat ”machofabriken” (normkritiskt förhållningssätt, 
årskurs 7), ”dags att prata” (samtycke, årskurs 8) och ”svartsjuka är inte romantiskt” (samtal 
om våld i ungas relationer och pornografins inverkan på ungas parrelationer, årskurs 9). 

En jämställdhetsutmaning i Sverige handlar om att kvinnor har lägre löner och pensioner än 
män. En faktor som spelar in är graden av heltidsarbetande, det vill säga den faktiska 
tjänstgöringsgraden som har betydelse. Nyckeltalet avser: heltidsarbetande, månadsavlönade 
inom kommunen totalt dividerat med sysselsatta månadsavlönade, multiplicerat med 100 för 
redovisning i procent. Avser alla kommunalt anställda i november månad. Anställda inom 
kommunala bolag ingår inte. Tanum ligger under rikssnittet för samtliga redovisade år för 
både kvinnor (45 %) och män (69 %), vilket innebär att andelen heltidsarbetande är lägre i 
Tanums kommun jämfört med merparten av de andra kommunerna i Sverige. Andelen 
kvinnor i Tanum är särskilt låg. Vidare är andelen heltidsarbetande (månadsavlönade) lägre 
inom följande verksamheter i Tanums kommun: förskola, grundskola inklusive förskoleklass, 
gymnasieskola och Komvux, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid samt omsorg om 
äldre och personer med funktionsvariation. 

 
Källa: SKR:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). 
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tande är lägre i Tanums kommun jämfört med merparten av de andra 
kommunerna i Sverige. Andelen kvinnor i Tanum är särskilt låg. Vidare 
är andelen heltidsarbetande (månadsavlönade) lägre inom följande 
verksamheter i Tanums kommun: förskola, grundskola inklusive 
förskoleklass, gymnasieskola och Komvux, individ- och familjeomsorg, 
kultur och fritid samt omsorg om äldre och personer med funktions-
variation.

Ett sätt att mäta jämställdhet är att titta på föräldrapenningdagar 
som tas ut av män. Försäkringskassan definierar jämställt uttag som: 
”att föräldrarna har tagit ut 40–60 procent av de utbetalda dagarna när 
barnet fyllt ett eller två år”.

Pappornas procentuella uttag av föräldrapenningdagar var 28,9 
procent i Tanum, vilket är på en ungefärlig nivå som för riket (30 
procent) för 2020. De senaste tre åren visar att jämställt uttag av för-
äldrapenning inte utvecklats varken i Tanum eller på riksnivå. De tre 
reserverade månaderna för pappor bidrar till ett mer jämställt uttag 
av föräldrapenning. Dock är uttaget ojämnt, sett till utbildningsnivå 
och där det framför allt ökat hos pappor med medelhög utbildning.

KÖNSFÖRDELNING CHEFER OCH LEDNING

Antalet förvaltningschefer och VD:ar är fem män och fem kvinnor.
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Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste 
livsmedel. Tillgången till rent vatten är angeläget för alla. Idag har vi 
överlag en god tillgång till vatten i Tanum, men ett förändrat klimat 
medför ökad risk för såväl översvämningar, som vattenbrist och torka. 
Trots en god tillgång finns det behov av att förbättra vattenkvaliteten 
samt minska föroreningar och övergödning i många sjöar och 
vattendrag (läs mer om detta under mål 15). Kommunen är ansvarig 
för att genomföra flertalet av de åtgärder som krävs för att förbättra 
vattenkvaliteten, och säkra framtida dricksvattenförsörjning, både som 
VA-huvudman, samhällsplanerare och som tillsynsmyndighet. 

MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och  
sanitet för alla.

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla 

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten 
och sanitet för alla. 

 

 

________________________________________________________________________ 

Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste livsmedel. Tillgången till 
rent vatten är angeläget för alla. Idag har vi överlag en god tillgång till vatten i Tanum, men 
ett förändrat klimat medför ökad risk för såväl översvämningar, som vattenbrist och torka. 
Trots en god tillgång finns det behov av att förbättra vattenkvaliteten samt minska 
föroreningar och övergödning i många sjöar och vattendrag (läs mer om detta under mål 15). 
Kommunen är ansvarig för att genomföra flertalet av de åtgärder som krävs för att förbättra 
vattenkvaliteten, och säkra framtida dricksvattenförsörjning, både som VA-huvudman, 
samhällsplanerare och som tillsynsmyndighet.  

Tanums kommun arbetar med att säkra och höja kapaciteten på vattenförsörjningen. För att 
möta det ökade behovet, nu och i framtiden, har vattenverket i Tanumshede byggts ut under 
2020. I och med utbyggnaden av vattenverket har produktionskapaciteten fördubblats.  

Ett sätt att mäta kommunernas arbete med att skydda vattnet är att titta på hur många 
kommunala vattentäkter som har vattenskyddsområde. Ovägt medel för riket var 69,5 % för år 
2019. I Tanum ligger alla kommunala vattentäkter inom vattenskyddsområde, sedan många 
år. 

TILL FAKTARUTA  - gulmarkerad text. Procent-talen ska förstoras och övrig text ligga som 
förklaring 

 
Antal aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som har vattenskyddsområde, 
dividerat med antal aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman. Vattentäkter via 
bolag eller kommunalförbund ingår. Källa: KOLADA/Länsstyrelsen och Tanums kommun  
100 % 
 
Andel av året som alla kommunala VA-abonnenter haft tillgång till rent och kontrollerat 
dricksvatten Källa: Tanums kommun 
100 %  
 
Vid de få tillfällen som driftstörningar uppstått, till exempel i samband med vattenläckor, har 
tankar med dricksvatten ställts ut inom nära gångavstånd till dem som varit utan vatten i 
kranen. Samtliga driftavbrott har varit åtgärdade inom 24 timmar.  
 
Andel specifika utsläppskrav för de kommunala avloppsreningsverken som uppfyllts under 
året. Källa: Tanums kommun 
95 % 
 

Andel av året som alla kommunala 
VA-abonnenter haft tillgång till rent och 
kontrollerat dricksvatten Källa: Tanums 

kommun.

Vid de få tillfällen som driftstörningar 
uppstått, till exempel i samband med 

vattenläckor, har tankar med dricksvat-
ten ställts ut inom nära gångavstånd 

till dem som varit utan vatten i kranen. 
Samtliga driftavbrott har varit åtgärda-

de inom 24 timmar. 

100 %
Antal aktiva och reservvattentäkter 

med kommunal huvudman som har 
vattenskyddsområde, dividerat med 

antal aktiva och reserv vattentäkter med 
kommunal huvudman. Vattentäkter via 

bolag eller kommunalförbund ingår. 
Källa: KOLADA/Länsstyrelsen och 

Tanums kommun. 

100 %
Andel specifika utsläppskrav för de 

kommunala avloppsreningsverken som 
uppfyllts under året. Källa: Tanums 

kommun.

Det finns 10 kommunala reningsverk 
och varje verk har minst två  

utsläppskrav. 20 av 21 specifika 
utsläppskrav vid avloppsreningsverken 
har uppfyllts. Detta gäller de krav som 
ställts specifikt för respektive verk. På 
nationell och EU-nivå finns fler, gene-

rella krav, som samtliga uppfyllts. 

95 %

Tanums kommun arbetar med att säkra och höja kapaciteten på 
vattenförsörjningen. För att möta det ökade behovet, nu och i framti-
den, har vattenverket i Tanumshede byggts ut under 2020. I och med 
utbyggnaden av vattenverket har produktionskapaciteten fördubblats. 
Ett sätt att mäta kommunernas arbete med att skydda vattnet är att 
titta på hur många kommunala vattentäkter som har vattenskyddsom-
råde. Ovägt medel för riket var 69,5 % för år 2019. I Tanum ligger alla 
kommunala vattentäkter inom vattenskyddsområde sedan många år.
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En stor andel av utsläppen av växthusgaser kommer från det sätt vi 
utvinner, omvandlar och använder fossil energi på. Genom att ändra 
hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till 
el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Tanums kommun arbetar fortsatt aktivt för att minska kommunens en-
ergianvändning. Verksamheten lägger stor vikt vid att identifiera instal-
lationer med hög elförbrukning och ersätta dessa med energibespa-
rande alternativ. Under 2020 har bland annat två ventilationsaggregat 
vid Hedeförskolan ersatts med moderna närvaro- och koldioxidstyrda 
system med vätskebatteri som fjärrvärmen förser med energi. 

All el som kommunen och de kommunala bolagen köper kommer 
från förnybara källor och har Naturskyddsföreningens märkning ”Bra 
miljöval”. Oljeuppvärmning används i ett fåtal fastigheter vid behov, 
dessa byts successivt ut till fossilfria alternativ. I boendet Östanvind har 
under 2020 en äldre fliseldningsanläggning, med oljepanna som spets 
ersatts med bergvärmeanläggning och elpanna som spets. Oljeför-
brukningen bör sjunka med tid i och med att uppvärmningsmetoden 
byts ut, men den varierar också mellan år på grund av skillnader i 
väder. 

MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA 
Säkerställa tillgång till ekonomisk överkomlig, tillförlitlig, hållbar och  
modern energi för alla.

Mål 7: Hållbar energi för alla 

Säkerställa tillgång till ekonomisk överkomlig, tillförlitlig, 
hållbar och modern energi för alla. 

 

________________________________________________________________________ 

En stor andel av utsläppen av växthusgaser kommer från det sätt vi utvinner, omvandlar och 
använder fossil energi på. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi 
säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet. 

Tanums kommun arbetar fortsatt aktivt för att minska kommunens energianvändning. 
Verksamheten lägger stor vikt vid att identifiera installationer med hög elförbrukning och 
ersätta dessa med energibesparande alternativ. Under 2020 har bland annat två 
ventilationsaggregat vid Hedeförskolan ersatts med moderna närvaro- och koldioxidstyrda 
system med vätskebatteri som fjärrvärmen förser med energi.  

All el som kommunen och de kommunala bolagen köper kommer från förnybara källor och 
har Naturskyddsföreningens märkning ”Bra miljöval”. Oljeuppvärmning används i ett fåtal 
fastigheter vid behov, dessa byts successivt ut till fossilfria alternativ. I boendet Östanvind har 
under 2020 en äldre fliseldningsanläggning, med oljepanna som spets ersatts med 
bergvärmeanläggning och elpanna som spets. Oljeförbrukningen bör sjunka med tid i och med 
att uppvärmningsmetoden byts ut, men den varierar också mellan år på grund av skillnader i 
väder.  

År 2020 2019 2018 2017 2016 
Oljeförbrukning Tanums kommun, inklusive bolag 
(MWh) 

153 255 486 547 495 

Källa: Tanums kommun, TBAB 

Att satsa på vindkraft är ett led i arbetet med att öka användningen av förnybar energi. 
Tanums kommuns vindkraftverk slog under året rekord i elproduktion sedan starten år 2015. 
Under 2020 producerades 8595 MWh. Utifrån vindkraftverkets ägarandelar motsvarar detta 
28 % av Tanums kommuns elförbrukning, och 161 % av Tanums Bostäders elförbrukning.  

År 2020 2019 2018 2017 2016 

Produktion vindkraft Tyft (MWh) 8 595 7 432 6 967 7 279 7 018 

Källa: Tanums kommun 

Mäter man kommunens energianvändning för el och uppvärmning i MWh är den till 99 % 
fossilfri. När energianvändningen räknas om till koldioxidekvivalenter är samma siffra 97 %, 
vilket visar hur stor påverkan uppvärmning med olja har.   

 

Energiförbrukning per energibärare i MWh, andel (%)

PELLETS 
OCH FLIS

ELANVÄND
NING

OLJEFÖR
BRUKNING

FJÄRR
VÄRME

%
Källa: Tanums kommun, TBAB, Tanums hamnar.

Att satsa på vindkraft är ett led i arbetet med att öka användningen av 
förnybar energi. Tanums kommuns vindkraftverk slog under året re-
kord i elproduktion sedan starten år 2015. Under 2020 producerades 
8595 MWh. Utifrån vindkraftverkets ägarandelar motsvarar detta 28 % 
av Tanums kommuns elförbrukning, och 161 % av Tanums Bostäders 
elförbrukning.

Mäter man kommunens energianvändning för el och uppvärmning i 
MWh är den till 99 % fossilfri. När energianvändningen räknas om till 
koldioxidekvivalenter är samma siffra 97 %, vilket visar hur stor påver-
kan uppvärmning med olja har.  

Oljeförbrukning Tanums kommun, inklusive bolag (MWh)
År 2020 2019 2018 2017 2016

 153 255 486 547 495 

Källa: Tanums kommun, TBAB

Produktion vindkraft Tyft (MWh)
År 2020 2019 2018 2017 2016

 8 595 7 432 6 967 7 279 7 018 

Källa: Tanums kommun

Energianvändning för el och uppvärmning är till 99 % fossilfri.

Tanums kommuns vindkraftverk har i år producerat mest el sedan 
starten år 2015. Under 2020 producerades 8 595 MWh. 

8 595 MWh
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I målet finns delmål om ekonomisk tillväxt per capita och sysselsätt-
ningsgrad. Alla människor ska ges möjlighet till full och produktiv 
sysselsättning med en trygg och säker arbetsmiljö. Arbetslöshet 
påverkar både hälsan och hälsans fördelning i samhället negativt. På 
samhällsnivå har sysselsättningsgraden stor betydelse för tillväxt och 
hållbar utveckling.

Tanum står, som övriga kommuner i Sverige inför stora utmaningar 
i arbetet med att rekrytera, och behålla den kompetens som krävs 
för att kunna utföra de kommunala tjänsterna. Det är framförallt en 
åldrande befolkning som är den största orsaken till det ökade behovet 
av personal, vilket ställer stora krav på kommunen. Tanums kommunö-
vergripande kompetensförsörjningsstrategi anger inriktningen för hur 
kompetensen ska nås långsiktigt genom en åtgärdsplan. Kommunen 
stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som 
står långt från arbetsmarknaden. 

Besöksnäringen har en central roll för utveckling i Tanums kommun 
och det är ett av kommunens uttalade mål att öka sin attraktivitet som 
besöksmål året runt. Tanums kommun samarbetar med näringslivet 
och andra parter i en rad projekt, som på olika sätt leder till hållbar 
tillväxt i kommunen och regionen. Med start 2020 deltar Tanums kom-
mun i projektet Hållbar besöksnäring i väst. Projektet handlar om att 
tillsammans med tio kommuner utveckla näringen så att den blir mer 
hållbar utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv, vilket 
är i linje med delmålet 8.9.

Andelen arbetslösa i åldern 18–64 år i Tanum för 2020 var totalt 4,8 
procent, på riksnivå var andelen 6,4 procent. Vid jämförelse med 
2019 har arbetslösheten ökat något. Arbetslösheten är något större 
för män både i Tanum och i riket vid jämförelse med kvinnor. Trolig 
ökning av arbetslösheten för 2020 beror nog sannolikt på covid-19 
pandemin.

Tanums målsättning som arbetsgivare är att ingen medarbetare ska 
drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet. Vidare 
pågår riktat arbete i de verksamheter som har högst korttidsfrånva-
ro, bland annat genom personalvårdsronder och stöd från företags-
hälsovården. Som arbetsgivare erbjuder Tanums kommun alla sina 
anställda ett förmånligt friskvårdsbidrag. Medarbetare erbjuds även 
hälsofrämjande aktiviteter med stöd av kommunens hälsoutvecklare 
och hälsoinspiratörer. 

Sjukfrånvaron var under året högre både på riksnivå och i Tanum, 
jämfört med tidigare år. Vidare är det tydliga skillnader i sjukfrånvaro 
mellan kvinnor (9,4 %) och män (6,7 %) i Tanum, motsvarande skill-
nad ses även på riksnivå. Att sjukfrånvaron under 2020 var så hög 
jämfört med tidigare år beror troligtvis på den pågående covid-19 
pandemin. En trolig orsak till att kvinnor i Tanum hade en högre 
andel sjukfrånvaro under 2020 jämfört med männen är att kvinnor är 
dominerande inom omsorgen och barnomsorg/förskola där sjukfrån-
varon kopplad till pandemin varit störst.

MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH  
EKONOMISK TILLVÄXT 
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och  
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, 
full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor 
för alla. 

 

________________________________________________________________________ 

I målet finns delmål om ekonomisk tillväxt per capita och sysselsättningsgrad. Alla människor 
ska ges möjlighet till full och produktiv sysselsättning med en trygg och säker arbetsmiljö. 
Arbetslöshet påverkar både hälsan och hälsans fördelning i samhället negativt. På 
samhällsnivå har sysselsättningsgraden stor betydelse för tillväxt och hållbar utveckling. 

Tanum står, som övriga kommuner i Sverige inför stora utmaningar i arbetet med att 
rekrytera, och behålla den kompetens som krävs för att kunna utföra de kommunala 
tjänsterna. Det är framförallt en åldrande befolkning som är den största orsaken till det 
ökade behovet av personal, vilket ställer stora krav på kommunen. Tanums 
kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi anger inriktningen för hur 
kompetensen ska nås långsiktigt genom en åtgärdsplan. Kommunen stödjer utvecklingen av 
arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt från arbetsmarknaden.  

Besöksnäringen har en central roll för utveckling i Tanums kommun och det är ett av 
kommunens uttalade mål att öka sin attraktivitet som besöksmål året runt. Tanums kommun 
samarbetar med näringslivet och andra parter i en rad projekt, som på olika sätt leder till 
hållbar tillväxt i kommunen och regionen. Med start 2020 deltar Tanums kommun i projektet 
Hållbar besöksnäring i väst. Projektet handlar om att tillsammans med tio kommuner utveckla 
näringen så att den blir mer hållbar utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv, 
vilket är i linje med delmålet 8.9. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. Antal invånare 18-64 år som är öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd dividerat med antal invånare 18–64 år. Avser statistik från månad/år. 

Andelen arbetslösa i åldern 18–64 år i Tanum för 2020 var totalt 4,8 procent, på riksnivå var 
andelen 6,4 procent. Vid jämförelse med 2019 har arbetslösheten ökat något. Arbetslösheten 
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Vy över Affärsvägen i Tanumshede.  
Ombyggnationen av Affärsvägen var klar  
på försommaren 2020. Vägen är nu ett 
gångfartsområde där trafiken ska framföras 
på de gåendes villkor. HÅLLBARHETSREDOVISNING   19        

En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva 
effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Kommuner och 
regioner är stora investerare i infrastruktur. System för vatten och 
avlopp och kollektivtrafik är några exempel. Kommunernas ansvar för 
tillsyn av olika verksamheter kan också bidra till en hållbar utveckling 
av såväl näringsliv som offentligt finansierade verksamheter. 

Trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder för att skydda oskyddade trafi-
kanter är ett prioriterat område i Tanums kommun. Ombyggnaden av 
Affärsvägen i Tanumshede blev klar under 2020. Affärsvägen är nu ett 
gångfartsområde vilket innebär att fordonstrafiken kör på de gåendes 
villkor. Strandpromenaden i Grebbestad har också färdigställts, och 
där finns nu separata stråk för både gående och cyklister, avskilda från 
fordonstrafiken.

Tanum är en företagstät kommun med fokus på entreprenörskap 
och företagsamhet, med fler än 2500 företag på 12 900 invånare. 
Kommunen arbetar för ett näringslivsklimat som ska göra det enkelt 
att vara företagare. Om fler företag utvecklas och etablerar sig, skapas 
fler arbetstillfällen. Tanums kommun erbjuder stöd genom företags-
rådgivning, information och genom skapa forum för dialog med myn-
digheter och andra företag.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför årligen en kvalitets-
mätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot 

MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER  
OCH INFRASTRUKTUR 
Bygga motståndskraftiga infrastrukturer, verka för en inkluderande  
och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Bygga motståndskraftiga infrastrukturer, verka för en 
inkluderande och hållbar industrialisering samt främja 
innovation. 

 

________________________________________________________________________ 

En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar 
ekonomisk tillväxt och utveckling. Kommuner och regioner är stora investerare i 
infrastruktur. System för vatten och avlopp och kollektivtrafik är några exempel. 
Kommunernas ansvar för tillsyn av olika verksamheter kan också bidra till en hållbar 
utveckling av såväl näringsliv som offentligt finansierade verksamheter.  
 
Trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder för att skydda oskyddade trafikanter är ett prioriterat 
område i Tanums kommun. Ombyggnaden av Affärsvägen i Tanumshede blev klar under 
2020. Affärsvägen är nu ett gångfartsområde vilket innebär att fordonstrafiken kör på de 
gåendes villkor. Strandpromenaden i Grebbestad har också färdigställts, och där finns nu 
separata stråk för både gående och cyklister, avskilda från fordonstrafiken. 
 
Tanum är en företagstät kommun med fokus på entreprenörskap och företagsamhet, med fler 
än 2500 företag på våra 12 900 invånare. Kommunen arbetar för ett näringslivsklimat som ska 
göra det enkelt att vara företagare. Om fler företag utvecklas och etablerar sig, skapas fler 
arbetstillfällen. Tanums kommun erbjuder stöd genom företagsrådgivning, information och 
genom skapa forum för dialog med myndigheter och andra företag. 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför årligen en kvalitetsmätning av 
kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen kallas 
Insikt och ska mäta företagsklimatet i Sveriges kommuner. Företagare får i undersökningen 
bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden. I mätningen 
inkom under 2020 totalt 136 svar för Tanums kommun, vilket innebär en svarsfrekvens på 
55%. Sammantaget fick Tanum 71 poäng i mätningen, ett resultat under genomsnittet för alla 
kommuner, som är på 74. SKR anger att ett resultat över 62 är godkänt och över  
70 är högt. 
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godkänt och över 70 är högt.

2016 2017 2018 2019 2020

VGR Tanum

76

74

72

70

68

66

64

62

60

Källa: KOLADA



20    HÅLLBARHETSREDOVISNING

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter mellan olika grupper i be-
folkningen, mellan samhällen och mellan länder. Att exempelvis hälsan 
är ojämlikt fördelad över befolkningen hänger till stor del samman 
med människors socioekonomiska förhållanden och sociala position. 
Ojämlikhet skapar grogrund för konflikter, sjukdomar och miljöförstö-
ring. För att samhällen ska kunna utvecklas rättvist och hållbart krävs 
en jämnare fördelning av makt och resurser. För att nå målet krävs det 
att allas lika värde står i centrum och att människors möjligheter inte 
begränsas på grund av exempelvis kön, etnicitet, religion, funktionsva-
riation, ålder eller annan ställning. 

Att minska ojämlikhet innebär för oss i Tanum att ha med olika 
perspektiv i våra verksamheter för att alla ska inkluderas. Detta 
genom åtgärder för inflytande och tillgänglighet i planprocesser samt 
antidiskriminerings- och likabehandlingsplaner. Tanums kommun 
bidrar vidare till målet genom att erbjuda vuxenutbildningar för att öka 
kompetens och anställningsbarhet.

När det gäller hur hänsyn tas till åsikter och önskemål så har de sär-
skilda boendena en negativ trend medan hemtjänsten har en positiv. 
Hemtjänsten har under åren arbetat aktivt med frågan och har under 
2020 beslutat att förändra sitt arbetssätt kring kvalitetsgarantierna för 
att ytterligare ta hänsyn till omsorgstagares önskemål. Det nya är att 
en kontaktperson åker ut till omsorgstagaren samma dag som insat-
sen startar och har ett välkomstsamtal där de tillsammans planerar 
insatsen. Önskemålen skrivs ner i genomförandeplanen och när det är 

MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET 
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Mål 10: Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

 

________________________________________________________________________ 

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter mellan olika grupper i befolkningen, mellan 
samhällen och mellan länder. Att exempelvis hälsan är ojämlikt fördelad över befolkningen 
hänger till stor del samman med människors socioekonomiska förhållanden och sociala 
position. Ojämlikhet skapar grogrund för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring. För att 
samhällen ska kunna utvecklas rättvist och hållbart krävs en jämnare fördelning av makt och 
resurser. För att nå målet krävs det att allas lika värde står i centrum och att människors 
möjligheter inte begränsas på grund av exempelvis kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, 
ålder eller annan ställning.  

Att minska ojämlikhet innebär för oss i Tanum att ha med olika perspektiv i våra 
verksamheter för att alla ska inkluderas. Detta genom åtgärder för inflytande och 
tillgänglighet i planprocesser samt antidiskriminerings- och likabehandlingsplaner. Tanums 
kommun bidrar vidare till målet genom att erbjuda vuxenutbildningar för att öka kompetens 
och anställningsbarhet. 

När det gäller hur hänsyn tas till åsikter och önskemål så har de särskilda boendena en negativ 
trend medan hemtjänsten har en positiv. Hemtjänsten har under åren arbetat aktivt med frågan 
och har under 2020 beslutat att förändra sitt arbetssätt kring kvalitetsgarantierna för att 
ytterligare ta hänsyn till omsorgstagares önskemål. Det nya är att en kontaktperson åker ut till 
omsorgstagaren samma dag som insatsen startar och har ett välkomstsamtal där de 
tillsammans planerar insatsen. Önskemålen skrivs ner i genomförandeplanen och när det är 
dags att följa upp planen är det återigen kontaktpersonen som åker ut till omsorgstagaren och 
gör en uppföljning. Resultatet visar att de allra flesta, 95 procent tycker att hänsyn tas till 
önskemål och synpunkter. Det är ett resultat som placerar hemtjänsten på elfte plats i Sverige! 
Den negativa trenden inom särskilt boende gällande hänsyn till åsikter och önskemål behöver 
vända och kommer att arbetas med under kommande år. Arbetet med att dokumentera 
omsorgstagarnas åsikter och önskemål sker i första hand i genomförandeplanerna. 

Hänsyn till åsikter och önskemål - särskilt boende, andel (%) 
År 2020 2019 2018 2017 2016 
Tanum 77 85 84 86 90 
Riket 79 79 79 80 80 

Källa: Socialstyrelsen. 

Hänsyn till åsikter och önskemål - hemtjänst, andel (%) 
 År 2020 2019 2018 2017 2016 
Tanum 95 89 88 89 86 
Riket 87 86 86 87 87 

Källa: Socialstyrelsen. 

dags att följa upp planen är det återigen kontaktpersonen som åker ut 
till omsorgstagaren och gör en uppföljning. Resultatet visar att de allra 
flesta, 95 procent tycker att hänsyn tas till önskemål och synpunkter. 
Det är ett resultat som placerar hemtjänsten på elfte plats i Sverige! 
Den negativa trenden inom särskilt boende gällande hänsyn till åsikter 
och önskemål behöver vända och kommer att arbetas med under 
kommande år. Arbetet med att dokumentera omsorgstagarnas åsikter 
och önskemål sker i första hand i genomförandeplanerna.
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Kommunerna ansvarar för samhällsplaneringen och planerar för 
mark- och vattenanvändningen, bostadsförsörjningen och delar 
av transportinfrastrukturen. Nationellt finns utmaningar vad gäller 
bostadsbrist, ökad skuldsättning och bostadssegregation. I Tanums 
kommuns prioriterade verksamhetsmål, finns ett delmål om att möj-
liggöra 300 boenden under mandatperioden 2019-2022, ett mål som 
ser ut att nås. 

Kommunen möjliggör bostäder på olika sätt, genom detaljplaner, 
bygglov, markupplåtelser och egen produktion. I Översiktsplan 2030 
redovisas kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas, an-
vändas och bevaras. ÖP2030 förordar att det i samhällena tillkommer 
en blandad bebyggelse med både verksamheter och olika boendefor-
mer för att det ska vara möjligt för fler att bo nära service. Det främjar 
helårsboende och ger förutsättningar för goda offentliga miljöer. När 
samhällena växer ska hänsyn tas till att det ska finnas stråk av grönska 
som hänger samman. 

Parker, träd och grönområden är nödvändiga för att skapa hälsosam-
ma och motståndskraftiga städer och samhällen. Stadsgrönskan ger 
möjlighet till rekreation, bevarande av biologisk mångfald och skydd 
mot ett förändrat klimat. I ÖP2030 finns en rekommendation om att 
betydelsefulla grönområden i samhällen ska värnas och att tillgång 
till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med 
planering av nya bebyggelseområden. Kommunen saknar grönst-

MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga  
och hållbara.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara. 

 

________________________________________________________________________ 

Kommunerna ansvarar för samhällsplaneringen och planerar för mark- och 
vattenanvändningen, bostadsförsörjningen och delar av transportinfrastrukturen. Nationellt 
finns utmaningar vad gäller bostadsbrist, ökad skuldsättning och bostadssegregation. I 
Tanums kommuns prioriterade verksamhetsmål, finns ett delmål om att möjliggöra 300 
boenden under mandatperioden 2019-2022, ett mål som ser ut att nås.  

Kommunen möjliggör bostäder på olika sätt, genom detaljplaner, bygglov, markupplåtelser 
och egen produktion. I Översiktsplan 2030 redovisas kommunens syn på hur den byggda 
miljön ska utvecklas, användas och bevaras. ÖP2030 förordar att det i samhällena tillkommer 
en blandad bebyggelse med både verksamheter och olika boendeformer för att det ska vara 
möjligt för fler att bo nära service. Det främjar helårsboende och ger förutsättningar för goda 
offentliga miljöer. När samhällena växer ska hänsyn tas till att det ska finnas stråk av grönska 
som hänger samman.  

Antalet tillgängliga kommunala småhustomter vid årets slut, antalet nyproducerade lägenheter 
per år, samt antalet bostäder som möjliggjorts genom antagna detaljplaner under året.  

 2020 2019 2018 2017 
Tillgängliga kommunala småhustomter 14 20 18 30 
Nytillkomna lägenheter TBAB 24 24 30 10 
Antal bostäder som färdigställda detaljplaner möjliggör 120 44 74 115 

Källa: Tanums kommun 

Parker, träd och grönområden är nödvändiga för att skapa hälsosamma och motståndskraftiga 
städer och samhällen. Stadsgrönskan ger möjlighet till rekreation, bevarande av biologisk 
mångfald och skydd mot ett förändrat klimat. I ÖP2030 finns en rekommendation om att 
betydelsefulla grönområden i samhällen ska värnas och att tillgång till allmänna stråk och 
grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya bebyggelseområden. 
Kommunen saknar grönstrukturplan, en sådan skulle kunna ge riktlinjer till hur kommunen 
ska sköta och utveckla grönområden så att de gynnar både rekreation och biologisk mångfald. 
Välplanerade åtgärder i grönstrukturen kan också öka tryggheten på specifika platser.  

 

 

 

rukturplan, en sådan skulle kunna ge riktlinjer till hur kommunen ska 
sköta och utveckla grönområden så att de gynnar både rekreation och 
biologisk mångfald. Välplanerade åtgärder i grönstrukturen kan också 
öka tryggheten på specifika platser.

Antalet tillgängliga kommunala småhustomter vid årets slut, antalet 
nyproducerade lägenheter per år, samt antalet bostäder som möjlig-
gjorts genom antagna detaljplaner under året. 

Tillgängliga kommunala småhustomter
År  2020 2019 2018 2017

  14 20 18 30

Nytillkomna lägenheter TBAB
År  2020 2019 2018 2017

  24 24 30 10

Antal bostäder som färdigställda detaljplaner möjliggör
År  2020 2019 2018 2017

  120 44 74 115

Källa: Tanums kommun/TBAB.

Under 2020 stod Tanums Bostäders nya hyreshus i 
Grebbestad klart, bredvid de befintliga hyreshusen 
på Esplanaden. Huset innehåller 24 lägenheter 
fördelade på tre våningsplan.
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Utsläppen av växthusgaser som beror på konsumtion är höga i Sveri-
ge, dessa behöver minska. En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad 
ekonomi är ett av regeringens fokusområden i handlingsplanen för 
Agenda 2030. Matsvinnet ska halveras, kemikaliernas negativa påver-
kan ska minska och vårt avfall ska både minska och återvinnas i högre 
utsträckning.

Tanums kommun har länge satsat på inköp av ekologiska livsmedel. 
Den begränsade användningen av växtskyddsmedel inom ekologisk 
odling bidrar till att minska spridningen av gifter i miljön. I och med 
införandet av den kommunala klimat- och miljöstrategin höjdes målet 
om inköp av ekologiska livsmedel från 40 % till 60 %. Det nya målet ska 
vara uppnått till år 2024. Under 2021 kommer kommunens livsmed-
elsverksamheter att kartläggas. Målet är att kunna planera åtgärder 
för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel, samt 
minska matsvinnet.

I och med att kommuner är stora upphandlare kan de påverka mark-
naden och utbudet. Det i sin tur kan bidra till ett hållbart näringsliv och 
innovativa lösningar som på sikt minskar belastningen på miljön och 
skapar god hälsa. Kommunen ingår i upphandlingssamarbeten med 
närliggande kommuner vilket kan göra det lättare att i upphandlings-
frågor ställa miljö-, klimat- och hållbarhetskrav. Under 2020 påbör-
jades arbetet med att ta fram en ny upphandlingspolicy för Tanums 
kommun. 

MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

________________________________________________________________________ 

Utsläppen av växthusgaser som beror på konsumtion är höga i Sverige, dessa behöver minska. 
En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett av regeringens fokusområden i 
handlingsplanen för Agenda 2030. Matsvinnet ska halveras, kemikaliernas negativa påverkan 
ska minska och vårt avfall ska både minska och återvinnas i högre utsträckning. 

Tanums kommun har länge satsat på inköp av ekologiska livsmedel. Den begränsade 
användningen av växtskyddsmedel inom ekologisk odling bidrar till att minska spridningen av 
gifter i miljön. I och med införandet av den kommunala klimat- och miljöstrategin höjdes 
målet om inköp av ekologiska livsmedel från 40 % till 60 %. Det nya målet ska vara uppnått 
till år 2024. Under 2021 kommer kommunens livsmedelsverksamheter att kartläggas. Målet är 
att kunna planera åtgärder för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel, samt 
minska matsvinnet. 

Livsmedel 2020 2019 2018 2017 2016 
Andel ekologiska livsmedel (%) 39,3 43,0 45,0 35,0 39,6 

Källa: Tanums kommun 

I och med att kommuner är stora upphandlare kan de påverka marknaden och utbudet. Det i 
sin tur kan bidra till ett hållbart näringsliv och innovativa lösningar som på sikt minskar 
belastningen på miljön och skapar god hälsa. Kommunen ingår i upphandlingssamarbeten 
med närliggande kommuner vilket kan göra det lättare att i upphandlingsfrågor ställa miljö-, 
klimat- och hållbarhetskrav. Under 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en ny 
upphandlingspolicy för Tanums kommun.  

Kommunerna kan arbeta strategiskt med avfallshantering genom att skapa möjligheter att 
återanvända, återvinna och återbruka varor. I kommunens klimat- och miljöstrategi finns 
målsättningar om att andelen avfall som återvinns eller återbrukas ska öka, och att kommunen 
ska minska användandet av fossilbaserad plast, samt engångsprodukter. En åtgärd som anges 
är att kommunen ska satsa på återbruk och cirkulära flöden av varor.  

I Tanum finns idag Återbruket, som drivs av arbetsmarknadsenheten, där man kan lämna in 
och köpa möbler, porslin, tyger med mera. Här finns också klädbutiken Variato, som drivs av 
daglig verksamhet, där man kan lämna in och köpa begagnade kläder. Båda verksamheterna 
har varit stängda under stora delar av år 2020 på grund av covid-19-pandemin. Under 2020 
påbörjades arbetet med att skapa en intern bytesförmedling av möbler, arbetskläder och 
inventarier för kommunens verksamheter. Detta kommer bidra till att minska inköpen av 
nyproducerade varor, och därmed minska kommunens klimatpåverkan.  

  

Kommunerna kan arbeta strategiskt med avfallshantering genom att 
skapa möjligheter att återanvända, återvinna och återbruka varor. I kom-
munens klimat- och miljöstrategi finns målsättningar om att andelen 
avfall som återvinns eller återbrukas ska öka, och att kommunen ska 
minska användandet av fossilbaserad plast, samt engångsprodukter. En 
åtgärd som anges är att kommunen ska satsa på återbruk och cirkulära 
flöden av varor. Under 2020 färdigställdes ombyggnationen av Tyft åter-
vinningscentral, vilket innebär bättre möjligheter till sortering av avfall.

I Tanum finns idag Återbruket, som drivs av arbetsmarknadsenheten, 
där man kan lämna in och köpa möbler, porslin, tyger med mera. 
Här finns också klädbutiken Variato, som drivs av daglig verksamhet, 
där man kan lämna in och köpa begagnade kläder. Båda verksam-
heterna har varit stängda under stora delar av år 2020 på grund av 
covid-19-pandemin. Under 2020 påbörjades arbetet med att skapa 
en intern bytesförmedling av möbler, arbetskläder och inventarier 
för kommunens verksamheter. Detta kommer bidra till att minska 
inköpen av nyproducerade varor, och därmed minska kommunens 
klimatpåverkan. 

Andel ekologiska livsmedel (%)
År 2020 2019 2018 2017 2016

 39,3 43,0 45,0 35,0 39,6

Källa: Tanums kommun.

För 2020 var målet 40 % ekologiska livsmedel, till år 
2024 ska andelen ekologiska livsmedel vara 60 %.

39,3 %

På återvinningscentralen Tyft invigdes i  
april 2020 den nya återvinningsstationen.
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År 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta en klimat- och mil-
jöstrategi som gäller för Tanums kommun, inklusive de kommunala 
bolagen Tanums Bostäder och Tanums hamnar. I strategin finns ett 
övergripande mål om att Tanums kommun ska minska sina utsläpp av 
CO2 med 20 % från år 2019 till 2024. Under 2021 kommer handlings-
planer till klimat- och miljöstrategin att fastställas, vilket kommer att 
underlätta genomförandet. 

Det är dock värt att notera att Tanums mål för utsläppsminskning 
är mycket lägre satta än koldioxidbudgeten för Västra Götaland 
2020-2040, som antogs av Regionstyrelsen i januari 2021. Koldioxid-
budgeten är beräknad för hela Västra Götaland och visar att utsläppen 
behöver minska med 16 % varje år för att länet ska uppfylla sin del av 
Parisavtalet. Detta med beräknad start i januari 2020. 

Enligt Parisavtalet ska nationerna som skrivit under säkerställa att den 
globala temperaturökningen hålls under 2 grader, och eftersträva 
att den begränsas till 1,5 grader. Enligt avtalet ska detta göras på ett 
rättvist sätt och på vetenskaplig grund.

För att kunna analysera hur utsläppen av växthusgaser från kommu-
nens verksamhet är fördelade, och för att kunna arbeta riktat med att 
minska utsläppen, har Tanum gjort en koldioxidberäkning. I den ingår 
utsläpp från nybyggnation, energiförbrukning, transporter, livsmedel 
och restavfall. Utsläpp från konsumtion ingår inte, eftersom det är 
komplext att följa utsläpp genom hela produktionskedjan och det finns 
inte tillgängliga modeller för att beräkna dessa ännu. 

Med dessa avgränsningar beräknades det att Tanums kommun 
som organisation släppte ut cirka 5 200 ton koldioxidekvivalenter 
under år 2020. De största utsläppen kom från nybyggnation, följt av 
energiförbrukning för el och uppvärmning. Det finns ännu inga siffror 
från andra år att jämföra med och det är svårt att jämföra mellan 
olika kommuner då det inte finns någon standard och alla räknar 
på olika sätt. Det vi vet är att det var ett annorlunda år på grund av 
covid-19-pandemin. 

Nybyggnation står för 41 % av de beräknade utsläppen av koldi-
oxidekvivalenter. Värdena för nybyggnation är framtagna från ett 
schablonvärde per byggd kvadratmeter och bara byggnader är med. 
Kommunen har också byggt bryggor och annat under året, som det 
inte finns schablonvärden för. De faktiska utsläppen för byggnation är 
alltså högre. 

För att få en mer rättvis representation för nybyggnation, som kan 
svänga mycket från år till år, redovisas ett löpande medelvärde för-
delat på de tre senaste åren. I kommunens klimat- och miljöstrategi 

MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna  
och dess konsekvenser.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna 
och dess konsekvenser. 

________________________________________________________________________ 

År 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta en klimat- och miljöstrategi som gäller för 
Tanums kommun, inklusive de kommunala bolagen Tanums Bostäder och Tanums hamnar. I 
strategin finns ett övergripande mål om att Tanums kommun ska minska sina utsläpp av CO2 
med 20 % från år 2019 till 2024. Under 2021 kommer handlingsplaner till klimat- och 
miljöstrategin att fastställas, vilket kommer att underlätta genomförandet.  

Det är dock värt att notera att Tanums mål för utsläppsminskning är mycket lägre satta än 
koldioxidbudgeten för Västra Götaland 2020-2040, som antogs av Regionstyrelsen i januari 
2021. Koldioxidbudgeten är beräknad för hela Västra Götaland och visar att utsläppen 
behöver minska med 16 % varje år för att länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet. Detta 
meda beräknad start i januari 2020.  

Enligt Parisavtalet ska nationerna som skrivit under säkerställa att den globala 
temperaturökningen hålls under 2 grader, och eftersträva att den begränsas till 1,5 grader. 
Enligt avtalet ska detta göras på ett rättvist sätt och på vetenskaplig grund. 

För att kunna analysera hur utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamhet är 
fördelade, och för att kunna arbeta riktat med att minska utsläppen, har Tanum gjort en 
koldioxidberäkning. I den ingår utsläpp från nybyggnation, energiförbrukning, transporter, 
livsmedel och restavfall. Utsläpp från konsumtion ingår inte, eftersom det är komplext att 
följa utsläpp genom hela produktionskedjan och det finns inte tillgängliga modeller för att 
beräkna dessa ännu.  

Med dessa avgränsningar beräknades det att Tanums kommun som organisation släppte ut 
cirka 5 200 ton koldioxidekvivalenter under år 2020. De största utsläppen kom från 
nybyggnation, följt av energiförbrukning för el och uppvärmning. Det finns ännu inga siffror 
från andra år att jämföra med och det är svårt att jämföra mellan olika kommuner då det inte 
finns någon standard och alla räknar på olika sätt. Det vi vet är att det var ett annorlunda år på 
grund av covid-19-pandemin.  
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finns det ett mål om att material och metoder som är resurssnåla och 
ekologiskt hållbara ska användas vid byggnation. Det finns också ett 
mål om att minst ett trähus ska byggas under perioden 2020–2024. 
Kommunen har mycket nybyggnation planerad de närmsta åren, 
bland annat på grund av att en ökad befolkning ger behov av fler 
platser i barnomsorg, skola och äldreomsorg. Regeringen planerar att 
införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader från 
och med 2022. Tanums kommun behöver arbeta mer med att få ner 
utsläppen från byggnation, vilket troligtvis kommer att underlättas av 
det nya kravet, då det blir lättare att jämföra olika alternativ.

När det kommer till koldioxidutsläpp från transporter står kommunens 
egna bilar för den största andelen. Detta visar hur angeläget det är att 
kommunen använder fossilfria bilar i verksamheten.

Under de senaste åren har det skett en stadig minskning av miljöbi-
lar i kommunens fordonsflotta, andelen år 2020 var 11,9 %. I klimat- 
och miljöstrategin finns ett mål att 50 % av fordonsflottan ska vara 
fossilfri till 2024. Detta är en utmaning för kommunen eftersom det 
idag saknas tillräcklig laddinfrastruktur, något som ska utredas under 
2021. Vid årskiftet var 5 av 122 bilar fossilfria, cirka 4 %.

För transporter finns det färdig data för år 2019, vilket möjliggör en 
jämförelse. En förväntning var att utsläppen från transporter skulle 
vara mindre år 2020, på grund av minskat resande. Så var inte utfal-
let. Trots minskat resande utanför kommunen, och minskat antal mil 
per anställd, samt mil körda med privat bil, så ökade utsläppen jäm-
fört med tidigare år. Det totala antalet körda mil med kommunbilar 
ökade under året. Bränsleförbrukningen var också högre för 2020, 
0,77 l/mil i snitt, jämfört med år 2019, då den genomsnittliga förbruk-
ningen var 0,60 l/mil. Sammantaget ledde detta till att utsläppen mätt 
i koldioxidekvivalenter var något högre för år 2020 än år 2019.

Slutsatsen är att Tanum, liksom resten av Sverige, har mycket arbete 
kvar för att bli klimatneutrala och uppnå målet i Parisavtalet. Tanums 
kommun har under år 2020 valt att göra en satsning på klimatet, i och 
med införandet av en klimat- och miljöstrategi, inrättandet av en miljö-
strategtjänst och beslutet att ta fram denna hållbarhetsredovisning.

Transporter
År 2020 2019 2018 2017 2016

Andel miljöbilar (%) 11,9 12,4 19 21,3 23,7
Bränsleförbrukning, liter 182 467 176 000 162 200 168 700 173 000

Källa: Tanums kommun.
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ANTALET KÖRDA MIL I  TJÄNST

Miljöbilar 8 259 mil

Övriga kommunala bilar 229 670 mil

Privata bilar  29 814 mil

5 016
ANTALET KÖRDA MIL MED 
ELBIL I  TJÄNST UNDER 2020

Utsläpp i koldioxidekvivalenter per år, beräknat från schablonvärden 
baserat på byggnadens area, samt snittvärde för åren 2018–2020. 

Källa: Tanums kommun.

Uppmätta värden ton CO2ekv.
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% Utsläpp av koldioxidekvivalenter per år för internt och externt inköp-
ta resor och bränsleförbrukning. Utsläpp från Räddningstjänsten för 
2019 är en approximation. 

Källa: Tanums kommun.

Ton CO2ekv./år
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Havet och havsmiljön har en stor betydelse för de människor som bor 
och verkar i Tanum. Havsmiljön står inför ett antal hot, bland annat 
övergödning.

Övergödning uppstår när tillförseln av näringsämnen till naturen blir 
alltför stor, och beror på mänskliga aktiviteter som jordbruk, vägtrafik 
och utsläpp av avloppsvatten. Några effekter av övergödning är 
algblomning, syrefria bottnar och förändringar i ekosystemet. Grunda 
havsvikar är särskilt känsliga. 

Under 2020 har omfattande miljöförbättrande åtgärder utförts vid fle-
ra av kommunens avloppsreningsverk. Hamburgsunds reningsverk har 
byggts om för att införa kväverening, och ytterligare förbättra reningen 
av syreförbrukande ämnen. Vid Gerlesborgs avloppsreningsverk pågår 
en ombyggnad som innebär förbättrad rening och lägre utsläppshal-
ter. Även Resö avloppsverk har under hösten och vintern byggts om 
för att utöka reningskapaciteten. Utloppsledningen från Bodalsverket 
har under 2020 förlängts med cirka 3,5 km. Den nya utsläppspunkten 
innebär en mindre påverkan på de viktiga marina miljöerna i den inre 
skärgården.

MÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart 
sätt för hållbar utveckling.

Mål 14: Hav och marina resurser 

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart 
sätt för hållbar utveckling. 

________________________________________________________________________ 

Havet och havsmiljön har en stor betydelse för de människor som bor och verkar i Tanum. 
Havsmiljön står inför ett antal hot, bland annat övergödning. 

Övergödning uppstår när tillförseln av näringsämnen till naturen blir alltför stor, och beror på 
mänskliga aktiviteter som jordbruk, vägtrafik och utsläpp av avloppsvatten. Några effekter av 
övergödning är algblomning, syrefria bottnar och förändringar i ekosystemet. Grunda 
havsvikar är särskilt känsliga.  

Under 2020 har omfattande miljöförbättrande åtgärder utförts vid flera av kommunens 
avloppsreningsverk. Hamburgsunds reningsverk har byggts om för att införa kväverening, och 
ytterligare förbättra reningen av syreförbrukande ämnen. Vid Gerlesborgs avloppsreningsverk 
pågår en ombyggnad som innebär förbättrad rening och lägre utsläppshalter. Även Resö 
avloppsverk har under hösten och vintern byggts om för att utöka reningskapaciteten. 
Utloppsledningen från Bodalsverket har under 2020 förlängts med cirka 3,5 km. Den nya 
utsläppspunkten innebär en mindre påverkan på de viktiga marina miljöerna i den inre 
skärgården. 

Det finns inga nationella indikatorer för havsmiljö på kommunnivå. I slutet av år 2020 hade 
Tanums kommun 5 902 abonnenter vid de kommunala reningsverken, vilket är en stor andel 
av hushållen i kommunen. Hur kommunen renar avloppet har en stor påverkan på havsmiljön 
(läs mer om reningsverkens funktion under mål 6).  

Utsläpp av fosfor och syreförbrukande ämnen (BOD7) från de kommunala reningsverken.  

Havsmiljö 2020 
Fosfor per abonnent (kg) 0,1 
Fosfor totalt (kg) 595 
BOD7 per abonnent (kg) 2,6 
BOD7 totalt (kg) 15 200 

Källa: Tanums kommun 

Tanums kommun arbetar aktivt med strandstädning. Det finns också ett pågående projekt för 
att ta upp tappade fiskeredskap som spökfiskar på bergskanter och bottnar, till skada för fisk- 
och skaldjursbestånd. Mestadels är det kustyrkesfiskarna i Tanums kommun som har draggat 
efter förlorade fiskeredskap. Projektet har nått goda resultat och under 2020 fått upp cirka 450 
hummertinor, 120 havskräfteburar, ett 20-tal garn, 10 ryssjor, samt befriat ett 50-tal humrar 
och ett hundratal torskar och sandflundror.  

Tanum har sedan 2018 en översiktsplan för havet och skärgården, tillsammans med 
Strömstad, Sotenäs och Lysekil. Den är en gemensam fördjupning till respektive kommuns 
översiktsplan. Planen ska ligga till grund för en hållbar ekonomisk, social och ekologisk 
utveckling och en hållbar resursanvändning. 

Det finns inga nationella indikatorer för havsmiljö på kommunnivå. 
I slutet av år 2020 hade Tanums kommun 5 902 abonnenter vid 
de kommunala reningsverken, vilket är en stor andel av hushållen i 
kommunen. Hur kommunen renar avloppet har en stor påverkan på 
havsmiljön (läs mer om reningsverkens funktion under mål 6).  

Tanums kommun arbetar aktivt med strandstädning. Det finns också 
ett pågående projekt för att ta upp tappade fiskeredskap som spök-
fiskar på bergskanter och bottnar, till skada för fisk- och skaldjursbe-
stånd. Mestadels är det kustyrkesfiskarna i Tanums kommun som har 
draggat efter förlorade fiskeredskap. Projektet har nått goda resultat 
och under 2020 fått upp cirka 450 hummertinor, 120 havskräfteburar, 
ett 20-tal garn, 10 ryssjor, samt befriat ett 50-tal humrar och ett hund-
ratal torskar och sandflundror. 

Tanum har sedan 2018 en översiktsplan för havet och skärgården, till-
sammans med Strömstad, Sotenäs och Lysekil. Den är en gemensam 
fördjupning till respektive kommuns översiktsplan. Planen ska ligga till 
grund för en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling och en 
hållbar resursanvändning.

Utsläpp av fosfor och syreförbrukande ämnen (BOD7) från de 
kommunala reningsverken
År     2020

Fosfor per abonnent (kg)     0,1
Fosfor totalt (kg)     595
BOD7 per abonnent (kg)     2,6
BOD7 totalt (kg)     15 200

Källa: Tanums kommun.

Tjurpannan

Under 2020 togs 450 hummertinor upp i spökfiskeprojektet.
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Mål 15 handlar om att genom hållbar markanvändning stoppa förlus-
ten av den biologiska mångfalden och stärka ekosystemen. Fyra av 
Sveriges nationella miljökvalitetsmål är kopplade till mål 15. De största 
utmaningarna handlar om att minska förlusten av biologisk mångfald, 
hindra utbredningen av invasiva arter och öka restaureringen av våt-
marker. Här kan kommuner påverka genom hur de förvaltar sin mark 
och genom möjligheten att skapa naturreservat. Kommuner kan också 
ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 
miljöer vid planering, byggande och förvaltning i tätorter. 

Tanum har nationellt sett en stor andel skyddad natur, främst tack 
vare de stora marina områdena som ingår i naturreservat, naturvårds-
områden och nationalparken Kosterhavet. Hela 19,9 % av Tanums 
areal är skyddad. Det ovägda medelvärdet för kommuner är 6,9 %. 
Tittar man på skyddad landareal är medelvärdet 6,1 %, och där ligger 
Tanums kommun lägre på 5,4 %. 

I Tanum finns fyra kommunala naturreservat på tillsammans cirka 26 
hektar. Det utgör cirka 1 % av den totala skyddade arealen i kommu-
nen.

Det är viktigt att inte bara fokusera på skyddade områden, utan även 
se hur andra områden kan skapa förutsättningar för biologisk mång-
fald, t ex parker och grönstråk i samhällena. Tanums kommun har 
påbörjat ett arbete för att gynna pollinatörer, bland annat genom att 
låta vissa gräsmattor i samhällena bli slåtterängar. 

MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 
 ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald. 

________________________________________________________________________ 

Mål 15 handlar om att genom hållbar markanvändning stoppa förlusten av den biologiska 
mångfalden och stärka ekosystemen. Fyra av Sveriges nationella miljökvalitetsmål är 
kopplade till mål 15. De största utmaningarna handlar om att minska förlusten av biologisk 
mångfald, hindra utbredningen av invasiva arter och öka restaureringen av våtmarker. Här kan 
kommuner påverka genom hur de förvaltar sin mark och genom möjligheten att skapa 
naturreservat. Kommuner kan också ta tillvara och integrera stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i tätorter.  

Tanum har nationellt sett en stor andel skyddad natur, främst tack vare de stora marina 
områdena som ingår i naturreservat, naturvårdsområden och nationalparken Kosterhavet. Hela 
19,9 % av Tanums areal är skyddad. Det ovägda medelvärdet för kommuner är 6,9 %. Tittar 
man på skyddad landareal är medelvärdet 6,1 %, och där ligger Tanums kommun lägre på 5,4 
%.  

Skyddad natur total areal, och skyddad natur landareal (%)  

 

Källa: KOLADA/Naturvårdsverket 

I Tanum finns fyra kommunala naturreservat på tillsammans cirka 26 hektar. Det utgör cirka 1 
% av den totala skyddade arealen i kommunen.  
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I klimat- och miljöstrategi för 2019–2024 anges att mål 15 är prioriterat 
i Tanum, men det finns inga föreslagna mål eller åtgärder i strategin. I 
kommunen idag pågår mycket arbete som gynnar biologisk mångfald, 
men det finns inget helhetsgrepp om naturvårdsfrågorna. Kommunen 
har ett naturvårdsprogram från 2011, men det är i behov av revide-
ring. Det saknas en plan för hantering av invasiva arter i kommunen. 
För nå målen i Agenda 2030 och Sveriges miljökvalitetsmål, skulle 
kommunen behöva ett sammanhållet naturvårdsarbete. 
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Källa: KOLADA/Naturvårdsverket.

Skyddad natur fördelad på skyddsformer (%)
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Källa: Naturvårdsverket och Tanums kommun

För att gynna pollinatörer har Tanums kommun anlagt slåtterängar i 
samhällena.
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Alla människor har rätt till frihet och möjlighet att påverka sina egna 
liv oberoende av etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning. Alla 
människor har rätt att leva i fred och säkerhet utan rädsla för våld 
och förtryck. För att uppnå mål 16 behöver samhällen som arbetar 
för att minska våld och korruption och öka rättvisan. Det är omöjligt 
att uppnå hållbar utveckling utan fred.

Statistiken om anmälda våldsbrott belyser brottsligheten utifrån 
de brott som anmälts. Kategorin våldsbrott inkluderar flera olika 
brottstyper. Vid tolkning av statistiken bör det tas hänsyn till enstaka 
anmälningar med ett stort antal brott kan ge upphov till årliga 
variationer i statistiken. Även enskilda händelser kan tillfälligt påverka 
statistiken under vissa år.

I jämförelse med tidigare år har antalet anmälda våldsbrott per 1 000 
invånare ökat något för året 2020 i Tanums kommun. Tanum ligger 
under medianvärdet för riket (8,4). Intervallet ligger mellan 2,9–15,9.
Tanums kommun tar årligen fram medborgarlöften tillsammans med 
polismyndigheten i västra Fyrbodal. Under året 2020 genomfördes 
inventering av belysning i Tanumshede, merparten av de punkter 
som framkom åtgärdades av tekniska förvaltningen. Ett annat löfte 
var att det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika och tobak 
(ANT) skulle intensifieras i skolorna och fritidsgårdarna. Detta genom 
att det bland annat gjordes en översyn av kvaliteten av ANT-under-

visningen i skolorna. Vidare påbörjades arbetet med att ta fram ett 
inriktningsdokument med syfte att minska ANDTS skadeverkningar 
hos barn och unga.

MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhand-
ahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande 
institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga 
upp effektiva, och inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

________________________________________________________________________ 

Alla människor har rätt till frihet och möjlighet att påverka sina egna liv oberoende av 
etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning. Alla människor har rätt att leva i fred och 
säkerhet utan rädsla för våld och förtryck. För att uppnå mål 16 behöver samhällen som 
arbetar för att minska våld och korruption och öka rättvisan. Det är omöjligt att uppnå hållbar 
utveckling utan fred. 

Statistiken om anmälda våldsbrott belyser brottsligheten utifrån de brott som anmälts. 
Kategorin våldsbrott inkluderar flera olika brottstyper. Vid tolkning av statistiken bör det tas 
hänsyn till enstaka anmälningar med ett stort antal brott kan ge upphov till årliga variationer i 
statistiken. Även enskilda händelser kan tillfälligt påverka statistiken under vissa år. 

I jämförelse med tidigare år har antalet anmälda våldsbrott per 1 000 invånare ökat något för 
året 2020 i Tanums kommun. Tanum ligger under medianvärdet för riket (8,4). Intervallet 
ligger mellan 2,9 – 15,9. 

Tanums kommun tar årligen fram medborgarlöften tillsammans med polismyndigheten i 
västra Fyrbodal. Under året 2020 genomfördes inventering av belysning i Tanumshede, 
merparten av de punkter som framkom åtgärdades av tekniska förvaltningen. Ett annat löfte 
var att det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika och tobak (ANT) skulle intensifieras 
i skolorna och fritidsgårdarna. Detta genom att det bland annat gjordes en översyn av 
kvaliteten av ANT-undervisningen i skolorna. Vidare påbörjades arbetet med att ta fram ett 
inriktningsdokument med syfte att minska ANDTS skadeverkningar hos barn och unga. 

Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare   
År 2020 2019 2018 2017 2016 
Tanum 7,1 6,5 6,1 6,3 6,9 

Källa: Öppna jämförelser (trygghet och säkerhet) 2020. 
 

Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare
År 2020 2019 2018 2017 2016

Tanum 7,1 6,5 6,1 6,3 6,9 

Källa: SKR – Öppna jämförelser (trygghet och säkerhet) 2020.

Tanums kommun och polisområde Västra Fyrbodal har 
signerat nytt samverkansavtal för ökad trygghet och intensi-

fiering av det brottsförebyggande arbetet i kommunen.
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Mål 17 handlar bland annat om att mobilisera och omfördela resurs-
fördelningen mellan världens rikaste och världens fattigaste länder. 
Kommuner och regioner bidrar till måluppfyllelse av de globala 
målen hemmavid, men också i andra länder genom att upphandla 
varor som är producerade utomlands. Genom att genomföra med-
vetna upphandlingar kan kommuner och regioner bidra positivt till 
agendan även utanför landets gränser. 

Många av de varor som offentlig sektor köper in tillverkas i komplexa 
leveranskedjor i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker 
när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd 
och korruption. Upphandlande organisationer kan ställa krav på att 
leverantören hanterar dessa risker för att förbättra villkoren.

Det finns inga nationella nyckeltal på kommunnivå för mål 17. Under 
2021 kommer Tanums kommun att följa upp genomförda upphand-
lingar, t ex i vilken grad kommunen ställer krav på hållbara leverans-
kedjor. Den statistiken kan användas för att ta fram ett nyckeltal som 
kan användas efterföljande år.

Mål 17 handlar också mycket om samverkan, mellan myndigheter, 
näringsliv, akademi och medborgare. Här betonas också vikten av 
ett flernivåstyre, det vill säga att lokal, regional, nationell och interna-
tionell nivå samspelar i förverkligandet av politiken. Tanum är i allra 
högsta grad en del av världen.

MÅL 17: GENOMFÖRANDE OCH PARTNERSKAP
Stärka genomförandemedlen och revitalisera det globala partnerskapet  
för hållbar utveckling.

Mål 17: Genomförande och partnerskap 

Stärka genomförandemedlen och revitalisera det globala 
partnerskapet för hållbar utveckling. 

 

________________________________________________________________________ 

Mål 17 handlar bland annat om att mobilisera och omfördela resursfördelningen mellan 
världens rikaste och världens fattigaste länder. Kommuner och regioner bidrar till 
måluppfyllelse av de globala målen hemmavid, men också i andra länder genom att 
upphandla varor som är producerade utomlands. Genom att genomföra medvetna 
upphandlingar kan kommuner och regioner bidra positivt till agendan även utanför landets 
gränser.  

Många av de varor som offentlig sektor köper in tillverkas i komplexa leveranskedjor i länder 
där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares 
rättigheter, miljöskydd och korruption. Upphandlande organisationer kan ställa krav på att 
leverantören hanterar dessa risker för att förbättra villkoren. 

Det finns inga nationella nyckeltal på kommunnivå för mål 17. Under 2021 kommer Tanums 
kommun att följa upp genomförda upphandlingar, t ex i vilken grad kommunen ställer krav på 
hållbara leveranskedjor. Den statistiken kan användas för att ta fram ett nyckeltal som kan 
användas efterföljande år. 

Mål 17 handlar också mycket om samverkan, mellan myndigheter, näringsliv, akademi och 
medborgare. Här betonas också vikten av ett flernivåstyre, det vill säga att lokal, regional, 
nationell och internationell nivå samspelar i förverkligandet av politiken. Tanum är i allra 
högsta grad en del av världen. 
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