ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN

2010

Här har inlandsisen skapat ett varierat landskap som genom årtusenden
format oss som bor här. Skogarna, klipporna och havet ger livskraft och
fungerar som inspiration åt de många konstnärer som lever och verkar i
kommunen.
På Tanums kommuns webbplats kan du ta del av kommunens webbaserade årsredovisning
som innehåller samma grundmaterial som pappersversionen men också bonusmaterial.
Webben har också gett oss möjlighet att utveckla den pedagogiska och grafiska framställningen
och beskrivningen av kommunens ekonomi och verksamhet. Välkommen att ta del av
Tanums kommuns årsredovisning genom att gå in på www.tanum.se/2010.

2010

Balansomslutning................................................712,6 Mkr
Investeringar....................................................................61,9 Mkr
Resultat.........................................................................................16,4 Mkr
Antal anställda...........................................................1 094
Invånarantal.......................................................................12 370
Utdebitering.....................................................................21,99 Kr

I n n e hå llsförtecknin g
4 Kommunalrådet och oppositionsrådet
Kommunstyrelsens ordförande Clas-Åke Sörkvist (c) och oppositionsrådet
Gerd Melin (s) redovisar sin bild av verksamhetsåret 2010.
6 V ision och utvecklingsområden
Tanums kommuns vision är att öka invånarantalet till 13 000 invånare. För
att nå visionen har boende, näringsliv, skola och infrastruktur pekats ut som
prioriterade områden i utvecklingsarbetet.
7 Omvärld
Tanums invånarantal ökade med 117 personer och uppgick vid årsskiftet
till 12 370. Inflyttningen till kommunen slog nytt rekord samtidigt som
antalet födda nådde det högsta talet sedan 1994. Arbetslösheten i kommunen är fortsatt låg och uppgick i december till 5,1 procent.
8 God ekonomisk hushållning
Kommunen uppnådde med ett resultat på 16,4 mkr det uppsatta finansiella målet enligt god ekonomisk hushållning. Även de fastställda verksamhetsmålen enligt god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
10 Kommunala jämförelser
Jämförelser av ekonomi och verksamhet mellan Tanum, Munkedal,
Lysekil, Sotenäs och Strömstad.
F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
13 Redovisningsmodell- och principer
Beskrivning av redovisningsmodell, analysmodell samt beskrivning av de
viktigaste redovisningsprinciperna för kommunen. Kommunen följer i allt
väsentligt rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning.

14 Resultaträkning med resultatanalys
Årets resultat uppgår till 16,4 mkr vilket är tillräckligt för att klara det lagstadgade balanskravet och uppfylla kommunens övergripande finansiella
mål. Resultatet är 0,1 mkr bättre än förra året. Tanums kommun har redovisat ett positivt resultat varje år sedan år 2000.
16	B alansräkning med analys av finansiell ställning
Soliditeten, när hela pensionsåtagandet är inräknat, ökar från 7,5 procent
i bokslutet 2009 till 11,3 procent i bokslutet 2010. Investeringsverksam
heten på 61,9 mkr har delvis finansierats med en ökad upplåning. Låne
skulden har ökat med 3,7 mkr och uppgår i bokslutet till 230,7 mkr.
18 Notför teckning
Tilläggsupplysningar till de finansiella rapporterna, resultaträkning, kassaflödesrapport och balansräkning.
22 Investeringsredovisning
Bruttoinvesteringarna år 2010 uppgick till 61,9 mkr. Av den totala investeringsvolymen svarade investeringar i VA-området för 37,6 mkr, fastigheter
8,6 mkr och gator och parker 5,0 mkr. Investeringar i inventarier uppgick
till 1,2 mkr. Markköp har under året gjorts med 2,7 mkr.

VERKSAMHET
En redovisning av väsentliga verksamhetsområden presenterade ur ett
medborgarperspektiv.
24 Boende
För att möjliggöra byggnation av nya bostäder arbetar kommunen med
ett stort antal detaljplaner. Bygglov har lämnats för 55 nya enbostadshus,
46 nya fritidshus och 39 lägenheter.
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26 Näringsliv
I samarbete med näringslivet arberar kommunen för att förbättra näringslivsklimatet i kommun vilket lett till att Tanums kommun klättar på
Svensk Näringslivs företagsranking. Under året startade cirka 105 nya
företag. Totalt finns knappt 2 000 företag i Tanum vilket gör Tanum till
en av Sveriges företagstätaste kommuner.
28 Utbildning
Elevtalen i grundskola och gymnasieskola fortsätter att minska. Kommu
nens kostnader för utbildning sjunker för andra året i följd. 90,6 procent
av eleverna i år nio var behöriga till gymnasiet. Tanums gymnasieskola
fortsätter att attrahera elever med sitt annorlunda arbetssätt och sitt
breda utbud. Andelen elever som fullföljde sin gymnasieutbildning inom
fyra år uppgick till 76 procent.
32 Barnomsorg
De senaste åren har efterfrågan på barnomsorg, framförallt förskola,
ökat. Totalt erbjuds 956 barnomsorgsplatser inom kommunen. Detta motsvarar en barnomsorgstäckning på 81 procent. I de brukarundersökningar som gjorts inom Jämförelseprojektet och kommunens egen föräldraenkät får verksamheten ett gott betyg.
34 Äldreomsorg
Vårdplatserna i särskilda boenden är 170 stycken. Antalet hemtjänsttagare och antalet beviljade hemtjänsttimmar minskade under året. Äldreom
sorgen får höga betyg när brukarna betygsätter verksamheten samtidigt
som kvalitetsmålen har uppfyllts. Under 2011 kommer brukarna inom
hemtjänsten ha möjlighet att välja vårdgivare inom ramen för lagen om
valfrihet (LOV).
38 Handikappomsorg
Under 2010 fick cirka 80 personer stöd och hjälp från handikappomsorgen. Insatserna bostad med särskild service och daglig verksamhet har
fortsatt att öka. Under året har ett nytt gruppboende startat och den dagliga verksamheten har utökats genom nya arbetsplatser och uppdrag.
Organisationen har anpassats för att bättre möta de nya behoven och en
förändrad lagstiftning. Barnperspektivet har stärkts i handläggningen.

40 Individ- och familjeomsorg
Kostnaden för försörjningsstödet minskade med cirka 0,5 procent till 5,2
mkr. För att minska behovet av dyra placeringar ökades det förebyggande
arbetet och vårdinsatserna på hemmaplan.
42 Räddningstjänst
Räddningstjänsten utförde 318 utryckningar år 2010, vilket är i stort
sett samma som under 2009.
44 Teknisk ser vice
Den snörika vintern har inneburit kraftigt ökade kostnader för vinterväghållning. En energiplan och klimatstrategi har fastställts under året. Ett
energieffektiviseringsprojekt bedrivs, totalt satsas drygt 20 mkr på energibesparande åtgärder under en treårsperiod. Förstärkningsåtgärder av
Vetteberget i Fjällbacka har genomförts. En gång- och cykelväg har byggts
i Fjällbacka.
46 Kultur och fritid
Utlånen på biblioteken minskade under året även om en viss ökning
skedde på huvudbiblioteket. Biblioteksfilialen i Bullaren får nya lokaler
under 2011. För att möta och förhindra ökning av drogbruk samt effekter
av andra problem runt kommunens ungdomar samverkar förvaltningen
med polis, sociala myndigheter, föreningar och skolor. Ett brett fritids- och
kulturutbud har erbjudits genom egna arrangemang och tillsammans med
föreningslivet och andra externa samarbetspartners.
48 Affärsver ksamhet VA/renhållning
Redovisning av VA-verksamhet samt renhållningsverksamhet. VA-verk
samheten redovisar ett resultat på 1,1 mkr, efter finansnetto, beroende på
minskade ränte- och avskrivningskostnader. Överskottet avsätts till investeringsfond för att delfinansiera byggnationen av ett nytt avloppsreningsverk som ska stå klart 2011. Andelen nyttiggörande/återvinning av den
totala avfallsmängden som tas omhand inom kommunen har ökat och
uppgår till 99 procent. Avsättning har skett för sluttäckning av avfalls
anläggningen Tyft.

50 Personalredovisning
Kommunens strategiska målsättning är att skapa förutsättningar för att
kunna behålla och utveckla kompetent personal. Sjukfrånvaron ökade
från 3,9 procent 2009 till 4,2 procent 2010. Målet att ha en sjukfrån
varo under 4,8 procent är uppnått. Antalet anställda ökade under året
från 1 077 till 1 094.

66	P resentation av kommunstyrelsen
Presentation av kommunstyrelsens ledamöter.

53 Miljöredovisning
Miljöarbetet inriktas mot de tre prioriterade områdena energi, transporter
och livsmedel. Förbrukningen av olja har minskat med 90 procent sedan
år 2002. Ett större energieffektiviseringsprojekt har påbörjats som syftar
till att sänka energiförbrukningen med minst 20 procent. Andelen ekologiska och kravgodkända livsmedel uppgår till 20 procent.

68 Organisation

56 Välfärdsredovisning och handikapplan
Redovisning av medborgarnas hälsa och välbefinnande. Uppföljning av
kommunens handikapplan.
58 Driftredovisning
Kommunen har en positiv bugetavvikelse på 12,2 mkr. Kommunen har
redovisat positiva budgetavvikelser under hela 2000-talet. Alla nämnder
redovisar överskott för sin löpande verksamhet. Skatteintäkter och räntor
redovisar budgetöverskott medan pensionskostnaderna blivit högre än
budgeterat.
60 Sammanställningar ver ksamhetsområden
Resultaträkningar för nämndernas olika verksamheter.
62 Statistik och nyckeltal
Sammanställning av nyckeltal och statistik som används vid styrning och
uppföljning av den kommunala verksamheten.
64 T ioårsöversikt
Kommunens resultat- och balansräkning över tio år.
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67 Beslut och revision
Kommunfullmäktiges beslut rörande bokslut 2010 och revisorernas
granskning av bokslutet.

KOMMUNALA BOLAG
69 Tanums Bostäder AB
Det av kommunen helägda bostadsbolaget Tanums Bostäder AB redovisar en vinst på 2,3 mkr. Det är nionde året i följd som bolaget redovisar
vinst. Tanums Bostäders samliga lägenheter har varit uthyrda under hela
året. Byggnation pågår av 36 lägenheter som kommer att stå klara under
2011.
70 Tanums Hamn & Turism AB
Tanums Hamn & Turism AB redovisar ett underskott på 0,2 mkr. Under
året har ett omfattande underhåll av hamnanläggningar genomförts.
Turismverksamheten kommer att övertas av Tanum Turist från och med
2011.
71 Rambo AB
Bolagets resultat uppgår till 3,9 mkr. Rambo har under 2010 hanterat
79 000 ton avfall. Nyttiggörandegraden har ökat till 99 procent.
72 Begreppsförklaring

Ko mmu na lr ådeT
I d o g t a r b e t e g av t ro t s o s ä k r a e ko n o m i s k a
p r o g n o s e r e t t b r a r e s u ltat

Clas-Åke Sör kvist (C), ordförande i kommunstyrelsen

När vi arbetade med budget för 2010 var det mycket ovisst
hur ekonomin i världen, Sverige och Tanum skulle utveckla
sig efter den turbulens som rått under 2009 i världsekonomin.
Riksdag och regering fick påtryckning från Sveriges Kommu
ner och Landsting (SKL) om att bland annat kommunsektorn
förmodligen skulle få ett besvärligt ekonomiskt år 2010.
Regeringen bedömde den ekonomiska situationen ungefär
likadant som SKL och bidrog med tillfälligt ekonomiskt stöd
till kommunerna. För Tanums del innebar bidraget cirka
10 miljoner kronor.
Kommunens positiva bokslutsresultat på 16,4 miljoner
kronor passerade för sjätte året av sju möjliga den så kallade
”semlegränsen” på 15 miljoner kronor.
Några av anledningar till det fina resultatet, utöver sta
tens tillfälliga stöd, är att samtliga nämnder visat mycket god
budgetdisciplin, hållit tilldelade budgetramar och att kom
munen haft låga räntekostnader. Att nämnderna håller till
delade budgetramar är nyckeln till en bra ekonomi.
Nämnderna har nu ett sammanlagt balanserat resultat på
cirka 35 miljoner kronor.
Under året har två viktiga detaljplaner vunnit laga kraft.
Det är detaljplanen för Bodalsverket, det nya reningsverket,
och detaljplanen för Sportshopens etablering av affär, huvud
kontor och lager söder om Grebbestad. Det nya reningsver
ket är en mycket omfattande investering för en kommun av
Tanums storlek men strategiskt oerhört betydande för kom
munen såväl från ett utvecklings- som miljöperspektiv.
Sportshopens satsning är viktig för handeln och näringslivet.
För 2010 kunde vi glädjas åt mycket positiva siffror för
antalet boende i Tanums kommun. Ökningen blev 117 perso
ner och det föddes 128 barn. Nu får vi inte slå oss till ro och
peka på de fina resultaten. Det gäller att vi politiker och
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tjänstemän med all kraft jobbar vidare mot målet 13 000 in
vånare i Tanum. Vi behöver också engagera fler kommun
invånare att vara goda ambassadörer för Tanum och på det
viset vara levande reklampelare för en positiv befolkningsut
veckling i vår kommun.
Enligt de investeringsplaner som finns är investerings
nivån omfattande och kommer så att vara några år framåt.
Vi måste noggrant analysera varje investering. Vad klarar vi
av att utföra rent praktiskt och i vilken omfattning klarar vi,
genom goda resultat, att själva finansiera kommande investe
ringar? Vilka påfrestningar blir det på den kommunala drift
ekonomin med en ökad låneskuld, eventuella ränteökningar,
stigande oljepriser, orolig ekonomi i några EU-länder och den
nyligen inträffade naturkatastrofen i Japan? En noggrann
omvärldsanalys i både det korta och långa perspektivet be
höver vi göra inför det kommande arbete med budget 2012.
Alla har under 2010 gjort ett bra arbete, inte minst nämn
derna som hållit tilldelade ramar och bedrivit en bra verk
samhet. Genom att även fortsättningsvis ha bra kontroll på
kommunens ekonomi kan vi fortsätta utveckla verksam
heten och därmed förädla Tanum till en verklig pärla i
Bohusläns kommunala landskap.

O P POSITIONSrådeT
GODA F Ö RESATSER KRÄVER RE J ÄLA I NSATSER

Gerd Melin (S), 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen

Ett funktionshinder kan leda till att en funktionsnedsättning
blir ett hinder. När något i vårt samhälle utestänger någon
människa föreligger ett funktionshinder. En föreläsare jag
hörde nyss gjorde en väldigt tydlig tolkning av vad som är
ett gott samhälle, ett samhälle där alla kan delta och som
målmedvetet arbetar med att eliminera hinder för detta.
Enligt handikapplanen ska ”lätta” hinder vara åtgärdade år
2010 och på sikt ska alla skapade fysiska hinder, som vållar
svårigheter i människors vardag, avhjälpas. Ser man på både
kort och lång sikt kan mycket försvåra för oss att leva ett
gott liv, allt från att med rullstol ta sig upp på en trottoar,
klara att komma ombord på en båt eller att läsa kommunens
hemsida till att känna oro för att vattnet, luften och maten
innehåller skadliga substanser. Inom alla kommunens nämn
der finns kvalitetsmål formulerade. Målen visar nästan un
dantagslöst en stor vilja, och insikt, till att skapa goda sam
hälleliga förutsättningar för ett bra liv åt Tanums invånare,
allt från skolans likabehandlingsplan till tekniska nämndens
löfte om att klara möta det miljöhot som klimatförändringar
na innebär. Goda föresatser som kräver rejäla insatser.
Även år 2010 gör kommunen ett förvånansvärt bra resul
tat, plus 16,4 miljoner kronor. Nämnderna har, som vi börjat
vänja oss vid, en beundransvärd budgetdisciplin. Dock måste
påpekas att den disciplinen ibland får oönskade konsekvenser,
t ex när man inom omsorgsnämnden sparar genom att de an
ställda i vården själva får stå för arbetskläder, det är inte accep
tabelt. Inte är det heller särskilt smart att sprida ut energi
effektiviseringar med goda besparingsmöjligheter över flera år
för att på kort sikt hålla nere investeringsnivån.
Kanske man också kan säga, att trots det goda resultatet
längst ner i resultaträkningen, så har det skett några väldigt
positiva satsningar, som förtjänar att nämnas. Då tänker jag på
att skolan i Backa har fått ett nytt, mycket modernt bibliotek,
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att vi har tagit fram grundläggande beskrivning och kartor
över möjliga gång- och cykelvägar i kommunen och som gör
att vi i ett tidigt skede kan vara med och konkurrera om extra
regionala medel år 2011. Ombyggnationen av B-hallen i
Tanumshede har påbörjats, en viktig satsning för våra unga, ny
idrottsarena i Tanumshede kommer med stor sannolikhet
också att bli verklighet. Byggnationen av Bodalsverket, det nya
avloppsreningsverket, följer plan och budget. Planerna på det
nya handelsområdet i Tanums näringspark fortskrider.
Befolkningsmängden ökar, vi blev 117 fler invånare under
år 2010. Det avlider fler personer än som föds, och det flyttar
hit fler än som flyttar ut. När det gäller vilka personer som
under året flyttat till vår kommun kommer en analys att göras
avseende varifrån de flyttat, ålder, och motiv för att bosätta
sig här. En liknande analys bör kanske också göras av dem som
lämnar vår kommun. När vi tittar på de demografiska föränd
ringarna i stort så ser vi att åldersstrukturen förändrats en hel
del under de senaste tjugo åren. Gruppen 0–23 år har blivit
390 färre, gruppen 24–45 år har blivit 577 färre, gruppen
46–64 år har blivit 1 051 fler och gruppen över 65 år har ökat
med 218. Den totala befolkningsökningen är under samma
period 302 personer.
Inför år 2011 önskar jag mig etableringar av nya spännande
verksamheter, byggnation av hyresrätter, åter-/nyinflyttning
av fler unga människor, att vi kan fortsätta satsa resurser i det
hälsofrämjande arbetet med familjecentralen och folkhälso
rådet som viktiga motorer, utbyggnad av gång- och cykelvägar,
att vi inser styrkan i att ha samhällen och landsbygd med olika
företräden och möjligheter.

V i si o n o ch utvecklin gsområde n
V ision

Tanums kommun ska växa till 13 000 invånare.
Visionen att kommunen ska växa till 13 000 invånare
symboliserar den positiva utvecklingen som ska karaktärisera
Tanums kommun. En positiv befolkningsutveckling ska ska
pas genom att kommunen satsar och är framgångsrik inom
utvecklingsområdena boende, infrastruktur, s kola och nä
ringsliv.
U ppföljning

Under 2010 ökade Tanum sin befolkning med 117 personer
till 12 370 invånare. En ökad inflyttning och höjda födelsetal
förklarar befolkningsökningen.
U tvecklingsområden

För att nå visionen om 13 000 invånare krävs att kommunen
ökar sin befolkning med cirka 200 personer per år. Kom
munens befolkningsstruktur gör att det krävs ett inflyttnings
överskott för att möjliggöra en befolkningsökning. För att
skapa förutsättningar för en ökad inflyttning, och minskad
utflyttning har kommunen angett fyra utvecklingsområden:
• Boende
• Infrastruktur
• Näringsliv
• Skola
BOENDE

Målsättning
I Tanums ska det finnas attraktiva boendemiljöer.
Tanum ska vara en kommun som lockar människor och
företag genom boendemiljöer av hög kvalitet. Möjligheter till
boende i attraktiva lägen är ett konkurrensmedel för att öka
inflyttningen till kommunen och för att de som redan bor i
kommunen stannar kvar.
Genomförda åtgärder under 2010

Ett ökat boende i kommunen förutsätter att det sker detaljpla
nering för boende. Kommunen har startat detaljplanearbete
för cirka 50 detaljplaner. Ökade resurser avsätts för att färdig
ställa planerna. Ett nytt avloppsreningsverk byggs, som i en
första etapp ska ersätta nuvarande reningsverk i Grebbestad.
Reningsverket, som ska stå klart 2012, kommer att medge att

de många bostadsprojekt som är planerade i och kring
Grebbestad kan genomföras.
Under 2010 genomfördes en särskild kampanj ”Välj
Livskvalitet. Bo i Tanum” för att locka fler att bosätta sig i
Tanum. Inflyttningen till Tanum var rekordhög under 2010,
totalt flyttade 729 personer till Tanum. Sett till invånaranta
let är det en hög siffra.
INFRASTRUKTUR

Målsättning
Tanum ska ha en infrastruktur som tillgodoser högt ställda
krav på tillgänglighet. Hög standard på infrastruktur för
transporter har stor betydelse för de boende och företagens
utveckling. Väl utbyggd och fungerande infrastruktur i form
av vägar, järnväg, bredband och telefoni är av grundläggande
betydelse för kommunens utveckling och tillväxt.
Genomförda åtgärder under 2010

Tanums kommun har arbetat aktivt för att vägar och järnväg
byggs ut till den standard som behövs för att tillgodose nä
ringslivets och tanumsbornas behov av snabba och säkra
kommunikationer. Regeringen har fattat beslut om den sista
etappen av motorvägen genom Bohuslän vilket innebär att
hela motorvägen kommer att stå klar 2014. Under 2010 öpp
nades en ny etapp av motorvägen söder om Tanumshede.
Kommunen har arbetat för att en väl utbyggd kommuni
kation avseende data och telefoni ska finnas tillgänglig. Idag
har 99 procent av kommuninvånare och företagare tillgång till
bredband på minst 1 Mbit per sekund.
SKOLA

Målsättning
Tanum ska ha landets bästa skola.
Genomförda åtgärder under 2010

Under 2009 nådde Tanums skolor målet och blev med 98,8 pro
cent landets bästa när det gäller andel elever i årskurs nio som
är gymnasiebehöriga. Motsvarande siffra 2010 är 90,6 procent.
Den minskade måluppfyllelsen under 2010 kan ha flera
orsaker. För varje verksamhet är det avgörande att den flexi
belt kan möta ändrade förhållanden. Inom skolan varierar na
turligtvis elevgrupperna och individerna mellan åren. Det är
den pedagogiska professionens uppgift att under ledning av
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rektor vid varje tillfälle hitta rätt organisation, form och
innehåll för att på bästa sätt möta varje elevs behov. Detta
innebär att man fokuserar på vad man kan göra med de re
surser man har snarare än att fundera över vad man kunde
ha gjort med resurser man inte har. I viss mån saknar dock
skolan både den organisation och det tänkande som krävs för
detta. Tillsammans med andra kommuner i regionen har
Tanum under året inlett en stor kompetensutvecklingsinsats
av samtliga pedagoger från förskola till och med gymnasie
skola. Innehållet i utbildningen syftar till att ge kunskaper
om hur man skapar en utvecklingsorganisation på varje skola
och hur man fördjupar det gemensamma lärandet om vad
som behöver förändras mot bakgrund av de resultat man
nått och de erfarenheter man gjort.
NÄRINGSLIV

Målsättning
Kommunens näringslivsinsatser sker med syfte att förbättra
näringslivsklimatet och därigenom stödja utvecklingen av be
fintliga företag och främja nyetableringar.
Genomförda åtgärder under 2010

Under året har Tanums Tillväxtråd bildats vars syfte är att
fungera som en gemensam plattform för kommunen och nä
ringslivet för att tillsammans skapa tillväxt och utveckling i
hela kommunen.
I Svenskt Näringslivs ranking förbättrade Tanums kom
mun sin ranking i förhållande till föregående år, från 195:e till
175:e plats. Under 2010 registrerades 105 nya företag eller 8,5
företag per 1 000 invånare, vilket placerar kommunen på
plats 16 av Sveriges 290 kommuner när det gäller nyföreta
gande. Hösten 2010 blev kommunen nominerad till utmär
kelsen ”Årets nyföretagarkommun”.
Tanums kommun har länets mest företagsamma befolk
ning. Mer än 18 procent av kommunens arbetsföra befolk
ning ansvarar för ett företag. Antalet företagsamma kvinnor
har ökat snabbast i Tanum.
Kommunen har träffat avtal med exploatör om försäljning
och exploatering av 70 000 kvadratmeter mark på Tanums
Näringspark i Tanumshede. På området ska byggas 40 000 kvm
affärslokaler och parkeringsplatser. En ny detaljplan har tagits
fram som medger byggnation av lokaler för handel söder om
Grebbestad. Affärslokalerna ska stå klara under 2012.

Omvär ld
I nternationell ekonomi

K ommunsektorn

Världsekonomin fortsätter att stärkas efter den djupaste
nedgången i modern tid. Det är liksom tidigare främst de
asiatiska ekonomierna som svarar för tillväxten i den globala ekonomin. Men också från övriga världen kommer
indikationer på ökad tillväxt i ekonomin. I USA växte BNP
med cirka tre procent i årstakt det fjärde kvartalet. Europa
hämmas av skuldproblem, men bilden är tudelad med en
betydligt bättre situation i norra Europa än i södra. Det är
främst den tyska ekonomin som visat på styrka.

Tillfälliga statsbidrag och förbättrade skatteintäkter i kombi
nation med återhållsam kostnadsutveckling gjorde att kom
muner och landsting fick ett överskott på sammanlagt 19
miljarder kronor 2010. Av landets 290 kommuner redovisar
272 kommuner ett överskott på totalt 14,7 miljarder kronor
enligt det preliminära bokslutet.
Inför år 2011 försämras förutsättningarna; en av de främ
sta orsakerna är avvecklingen av konjunkturstödet under
2011 och 2012. Prognosen 2011 visar ändå ett överskott i
sektorn på sju miljarder kronor.
Det demografiska trycket på den kommunala verksamhe
ten är måttligt de kommande åren, kostnaderna för gymna
sieskolan och grundskolan minskar beroende på minskade
elevtal samtidigt som de ökade kostnaderna för äldreomsorg
ligger några år framåt. Däremot ökar kostnaderna för handi
kappomsorg och pensioner. På längre sikt är finansieringen
av omsorg och skola bekymmersam då behoven ökar samti
digt som andelen av befolkningen i förvärvsålder minskar.

S vensk ekonomi

Den svenska ekonomin återhämtade sig under 2010. Såväl
BNP som sysselsättning var i stort sett tillbaka på samma
nivåer som innan krisen. Hushållens förbättrade ekonomi
återspeglas också på bostadsmarknaden. Svackan i bostads
priserna i samband med krisen var mild och bostadsbyggan
det har skjutit ordentlig fart igen. Den kraftiga tillväxten i
ekonomin har ökat efterfrågan på arbetskraft. Trots att
sysselsättningen i stort sett hade tagit tillbaka tappet redan i
slutet av 2010 är arbetslösheten fortfarande markant högre
än innan krisen.
Efter att ha sänkt räntan under 2008 och 2009 på
började Riksbanken räntehöjningar under andra halvåret
2010. Den så kallade reporäntan höjdes under andra
halvåret från 0,25 procent till 1,25 procent. De långa
räntorna låg i december 2010 cirka 0,3 procentenheter
högre än vid förra årsskiftet. Den femåriga räntan var
cirka 3,20 procent i december.
V ästsverige

I Västra Götaland har konjunkturen fortsatt att förbättras
kraftigt sedan i våras. Näringslivet har därmed passerat
gränsen för normalkonjunktur för att gå in i en starkare
konjunktur under vintern. Förbättringen gäller samtliga
delregioner i länet och alla sex huvudbranscher. Det mesta
talar för att det ekonomiska läget förbättras ytterligare under
första halvåret 2011. Konjunkturläget i Fyrbodal har förbätt
rats men är dock fortfarande det sämsta i Västra Götaland.

B efolkning

Tanums kommuns befolkning ökade med 117 personer un
der 2010 och uppgick den 31 december 2010 till 12 370 per
soner. Tanums invånarantal har den senaste tioårsperioden
ökat med cirka 250 personer. Hela ökningen beror på ett in
flyttningsöverskott. Födelsenettot har varit negativt varje år
Befolkningsutveckling 2010–1995
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sedan 1993. Andelen personer i Tanums kommun som är
över 65 år är högre än genomsnittet i riket.
Tanum har en relativt hög in- och utflyttning i relation
till befolkningsmängden. Under 2010 flyttade 729 personer
till kommunen vilket är den största inflyttningen någonsin.
Utflyttningen uppgick 2010 till 562 personer. Det är främst
personer i åldersgruppen 20–30 år som flyttar från kommu
nen. Under perioden 2000–2010 har kommunen haft ett
inflyttningsöverskott på nästan 1 000 personer.
Födelsetalen har ökat de senaste tre åren men ligger fort
farande på en låg nivå. Under 2010 föddes 128 personer
vilket är den högsta födelsesiffran sedan 1994.
Beroende på kommunens befolkningsstruktur med en
stor andel äldre har kommunen de flesta år haft ett negativt
födelsenetto. Senaste gången Tanums kommun hade ett
positivt födelsenetto var 1992. År 2010 uppgick det negativa
födelsenettot till –49. Antalet avlidna under året uppgick till
177 personer, vilket är i nivå med genomsnittet för den
senaste tioårsperioden. Under perioden 2000–2010 har
Tanum haft ett negativt födelsenetto på totalt 665 personer.
A rbetsmarknad

Arbetsmarknaden försämrades snabbt under andra halvåret
2008 och under 2009. Under 2010 har en återhämtning
skett, men på samma sätt som vid förra lågkonjunkturen
släpar sysselsättningsåterhämtningen efter. Det är framförallt
en hög arbetslöshet som biter sig kvar. I december 2010 var
arbetslösheten i riket 6,8 procent att jämföra med 7,1 procent
i december 2009.
Arbetsmarknadssituationen i Tanums kommun har de
senaste åren varit bättre än i riket som helhet. Två av Tanums
större arbetsplatser, IAC och Extra Film, har avvecklat sin
verksamhet i Tanum och 350 arbetsplatser har försvunnit.
Trots detta har arbetslösheten i Tanum inte ökat utan efter
frågeökningar på arbetskraft inom handel och besöksnäring i
norra Bohuslän har kompenserat sysselsättningsminskningen
inom tillverkningsindustrin. Arbetslösheten i Tanums kom
mun har minskat något under 2010 och uppgick i december
till 5,1 procent vilket är klart lägre än riksgenomsnittet.

G o d eko no mi sk hushålln ing
I kommunallagen anges att för den kommunala verksamhe
ten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för
god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska om
fatta såväl ekonomi som verksamhet. Tanums kommun har
definierat termen ”god ekonomisk hushållning” som att varje
generation ska bära kostnaden för den service som den kon
sumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommu
nens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnads
effektivt och ändamålsenligt sätt.

Övergripande ver ksamhetsmål

F inansiellt perspektiv

I den medborgarenkät kommunen genomförde under 2009
ger tanumsborna den kommunala verksamheten ”betyget” 53
vilket indikerar att kommuninvånarna är nöjda med verksam
heten. Samtliga verksamhetsområden utom bygglovsverksam
het, gång- och cykelvägar och n
 äringslivsverksamhet får betyg
som innebär att kommuninvånarna är nöjda eller mycket nöj
da med verksamheten. Bäst betyg får förskola och räddnings
tjänst.

Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån
generationsprincipen att varje generation ska bära kostnaden
för den service som den konsumerar och inte belasta kom
mande generationer med kostnader eller å taganden.
Övergripande ekonomiskt mål

För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekono
misk hushållning ska resultatet i budgeten uppgå till minst
en procent av skatteintäkter och statsbidrag före intäkter
från markexploatering. En sådan nivå innebär en värdesäk
ring av det egna kapitalet.
Måluppfyllelse

Alla verksamheter som Tanums kommun ansvarar för ska
bedrivas på ett sådant sätt att kommuninvånarna är nöjda el
ler mycket nöjda med verksamhet och service vid de kvali
tetsmätningar som görs. Verksamheten ska bedrivas på ett
kostnadseffektivt sätt och på ett sådant sätt att kommande
generationers möjligheter till en bra verksamhet inte försäm
ras.
Måluppfyllelse

P ersonal

För att trygga personalförsörjningen i framtiden ska kommunen
skapa goda förutsättningar att kunna rekrytera, behålla, utveck
la och belöna kompetent personal.

Måluppfyllelse

Förbrukningen av olja har minskat de senaste åren både ge
nom omställning av värmesystem men också genom energi
besparande åtgärder. Kommunen använder i hög grad så
kallade miljöbilar med låg bränsleförbrukning och låga kol
dioxidutsläpp. Av kommunens bilar utgör 47 procent miljö
bilar. Andelen ekologiska livsmedel uppgår till cirka 20 pro
cent vilket är samma nivå som förra året.
K Ä N S L I G H E T S A N A LY S
Invånarantal

Invånarantalet påverkar bland annat statsbidrag och skattein
täkter. Skulle invånarantalet minska med 100 personer mins
kar de budgeterade skatteintäkterna med cirka 4,0 mkr.
Statsbidrag/utjämningssystem

Kommunens fastigheter och anläggningar ska skötas på ett
sådant sätt att deras värde inte minskar.

I budget 2011 erhåller Tanums kommun ersättningar för in
komstutjämning med 115,9 mkr. Tanums kommun har en
egen skattekraft på 88 procent och påverkas därmed i hög
grad av förändringar i inkomstutjämningssystemet.
I kostnadsutjämningssystemet betalar Tanum en avgift på
19,3 mkr.
En översyn av de kommunala utjämningssystemen pågår.
Ett nytt utjämningssystem beräknas träda i kraft år 2013.

Måluppfyllelse

Löneökningar

2010 års resultat på 16,4 mkr motsvarar 3,1 procent av skattein
täkter och statsbidrag vilket innebär att kommunen uppfyller
det finansiella målet för god ekonomisk hushållning.

Måluppfyllelse

V erksamhetsperspektiv

Fastigheter och anläggningar

För att verksamheten ska uppfylla intentionerna i god eko
nomisk hushållning ska den bedrivas på ett kostnadseffektivt
och ändamålsenligt sätt. Det ska vidare finnas ett samband
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.
I Tanum utgörs mål för god ekonomisk hushållning dels
av de övergripande mål, policy och riktlinjer som kommun
fullmäktige angivit och dels de målsättningar kommunfull
mäktige angivit för kommunens olika verksamhetsområden.
Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god ut
veckling av Tanums kommun.

mande generationer inte belastas av miljöpåverkan från nuva
rande verksamhet. I miljöarbetet prioriteras energi, livsmedel
och transporter. Kommunens miljöbelastning från transporter
och förbrukning av el och olja ska minska, dessutom ska ande
len miljöcertifierade livsmedel öka.

Kommunen har genom rekrytering, kompetensutveckling
och andra åtgärder kunnat säkerställa personalförsörjningen.

Underhållet av fastigheter och andra anläggningar har
skötts och underhållits på ett sådant sätt att deras värde
inte urholkats under året.

I budgeten för 2011 har löneökningarna beräknats till 2,3
procent. Varje procentenhets ökning av lönesumman medför
en ökning av personalkostnaderna med cirka 4,4 mkr.

M iljö

Räntor

Tanums kommuns övergripande målsättning med miljöarbetet
är att bidra till att skapa ett långsiktigt uthålligt samhälle.
Kommunens miljöarbete ska skapa förutsättningar att kom
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En höjning av både den korta och långa räntan med en pro
centenhet skulle ge ökade räntekostnader vid fullt genom

slag med 3,0 mkr. Genom ingångna derivatavtal har ränteris
ken minskats. En procentenhets höjning av marknadsräntorna innebär att kommunens räntekostnad ökar med 1,0 mkr.
RISKBEDÖMNING

Tanums kommun är i sin verksamhet utsatt för olika typer
av risker, såsom finansiella risker, borgensåtaganden, skador
på kommunal egendom, störningar i verksamhet och ITsystem etcetera.
F inansiella risker

Både kommunen och Tanums Bostäder AB har antagit en
finanspolicy som anger de risknivåer som gäller vid finansie
ring, placering etcetera. Finansverksamheten har uppfyllt de
målsättningar och risknivåer som angetts i finanspolicyn.
B orgensåtaganden
Kommuninvest

Tanums kommun har i september 1994 ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga
260 kommuner som per 31 december 2010 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelning
en av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventu
ellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande
till storleken på de medel som respektive medlemskommun
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ta
nums kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindel
se, kan noteras att per 31 december 2010 uppgick Kommun
invest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 183 455 180 724
kronor och totala tillgångar till 178 833 146 269 kronor.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till
364 148 392 kronor och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 354 923 566 kronor.

Borgen för bostadsändamål

Kommunfullmäktige har beslutat om en ram för borgensåta
ganden gentemot Tanums Bostäder AB med 250,0 mkr. Vid
årsskiftet var 175,0 mkr av borgensramen utnyttjad.
Kommunens ansvarsåtagande för statligt reglerade lån för
egna hem är 0,8 mkr vilket är 40 procent av den totala låne
skulden på 2,0 mkr.
Övriga borgensåtaganden

Kommunens borgensåtaganden för övriga engagemang upp
gick vid årets slut till 35 tkr.
Borgensför luster

Kommunen har inte gjort några borgensförluster under de
tio senaste åren.
I ntern kontroll

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern
kontroll. Den interna kontrollen baseras på särskilda riskana
lyser som görs av kommunstyrelsen och nämnderna. Under
2010 omfattade den interna kontrollen bland annat uppfölj
ning av rutiner för lönehantering, elektronisk handel samt
uppdatering av den rutindokumentation som ligger till
grund för riskanalyser.
F örsäkringsskydd

Kommunen och Tanums Bostäder AB har tecknat försäk
ringsavtal som bland annat ger fullvärdesförsäkring av fastig
heter samt en ansvarsförsäkring. Kommunens försäkringsav
tal löper ut den 30 juni. Upphandling av nytt försäkringsavtal pågår.
S äkerhetsarbete

Det kommunala säkerhetsarbetet samordnas av en särskild
säkerhetssamordnare som organisatoriskt finns på kommun
styrelsen. I kommunens säkerhets-, risk- och skadeförebyg
gande arbete har kommunfullmäktige antagit en risk- och
sårbarhetsanalys för Tanums kommun.
I T - säkerhet

Kommunstyrelsen har antagit en plan för IT-säkerhet. För att
säkra hög tillgänglighet med få driftstörningar görs kontinu
–9–

erliga förbättringar av exempelvis backuprutiner, virusskydd,
tillgång till reservkraft etcetera. Under 2010 har en särskild
säkerhets- och tillgänglighetsanalys genomförts. Utifrån risk
analysen i den genomförda studien kommer en informationsklassificering att genomföras som ska ange riktlinjer för
tillgänglighet till olika typer av information.
F ramtid

Resultatet i 2011 års budget uppgår till 7,5 mkr. Av resultatet
avser 2,0 mkr beräknade realisationsvinster från fastighets
försäljningar. Resultatet exklusive realisationsvinster är 5,5
mkr. Resultatet uppfyller det ekonomiska målet och ger en
rimlig buffert för eventuella förändringar när det gäller ex
empelvis skatteintäkter och löneökningar.
I budgeten för 2011 finns investeringar upptagna med
102,7 mkr. Totalt för perioden 2011–2013 uppgår investe
ringsvolymen till cirka 292 mkr. Utöver i budget 2011–2013
upptagna investeringsmedel beräknas investeringar ske med
cirka 110 mkr avseende tidigare beslutade ej förbrukade in
vesteringsmedel.
Av investeringarna i 2011 års budget avser 57,0 mkr VAinvesteringar, 8,0 mkr exploateringsverksamhet och 37,8 mkr
den skattefinansierade verksamheten.
För att finansiera investeringsverksamheten behövs en
upplåning på 40,9 mkr varav 29,1 mkr avser VA-verksamhe
ten. Anslutningsavgifter beräknas finansiera 17,0 mkr av VAinvesteringarna.

Ko mmu nal a jäm f örelser
K ommunerna i V ästsverige

B enchmarking norra B ohuslän

Resultat

Många kommuner i Västra Götaland redovisade 2009, trots
en vikande konjunktur, en resultatnivå som enligt gängse
praxis är att betrakta som god ekonomisk hushållning. Även
kommunernas genomsnittliga resultat under de tre senaste
åren har varit finansiellt tillfredsställande i många av kom
munerna i länet. Ett antal kommuner lyckades också finan
siera sina investeringar med skatteintäkter, vilket innebar att
soliditeten ökade både i genomsnitt och i flertalet enskilda
kommuner.
Under åren 2007–2009 har Tanums kommun stärkt sin
ekonomiska position något jämfört med övriga kommuner i
Västsverige till följd av starka resultat. Tanums resultat, både
2009 och sett över den senaste treårsperioden, ligger över ge
nomsnittet medan de finansiella nettotillgångarna är lägre än
genomsnittet i Västra Götaland. Tanums soliditet och skatte
sats är vid en jämförelse med övriga kommuner genomsnitt
lig. Sammantaget har Tanums kommun en något starkare
ställning än genomsnittskommunen i Västra Götaland.

Kommunerna i norra Bohuslän, Tanum, Lysekil, Munkedal,
Sotenäs och Strömstad, bedriver sedan några år ett aktivt
benchmarkingarbete. Syftet med arbetet är att genom syste
matiska jämförelser förklara likheter och olikheter mellan
kommunerna och att detta arbete ska leda till ett erfaren
hetsutbyte och lärande mellan kommunerna.

Lysekil redovisar ett underskott på 0,6 mkr i 2010 års bokslut.
Övriga kommuner redovisar betydande överskott. Munkedal,
Sotenäs och Tanum redovisar bättre resultat 2010 än 2009.
Samtliga kommuner visade positiva resultat under åren
2006–2009. Strömstad och Tanum har haft en genomsnittlig
resultatutveckling som är starkare än genomsnittet för kom
munerna i Västra Götaland.
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Strömstad och i viss mån Tanum har haft en befolknings
ökning de senaste åren medan övriga kommuner har haft
en vikande befolkningsutveckling. Under 2010 ökade
Strömstad och Tanum sin befolkning medan övriga kom
muner fortsatte att tappa invånare.
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Resultat 2010
Tanum

Lysekil

Munkedal

16,4

– 0,6

19,0

Resultat, mkr

Sotenäs Strömstad
10,7

10,8

Kostnadsutveckling

För att långsiktigt nå och bibehålla en ekonomisk balans
krävs att man har kontroll över kostnadsutvecklingen och att
kostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna. Munkedal och
Sotenäs har en kostnadsutveckling som är lägre än ökningen
av skatteintäkterna. I övriga kommuner ökar kostnaderna
mer än skatteintäkterna vilket inte är långsiktigt hållbart.
Tanums kostnader ökar med 4,4 procent medan skattein
täkterna ökar med 4,0 procent.
Kostnadsökning 2010
Tanum
Kostnadsökning, %

4,4

Lysekil

Munkedal

5,5

0,6

Sotenäs Strömstad
2,5

6,4

Soliditet

Kommunernas långsiktiga finansiella styrka, soliditeten, skil
jer sig väsentligt åt mellan kommunerna. Munkedal och
Lysekil har negativ soliditet, och därmed ett negativt eget
kapital, medan Strömstad och Sotenäs tillhör de kommuner i
Västra Götaland som har högst soliditet. Goda resultat och
minskning av pensionsåtagandena de senaste åren har för
bättrat soliditeten i kommunerna.
Soliditet 2010
Soliditet, %

Tanum

Lysekil

Munkedal

11,3

– 29,7

– 12,3

Sotenäs Strömstad
31,2

23,7

BARNOMSORG

100 000

Kommungruppen redovisar i stort sett en likvärdig resurs
fördelning till de olika barnomsorgsverksamheterna. Inom
förskolan motsvarar denna resurs cirka tre tjänster på 17 barn.
Antalet placeringstimmar per barn i genomsnitt varierar
mycket mellan kommunerna och förklarar därför de stora
skillnaderna i kostnad per vistelsetimme som redovisas nedan.
Den genomsnittliga placeringstiden inom förskolan varie
rar mellan 30,9 i Strömstad och 26,9 timmar per barn i
Munkedal. Sotenäs kommun redovisar den högsta kostnaden
inom förskolan med 251 kronor per timme.
Inom fritidshemmen redovisar Strömstad den högsta
kostnaden med 158,1 kronor per timme och Munkedal den
lägsta med 116,1 kronor. Lysekils kommun har under många
år haft samlad skoldag, vilket ger en låg genomsnittlig place
ringstid per barn. Skillnaden i placeringstid är därför även
inom denna verksamhet stor med 17,3 timmar i Munkedal
respektive 12,6 timmar i Lysekil.
Tanum

Lysekil

Munkedal

200

198

224

Sotenäs Strömstad
251

OMSORGSVERKSAMHET
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Tanum

Lysekil

Munkedal Sotenäs Strömstad

Alla kommuner i norra Bohuslän har höga kostnader för
äldreomsorg. Munkedal och Lysekil har högre kostnader än
övriga kommuner. I Tanum har verksamhetens kostnader
ökat med 2,1 procent. Den låga kostnadsökningen förklaras
främst av sänkta hyror för kommunens äldreboende samt
lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Dessutom har
volymen inom hemtjänsten minskat.
I de nationella jämförelser som görs av hur brukarna upp
lever kvalitén inom äldreomsorgen får kommunerna i norra
Bohuslän generellt ett bra betyg. Samtliga kommuner får ock
så bättre betyg 2010 än 2009. Bäst värden har Strömstad och
Tanum. När det gäller hemtjänsten som helhet får Tanums

G ymnasiebehörighet

Kostnad per vistelsetimme 2010, barnomsorg
Kostnad, kr

För Lysekil är det tvärtom då man under de senaste fyra
åren har redovisat en positiv trend. Dock har kommunen
minskat mycket på personaltätheten.

Kostnad per elev, gr undskola 2010, kr

Kostnad per vistelsetimme

221

GRUNDSKOLA
Bruttokostnad per elev

Jämfört med kommungruppen redovisar Tanums kommun
en hög kostnad under verksamhetsåret 2010. Tanums kom
mun har många grundskolor med hög lokalstandard, vilket
påverkar kostnaderna. Kommunens struktur gör att bland
annat kostnader för skolskjutsar är höga.
Undervisningsresursen är den enskilt största kostnads
posten inom grundskolan och antalet tjänster varierar myc
ket mellan kommunerna. Sotenäs och Tanums kommun re
dovisar en lärartäthet inklusive elevassistenter på 9,3 tjänster
per 100 elever och Lysekil redovisar motsvarande 8,8 tjänster.
Lysekil gjorde en stor neddragning av personaltätheten
mellan åren 2006 och 2007. Munkedal och Lysekil är de
kommuner som redovisar störst andel elevassistenter.
Lysekil redovisar låga lokalkostnader som bland annat
förklaras av att kostnaderna för gymnastiksalarna inte ligger
under barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

För att vara behörig till gymnasiet krävs betyget Godkänt i
ämnena svenska, engelska och matematik. Tabellen visar hur
stor del av eleverna som har gymnasiebehörighet.

Nettokostnad/inv 80-w, äldreomsorg 2010, tkr
190

Andel g ymnasiebehöriga, procent 2010–2008
2010

2009

2008

Tanum

90,6

98,8

89,5

Lysekil

93,6

92,7

88,2

Munkedal

92,9

92,7

92,6

Sotenäs

93,6

88,9

91,0

Strömstad

87,9

95,5

87,2

Under 2009 och 2010 har andelen behöriga till gymnasiet
sjunkit på riksnivå. Samtliga kommuner i jämförelsegruppen
ligger över riksnivån. Tanum och Strömstad har under 2009
kraftigt förbättrat sina resultat och Tanums kommun var
med sina 98,8 procent bäst i landet. Under 2010 redovisar
kommunerna nu den största nedgången. Sotenäs har haft en
minskande trend under perioden 2007–2009. För 2010 redo
visar kommunen tillsammans med Lysekil ett gott resultat.
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hemtjänst 79 poäng av maximala 100. Avseende särskilt boen
de som helhet har Tanums kommun fått 78 poäng. När det
gäller särskilda boenden är betyget betydligt bättre 2010 än
vad det var 2009.
Individ- och familjeomsorg

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat i Lysekil, Munkedal
och Sotenäs medan den är oförändrad i Strömstad. Tanums
nettokostnad har däremot minskat med cirka sex procent.
Den starka arbetsmarknaden i Tanum och Strömstad är fak
tor som påverkat kostnadsutvecklingen. De kundnöjdhetsoch tillgänglighetsmätningar som gjorts visar på bättre resul
tat i Tanum och Strömstad än i övriga kommuner i norra
Bohuslän.
VA - V E R K S A M H E T
VA-taxa

Alla fem kommunerna i norra Bohuslän har höga taxor för
vatten och avlopp. Tanum sänkte sin taxa den 1 januari 2007
Andel tillskottsvatten 2010, m per km
avloppsledning och dygn
3

30
25
20

men har fortfarande den högsta taxan i norra Bohuslän och
bland de högsta VA-taxorna i hela landet.
Samtliga kommuner i kommungruppen har som mål att
taxan ska täcka alla kostnader för verksamheten. Tabellen vi
sar årskostnaden för en ”normalvilla”.
VA-taxa för normalvilla, 2010
VA-taxa, kr

Tanum

Lysekil

Munkedal

7 810

6 063

7 310

Sotenäs Strömstad
7 140

6 853

Produktion

Andelen tillskottsvatten visar hur mycket den renade voly
men överstiger den sålda volymen. En låg andel indikerar ett
bra avloppsledningsnät med lite inläckage av regnvatten.
Tanum, Strömstad och Munkedal har de bästa värdena i kom
mungruppen och ligger lägre än genomsnittet i riket. Flera av
kommunerna har sänkt andelen tillskottsvatten de senaste
åren. 
PERSONAL

Alla kommuner har sänkt sjukfrånvaron kraftigt de senaste
åren. Under 2010 sjönk sjukfrånvaron i samtliga kommuner
förutom i Tanums kommun där frånvaron ökade något.
Lägst sjukfrånvaro i kommungruppen har Strömstad med 3,9
procent. Bättre uppföljning och hälsobefrämjande åtgärder
har bidragit till den sänkta sjukfrånvaron. Indikationer från
Försäkringskassan visar på att sjukfrånvaron i riket är stigan
de.

2010

Frånvaro – varav
långtid

10

Tanum

5

Tanum

Lysekil

4,2%

2,1%

2009

90
80
70
60
50
40
30

10

– varav
långtid

Frånvaro

– varav
långtid

3,9%

1,9%

5,3%

3,1%

Lysekil

4,3%

1,8%

5,4%

3,0%

7,0%

4,8%

Munkedal

4,4%

2,3%

4,5%

2,1%

5,8%

4,0%

Sotenäs

4,8%

2,1%

5,6%

2,8%

6,9%

4,3%

Strömstad

3,9%

1,6%

4,1%

1,9%

5,0%

3,1%
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Frånvaro

Munkedal Sotenäs Strömstad

Sysselsättningsgrad kvinnor 2010

20

Sjukfrånvaro, total och andel långtid,
procent 2010–2008

15

Att kunna erbjuda önskad tjänstgöringsgrad är en angelägen
jämställdhetsfråga då det främst är inom kvinnodominerade
yrken som ofrivilligt deltidsarbete förekommer. I kommunal
verksamhet finns deltidsarbetslösheten främst inom vård- och
omsorgssektorn. Att öka andelen heltidstjänster, eller den ge
nomsnittliga tjänstgöringsgraden, leder till minskat bidragsbe
roende, bättre pensionsförmåner och ökade möjligheter till
självförsörjning.
Strömstad hade högst andel heltidsanställda kvinnor med
65,6 procent. Övriga kommuner ligger mellan 45–50 procent. I
Strömstad har andelen ökat sedan år 2007 genom att personal
inom omsorgen haft möjlighet att välja sysselsättningsgrad två
gånger per år.

Tanum

■ Heltid

Lysekil

■ Deltid 75–99 %

Munkedal

Sotenäs

■ Deltid 0 –74 %

Strömstad

R e d ovisningsmodell och redovi s n i n g s prin cip er
Kommunens årsredovisning innehåller en resultat- och
balansräkning samt en kassaflödesrapport. För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och
investeringsredovisning. Enligt lagen ska årsredovisningen även innehålla en koncernredovisning. Denna
utgör en sammanställning av kommunens resultat- och
balansräkningar med de bolag i vilka kommunen har
betydande inflytande.
F inansiell analysmodell

Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning till
resultaträkning, kassaflödesrapport, balansräkning samt drift
redovisning. Därtill görs en särskild analys över vilka risker
kommunen är exponerad för. Den finansiella analysen ska
utvärdera kontrollen över den finansiella utvecklingen, lång
siktig och kortsiktig betalningsberedskap och riskförhållande.
I den finansiella analysen görs en avstämning mot kom
munens övergripande ekonomiska mål. Från och med år
2000 gäller det så kallade balanskravet. Balanskravet kräver
att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. I analy
sen ska kommunens förmåga att leva upp till detta framgå.
Ö vergripande principer

I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsre
dovisningen följs ett antal övergripande redovisningsprinci
per vilka skapar ett normverk som styr innehållet i redovis
ningsrapporterna. Analysen av den finansiella ställningen och
utvecklingen baseras på antagandet att dessa principer har
följts. Principerna är följande:
•
•
•
•
•

Principen om pågående verksamhet
Objektivitetsprincipen
Försiktighetsprincipen
Matchningsprincipen
Principen om öppenhet

De principer som tillämpas leder till att en återhållsam bild
av kommunernas ekonomi redovisas. Detta innebär exempel
vis att skuldredovisning ska ske i enlighet med såväl försik
tighetsprincipen som matchningsprincipen. Vidare innebär
de etablerade principerna att värdering av tillgångar ska ske
med försiktighet. En tillämpning av god redovisningssed
innebär således att den ekonomiska redovisningen ger en för
siktig och restriktiv beskrivning av utvecklingen och situatio
nen. Redovisningen anger en miniminivå för det ekonomiska
läget.
T illämpning av redovisningsprinciper

Kommunen följer i allt väsentligt de rekommendationer som
lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Nedan följer
en kort beskrivning av några väsentliga principer som påver
kar bokslut och redovisning.
Kommunen har inga kontrakt avseende leasing av maski
ner och inventarier eller hyra av fastigheter, där kommunen i
allt väsentligt intar samma ställning som vid direkt ägande av
tillgångarna.
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit
efter 24 januari 2011, men är hänförliga till redovisningsåret
2010, har skuldbokförts och belastar 2010 års redovisning.
Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hän
föras till redovisningsåret har bokförts som skuld respektive
fordran och belastar 2010 års resultat.
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade ”blandmo
dellen”. Den pensionsskuld som uppkommit under åren 1998
och 1999 samt garantipensioner som beslutades före 1999 re
dovisas under avsättningar i balansräkningen.
Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som fi
nansiell kostnad i resultaträkningen och ingår i pensionsskul
den. KPA:s beräkning har använts för att ta fram skuldens
storlek. Löneskatt ingår i pensionsskulden. Pensioner intjäna
de under år 2010 redovisas som verksamhetskostnad i resul
taträkningen och är upptagna som kortfristig skuld i balans
räkningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som
uppkommit före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
Kommunen tillämpar alternativ metod avseende lånekost
nader. Detta innebär att lånekostnader belastar anskaffnings
värdet för pågående investeringsprojekt. Det totala räntebe
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lopp som belastat investeringar under 2010 uppgår till 1 045
tkr. Räntan har beräknats som STIBOR 90 + en procent vil
ket bedöms motsvara kommunens genomsnittliga räntekost
nad.
Avskrivning på kommunens anläggningstillgångar görs
enligt metoden rak avskrivning på historiska anskaffnings
värden. Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och
Landstings förslag till avskrivningstider. Komponentavskriv
ning tillämpas på nya investeringar från och med 2007 inom
VA-området enligt följande:
• 10 år:	Övervakningssystem, vattenmätare, instrumente
ring, el-utrustning.
• 15 år:	PLC, pumpar, tryckstegring, maskinutrustning,
ventilation avloppsreningsverk och vattenverk.
• 30 år:	Distributionsnät vatten, avlopp och dagvatten,
urintankar, brandposter, ventiler och byggnader.
• 50 år: Matarledningar vatten och avlopp, vattentorn.
Kommunens bedömning av vad som anses vara inventarier
är satt till ett basbelopp och en ekonomisk livslängd på
minst tre år.
S ammanställd redovisning
( koncernredovisning )

Koncernen Tanums kommun omfattar aktiebolag i vilka
kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande.
I koncernredovisningen för 2010 ingår Tanums Bostäder AB
och Tanums Hamn & Turism AB till 100 procent.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs
metoden med proportionell konsolidering. Utgångspunkten
för koncernbokslutet är balans- och resultaträkningarna för
kommunen och dotterföretagen. Konsolideringen av kon
cernbokslutet för år 2010 bygger på ett preliminärt bokslut
för Tanums Bostäder AB och Tanums Hamn & Turism AB.
Interna mellanhavanden mellan de i koncernen ingående en
heterna har i allt väsentligt eliminerats. Kommunens redovis
ningsprinciper tillämpas vid upprättande av koncernredovis
ning.
Vid konsolideringen har inga elimineringsdifferenser
uppkommit.

R e su ltaträk n ing och Kassaf lödes rapp ort
Belopp i tkr

2010

KONCERNEN
2009

2008

TANUMS KOMMUN
2010
2009

Å rets resultat
2008

R E S U LTAT R Ä K N I N G
215 280

206 782

189 930

176 868

169 751

155 921

Verksamhetens kostnader (not 2)
Avskrivningar (not 3)

Verksamhetens intäkter (not 1)

– 696 209
– 38 555

– 664 467
– 36 971

– 645 166
– 35 192

– 668 415
– 32 493

– 640 443
– 31 114

– 624 316
– 29 666

Verksamhetsresultat
Skatteintäkter (not 4)

– 519 484
426 463

– 494 656
412 587

– 490 428
411 089

– 524 040
426 463

– 501 806
412 587

– 498 061
411 089

Generella statsbidrag (not 5)

117 395

110 174

105 127

117 395

110 174

105 127

Finansiella intäkter (not 6)
Finansiella kostnader (not 7)

555
– 7 186

809
– 9 339

2 093
– 14 649

1 795
– 5 195

1 072
– 5 774

2 458
– 8 483

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
Skattekostnader

17 743
–

19 575
–5

13 233
– 14

16 418
–

16 253
–

12 130
–

Periodens resultat

17 743

19 569

13 218

16 418

16 253

12 130

2010

KONCERNEN
2009

2008

17 743
36 797

19 569
39 002

13 218
36 018

16 418
30 019

16 253
33 145

12 131
30 491

54 540
– 11 002

58 571
– 6 332

49 236
1 971

46 437
– 17 618

49 398
– 20 239

42 622
322

178
3 173

– 160
22 456

110
1 293

22
1 025

– 63
16 762

63
1 436

46 889

74 534

52 610

29 867

45 858

44 443

Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar

– 98 945
2 549

– 72 967
5 729

– 83 914
1 403

– 61 907
2 548

– 59 288
5 729

– 67 054
1 403

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 96 397

– 67 238

– 82 511

– 59 358

– 53 559

– 65 651

TANUMS KOMMUN
2010
2009

2008

KASSAFLÖDESRAPPORT
D E N L Ö PA N D E V E R K S A M H E T E N
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster (not 8)
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av korta fordringar

Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning korta skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

V erksamhetsresultat

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Övrig finansiering
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekono
misk hushållning och det av kommunfullmäktige fastställda
ekonomiska målet ska resultatet uppgå till cirka en procent
av skatteintäkter och statsbidrag före realisationsvinster vid
fastighetsförsäljningar.
Årets resultat för kommunen är 16,4 mkr, en förbättring
med 0,1 mkr jämfört med 2009, vilket innebär att kommu
nens samtliga resultat under 2000-talet varit positiva.
Resultatet exklusive realisationsvinster, 1,3 mkr, uppgår till
15,1 mkr motsvarande 2,8 procent av skatteintäkter och stats
bidrag vilket innebär att kommunens målsättning efterlevs.
Även det lagstadgade balanskravet efterlevs med marginal.
Kommunen har levt upp till balanskravet sedan detta in
fördes.
En bidragande orsak till det goda resultatet är det särskil
da statliga konjunkturstöd med 12,0 mkr som kommunen er
höll under 2010. Detta stöd avvecklas 2011. Andra orsaker till
resultatet är sänkta finansiella kostnader, låga löneökningar
samt minskad volym inom skolan. Verksamhetsvolymen har
däremot ökat inom barn- och handikappomsorgen.
Tanums Bostäder AB redovisar ett överskott på 2,3 mkr
medan Tanums Hamn & Turism AB redovisar ett underskott
på 0,2 mkr. Kommunkoncernens resultat uppgår därmed till
17,7 mkr vilket är 1,9 mkr sämre än förra året vilket förklaras
av försämrade resultat för de kommunala bolagen.

20 000

110 000

175 300

–

45 000

90 000

–

– 125 000

–141 059

–

– 45 000

– 64 441

– 1 700

–

–

– 1 700

–

–

17
3 734

17
11 411

17
4 359

17
3 734

17
11 411

17
4 359

22 051

– 3 572

38 617

2 051

11 428

29 936

– 27 456

3 725

8 716

– 27 441

3 727

8 728

Likvida medel vid årets början

38 939

35 214

26 497

38 919

35 192

26 464

Likvida medel vid årets slut

11 484

38 939

35 214

11 478

38 919

35 192
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Verksamhetsresultatet har försämrats med –22,3 mkr, 4,4 pro
cent, och uppgår till –524,0 mkr. Detta är den lägsta nettokostnadsökningen på fem år. Verksamhetens nettokostnader
som andel av skatteintäkter har försämrats något jämfört med
föregående år och uppgår till 96,3 procent 2010. Detta är en
förhållandevis hög nettokostnadsandel för kommunen, den
näst högsta under 2000-talet.
Intäkterna för skattefinansierad verksamhet är 114,8 mkr
vilket motsvarar 65 procent av verksamhetsintäkterna och
avser främst statsbidrag, äldreomsorgs- och barnomsorgsavgif
ter och hyresintäkter. Den taxefinansierade verksamhetens
intäkter är 62,1 mkr och avser vatten- och renhållningsavgif
ter.

Kostnaden för nämndernas verksamhet har ökat med
24,0 mkr vilket motsvarar 3,0 procent. Den förhållandevis
låga kostnadsökningen beror främst på låga löneökningar och
minskade volymer inom barn- och utbildningsnämnden till
följd av sjunkande elevantal. Personalkostnaderna svarar för
58 procent av kommunens kostnader och uppgår till 395,2
mkr vilket är en ökning med 15,5 mkr, 4,1 procent, varav 2,3
procentenheter förklaras av löneökningar. Köpta tjänster har
ökat med 8,4 mkr och uppgår till 186,6 mkr och avser bland
annat köp av gymnasieplatser, vårdplatser med mera.
Avskrivningarna för kommunen uppgår till 32,5 mkr.
Som andel av skatteintäkter och statsbidrag har kommunens
avskrivningar börjat öka igen efter att ha varit minskande de
senaste fem åren och utgör nu 6,0 procent. I jämförelse med
andra kommuner tar avskrivningarna en betydligt större an
del av skatteintäkterna i anspråk än för kommungenomsnit
tet. Större investeringar i främst VA-verksamhet de närmaste
åren kommer att innebära en fortsatt ökning av avskrivning
arna.
S katteintäkter och generella
statsbidrag

Utdebiteringen är 21,99 skattekronor och har hållits oföränd
rad sedan 2003. Tanums skattesats är 1,25 kronor högre än
den genomsnittliga skattesatsen i riket och cirka 0,50 kronor
högre än länssnittet.
Skatteintäkter och statsbidrag ökar med 21,1 mkr, 4,0 pro
cent, och uppgår till 543,9 mkr. Av ökningen avser 12,0 mkr
särskilt konjunkturstöd från staten. Exklusive konjunkturstö
det har skatteintäkter och statsbidrag ökat med endast 1,7
procent.
Tanums eget skatteunderlag minskade med 0,3 procent
vid den senaste taxeringen, vilket ligger under den genom
snittliga ökningen i landet som var 1,3 procent. Kommunens
skattekraft som procent av medelskattekraften i riket upp
gick i taxering 2010 till 88 procent vilket är en förbättring
med 12 procentenheter sedan 1994 då skattekraften uppgick
till 76 procent. Detta innebär att kommunens beroende av
bidrag för att uppnå medelskattekraften i landet minskar.
Tanum har de senaste tre åren varit nettobetalare till
både utjämningssystemet för LSS och det generella kostnads

utjämningssystemet. Kommunens avgift för utjämning av
LSS-kostnader uppgår till 11,0 mkr medan avgiften till det
generella kostnadsutjämningssystemet uppgår till 17,4 mkr.
Totalt betalar kommunen 28,4 mkr i utjämningsavgifter vil
ket är något högre än föregående år. Sedan år 2003 har
Tanums kommun tappat 40,0 mkr i kostnadsutjämningen.
Kommunen har klarat att anpassa verksamhetskostnaderna i
motsvarande grad.
F inansnetto

Kommunens finansnetto uppgår till –3,4 mkr och har minskat
från –14,2 mkr i början på 2000-talet. Som andel av skattein
täkter och statsbidrag har räntenettot minskat från 3,8 procent
till 0,6 procent under denna period. Detta förklaras dels av
minskad låneskuld till följd av de senaste årens starka resultat
och senareläggning av beslutade investeringar. Det ovanligt
låga ränteläget till följd av finanskrisen är också en förklaring
till det låga räntenettot och starkt bidragande till kommunens
goda resultat. Medelräntan på låneskulden har ökat från 2,5
procent till 3,4 procent till följd av stigande marknadsräntor.
Räntenivåerna kommer sannolikt normaliseras de närmaste
åren med ökade räntekostnader som följd. Koncernens ränte
netto minskar med 2,9 mkr till –5,9 mkr.
Å rets kassaflöde

Kommunens likviditet har minskat med 27,4 mkr under året
och uppgår per den 31 december 2009 till 11,5 mkr.
Koncernens likviditet har minskat med 27,5 mkr och uppgår
till 11,5 mkr vid årets slut. Minskningen av likviditeten beror
på de kommunala bolagens höga investeringsnivå.
L öpande verksamhet

Kommunens resultat exklusive avskrivningar, nedskrivningar
och andra ej likviditetspåverkande poster ger ett positivt kas
saflöde på 46,4 mkr. Kapitalbindningen har ökat med 16,6
mkr beroende på ökade fordringar. Totalt tillför den löpande
verksamheten medel med 29,9 mkr. För koncernen tillför
den löpande verksamheten ett positivt kassaflöde på 46,9
mkr.
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I nvesteringsverksamhet

Kommunens nettoinvesteringar under 2010 uppgick till 61,9
mkr. Kommunens nettoinvesteringar har finansierats med
överskott från den löpande verksamheten till 48 procent.
Den genomsnittliga investeringsvolymen mellan 2004–
2007 var 31,1 mkr. Detta har varit en lägre nivå än budgeterat
och har bland annat berott på att de investeringar som kom
munen beslutat om har senarelagts. Under åren 2008–2010
har investeringsvolymen uppgått till 188 mkr vilket innebär 63
mkr i genomsnitt per år. Årets utgift för VA-anläggningar är
37,6 mkr.
Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 98,9 mkr vilket
är en ökning med 25,9 mkr. Ökningen beror främst på
Tanums Bostäders ökade investeringar i nya bostäder.
F inansieringsverksamhet

Kommunens sammantagna långfristiga upplåning ökar med
3,7 mkr. Lån upptagna hos kreditinstitut är oförändrade.
Förinbetalda anslutningsavgifter för vatten och avlopp för
klarar hela skuldökningen. Kommunen minskade låneskul
den mellan åren 2004 till 2007 med 92,7 mkr. Den ökade in
vesteringsvolymen 2008 och 2009 jämfört med tidigare år
förklarar varför kommunen ökar den långfristiga upplåning
en. Kommunkoncernens låneskuld uppgår till 405,6 mkr, en
ökning med 23,7 mkr jämfört med 2009.

B a l a nsräk ning
Belopp i tkr

T illgångar

Kommunens balansomslutning uppgår till 712,6 mkr vilket
är en ökning med 20,8 mkr. Koncernen har ökat balansom
slutningen med 44,1 mkr till 907,4 mkr.

A nläggningstillgångar

A nläggningstillgångar

KONCERNEN
2010

2009

TANUMS KOMMUN
2008

2010

2009

2008

Materiella anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 9)
Maskiner och inventarier (not 10)
Finansiella anläggningstillgångar (not 11)
Summa anläggningstillgångar

822 526

762 205

735 753

587 255

556 637

538 144

13 881
7 791

15 048
6 090

11 458
6 091

12 736
27 741

14 463
26 040

10 737
26 041

844 197

783 342

753 302

627 732

597 140

574 922

O msättningstillgångar
Fordringar (not 12)

50 650

39 702

33 373

72 728

55 055

34 818

Förråd
Kassa och bank (not 13)

1 055
11 484

1 285
38 939

1 123
35 214

628
11 478

704
38 919

639
35 192

Summa omsättningstillgångar

63 188

79 927

69 710

84 834

94 678

70 649

907 385

863 269

823 012

712 566

691 818

645 571

305 295

285 710

272 475

296 043

279 775

267 627

18
17 743

15
19 569

17
13 218

18
16 418

15
16 253

17
12 130

323 057
38 805

305 295
39 253

285 710
37 448

312 480
38 805

296 043
39 253

279 775
37 448

Långfristiga skulder (not 16)
Kortfristiga skulder (not 17)

405 588
139 934

381 854
136 866

385 443
114 410

230 589
130 692

226 854
129 667

215 443
112 905

Summa skulder

545 523

518 721

499 854

361 281

356 521

328 348

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

907 385

863 269

823 012

712 566

691 818

645 571

231 772

244 474

237 774

231 772

244 474

237 774

1 670

1 544

1 428

1 670

1 544

1 428

Deponerade medel

309

181

131

309

181

131

Borgensförbindelser

845

1 013

1 237

176 145

156 013

171 537

Summa tillgångar
E G E T K A P I TA L , A V S Ä T T N I N G A R O C H S K U L D E R
Eget kapital (not 14)
Justeringar (not 14)
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar (not 15)

O msättningstillgångar

S kulder

A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R (not 18)
Pensionsförpliktelser, som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna
Förvaltade stiftelser

Outnyttjad checkkredit

Kommunens anläggningstillgångar har ökat med 30,6 mkr
och uppgår till 627,7 mkr. Bruttoinvesteringar i anläggningar,
fastigheter och inventarier har gjorts med 61,9 mkr. Avskriv
ningar och försäljningar uppgår till 35,0 mkr.
Av kommunens totala anläggningar avser 178,8 mkr anlägg
ningar i avgiftsfinansierad verksamhet, varav 141,1 mkr är VAanläggningar, 17,2 mkr hamnanläggningar och 19,7 mkr hyres
fastigheter.
Värdet på anläggningar för skattefinansierad verksamhet
uppgår till 408,7 mkr. Av den skattefinansierade verksamhe
tens anläggningar avser 94,7 mkr skolfastigheter och 107,9 mkr
äldreomsorgsfastigheter.
Koncernens anläggningstillgångars värde har ökat med 60,3
mkr jämfört med föregående år och uppgår till 844,2 mkr. Av
anläggningstillgångarna avser 250,0 mkr hyresfastigheter, 253,4
mkr övriga fastigheter och 141,1 mkr avser vatten- och avlopps
verksamhet.

30 000

30 000

20 000

30 000

30 000

20 000

Soliditet

35,6%

35,4%

34,7%

43,9%

42,8%

43,3%

Soliditet inkl pensionsförpliktelse

10,1%

7,0%

5,8%

11,3%

7,5%

6,5%
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Kommunens kortfristiga fordringar uppgår till 72,7 mkr vil
ket är en ökning med 17,7 mkr. Ökningen förklaras främst av
att koncernkontofordran på Tanums Bostäder AB har ökat
med 6,7 mkr och kommunens fordran på staten avseende
skatteintäkter har ökat med 11,4 mkr. Kundfordringarna för
kommunala avgifter uppgår till 3,0 mkr. Koncernens kortfris
tiga fordringar ökade med 11,0 mkr till 50,7 mkr.
Kommunen och de helägda bolagen Tanums Bostäder AB
och Tanums Hamn & Turism AB har ett gemensamt kon
cernkonto. Hela likviditeten på koncernkontot redovisas som
likviditet i kommunens balansräkning. Tanums Hamn &
Turism AB hade ett negativt saldo på 2,2 mkr och Tanums
Bostäder AB ett negativt saldo på 22,0 mkr vid bokslutstill
fället.

Likviditeten för kommunen inklusive de helägda bolagen
uppgick vid bokslutstillfället till 11,5 mkr, en minskning med
27,4 mkr jämfört med föregående år. Kommunens andel av
likviditeten uppgick till 35,7 mkr. Stora investeringar som
delvis har egenfinansierats har orsakat den minskade likvidi
teten. Kommunen och de kommunala bolagen har tillsam
mans en kredit på koncernkontot på 30 mkr. Denna kredit
var inte utnyttjad vid bokslutstillfället.
E get kapital

Kommunens egna kapital har genom årets resultat ökat med
16,4 mkr och uppgår därmed till 312,5 mkr. Ökningen mot
svarar 5,6 procent. Kommunens soliditet ökar genom att re
sultatökningen varit högre än tillgångsökningen från 42,8
procent till 43,9 procent. Inklusive alla pensionsåtaganden är
kommunens soliditet 11,3 procent, en ökning med 3,8 pro
centenheter jämfört med 2009. Ökningen beror på det goda
resultatet och att pensionsförpliktelserna intjänade för 1998
minskat i värde.
Kommunens eget kapital har sedan 1992 minskat med
mer än 300 mkr om justering görs för ändrade redovisnings
principer avseende pensionsskulden. De goda resultaten un
der 2000-talet har inneburit en viss återhämtning.
Årets resultat har ökat kommunkoncernens eget kapital
med 17,8 mkr till 323,1 mkr. Både kommunen och Tanums
Bostäder AB bidrar genom positiva resultat till ökningen av
eget kapital. Tanums Hamn & Turism AB har en minskning
av sitt egna kapital. Soliditeten ökar från 35,4 procent till
35,6 procent.
A vsättningar

Kommunens avsättningar består av två delar, en pensionsskuld
som uppgår till 22,6 mkr och 16,2 mkr för återställande av en
avfallsdeponi.
Pensionsskulden består dels av pensioner enligt kollektivav
tal intjänade under 1998 och 1999 med 22,5 mkr och dels pen
sioner utöver kollektivavtal till ett totalt belopp av 0,1 mkr.
Utöver den pensionsskuld som redovisas som avsättning i
balansräkningen har kommunen förpliktelser för pensioner in
tjänade före 1998. Dessa redovisas som ansvarsförbindelse och

uppgår till 231,8 mkr. De totala pensionsförpliktelserna uppgår
således till 254,4 mkr, en minskning med 13,2 mkr sedan förra
året. Om dessa hade varit redovisade i balansräkningen skulle
det egna kapitalet vara betydligt mindre och soliditeten upp
gått till 11,3 procent 2010. Antaganden avseende medellivs
längd och avkastningsränta som ligger till grund för pensions
skuldsberäkningen görs i enlighet med rekommendationer
från Sveriges Kommuner och Landsting. Ingen del av pen
sionsskulden är placerad utan hela skulden är återlånad av
kommunen.
Pensioner intjänade efter 1999 ingår inte i ovan redovisad
pensionsskuld utan har utbetalts för förvaltning av de anställ
da, alternativt har försäkring tecknats som täcker kommunens
åtaganden.
Återställande av avfallsdeponin på Tyft beräknas kosta 17,0
mkr. Återställandet beräknas vara avslutat tidigast 2012.

Soliditet exklusive ansvarsförbindelse, procent
60
55
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45
40
35
30
25
20
15

S kulder

Kommunens låneskuld består av två poster, långfristiga lån
från kreditinstitut och förinbetalda anslutningsavgifter för
vatten och avlopp. Totalt uppgår låneskulden till 230,6 mkr
varav 200 mkr avser lån från kreditinstitut. Lånen från kredit
institut är oförändrad medan förinbetalda anslutningsavgifter
för vatten och avlopp har ökat med 3,7 mkr.
De positiva resultaten under 2000-talet har inneburit att
kommunen kunnat amortera ner sin låneskuld med cirka
100 mkr fram till 2007. Ökande investeringar under 2008
och 2009 innebär att kommunens nettoupplåning ökar igen.
Under 2010 har investeringarna kunnat finansieras med egna
medel och genom anslutningsavgifter för vatten och avlopp.
Koncernens låneskuld har ökat med 23,7 mkr till 405,6
mkr. Tanums Bostäder har ökat sin låneskuld med 20,0 mkr
för att finansiera nybyggnation av lägenheter. Kommunens
låneskuld har ökat med 3,7 mkr. Tanums Hamn & Turism
AB har inga långfristiga lån.
Både kommunens och koncernens kortfristiga skuld har
ökat under året och uppgår till 130,7 mkr för kommunen
och 139,9 mkr för koncernen. De största enskilda posterna är
semesterlöneskulden som uppgår till 28,0 mkr och leveran
törsskulden som uppgår till 23,2 mkr.
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2010

2009

2008

2007

2006

2005

2009

2008

2007

2006

2005

Eget kapital, mkr
320
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
2010

N ot fö rt eckn in g
N ot

1 			

Fastighetsskatt

Koncernen

2010

2009

2008

Statsbidrag

28 333

32 681

27 991

Övriga bidrag

12 769

5 480

3 373

Barnomsorgsavgifter

6 479

6 478

6 320

Äldreomsorgsavgifter

18 639

18 385

16 974

Vatten- och renhållningsavgifter

58 027

54 765

51 613

2 687

6 440

5 733

Hyresintäkter

56 548

50 802

48 160

Hamnavgifter

8 579

8 403

6 941

13 384

10 216

9 842

970

4 256

2 533

Reavinst försäljning av fastigheter

1 309

–

914

Övrigt

7 555

8 877

9 536

215 280

206 782

189 930

Slamavgifter

Försäljning av verksamhet
Tomtförsäljning

Summa

777

733

707

–

54

–

16 155

13 664

12 126

696 209

664 467

645 166

Reaförlust samt nedskrivningar

V erksamhetens intäkter

Övrigt
Summa

			
Tanums kommun
Personalkostnader
Material
Köpta tjänster

2010

2009

2008

390 602

374 718

368 921

30 621

29 238

30 267

186 557

178 142

173 940

Bidrag

25 608

24 101

22 697

Pensionskostnader

30 085

29 138

24 340

Övrigt
Summa

4 942

5 105

4 152

668 415

640 443

624 316

2010

2009

2008

Kommunal fastighetsavgift

21 976

22 199

16 129

Konjunkturstöd

11 952

–

–

Införandebidrag

–

–

540

Bidrag inkomstutjämning

108 686

121 847

116 761

Bidrag kostnadsutjämning

– 17 379

– 16 895

– 11 411

Kostnadsutjämning för LSS

– 10 985

– 10 966

– 11 276

3 145

– 6 011

– 5 616

117 395

110 174

105 127

Regleringsbidrag
Summa

			

N ot 6 			

N ot

F inansiella intäkter			

3 			

A vskrivningar			

2010

2009

2008

Statsbidrag

28 333

32 681

27 991

Övriga bidrag

12 769

5 480

3 373

			

Tanums kommun

G enerella statsbidrag

			

Avskrivningar sker enligt plan på ursprungligt anskaffningsvärde.
Avskrivningstiden beräknas på anläggningens beräknade ekonomiska
livslängd. Tanums Bostäder AB tillämpar en avskrivningstid på fastigheter på 50 år medan kommunens avskrivningstid är 33 år.		

			

N ot 5 			

Finansiella intäkter avser ränteintäkter och räntebidrag.
Koncernen
Ränteintäkter
Räntebidrag
Summa

Barnomsorgsavgifter

6 479

6 478

6 320

Koncernen

2010

2009

2008

Äldreomsorgsavgifter

18 639

18 385

16 974

Inventarier

4 214

4 020

3 483

Vatten- och renhållningsavgifter

62 084

57 340

54 716

Fastigheter och anläggningar

34 341

32 951

31 709

Ränteintäkter

Summa

38 555

36 971

35 192

Räntebidrag

Slamavgifter

2 687

6 440

5 733

Hyresintäkter

18 089

14 684

13 504

Hamnavgifter

–

–

–

Tomtförsäljning
Reavinst försäljning av fastigheter
Övrigt
Summa

18 196

17 102

14 480

970

4 256

2 480

2 026

–

914

6 596

6 905

9 436

176 868

169 751

155 921

N ot 2 			
Koncernen
Material
Köpta tjänster

2010

2009

2008

3 535

3 454

2 975

Fastigheter och anläggningar

28 959

27 660

26 690

Summa

32 493

31 114

29 666

			

N ot 4 			
S katteintäkter			
Preliminär skatteintäkt

V erksamhetens kostnader
Personalkostnader

Tanums kommun
Inventarier

Försäljning av tjänster och
verksamhet

			

Prognostiserad slutavräkning

2010

2009

2008

395 157

379 693

373 517

30 621

29 238

30 267

197 580

187 596

181 419

Bidrag

25 608

24 101

22 697

Pensionskostnader

30 311

29 389

24 433

2010

2009

2008

420 559

427 031

414 875

5 589

– 14 880

– 2 969

Definitiv slutavräkning
Summa

315

436

– 817

426 463

412 587

411 089

			

2009

2008

490

572

1 790

65

237

303

555

809

2 093

			
Tanums kommun

Summa

2010

2009

2008

1 731

958

2 294

65

114

164

1 795

1 072

2 458

			

N ot 7
F inansiella kostnader
Finansiella kostnader avser räntekostnader samt finansiella kostnader
på pensionsskulden.
Koncernen
Räntekostnader på lån

2010

2009

2008

6 477

8 353

13 894
707

Räntekostnader på pensionsskuld

566

834

Övrigt

143

152

48

7 186

9 339

14 649

Summa

			
Tanums kommun

2010

2009

2008

4 486

4 788

7 728

Räntekostnader på pensionsskuld

566

834

707

Övrigt

143

152

48

5 195

5 774

8 483

Räntekostnader på lån

Summa
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2010

N ot 8 			
J usteringsposter kassaflödesrapport			
Koncernen

2010

2009

2008

L öpande verksamheten			
Justering för ej likviditets-

A nläggningar för skattefinansierad
verksamhet

Anskaffningsvärde

Förvaltningsfastigheter

26 447

25 808

26 688

Skolfastigheter

94 702

99 544

94 723

Förskolor/daghem

15 906

16 541

16 696

107 881

108 184

111 345

7 573

7 962

8 282

Servicehus

påverkande poster

36 797

39 002

36 018

Brandstationer

Avskrivningar

Gator och vägar

34 202

32 728

24 369

Markreserv

32 058

33 474

36 177

Anläggningar under uppförande

60 869

61 214

54 398

Övrigt

38 555

36 971

35 192

Pensionsskuld efter 9801

– 362

– 264

– 198

Avsättn särskild löneskatt

– 87

– 64

– 48

1

2 133

1 986

Avs återställande tipp
Omklassificering till
omsättningstillgång

–

172

–

Reavinst vid försäljning av anl. tillg – 1 309

54

– 914

Tanums kommun

2010

2009

2008

27 488

18 626

16 775

Summa skattefinansierad
verksamhet

407 125

404 081

389 454

Summa

822 526

762 205

735 753

Anskaffningsvärde

L öpande verksamheten			
Justering för ej likviditets-

Ackumulerade avskrivningar
30 019

33 145

30 491

Avskrivningar

32 493

31 114

29 666

Pensionsskuld efter 9801

– 362

– 264

– 198

Avsättn särskild löneskatt

– 87

– 64

– 48

1

2 133

1 986

Avs återställande tipp
omsättningstillgång

Bokfört värde

–

172

–

Reavinst vid försäljning av anl. tillg – 2 026

54

– 914

1 351 390
– 37 452
– 491 412
822 526

1 256 258 1 196 447
– 37 452

– 37 452

– 456 601 – 423 242
762 205

735 753

			
Tanums kommun

2010

2009

2008

A nläggningar för avgiftsfinansierad
verksamhet
Vatten- och avloppsverk

Omklassificering till

141 074

112 676

108 528

929

1 058

1 140

Industrifastigheter
Hamnar

17 164

18 548

20 586

Hyresfastigheter

19 672

20 799

21 835

N ot 9 			

Summa
avgiftsfinansierad verksamhet

Koncernen

2010

2009

Vatten- och avloppsverk
Industrifastigheter
Hamnar
Hyresfastigheter
Summa
avgiftsfinansierad verksamhet

2008

141 074

112 676

108 528

929

1 058

1 140

23 447

19 986

21 883

249 952

224 405

214 749

415 401

358 124

178 838

153 081

152 089

A nläggningar för skattefinansierad
verksamhet			

A nläggningar för avgiftsfinansierad
verksamhet			

346 300

Ackumulerade avskrivningar

922 923

– 5 352

– 5 352

– 436 046

Bokfört värde

587 255

N ot

Förvaltningsfastigheter

26 447

25 808

26 688

94 702

99 544

94 723

Förskolor/daghem

15 906

16 541

16 696

107 881

108 184

111 345

7 573

7 962

8 282

34 202

32 728

24 369

Markreserv

32 058

33 474

36 177

Anläggningar under uppförande

60 869

57 509

47 819

Övrigt

28 780

21 806

19 955

408 417

403 556

386 055

Servicehus
Brandstationer
Gator och vägar

Summa
skattefinansierad verksamhet

			
Summa

587 255
– 19 –

556 637

538 144

556 637

538 144

1 0 			

M askiner och inventarier
Koncernen

2010

2009

2008

65 844

63 327

59 123

– 51 963

– 48 279

– 47 665

13 881

15 048

11 458

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

			
2010

2009

2008

63 886

62 078

57 874

– 51 150

– 47 615

– 47 137

12 736

14 463

10 737

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

			

N ot

1 1 			

F inansiella anläggningstillgångar
Koncernen
Andelar

2010

2009

2008

5 361

5 361

5 361
526

560

542

Långfristig utlåning

1 870

187

204

Summa

7 791

6 090

6 091

			
Tanums kommun
Aktier
Andelar
Långfristig utlåning

Skolfastigheter

– 407 087 – 379 427

			

Aktier

			

M ark , byggnader och tekniska
anläggningar			

969 076

– 5 352

Tanums kommun

Ackumulerade nedskrivningar

påverkande poster

1 028 653

Ackumulerade nedskrivningar

Summa

2010

2009

2008

25 351

25 351

25 351
486

520

502

1 870

187

204

27 741

26 040

26 041

			

N ot

1 2 			

N ot

F ordringar			
2010

2009

2008

Vatten och renhållning

Koncernen

432

1 811

534

Barnomsorgsavgifter

694

722

715

Äldreomsorgsavgifter

1 3 			

Beloppet utgör summan av kassa, bank och lätt realiserbara medels
placeringar. 		

P ensionsskuld

Koncernen

2010

Kassa

2009

2008

33

43

47

–

–8

–8

Bank

11 451

38 897

35 167

Summa

11 484

38 939

35 214

1 864

1 752

1 645

563

499

370

Varav privata medel

Statsbidragsfordringar

107

603

286

1 038

–

250

Moms

11 832

6 965

9 253

Skatteintäkter

17 536

6 070

6 131

Tanums kommun

			
2010

2009

2008

27

31

27

Förutbetalda kostnader

2 080

3 309

2 992

Kassa

Upplupna intäkter

5 525

10 033

2 577

Varav privata medel

–

–8

–8

Bank

35 649

53 880

29 020

THTAB:s del i koncernkonto

– 2 166

356

4 343

– 22 031

– 15 348

1 801

11 478

38 919

35 192

Övrigt
Summa

8 979

7 939

8 620

50 650

39 702

33 373

TBAB:s del i koncernkonto
Tanums kommun

Summa

2010

2009

2008

Vatten och renhållning

432

1 811

1 073

Barnomsorgsavgifter

694

722

715

Äldreomsorgsavgifter

1 864

1 752

1 645

107

603

286

Koncernen
Ingående eget kapital

Statsbidragsfordringar
Västtrafik AB

1 038

–

250

Moms

11 721

6 860

9 202

Skatteintäkter

			

N ot 1 4 			
E get kapital			
2010

2009

2008

305 295

285 710

272 475

18

15

17

Insatsemission Kommuninvest

6 070

6 131

Årets resultat

1 823

2 929

2 932

Utgående eget kapital

Upplupna intäkter

5 525

10 033

2 577

22 043

15 348

–

Rörelsekapital

– 76 746

– 56 940

– 44 701

9 945

8 927

10 006

Anläggningskapital

399 803

362 235

330 411

72 728

55 055

34 818

Totalt

323 057

305 295

285 710

Summa

			

17 743

19 569

13 218

323 057

305 295

285 710

			
Tanums kommun
Ingående eget kapital

2010

2009

2008

296 043

279 775

267 627

9 475

6 287

6 287

18

15

17

16 418

16 253

12 130

Varav investeringsfond
till VA-verksamhet
Insatsemission Kommuninvest
Årets resultat
Varav avsättning till
investeringsfond VA verksamhet
Utgående eget kapital

Kommun

2010

2009

2008

22 643

22 458

22 189

– 697

– 667

– 606

–

–

174

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

566

835

707

Förändring av löneskatt

– 21

36

52

39

– 19

– 59

22 530

22 643

22 458

445

960

1 474

– 337

– 514

– 514

108

445

960

P ensionsåtagande
IB pensionsförpliktelser
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension

Övrigt
Utgående pensionsförpliktelser
Årets förändring

17 536

TBAB koncernkonto

Redovisning av pensionsskulden regleras i den kommunala redovisningslagen. Den del av pensionsskulden som uppkommit före 1998 ska redovisas
som ansvarsförbindelse. Kommunens ansvarförbindelse för pensionsförpliktelser till personalen uppgår till 231 772 tkr inklusive löneskatt för
2010. Samtliga åtaganden för pensioner är återlånade av kommunen.
Ingen extern placering är gjord.

IB särskild avtalspension

Förutbetalda kostnader

Övrigt

1 5 			

A vsättningar

Hyror och arrenden
Västtrafik AB

N ot

K assa och bank			

1 053

3 188

–

312 480

296 043

279 775

			
Rörelsekapital

– 45 859

– 34 989

– 42 256

Anläggningskapital

358 338

331 032

322 031

Totalt

312 480

296 043

279 775

– 20 –

Utgående särskild avtalspension
TOTAL PENSIONSAVSÄTTNING

22 637

23 087

23 417

Ansvarsförbindelse

231 772

244 474

237 774

ÅTERLÅNADE MEDEL

254 409

267 561

261 191

93,0%

92,0%

91,6%

16 165

14 031

Aktualiseringsgrad

Ö vriga avsättningar			
Återställande av avfallsdeponi

16 168

Summa avsättningar
i balansräkning
38 805
39 253
37 448
			
Återställande av avfallsdeponin på Tyft beräknas kosta 16 979 tkr.
Nuvärdet på planerade framtida betalningar beräknas per 31 december
2010 till 16 168 tkr. Räntan som använts är kommunens genomsnittsränta 3,37 procent. Återställandet har påbörjats 2010 och beräknas
vara avslutat 2012.

N ot

1 6 			

N ot

L ångfristiga skulder			
Koncernen
SEB
Nordea
Kommuninvest

1 7 			

N ot

K ortfristiga skulder			

2010

2009

2008

40 000

10 000

10 000

–

–

110 000

Koncernen

2010

2009

2008

Preliminär skatt, dec

6 286

6 962

6 183

Arbetsgivaravgift, dec

7 515

7 151

7 292

280 000

290 000

200 000

Semesterlöneskuld

28 023

26 196

24 804

Sparbanken Tanum

55 000

55 000

50 000

Leverantörsskulder

27 888

23 813

27 052

Övrigt

30 589

26 855

15 443

Upplupna kostnader

17 964

13 270

16 494

405 588

381 854

385 443

Förutbetald skatteintäkt

14 566

17 440

2 999

Förinbetalda intäkter

18 707

23 139

11 976

16 374

14 843

13 200

2 612

4 053

4 410

139 934

136 866

114 410

Summa

			
De långfristiga lånen förfaller till räntejustering enligt följande:
2011		

220 589

Årets intjänade pensioner
54%

inkl löneskatt

2012			0%

Övrigt

2013–2015			0%

Summa

2016 eller senare		

185 000

46%

			

Summa		

405 588

100%

			
Tanums kommun
SEB
Nordea

Tanums kommun
Preliminär skatt, dec

2010

2009

2008

6 242

6 008

6 150

2010

2009

2008

7 466

7 113

7 256

10 000

10 000

10 000

Semesterlöneskuld

28 023

26 196

24 804

Leverantörsskulder

23 182

21 132

24 226

Upplupna kostnader

13 545

9 229

11 642

Arbetsgivaravgift, dec

–

–

45 000

145 000

145 000

120 000

Sparbanken Tanum

45 000

45 000

25 000

Förinbetalda intäkter

16 796

21 046

10 223

Övrigt

30 589

26 855

15 443

Förutbetald skatteintäkt

14 566

17 440

2 999

230 589

226 854

215 443

Kommuninvest

Summa

Årets intjänade pensioner

			

inkl löneskatt

16 374

14 843

13 200

De långfristiga lånen förfaller till räntejustering enligt följande:		

Kommunens skuld till THTAB

–

356

4 343

2011		

Kommunens skuld till TBAB

–

–

1 801

125 589

54%

2012			0%

Övrigt

2013–2015			0%

Summa

2016 eller senare		

105 000

46%

Summa		

230 589

100%

4 499

6 304

6 260

130 692

129 667

112 905

1 8 			

S tällda panter
och ansvarsförbindelser
Förvaltade stiftelsers och deponerade medels kapital uppgick till 1 776
tkr. Kommunens förlustansvar för egna hem var den 31 december 2010
810 tkr vilket är 40 procent av den totala låneskulden 2 025 tkr.
Kommunens borgensåtagande till Tanums Bostäder AB var 175 000 tkr.
Enligt beslut i kommunfullmäktige uppgår Tanums Bostäder AB:s möjligheter att uppta lån med borgen från Tanums kommun till 250 000 tkr.
		
Tanums kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per 31 december 2010 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tanums kommuns
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per
31 december 2010 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 183 455 180 724 kronor och totala tillgångar till
178 833 146 269 kronor. Kommunens andel av de totala förplikelserna uppgick till 364 148 392 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 354 923 566 kronor.

Förlustansvar för egna hem

2010

2009

2008

810

971

1 188

175 000

155 000

170 000

35

42

49

Borgensåtagande Tanums
Bostäder AB
Borgensförbindelser
föreningar/enskilda

			

– 21 –

I n v e steri ngsredovisn ing
Belopp i tkr

2010

TOTALT

BUDGET TOTALT

Bodalsverket Etapp 1
Digitalisering ledningsnät
Heestrands avloppsreningsverk
Kville Sandliden
Ledning Rabbalshede kraft och skola
Omläggning VA-ledningar
Pumpstationer
Reinvestering reningsverk
VA Hökebacken Norra Ejgde
Övriga pågående VA-investeringar
VA-anläggningar
Gång- och cykelbanor
Reinvestering vägbeläggningar
Stabiliseringsåtgärder
Utbyte belysningsarmaturer
Övriga pågående investeringar
Gator och parker
Bibliotek Backa skola
Övriga pågående investeringar
Skolfastigheter
Ombyggnad Fjällbacka service
Pågående
Omsorgsfastigheter
Förbättringsåtgärder
Handikappåtgärder
Komplettering komfortkyla kommunhus
Kulturbyggnader
Övriga pågående investeringar
Övriga fastigheter
Badplatser
Lekplatser
Övriga pågående investeringar
Övriga investeringar
Exploateringsverksamhet
Hamnar
Inventarier

PROJEKT

13 920
430
144
1 616
36
2 420
466
959
10 238
7 396
37 625
311
725
2 368
1 011
613
5 028
2 877
1 299
4 176
306
–
306
1 719
303
202
1 151
765
4 140
510
100
1 021
1 632
5 486
2 286
1 247

21 819
430
27 828
5 040
1 890
2 420
466
959
19 981
10 329
91 161
311
725
1 342
1 011
1 782
5 171
2 943
4 347
7 290
5 062
1
5 062
1 761
303
742
1 151
1 675
5 632
510
1 220
1 098
2 828
9 779
2 357
2 405

75 000
382
28 100
7 817
2 000
3 072
1 002
1 648
20 600
15 540
155 161
5 057
683
8 040
978
8 762
23 519
2 700
5 400
8 100
5 250
2 500
7 750
5 979
732
750
732
1 299
9 494
584
2 389
650
3 624
23 388
8 100
3 575

Totalt

61 926

131 686

242 710

Investeringsbidrag

– 20

Nettoinvestering

61 906

Försäljning anläggningstillgångar

– 2 548

Netto inkl försäljning anl.tillg.

59 358

– 22 –

Ett resultatmål på en procent av skatter och bidrag innebär
att investeringsutrymmet uppgår till cirka 44 mkr, utan ökad
upplåning. Årets nettoinvesteringar uppgår till 61,9 mkr.
Nettoinvesteringarna år 2009 uppgick till 59,3 mkr samt 67,1
mkr under 2008. Totalt innebär det nettoinvesteringar på
188,3 mkr för perioden 2008–2010. Det innebär ett snitt på
cirka 63 mkr per år under perioden.
Bruttoinvesteringarna år 2010 uppgick till 61,9 mkr. Av
den totala investeringsvolymen svarade investeringar i VAområdet för 37,6 mkr, fastigheter 8,6 mkr och gator och par
ker 5,0 mkr. Investeringar i inventarier uppgick till 1,2 mkr.
Investeringar i exploateringsverksamhet har gjorts med 5,5
mkr. Under året har anläggningstillgångar sålts till ett värde
av 2,5 mkr.
Beslutade men ej genomförda investeringar uppgår i bok
slut 2010 till cirka 110 mkr.
Större investeringsprojekt inom respektive område under
2010 har varit:
I nventarier

Under 2010 har anskaffning av inventarier gjorts med 1,2 mkr,
varav slutfinansiering av effektivisering i serverutrustning ut
gjorde 0,5 mkr.
V atten och avloppsanläggningar
• Bodalsverket, etapp 1

Nytt avloppsreningsverk ska i etapper ersätta Grebbestads,
Fjällbackas och så småningom Tanumshedes avloppsrenings
verk. Under sommaren vann detaljplan och miljötillstånd
laga kraft. Totalentreprenad för anläggande av ledningsdrag
ning handlades upp och har pågått under året. Delad entre
prenad för anläggande av nytt reningsverk handlades upp
och påbörjades under hösten. Projektet fortskrider och enligt
planerna kommer avloppsvatten från Grebbestad att överfö
ras till det nya verket under 2011/2012. Total utgift för för
sta etappen uppgår till 105 mkr, varav 13,9 mkr har investe
rats under 2010.

• VA Hökebacken, Norra Ejgde

E x ploatering

I Hamburgsund har det kommunala verksamhetsområdet ut
vidgats på Norra Ejgde, där fastigheter som tidigare haft en
skilt avlopp anslutits till kommunalt VA. Under 2010 inves
terades 10,2 mkr.

Investering i exploateringsverksamhet har uppgått till 5,5
mkr varav arbete med detaljplaner utgjorde 2,3 mkr och
markköp 2,7 mkr.

80

I nvesteringsvolym

• Omläggning VA-ledningar

Under 2000-talet fram till 2007 har investeringsnivån legat
på relativt låga nivåer, med i snitt 28 mkr per år. De tre se
naste åren har dock investeringsvolymen åter vänt uppåt. De
senaste 15 åren har det totalt investerats cirka 765 mkr.
Investeringarna har inte helt kunnat finansieras med medel
från den löpande verksamheten. Låneskulden har under sam
ma period ökat med cirka 100 mkr.
Under perioden 2005-2010 har investeringar gjorts med
121,2 mkr i VA-anläggningar, 29,7 mkr i skolfastigheter och
9,8 mkr i omsorgsfastigheter. Investeringar i exploateringsverksamhet har gjorts med 37,5 mkr medan inventarier in
köpts för 22,5 mkr. Större enskilda VA-investeringar under
perioden har varit avloppssanering Heestrand med 19,5 mkr
(total utgift för projektet 27,8 mkr). Bland större projekt i
gruppen skolfastigheter märks nybyggnation av förskola i
Grebbestad, 10,5 mkr. Investeringar i omsorgsfastigheter har
bland annat omfattat ombyggnad av Fjällbacka service, 5,1
mkr samt ombyggnad av Kalkåsliden, 3,6 mkr. Bland investe
ringar i övriga fastigheter utgör bergvärmeanläggning i
Fjällbacka den enskilt största investeringen, 4,5 mkr.
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Det kommunala VA-nätet är i ständigt behov av reinveste
ringar. Detta krävs för att säkerhetsställa distributionen av
dricksvatten och minska mängden ovidkommande vatten i
spillvattennätet. På grund av ökade krav från myndigheter
läggs mer resurser på hantering av dagvatten. Under 2010 har
2,4 mkr investerats i omläggning och renovering av befintligt
ledningsnät.
Fastigheter
• Bibliotek Backa skola

Under 2010 har 2,9 mkr investerats i ny biblioteksfilial i
Backa skola. Projektet innefattar även mindre ombyggnation
av befintliga skolsalar.
• Förbättringsåtgärder fastigheter och kulturbyggnader

Projektet innefattar förbättringsåtgärder i de kommunala
fastigheterna, som inte ryms inom det löpande underhållet
och avsevärt förlänger fastigheternas livslängd. Under 2010 har
totalt 2,9 mkr investerats varav 0,8 mkr har investerats i nytt
scentak på Scen på Bônn och 0,5 mkr på Rabbalshede förskola
samt 0,3 mkr på Hedegårdens servicehus.
G ator och parker
• Utbyte av belysningsarmaturer

Under 2010 har 1,0 mkr investerats i energisnåla belysnings
armaturer med styrsystem i Fjällbackaområdet.

Nettoinvesteringar 2010 – 2005, mkr

70

50
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2009

2008

2007
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Nettoinvesteringar 2010–2005
Inventarier
VA-investeringar

2005

Belopp i tkr

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Totalt

Snitt

1 247

5 119

5 580

2 108

4 286

4 162

22 502

3 750
20 204

37 625

27 828

27 205

11 475

10 624

6 467

121 225

Exploatering

5 486

11 866

1 940

8 102

4 653

5 491

37 538

6 256

Skolfastigheter

4 176

-69

19 342

1 846

2 820

1 554

29 670

4 945

306

5 311

600

615

516

2 442

9 789

1 632

• Stabiliseringsåtgärder

Övriga fastigheter

Omsorgsfastigheter

4 120

5 381

3 704

7 556

2 806

2 132

25 718

4 286

Under 2010 har 2,3 mkr investerats i olika former av stabili
seringsåtgärder, varav 1,3 mkr på Södra Hamngatan i
Fjällbacka.

Hamnar
Övrigt

2 286
6 660

71
3 781

0
8 683

46
824

632
8 092

862
3 848

3 897
31 888

649
5 315

61 906

59 288

67 054

32 572

34 429

26 958

282 226

47 038

– 23 –

B oen d e
Bostadsmarknaden i Tanum har de senaste åren karaktäriserats av hög efterfrågan och stigande fastighetspriser. Byggandet av nya bostäder har legat på en låg
nivå även om en viss ökning skett de senaste åren. För
närvarande planeras för ett stort antal nya bostäder,
främst i kommunens kustsamhällen.
M ålsättning

Tanum ska vara en kommun där det finns attraktiva boende
miljöer med hög kvalitet som lockar människor och företag.
Möjligheter till boende i attraktiva lägen är ett konkurrens
medel för att öka inflyttningen till kommunen och för att
de som redan bor i kommunen stannar kvar.
Genom myndighetsutövning och rådgivning ska kom
munen verka för en god byggnadskultur, en god estetiskt
tilltalande samhälls- och landskapsmiljö samt ett energisnålt
och kretsloppsanpassat byggande.
M åluppfyllelse

Medborgarna bedömer Tanums kommun som en bra plats
att bo och leva i. I den medborgarenkät som genomfördes
under 2009 gav tanumsborna ett högt betyg på boendemiljö
erna i Tanum. Betygen är bättre än genomsnittet för kom
munkollektivet.
Den omfattande översiktliga planering som genomförts
under senare år innebär en god planberedskap på översiktlig
nivå. Den befarade nedgången av antalet bygglovsärenden i
lågkonjunkturens spår uteblev. Antalet ärenden har varit fler
än 2009. Detta har medfört att den planerade satsningen på
tillsyn enligt plan- och bygglagen inte har kunnat genomför
as. Bygglovshanteringen får i medborgarenkäten låga betyg.

Konstnär : Baengt Dimming

E k o n o m i s k a n a ly s

Kommunens helägda bostadsföretag, Tanums Bostäder AB,
bygger 28 lägenheter i Grebbestad och åtta lägenheter i
Östad. Projekten är totalt budgeterade till cirka 75 mkr.
Under 2010 har 33,1 mkr investerats i projekten.
Kommunens kostnader för den fysiska planeringen i
form av detaljplaner, översiktsplanering etcetera har under
2010 uppgått till cirka 4,5 mkr. Intäkterna för verksamheten
är cirka 0,4 mkr lägre än budgeterat.
En hög ärendeinströmning i kombination med en del
större bygglov har inneburit högre intäkter än budgeterat för
bygglovsverksamheten. Totalt är intäkterna för bygglovsverksamheten 4,3 mkr vilket är 0,5 mkr högre än under 2009.
Verksamhet

Omfattning och behov av kommunens fysiska planering är
fortsatt stort. Intresset från enskilda intressenter att exploatera för ny bostadsbebyggelse i kustzonen är oförändrat stort.
En utveckling som skapar goda förutsättningar både för
verksamheter, turism och attraktivt boende kan endast uppnås genom en långsiktig och genomtänkt fysisk planering.
Den fysiska planeringen bedrivs inom ramen för olika planeringsprojekt. Under året har arbetats med en plan på översiktsplanenivå ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS)”.
Till kategorin översiktliga planeringsinsatser hör också arbetet med planskisser, som utgör en fördjupning av översiktsplanen inom ett begränsat område. Under året har arbete med en planskiss för Fjällbacka hamnområde pågått. Detta
arbete bedöms kunna slutföras under 2011.
På den mera detaljerade nivån har arbete under året skett
med ett stort antal detaljplaner, varav fem har avslutats genom beslut om antagande:
•
•
•
•
•

Del av Kämpersvik, Kämperöd 1:3 m fl
Grebbestad 2:406 m fl
Oppen 3:4 m fl
Tanums-Rörvik 1:111, Grebbestad camping
Tanumshede Bygdegårdsplan, del av Tanumshede 3:11.

Sammanlagt har 1 328 bygglovsärenden slutförts under året,
vilket är nytt rekord och en ökning med 433 ärenden jämfört med 2009. Ökningen har dock främst avsett ny- och ombyggnationer och inte legat inom kategorin nya bostadshus.
För nya bostadshus har bygglov lämnats för 55 enbostadshus
och för 46 fritidshus, vilket är en nedgång jämfört med
2009. Bygglov har också lämnats för sex flerbostadshus omfattande 39 lägenheter. Bygglov har även lämnats för en större affärsbyggnad om 14 000 kvadratmeter.
2010

2009

2008

Bygglov enbostadshus

55

70

46

Bygglov fritidshus

46

39

46

Bygglov lägenheter

39

*

*

* värde saknas

Antalet inkomna bygglovsärenden har uppgått till 1 275 och
antalet avslutade ärenden till 1 328. Ärendebalansen, det vill
säga antalet oavslutade ärenden, har minskat med 129 och
uppgår vid årets slut till 680.
Den höga belastningen på bygglovshantering har medfört
att tillräckliga resurser inte kunnat läggas på tillsyn då handläggning av bygglovsärenden prioriterats.
De höga markvärdena i kustzonen i kombination med en
stor andel resursstarka fastighetsägare innebär att en relativt
stor andel av nämndens beslut om bygglov och förhandsbesked överklagas.

1 328
slutförda bygglovsärenden

5

A n ta l a n ta g n a d e ta l j p l a n e r

Framtid

För närvarande planeras för ett stort antal nya bostäder,
främst i kommunens kustsamhällen. Totalt kommer pågående detaljplaner att skapa möjlighet för byggnation av cirka
500 nya bostäder. En fortsatt hög inströmning av nya planarbeten kommer med all sannolikhet innebära ett högt tryck
på planarbetet även under 2011.
En ökad tillsyn inom bygglov är nödvändig inför 2011.
Det kommer också att göras en benchmarking inom bygglov.
Handläggningstider och ärendebalansen behöver också minskas.
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Nyproducerade bostäder
möjliga genom pågående d
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Näri n g s l iv
Tanums kommun har länets mest företagsamma
befolkning. Mer än 18 procent av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar för ett företag. Tanum tillhör
de kommuner som både har flest företag i relation till
invånarantalet och där det startas flest nya företag.
Kommunens näringsliv utgörs av knappt 2 000 företag.
Jord- och skogsbruk samt fiske har alltid haft stor betydelse
för Tanums kommun även om dessa basnäringars betydelse
minskat de senaste årtiondena. Två av de större företagen i
Tanum har avvecklat sin verksamhet i Tanum de senaste
åren samtidigt som flera av företagen inom tillverkningsin
dustrin minskat antalet anställda. Besöksnäring och handel
har genom tillväxt på senare år blivit den alltmer domineran
de näringen.
M ålsättning

Tanums kommun ska tillsammans med näringslivet arbeta
med att förbättra näringslivsklimatet och skapa förutsätt
ningar för fler arbetstillfällen.
M åluppfyllelse

Konstnär : Peter Engberg

Under året har Tanums Tillväxtråd bildats vars syfte är att
fungera som en gemensam plattform för kommunen och nä
ringslivet för att tillsammans skapa tillväxt och utveckling i
hela kommunen.
I Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat för
bättrade Tanums kommun sin ranking i förhållande till före
gående år, från 195:e till 175:e plats. Under 2010 registrerades
105 nya företag eller 8,5 företag per 1 000 invånare, vilket pla
cerar kommunen på plats 16 av Sveriges 290 kommuner när
det gäller nyföretagande. Hösten 2010 blev kommunen nomi
nerad till utmärkelsen ”Årets nyföretagarkommun”. 2010 var
ett mycket bra år för företagsamheten i Västra Götaland.
Under året ökade antalet företagsamma personer med cirka
3 500, det vill säga en ökning med 2,7 procent. Undersökningen av företagsamheten i Västra Götaland visar att Tanums
kommun har länets mest företagsamma befolkning. Mer än
18 procent av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar för
ett företag. Antalet företagsamma kvinnor har ökat snabbast i
Tanum. Ökningstakten var mer än 10 procent under året.

V erksamhet

Kommunen har träffat avtal med exploatör om försäljning
och exploatering av 70 000 kvadratmeter mark på Tanums
Näringspark i Tanumshede. På området ska byggas 40 000
kvadratmeter affärslokaler och parkeringsplatser. En ny de
taljplan har tagits fram, söder om Grebbestad. Planen medger
byggnation av lokaler för handel. Affärslokalerna ska stå fär
diga under 2012.
Under året har tematräffar och allmänna företagsträffar
med cirka 75 deltagare genomförts. Den årligen återkomman
de sommarträffen genomfördes under juli månad. Träffen är
en mötesplats mellan kommunen, kommunens näringsliv
och delårsboende företagare. Vid träffen presenterades resul
tatet av genomförd enkät till delårsboende.
Vid två tillfällen i mars och i oktober har politiker och
förvaltningschefer besökt företag. Totalt har cirka 60 företag
fått besök.
Utbyggnaden av E6:an genom Bohuslän fortsätter. År
2014 beräknas motorvägen mellan Oslo och Köpenhamn vara

Antal nyregistrerade företag i Tanums kommun,
2010–2005
120

klar. En utbyggd motorväg ökar attraktiviteten för etablering
och start av nya företag i Tanum.
Rese- och turistindustrin i Tanum omsätter mer än 500
miljoner kronor och ger arbete åt ungefär 450 personer (års
sysselsatta). Antalet gästnätter i hotell, stugor, vandrarhem
och camping var cirka 350 000 och antalet gästnätter i fri
tidsbåt uppgick till 90 000. Detta gör besöksnäringen till en
av Tanums viktigaste näringsgrenar.
Kommunen har tecknat avtal med Tanum Turist om att
Tanums Turist ska ansvara för den operativa turismverksam
heten från och med 2011. Samtidigt förstärker kommunen
sin näringslivsfunktion för att stärka servicen till i första
hand besöksnäringen och handeln.
En förhållandevis stor andel av Tanums kommuns verk
samheter sköts på entreprenad jämfört med andra kommu
ner. Upphandlingar genomförs regelbundet av kommunen.
Under 2010 har bland annat upphandling av fastighetssköt
sel och lokalvård skett för både kommunen och Tanums
Bostäder AB.
Upphandling har också skett av skötsel och drift av en
kommunägd campingplats.
Världsarvskommunerna Tanum och Capo di Ponte har
sedan flera år ett kontinuerligt utbyte med varandra.
Världsarvet med sina hällristningar är ett av kommunens
största besöksmål.

105

N y r e g i s t r e r ad e f ö r e ta g
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F ramtid
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Kommunen har antagit ett näringslivsprogram. Det långsikti
ga målet med programmet är att främja den lokala och regio
nala tillväxten genom ett gott näringslivsklimat i Tanums
kommun. Besöksnäringen blir en allt viktigare del av närings
livet i Tanum. Idag koncentreras turismen till sommarmåna
derna. Det finns en stor potential att utveckla besöksnäring
en till en åretruntverksamhet. Kommunstyrelsen tar varje år
ett handlingsprogram som syftar till att främja utvecklingen
av befintliga företag, stödja etableringen och start av nya
företag, förbättra företagens konkurrenskraft, samordna ar
betsmarknadsåtgärder och utbildningsmöjligheter samt ut
veckla företagandet på landsbygden.
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U tbi ld n i n g
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utbildning
genom förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och musikskola.
MÅLSÄTTNING

Verksamheten ska, i en miljö som präglas av trygghet, trivsel
och respekt för allas lika värde, erbjuda utbildning som ger
varje elev möjlighet att utifrån sina förutsättningar ta ansvar
för sitt lärande och nå kunskapsmålen samt bli behörig för
nästa nivå.
M åluppfyllelse

Nämnden bedömer att verksamheten i huvudsak når de mål
och kravnivåer som anges i verksamhetsmål och kvalitetsga
rantier.
E K O N O M I S K A N A LY S

Konstnär : Bosse Anås

Kostnaderna för utbildning minskar för andra året i rad.
Nettokostnaden minskar med 2 937 tkr vilket motsvarar 1,7 pro
cent mellan åren. Intäkterna ökar med 769 tkr vilket motsvarar
5,9 procent.
De största kostnadsminskningarna sker inom särskolan
och inom gymnasieskolan med cirka 1 000 tkr för vardera
verksamhet och orsakas delvis av minskat elevantal.
Intäkterna ökar med 769 tkr främst genom försäljning av ut
bildningsplatser inom verksamheten svenska för invandrare.
Kostnaden för köp av gymnasieplatser ökar med 2,8 pro
cent mellan åren 2009 och 2010. Den låga kostnadsökningen
förklaras bland annat av det avtal kommunen har med
Fyrbodals gymnasieskola samt genom elevernas val av gym
nasieprogram. Kostnaden för inackorderingsbidrag minskar
mellan åren med hela elva procent.
Nettokostnaden per grundskoleelev ökar från 84 590 till
85 879 kronor. Den låga kostnadsökningen med endast 1,5
procent förklaras genom att skolskjutskostnaden inte ökar
mellan åren samtidigt som verksamheten redovisar lägre
kostnader för inköp av pedagogiskt material, elevassistenter,
talpedagog och fortbildning jämfört med 2009.
Den egna gymnasieskolan redovisar fortsatt ett lägre pris
per elev, jämfört med köpta platser utanför kommunen, vil
ket var en av förutsättningarna för etablerandet av Tanums
gymnasieskola. Totalt motsvarar detta en besparing på

360 tkr jämfört med om dessa utbildningsplatser hade köpts
utanför kommunen.
V erksamhet
G rundskola

Antalet elever i grundskolan fortsätter att minska och upp
går till 1 164 under 2010 jämfört med 1 190 under 2009. För
att möta den fortsatta elevantalsminskningen har antalet pe
dagogiska tjänster minskats med tre.
Förskoleklass (F) är en avgiftsfri verksamhetsform för
sexåringar. Barnen går antingen i en åldershomogen grupp
med endast sexåringar i förskoleklass eller tillsammans med
sex- och sjuåringar, ibland även åttaåringar.
Grundskola är en obligatorisk utbildningsform från år ett
till och med år nio. Tanums kommun har sin grundskole
verksamhet förlagd till åtta kommunala skolenheter.
Dessutom finns en fristående skola på Resö. Två av dessa
skolor är F–9 skolor, en i norra kommundelen och en i södra.
Övriga skolor har elever i år F–6. Nämndens ambition är att
det ska finnas en skola på varje större ort eftersom kommu
nen, som är stor till ytan, är uppdelad i många samhällen
med omgivande landsbygd. I Tanum anordnas kommunal
simskola på två orter under sommaren.
2009 blev Tanums skolor bäst i Sverige med en gymnasie
behörighet på 98,8 procent. Motsvarande siffra 2010 är 90,6
procent.

Det är den pedagogiska professionens uppgift att under led
ning av rektor vid varje tillfälle hitta rätt organisation, form
och innehåll för att på bästa sätt möta varje elevs behov.
Detta innebär att man fokuserar på vad man kan göra med
de resurser man har snarare än att fundera över vad man
kunde ha gjort med resurser man inte har. I viss mån saknar
dock skolan både den organisation och det tänkande som
krävs för detta. Därför har Tanum, tillsammans med andra
kommuner i regionen, inlett en stor kompetensutvecklingsin
sats av samtliga pedagoger från förskola till och med gymna
sieskola. Innehållet i utbildningen syftar till att ge kunskaper
om hur man skapar en utvecklingsorganisation på varje skola
och hur man fördjupar det gemensamma lärandet om vad
som behöver förändras mot bakgrund av de resultat man
nått och de erfarenheter man gjort. Denna kompetensutveck
ling syftar ytterst till att återge pedagogerna makten över sin
egen profession. Det ska i sammanhanget understrykas att
det finns skolor i kommunen som utgör tydliga undantag
från den sjunkande måluppfyllelsen.

Elevtal 2013–2008 gr undskolan
1 400

2010

2009

2008

2007

2006

91

99

90

92

90

A n d e l b e h ö r i g a t i l l g y m n a s i e t, p r o c e n t

85,9

K o s t n ad p e r g r u n d s k o l e e l e v, t k r

100,2
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1 320

Behörighet till g ymnasieskolan
Andel i procent

Kompetensutveckling

90,6

1 240

Likaså sjunker andelen elever i årskurs nio som nått målen i
alla ämnen till 71,1 procent vilket är lägre än rikssnittet.
Elevenkäterna visar dock något högre värden för trygghet
och trivsel än föregående år, vilket är glädjande och viktigt.
Tanums högstadieelever upplever mindre arbetsro på lektio
nerna, mindre inflytande över undervisningen och större osä
kerhet om vad som krävs för att nå målen än genomsnittet
för de åtta jämförelsekommunerna.

1 160

1 080

2013

2012

2011
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170,8

N e t t o k o s t n ad u t b i l d n i n g , m k r

Studieresultaten för eleverna vid Tanums gymnasieskola
är medelgoda i svenska, något svagare i engelska och, liksom
2009 svaga i matematik.
Andelen elever som fullföljde sin gymnasieutbildning
inom fyra år uppgår till 75 procent vilket ligger i nivå med
riksgenomsnittet.

Gymnasieskola

Totalt får cirka 540 tanumselever sin utbildning inom gymnasieskolan. De flesta av dessa har sin skolgång förlagd till
Uddevalla, Strömstad eller Tanumshede. Liksom tidigare
söker en majoritet av eleverna till Uddevalla.

Andel som fullföljer utbildning inom fyra år

Elevtal 2013–2008 g ymnasiet
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Andel i procent
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Vuxenutbildning
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Tanums gymnasieskola i Tanumshede tar in sammanlagt
drygt 40 elever per läsår på de studieförberedande samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammen och på de yrkesförberedande programmen inom bygg, hantverk frisör, fordon, hotell och restaurang, individuella programmet, barn- och fritid,
omvårdnad samt individuella programmet. Sammanlagt får
cirka 149 elever sin gymnasieutbildning i Tanumshede.

Det sammanlagda elevantalet vid Tanums gymnasieskola
når budgeterad nivå. Andelen elever som inför höstterminen
2010 söker till Tanums gymnasieskola minskade dock väsentligt i förhållande till närmast föregående år. Detta understryker vikten av stabilitet och hög kvalitet i verksamheten, då
den allra bästa marknadsföringen är nöjda elever. Den stora
utmaningen de kommande åren blir att vända den negativa
utvecklingen och att öka antalet förstahandssökande i minskande elevkullar.
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Vuxenutbildningen erbjuder cirka 150 helårsplatser på gymnasienivå varav hälften är statligt finansierade. Utbudet är
varierat och erbjuder vuxna att läsa enstaka kurser på heleller deltid och yrkesprogram. På grundskolenivå erbjuds
kärnämnen, datorkunskap och svenska för invandrare.
Vuxenutbildningen samverkar med Strömstads kommun
beträffande utbud och studerande.
Högskola på distans ger studerande möjlighet att läsa enstaka kurser på hemmaplan. Undervisningen sker mestadels
via Internet.
För att möta den ökande arbetslösheten har staten ökat
bidragen till framförallt yrkesutbildning. Lärcentrum har
sedan länge ett framgångsrikt koncept med arbetsplatsför
lagda yrkesutbildningar och har därför relativt lätt kunnat
utöka volymen på dessa.
Inom svenska för invandrare sker ett samarbete med
Strömstad som skickar sina deltagare till vuxenutbildningen
i Tanum. Detta möjliggör fler grupper som bättre svarar mot
varje individs språkliga nivå till en lägre kostnad än om varje
kommun hade byggt upp sin egen organisation.

I samarbete med Grebbestads Folkhögskola erbjöds under
sommaren en hantverkskurs. Totalt deltog femton elever un
der två heldagar och fick möjligheten att jobba med fyra oli
ka grenar som bestod av trä, bild, textil och keramik.
Feriepraktik i form av konsertverksamhet är en annan ny
verksamhet som framgångsrikt drevs tillsammans med ar
betsmarknadsenheten, AME.

Heltidsstuderande vuxenutbildning i Tanum,
2010–2005
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M usikskola

Undervisningen i musikskolan är delvis integrerad med den
ordinarie undervisningen i grundskolan. Från år tre, eller i
mån av plats även tidigare, erbjuds avgiftsbelagd undervis
ning, individuellt eller i grupp. På musikskolan deltar drygt
270 elever genom olika aktiviteter. Inom musikskolan er
bjuds även undervisning i konst i samarbete med
Gerlesborgsskolan.

Om det ökande barnafödandet och den relativt omfattande
inflyttningen fortsätter, kommer nämnden att behöva ta
ställning till större lokalförändringar.
I Grebbestad behövs fler förskoleplatser. Dessutom bör
redan nu utredas om en ny skola behöver byggas de närmas
te åren för att möta samhällets expansion.
Problemet är det motsatta i framför allt Bullaren och
Rabbalshede där barnantalet nu minskar kraftigt. I Lur är
elevantalet sedan länge mycket litet. Hamburgsundskolans
högstadium är ett annat exempel på verksamhet som i det
närmaste halverats. Det innebär stora problem att organisera
verksamheten på ett flexibelt och adekvat sätt när antalet
pedagoger blir så litet att resurser inte kan avdelas för situa
tioner som kräver särskilda insatser.

Kreativitet
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B arn om s org
Barnomsorgen ska ge omsorg och pedagogisk verksamhet inom förskolan för barn i åldrarna ett till fem
år, i familjedaghem för åldrarna ett till tolv år och i
fritidshem för åldrarna sex till tio år.
Tanums kommun erbjuder barnomsorg inom kommunens
tolv förskolor, tio fritidshem, familjedaghem och fyra
kooperativa förskolor. Totalt erbjuds 956 barnomsorgs
platser inom kommunen. Detta motsvarar en barnomsorgs
täckning på 81 procent.
målsättning

Verksamheten ska i en miljö som präglas av trygghet, trivsel
och respekt för allas lika värde ge omsorg och lägga en god
grund för barns lärande och sociala utveckling. Barnomsorg
ska erbjudas i olika former och närhet till hemmet ska alltid
eftersträvas.
M åluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämnden erbjuder olika barnomsorgs
former såsom familjedaghem, förskola och fritidshem.
Därutöver erbjuds plats på fyra kooperativa förskolor inom
kommunen. Samtliga skolområden erbjuder barnomsorg.
Dock erbjuds inte alltid föräldrarnas förstahandsval, oftast
förskola, utan som ett alternativ placering i familjedaghem.
I den årliga föräldraenkäten får kommunen fortsatt höga
poäng på påståendet ”Jag är som helhet nöjd med förskolan”,
5,1 på en sexgradig skala.
E K O N O M I S K A N A LY S

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 3 898 tkr jäm
fört med 2009. Antalet barn ökar med 44 mellan åren 2010
och 2009. Kostnaden per förskolebarn ökar med 3 669 kro
nor. Det ökade barnantalet i kombinationen av ökad genom
snittlig placeringstid har lett till en ökning av den pedagogis
ka personalen inom förskolan.
Kostnaden för fritidshemsverksamheten minskar med
1 513 kronor per barn. Det ökade barnantalet i fritidshem
men har inte med automatik föranlett ökad bemanning.
Konstnär : Catharina Göransson

100

V erksamhet

Antalet barn ökar med 44 mellan åren 2010 och 2009, från
912 till 956 barn. Förskoleverksamheten ökar med tolv barn
medan familjedaghemsverksamheten har minskat med två
barn. Fritidshemmen ökar med 33 barn.

B a r n o m s o r g s p l at s e r b j u d e n i n o m
t r e m å n ad e r , p r o c e n t

Volym barnomsorg
2010

2009

2008

2007

Förskolan

357

345

331

301

Skolbarnomsorg

383

350

344

324

Familjedaghem

128

130

149

162

88

87

85

87

956

912

909

874

Kooperativ
Totalt

81

I bokslut för 2009 bedömde nämnden mot bakgrund av till
gänglig statistik att utbyggnaden av förskoleplatser i kommu
nen i stort sett var avslutad. Under 2010 har det dock blivit
tydligt att trenden med större efterfrågan på förskoleplats
istället för familjedaghemsplats fortsätter samtidigt som
barnafödandet de två senaste åren ökat. Därför har kort
siktiga lösningar för ytterligare förskoleplatser tagits fram i
Tanumshede och Grebbestad. I Fjällbacka har förskolan nu
nått m
 aximalt kapacitetsutnyttjande. Långsiktiga lösningar
kommer att beslutas under våren 2011.
Inom den pedagogiska omsorgen, tidigare familjedaghem
met, har efterfrågan minskat något, men inte alls i den om
fattning som förutsågs i budget för 2010.
Trenden med ökad placeringstid och ökat antal barn syns
även i fritidshemmen.

A n d e l e n ba r n i ba r n o m s o r g , p r o c e n t

F ramtid

Antalet födda barn under 2010 var 128, den högsta siffran se
dan 1994. Närmast föregående år har det fötts runt 100 till
110 barn. I budget för 2010 förutsattes en minskande efterfrå
gan på barnomsorg kopplad till den förväntade försämringen
av arbetsmarknadsläget. Av detta blev intet utan tvärtom öka
de efterfrågan. Arbetslöshetssiffrorna hör till de allra bästa i
regionen, vilket påverkar barnomsorgen. En relativt omfattan
de inflyttning påverkar också, liksom den eventuella trenden
av ökat barnafödande.

Barn på Barnkullens förskola

128
F ö dda ba r n
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Ä ld r eom s org
Äldreomsorgen är till för äldre personer och personer
med funktionsnedsättning som bor och vistas i kommunen och som är i behov av hjälp och stöd i sin livssituation. Behovsanpassade insatser ges i form av omsorg,
vård och service. Syftet med insatserna är att frigöra
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Äldreomsorgen tillhandahåller särskilda boendeplatser på sex
olika platser i kommunen. Inom verksamheten ges också
hemtjänstinsatser, serviceinsatser, matdistribution och trygg
hetslarm. Dessutom finns korttidsplatser, hälso- och sjuk
vårdsinsatser, dagverksamhet samt stöd till anhöriga inom
äldreomsorgens ansvar. Hemtjänstinsatser ges i form av per
sonlig omsorg, serviceinsatser ges såsom städ, tvätt och inköp.
Korttidsplatser och dagverksamhet finns både för personer
med demenssjukdom och för personer med somatiska till
stånd. Hälso- och sjukvård ges i form av sjuksköterske-, sjuk
gymnast- och arbetsterapeutinsatser.
M ålsättning

Verksamheten ska präglas av en god och säker omsorg, vård
samt service för att äldre och funktionshindrade ska ges möj
lighet till ett gott liv med trygghet i sin livssituation.
Insatserna ska utformas så att den enskilde stärks i att leva
ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv.
M åluppfyllelse

Konstnär : A n n a R u b e

Uppföljning av kvalitetsgarantierna för särskilt boende och
hemtjänst har skett och i stort sett har målen nåtts. Det som
behöver utvecklas är kontaktmannaskapet.
Öppna jämförelser av kvalitet och effektivitet inom vård
och omsorg om äldre har för fjärde gången presenterats.
Rapporten visar att både hemtjänst och särskilt boende i
Tanums kommun har fått ett mycket gott betyg. Syftet med
jämförelserna är att stimulera kommunerna att i samverkan
utveckla och förbättra vården och omsorgen om äldre.

E konomisk analys

Äldreomsorgen redovisar ett överskott på 798 tkr.
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 147 831 tkr vilket
är en ökning med 2,1 procent. Den låga kostnadsökningen
förklaras främst av sänkta hyror för kommunens äldreboen
de samt lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag.
Intäkterna har ökat med två procent, främst till följd av
att antalet boendeplatser inom särskilt boende har ökat.
Under året har projektmedel använts för exempelvis anhörig
stöd, utveckling av demensverksamheten och rehabilitering.
Som underlag för införandet av lagen om valfrihet
(LOV) har mätningen ”Kostnad per brukare” genomförts.
Denna visade på att kostnaderna för särskilda boenden står i
paritet med jämförbara kommuner.

Antal befintliga platser, särskilt boende 2010–2007

N e t t o k o s t n ad ä l d r e o m s o r g , m k r
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V erksamhet

Äldreomsorgens verksamheter består främst av särskilt boende,
hemtjänst, hälso- och sjukvård samt daglig verksamhet.
Som stöd för styrning och ledning gav Socialstyrelsen vå
ren 2010 ut nationella riktlinjer för vård och omsorg om per
soner med demenssjukdom och stöd till deras närstående.
Arbete har pågått med att ta fram en handlingsplan utifrån
de nationella riktlinjerna och den gäller för år 2011–2012.
Anhörigstödet är till för att ge stöd och trygghet till dem
som vårdar eller stödjer en närstående. Detta stöd, som nu
mera är obligatoriskt, har utvecklats under året.
S ärskilt boende

I kommunen finns 170 särskilda boendeplatser, av dessa är
64 platser avsedda för personer med demenssjukdom.
Nyttjandegraden för de särskilda boendeplatserna är 99 pro
cent, vilket är oförändrat jämfört med 2009. I slutet av 2010
bodde det 173 personer inom äldreomsorgens särskilda boen
den eftersom verksamheten idag erbjuder möjlighet för gifta
par att bo tillsammans. Detta är positivt men ställer samti
digt krav på ökade personalresurser för att tillgodose om
sorgsbehoven.
Omsättningen på de särskilda boendeplatserna i kommunen
har varit 37 procent vilket motsvarar 62 personer. Sjukvårdens

147,8
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allt kortare vårdtider påverkar omsorgsbehovet. På vissa särskil
da boenden har därför personalförstärkningar behövts under
perioder för att kunna tillgodose en god och säker omsorg.
Behovet av platser för demenssjuka har ökat, varför en boende
avdelning på Kalkåsliden i Kville förändrades till boende för de
menssjuka i början av året.
I snitt har 14 personer per månad väntat på att få särskild
boendeplats, jämfört med 15 personer 2009. För 2010 har
kommunen erbjudit boendeplats i alla fall utom i sex ären
den inom de 90 dagar, som är Socialstyrelsens gräns för vites
förelägganden.
Antalet dygn med betalningsansvar till länssjukvården
för utskrivningsklara har under 2010 varit 16 dygn, vilket
kan jämföras med 170 dygn 2009 och 62 dygn 2008.
Vårdplaneringsteamet, bestående av sjuksköterska, arbets
terapeut, sjukgymnast samt biståndsbedömare, har under
året fortsatt sitt arbete. Syftet med vårdplaneringsteamet är
att vid vårdplaneringar se till helheten och planera för ett
gott omhändertagande vid hemgång från sjukhus samt mins
ka kostnaden för utskrivningsklara.

173

p e r s o n e r b o e n d e i n o m s ä r s k i lt b o e n d e

66 487
A n ta l h e m t j ä n s t t i m m a r
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Volymen inom hemtjänsten vad gäller antalet timmar och be
sök ökade under 2009, men har under 2010 minskat igen.
Under 2010 har tre omfattande ärenden avslutats inom hem
tjänsten.

Hemtjänst, beviljade timmar 2010–2007
80 000
75 000

• Kommunfullmäktige beslöt i november 2009 att från och
med 2010 tillämpa lagen om valfrihet (LOV).
Verksamhetsområdet fastställdes att vara hemtjänst.
•	Omsorgsnämnden beslöt i oktober 2009 att avsluta Elite
Hotel som leverantör av mat till hemtjänsten och att från
och med april 2010 genomföra matdistribution i egen regi.
Från att i april 2010 ha varit 38 personer som erhållit mat
distribution är det vid årsskiftet 74 personer.
•	En ny mätning av Kostnad per brukare (KPB) har genom
förts. Resultatet visar att kostnaden per hemtjänsttimme
har sänkts från 451 kr per timme 2008 till 423 kr per
timme 2009.
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Antal hemtjänsttagare 2010–2007
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H emtjänst

Under 2010 genomfördes 162 034 hemtjänstbesök. I jämförel
se med 2009 har antalet besök minskat med 1 461, vilket
motsvarar cirka 0,1 procent. Flödet av hemtjänsttagare (nytill
komna och avslutade ärenden) har under året varit 359 per
soner, vilket är en minskning med 21 personer jämfört med
2009. Antalet biståndsbedömda timmar hemtjänst under
2010 var 62 029. Därtill kommer de delegerade hälso- och
sjukvårdsinsatserna med 4 458 timmar.
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H älso - och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsinsatser (sjuksköterske- och arbetstera
peutinsatser samt delegerad hälso- och sjukvård) utfördes un
der 2010 för i snitt 74 personer per månad.
Under året har två projekt bedrivits inom hemsjukvården
med ekonomiskt stöd från regionen. Det ena projektet har
inneburit att personer som inte är inskrivna i hemsjukvård,
men som har andra insatser, har kunnat kontakta hemsjuk
vården under kvällar, nätter och helger. Syftet har varit att
förebygga sjukhusbesök.
I det andra projektet har en sjuksköterska bedrivit uppsö
kande verksamhet genom att erbjuda ett hembesök till de
personer som fyllde 80 år under året. Vid besöken har infor
mation lämnats om vad kommunen, primärvården och andra
samhällsorgan kan erbjuda för tjänster. Under 2010 erbjöds
51 personer ett hembesök, där även ett hälsosamtal ingår, 38
personer tackade ja till ett hembesök.
Under våren startade ett projekt ”Samverkande sjukvård
Tanum-Strömstad”, ett samarbete mellan medicinsk äldre
vårdsavdelning (MÄVA), primärvården, hemsjukvårdens
nattsjuksköterskor och ambulanssjukvården Tanum/Ström
stad samt sjukvårdsrådgivningen. Syftet med projektet är att

utveckla samverkansformer inom dessa kommuner för att
tillgodose medborgarnas krav på god sjukvård under jourtid.
D ag - och fritidsverksamhet

Korttidsvården omfattar 17 platser för personer med behov
av rehabilitering, avlastning, växelvård och palliativ vård
samt 10 platser för personer med demenssjukdom.
Beläggningsnivån har under året varit 86 procent på båda
avdelningarna. Ett projekt har fortsatt under året där reha
bilitering har getts i det egna hemmet av personal från
korttidsvården. Detta för att underlätta hemgången till det
egna boendet och ge kunskap till hemtjänstpersonal.
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom ger
möjlighet till avlösning och stöd till dem som vårdar sina
närstående och på så sätt ges möjlighet till kvarboende i
hemmet. Syftet är även att bidra till social gemenskap och
meningsfullhet samt att få en struktur på vardagen.
Fritidsverksamhet finns på kommunens alla särskilda
boenden samt på Sjökanten i Hamburgsund. Uppdraget är
att möjliggöra meningsfullhet och gemenskap i tillvaron för
äldre personer. I samband med att omsorgsnämnden under
2009 fick minskad budgetram beslutades att minska denna
verksamhet. Detta har resulterat i att ett stort antal aktivi
teter numera utförs av frivilliga och föreningar.

F ramtid

Nationella riktlinjer avseende biståndsbedömning kommer
att presenteras under 2011. Kommunens riktlinjer för bi
ståndsbedömning kommer därför att ses över under året.
 En arbetsgrupp inom äldreomsorgen har under året arbe
tat med att utreda hur korttidsplatserna används. Detta har
resulterat i att antalet korttidsplatser under 2011 kommer att
minskas.
Införandet av LOV sker under årets början då förfråg
ningsunderlaget läggs ut på valfrihetswebben och driftsstart
sker i april 2011. En organisationsförändring genomförs av
hemtjänsten från och med januari 2011. Ytterligare översyn
av organisationen för biståndsenheten kommer att ske under
våren.
En lagändring äger rum i socialtjänstlagen (SoL) från och
med 2011. Detta innebär att en nationell värdegrund för
äldreomsorgen skrivs in samt att en bestämmelse som tydlig
gör den äldre personens möjlighet till ökat inflytande över
genomförandet av insatserna. Arbete kommer att bedrivas
under året med att tillämpa och förankra denna lagändring i
verksamheterna.

L agen om valfrihet

Kommunfullmäktige beslutade under 2009 att lagen om val
frihet (LOV) ska tillämpas i kommunen. Under 2010 har
arbete pågått med att ta fram en organisation inom förvalt
ningen anpassad för de nya förutsättningarna. I Tanums
kommun införs lagen 1 april 2011. Då ges alla brukare av
hemtjänst möjligheten att välja mellan olika utförare. Kom
munens hemtjänst har fortsatt ansvar för trygghetslarm,
matdistribution samt alla insatser nattetid mellan klockan
23.00–07.00.

Omsorg på Östanvind
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Ha n d ikapp om s org
Handikappomsorgen är till för personer med fysiska,
psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar
med behov av omsorgsinsatser och meningsfull sysselsättning tillhörande personkretsen enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS).
M ålsättning

Verksamheten ska präglas av den enskildes självbestämman
de och bygga på individuella behov. Den enskilde ska kunna
leva ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv.
Särskilt engagemang ägnas åt barns behov.
M åluppfyllelse

Det grundläggande målet i handikappomsorgens kvalitetsga
rantier är att insatserna ska erbjudas/verkställas inom en viss
tid och hur insatsen ska utformas. De av omsorgsnämnden
antagna kvalitetsgarantierna avseende insatserna personlig
assistans, bostad med särskild service, daglig verksamhet och
korttidsvistelse har uppfyllts.
E konomisk analys

Ko n s t n ä r : Va l b o r g We g a K a r l s s o n

Handikappomsorgen redovisar ett överskott med 1 945 tkr.
Verksamheten personlig assistans gör ett överskott med
819 tkr vilket förklaras av en förändring av antalet assistans
ärenden under hösten.
Handikappomsorgen har haft en volymökning under året,
vilket kostnadsökningen på drygt elva procent visar.
Volymökningen har skett främst genom fler platser i grupp
boende, samt fler arbetstagare inom daglig verksamhet.
Ökningen blev mindre än förväntat, men genom att senare
lägga verkställigheten av boendeplatser samt att även volym
ökningarna inom boende och daglig verksamhet blev mindre,
har verksamheten genererat ett överskott. Erbjudande om bo
endeplatser och insatsen korttidsvistelse har avböjts och verk
samheten har inte haft helårseffekt på de insatser som har
verkställts.
Totalt har handikappomsorgens intäkter ökat med drygt
sju procent, 1 078 tkr, till följd av intäktsökning inom per
sonlig assistans.

V erksamhet

Under 2010 fick cirka 80 personer stöd och hjälp från handi
kappomsorgen i form av olika insatser enligt LSS och lagen
om assistansersättning (LASS). Fem ansökningar har avslagits
och ett beslut har överklagats. Detta beslut ändrades inte av
förvaltningsdomstolen.
Insatserna bostad med särskild service och daglig verk
samhet har fortsatt att öka.
Under året har ett nytt gruppboende startat och den dag
liga verksamheten har utökats genom nya arbetsplatser och
uppdrag. De nya lokalerna på Rylandsvägen inrymmer
Hedeskogens boende med fem platser, två korttidsboenden
samt daglig verksamhet. Två brukare med personlig assistans
har tillkommit och två brukare har försvunnit från verksam
heten under året.
Insatser
2010

2009

2008

2007

2006

16

16

13

12

12

Personlig assistans,
timmar, kommunen
som utförare
54 393

51 625

44 200

49 296

57 620

Personlig assistans,
personer

Korttidsboende
stödfamiljer

14

16

16

16

15

Personer i boende
i Tanum

24

23

21

19

17

Arbetstagare
daglig verksamhet

38

34

30

26

24

I samband med volymökningen har en organisationsöversyn
genomförts, som har resulterat i en utökning av ledningsor
ganisationen inom handikappomsorgen.
Utbildningsnivån inom handikappomsorgen är mycket
god, över 80 procent av handikappomsorgens personal har
omvårdnadsutbildning eller likvärdig utbildning. Under
året har verksamheten rekryterat nya medarbetare med
högskolekompetens och redan anställd personal har höjt
sin kompetens genom examen från omvårdnadsprogram
met.
Handikappomsorgen har genomfört vissa prioriterade
utbildningar inom området säkerhet. Dessutom har med
arbetare inom handikappomsorgen deltagit i handledarut
bildning anordnad av gymnasieskolan och praktikplatser
har kunnat erbjudas i verksamheten.

Handikappomsorgen ansvarar även för den förvalt
ningsgemensamma bemanningsenheten som servar de oli
ka omsorgsverksamheterna inom äldreomsorg, handikapp
omsorg och individ- och familjeomsorg med rekrytering
av korttidsvikarier.
Handikappomsorgen har under hösten 2010 deltagit i
SKL:s jämförelseprojekt tillsammans med ytterligare åtta
kommuner i Bohuslän och Dalsland. Rapporten visar att
Tanums kommun har låg nettokostnad per invånare för
LSS-insatser i förhållande till kommunerna i jämförelse
nätverket och kostnadsökningen har varit mycket låg i
förhållande till volymökningarna. Tanums handikappom
sorg fick mycket bra betyg när det gäller bemötande vid
telefonkontakt. Tanum hade 2009 enligt rapporten lång
genomsnittlig utredningstid, 71 dagar, och lång tid för
verkställighet avseende insatsen bostad med särskild
service, 262 dagar. Detta berodde på många olika faktorer
som var specifika för 2009. Verksamheten har därför gjort
en analys av 2010 års resultat. Under 2010 har utrednings
tiden sänkts till 27 dagar och verkställighetstiden för
boende till 32 dagar.
Omsorgsnämnden har tillsammans med övriga nämn
der deltagit i det kommunövergripande arbetet avseende
inventering av tillgängligheten i kommunala lokaler.
Omsorgsnämnden har förbättrat tillgängligheten beträf
fande information genom utveckling av innehållet på
kommunens hemsida.

33,8

N e t t o k o s t n ad h a n d i ka p p o m s o r g , m k r

80

Personer som får stöd och hjälp

F ramtid

Handikappomsorgen står fortsatt inför stora utmaningar de
kommande åren. Volymökningar förväntas inom främst in
satsen daglig verksamhet. Behovet av bostad med särskild
service förväntas under åren 2011–2013 öka med endast en
till två platser per år.
Den aviserade lagförändringen i LSS-lagen träder i kraft
2011 och får mindre konsekvenser beträffande ekonomin,
men innebär att barnperspektivet stärks.
I arbetet med Kostnad per brukare (KPB) och jämförelse
projektet har handikappomsorgen identifierat ett förbätt
ringsområde beträffande verkställigheten av insatsen daglig
verksamhet och ett omfattande utredningsarbete pågår.
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Ö v e r k l a g at ä r e n d e

In d ivi d - och
f ami lj eom s org
Individ- och familjeomsorgen arbetar i huvudsak med
utrednings- och biståndsinsatser riktade till barn,
ungdomar och föräldrar samt till personer med missbruksproblem eller psykiska funktionsnedsättningar.
Individ- och familjeomsorgen handlägger även försörjningsstöd samt familjerättsärenden.
M ålsättning

Individ- och familjeomsorgen stödjer enskilda och familjer
med målet att stärka förmågan att leva ett självständigt liv.
Verksamheten ska inriktas på förebyggande insatser. Sär
skilt engagemang ska ägnas åt behov som rör barn och
unga.
M åluppfyllelse

97 procent av sökanden av ekonomiskt bistånd fick inom två
veckor tid för ett nybesök från att man först kontaktade
individ- och familjeomsorgen. Under förutsättning att allt
underlag kommit in, fick samtliga sökanden av ekonomiskt
bistånd beslut inom en vecka. 75 procent av sökanden av
övrigt bistånd fick inom tre veckor tid för ett besök från att
man först kontaktade individ- och familjeomsorgen. 95 pro
cent av de personer som sökte bistånd och som önskade få
kontakt med en handläggare, fick en sådan kontakt samma
dag.
Verksamheten når i allt väsentligt upp till de krav som
anges i kvalitetsgarantierna.
E konomisk analys

Ko n s t n ä r : Va l b o r g We g a K a r l s s o n

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott på
2 166 tkr. Verksamhetens nettokostnader har minskat med
2,9 procent, 900 tkr, jämfört med 2009. De verksamheter som
står för merparten av kostnadsminskningen är institutionsvård
för ungdomar och vuxna missbrukare samt försörjningsstöd.
Kostnaden för försörjningsstödet har minskat från 5 613 tkr
2009 till 5 177 tkr 2010.

5,2

K o s t n ad f ö r s ö r j n i n g s s t ö d , m k r

Att kostnaderna minskat beror bland annat på en sats
ning på hemmaplansarbete. Ett behandlingsteam har skapats
genom omfördelning av tjänster. Boendestödet har fått ett
utvidgat uppdrag för att kunna ge stödinsatser även åt bland
annat missbrukare och en ökad satsning har skett på miss
bruksmottagningen ”Riksvägen”. En omorganisation av arbets
ledningen för socialsekreterarna för barn/ungdom och miss
bruk har skett, vilket också bidragit till lägre placeringskostnader.
V erksamhet

Efter att nettokostnaden för försörjningsstöd under 2009 låg
på den högsta nivån sedan 2001, har kostnaden minskat un
der 2010. Antalet hushåll som fått försörjningsstöd under
året har ökat något, men samtidigt har den genomsnittliga bi
dragstiden minskat. Kostnaden per hushåll har gått ned jäm
fört med 2009. En anledning till detta är att andra myndig
heter, exempelvis försäkringskassan, betalar ut ersättning till
fler än tidigare. Färre ungdomar har fått försörjningsstöd än
under 2009 beroende på en bättre arbetsmarknad och att
individ- och familjeomsorgen arbetat fokuserat på att hjälpa
ungdomar att bli självförsörjande. Samverkan med arbetsför
medlingen samt med FINSAM har under 2010 utvecklats
ytterligare.
Under 2008 gjordes ett flertal placeringar av barn och
ungdomar, vilket resulterade i höga placeringskostnader un
der 2009. Under 2010 har ett antal placeringar kunnat avslu
tas, vilket har medfört en kostnadsminskning. Antal vård
dygn för barn/ungdomar på institution har under 2010
minskat med cirka 50 procent jämfört med 2009.
Vid familjecentralen i Tanumshede deltar individ- och

familjeomsorgen i det förebyggande arbetet genom en kura
tor som även fungerar som ungdomskurator på ungdoms
mottagningen som finns i samma lokaler. Individ- och famil
jeomsorgen deltar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen i arbetet med att skapa ett ungdomsteam.
Under 2010 har projektarbetet inom kvinnofridsområdet
avslutats. Projektet har möjliggjort en fortsatt utveckling
inom området såväl lokalt i kommunen som tillsammans
med övriga kommuner i norra Bohuslän. Kvinnofridsarbetet
ingår numera i den ordinarie verksamheten.
F ramtid

Individ- och familjeomsorgen har ett uppdrag att på sikt
minska sina kostnader genom alternativa lösningar och stöd
på hemmaplan och detta arbete kommer att fortsätta fram
över. De förebyggande insatserna kommer att utvecklas, dels
genom att arbetet på familjecentralen och ungdomsmottag
ningen nu kommit igång på allvar, dels genom en fortsatt ut
veckling av behandlingsteamet Rebus. Under 2011 kommer
även samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och
omsorgsnämnden att öka genom att politiker och tjänstemän
går samman i ett ungdomsråd. De två nämnderna kommer
även att arbeta vidare med frågan om flyktingverksamhet
och mottagande av ensamkommande asylsökande ungdomar.
Kommunerna i norra Bohuslän har beslutat att verka för att
ett gemensamt asylboende för denna grupp skapas.
Ett växande behov i framtiden är behovet av särskilda
boenden inom kommunen, både för personer med psykisk
funktionsnedsättning och för personer med en samsjuklig
het.

5 938
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Rä d d n i n g stjä n st
Räddningstjänsten är organiserad med två räddningsstationer, en i Tanumshede och en i Hamburgsund. Stationen i Tanumshede fungerar som huvudstation.
Kommunerna Tanum, Strömstad, Munkedal, Lysekil, Sotenäs
och Uddevalla bildar en räddningsregion med samverkan
mellan räddningstjänsterna i respektive kommun. Tanum
och Strömstad har ett särskilt samarbete avseende befälsbe
redskap.
M ålsättning

Räddningstjänsten i Tanums kommun ska arbeta för att
minska risken för bränder och andra olyckor som kan leda
till räddningsinsats. Då en olycka inträffat ska räddnings
tjänsten på ett professionellt sätt ingripa i kommunen och
dess närhet.
M åluppfyllelse

Kommunens räddningstjänst har utifrån gällande lagstiftning
om skydd mot olyckor aktivt arbetat för att hindra, begränsa
och förebygga skador på egendom och miljö. Personal inom
skolan genomgår brandutbildning vartannat år.
Vårdpersonalen genomgår brandutbildning vart tredje år.
Räddningstjänsten har beredskap dygnet runt. Vid de in
satser som räddningstjänsten genomförde under 2010 klarade
man den i kvalitetsgarantin angivna målsättningen om en an
spänningstid på maximalt fem minuter.
E konomisk analys

Konstnär : Malin Sellmann

Nettokostnaden för räddningstjänstens verksamhet har ökat
med cirka 400 tkr, fyra procent, och uppgår i bokslut 2010
till 11 011 tkr. Sett över den senaste treårsperioden, 20072010, har nettokostnaden ökat med 1 600 tkr, 17 procent.
Nettokostnadsökningen under 2010 beror delvis på att intäk
terna minskat med 150 tkr till 1 220 tkr. Kostnaderna har
endast ökat med 270 tkr, 2,2 procent. Hela kostnadsökningen
beror på ökade lönekostnader. Kostnader för materialinköp,
köpta tjänster etcetera har minskat under året.
Räddningstjänstens investeringsutgifter under 2010 upp
går till 239 tkr och avser främst inventarieinköp såsom ut
rustning till räddningsbilar.

V erksamhet

Räddningstjänsten utförde 318 utryckningar år 2010 vilket är
i stor sett samma som under 2009. Antalet bränder/för
modad brand har minskat till 57 stycken 2010 jämfört med
67 stycken under 2009. Utryckningar till följd av trafik
olyckor har ökat från 56 utryckningar 2009 till 71 under
2010.
Inom kommunen finns 67 anläggningar med automatiskt
brandlarm, vilka är primärt anslutna till räddningstjänsten
och sekundärt till SOS Alarm AB. Sammanlagt har rädd
ningstjänsten larmats ut på 108 automatlarm år 2010, vilket
är en minskning med fyra automatlarm jämfört med 2009.
Huvuddelen är kommunens egna objekt.
Under 2010 har 78 stycken tillsyn/särskild tillsyn genom
förts. Företagens eget ansvar för skadeförebyggande arbete
och brandskyddsdokumentation har ökat med anledning av
den nya lagen ”Lag om skydd mot olyckor” (SFS 2003:778).
Under våren 2010 flyttade räddningstjänsten in i delar av
polisens lokaler. Räddningstjänsten och polisen delar på ge
mensamma ytor, såsom omklädningsrum och kök.

En snabb och effektiv räddningstjänst, såväl skadeavhjäl
pande som förebyggande, är nödvändig och lönsam för
samhället i helhet. Det innebär dessutom en trygghet för
den enskilde kommuninvånaren.
Under en längre tid har rekryteringssvårigheter av
brandpersonal funnits med, som ett hot mot deltidskårer i
mindre orter. I Tanum har rörligheten ökat och signaler
från huvudarbetsgivare som finns inom anspänningstiden
(fem minuter från brandstationen) är att det finns ett mot
stånd mot att anställa personal som är deltidsbrandmän.
Detta kan innebära ändrade anställningsformer för brand
personalen, vilket kan leda till ökade kostnader. Idag har
räddningstjänsten sju heltidsanställda.
Inom räddningstjänst, polis och ambulans kommer ett
nytt kommunikationssystem, Rakel, att tas i bruk i Västra
Götaland under år 2011.

A n ta l u t r y c k n i n g a r

57

A n ta l b r ä n d e r

3

S otningsverksamhet

Sotningsverksamheten i Tanums kommun bedrivs på entre
prenad. En konkurrensutsättning av sotningsverksamheten
genomfördes under 2010 vilken medförde lägre taxor.
Verksamheten regleras av bestämmelser i Statens Rädd
ningsverks föreskrifter om sotning. I ”Lag om skydd mot
olyckor” och därtill hörande förordning anges vilka objekt
som omfattas av krav på sotning respektive brandskydds
kontroll. Under 2009/2010 har 18 ansökningar inkommit
om egen sotning jämfört med 45 året innan då det var en
nyhet att enskild kan sota själv. Detta gäller om sotningen
kan ske på ett betryggande sätt.

Av 4 6 b r a n d m ä n ä r k v i n n o r

F ramtid

En av de viktigaste frågorna de närmaste åren är det skadefö
rebyggande arbetet för kommuninvånarna enligt ”Lag om
skydd mot olyckor”. Där ska skydd mot olyckor tillämpas i
ett större sammanhang i kommunen.

318

Brand i ställverk

11,0
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T ek n i s k s ervice
Teknisk service innefattar markförvaltning, energi,
gator och parker samt fastighetsförvaltning.
M ålsättning

Kommunen ska erbjuda villatomter i olika geografiska områ
den till marknadsanpassade priser. Exploatering av villatom
ter ska ha full kostnadstäckning. Det kommunala gatu- och
vägnätet ska erbjuda trafikanterna en säker trafikmiljö och
en tillfredsställande vägstandard året runt. Snöröjning ska
kostnadsfritt erbjudas helårsboende. Kommunens lokaler ska
vara ändamålsenliga och uppfylla verksamheternas krav och
skötas på ett sådant sätt att kapitalförstöring undviks.
Kommunens fritidsanläggningar och badplatser ska skötas så
att tillgänglighet, miljö och säkerhet säkerställs.
Verksamheten ska arbeta för besparing och effektivisering
inom energiområdet samt omställning till förnyelsebara ener
gikällor. Energirådgivning ska erbjudas privatpersoner, före
tag, kommunal förvaltning, föreningar och organisationer.
M åluppfyllelse

Det finns byggklara villatomter i Lur, Havstenssund,
Rabbalshede, Kville, Östad och Tanumshede/Vinbäck.
Energirådgivning har erbjudits alla vardagar. På badplatser
med hög besöksfrekvens har regelbundna vattenprover ta
gits. Verksamheten har haft fortlöpande samtal och lokal
samråd med hyrande verksamheter i syfte att följa upp ener
gistatistik, rutiner och hyresgästernas behov.
E K O N O M I S K A N A LY S

Konstnär : Elsa Agélii

Gator och parker visar ett positivt resultat på 355 tkr, vilket
främst beror på lägre kostnader inom samhällsstädning och
offentlig belysning. Den offentliga belysningen har haft
färre reparationer och lägre underhållskostnader än budge
terat. Vinterväghållningen visar ett stort underskott och är
drygt 2 200 tkr dyrare än förra året. Anslaget för vägunder
håll i tätorter med kommunalt väghållningsansvar ökade
med 1 300 tkr under 2010. Underhållsarbetet kom dock
inte igång under året på grund av den tidiga vintern.
Fastighetsförvaltningen redovisar ett överskott med
152 tkr. Förbrukningskostnaderna är cirka 1 000 tkr högre än
budget, främst beroende på ökad oljeförbrukning på grund

av den kalla vintern. En viss återhållsamhet med fastighets
underhållet har därför varit nödvändig för att balansera re
sultatet. Budgeterade energieffektiviseringar har inte infriats
under året då energieffektiviseringsprojektet blivit framskju
tet till 2011.
Markförvaltningen redovisar ett överskott med 930 tkr,
vilket delvis beror på en vakant tjänst. Intäktsökningen på
750 tkr beror främst på att innestående medel hos Skogssäll
skapet resultatförts och att arbete med planer genererat hö
gre intäkter än budgeterat. Det är främst lägre kostnader för
åtgärder på utarrenderad mark, avgifter till vägföreningar
samt nyttjande av konsulttjänster som ytterligare ökat över
skottet.

bostadsbestånd på entreprenad. Samordning av yttre skötsel
med gemensam arbetsledning har under året skett tillsam
mans med mark- och exploateringsavdelningen.
Större ombyggnader och renoveringar har bland annat ut
förts på brandstationen i Tanumshede, Ranebo friluftsanlägg
ning, Hamburgsundskolan, Kaptensgården, Rabbalshede för
skola, Scen på Bônn, Östanvind samt Hedeskolan och
Hedegården. Det har gjorts en till- och ombyggnad av Backa
skola för att inrymma nytt bibliotek. Offentliga toaletter har
uppförts i Grebbestad vid Fiskecenter och i Skärgårdshuset.
Takskador med vattenläckage på grund av den gångna
vinterns snömängder har åtgärdats på Barnkullen, Östanvind
och Hamburgsundskolan.

V erksamhet

F ramtid

Under året har fem villatomter sålts. Två detaljplaner har vun
nit laga kraft, vilket innebär att kommunen får fler tomter att
fördela via tomtkön. Efterfrågan av kommunal energi- och kli
matrådgivning ökade även under 2010, sannolikt beroende på
stigande energipriser och kallare vintrar. Ett antal informa
tionskvällar har erbjudits allmänheten och företag.
Utredningen gällande gång- och cykelvägar i kommunen
har fortsatt under året. Inritning av sträckor samt framtagande
av kartmaterial för vidare bearbetning har skett. Alla sträckor
har beskrivits och materialet finns på kommunens hemsida.
Under året har en kortare gång- och cykelbana anlagts i
Fjällbacka. En förbättring av gång- och cykelvägen vid bensin
stationen i Fjällbacka har utförts. Arbetet med att byta till en
ergisnålare belysning fortsätter. Under 2010 har belysningen i
Fjällbacka bytts ut. I samband med armaturbytet monteras
styrsystem som ger möjlighet att styra tändning och släckning.
Fastighetsavdelningen har under året haft teknisk förvalt
ning, lokalvård, drift och underhåll av Tanums Bostäder AB:s

Fastighetsavdelningens entreprenad på teknisk förvaltning, lo
kalvård, drift och underhåll av Tanums Bostäder AB:s lokal
och bostadsbestånd upphör 1 maj 2011. Kommunens lokalvård
övergår till ett privat bolag på entreprenad från 1 maj 2011.
Huvudparten av befintlig personal har valt att gå över till den
nya utföraren.
Kommunen har antagit en energiplan och klimatstrategi
för perioden 2010–2020. I det kontinuerliga arbetet med
driftoptimering mot lägre driftskostnader bedrivs ett energi
effektiviseringsprojekt, där beslut tagits om åtgärder för
energieffektivisering i åtta fastigheter under 2011–2013,
motsvarande 22 200 tkr i investering och underhåll.
Verksamheten har gjort många samhällsnära skogsröjning
ar och arbetet kommer att fortsätta under 2011. Under kom
mande år kommer arbetet med gång- och cykelvägar i kom
munen att indelas i olika kostnadsberäknade etapper. Det
slutliga arbetet blir att rangordna etapperna.

4,2

K o s t n ad v i n t e r v ä g h å l l n i n g , m k r

6

å t e r b e ta l n i n g s t i d b y t e t i l l
e n e r g i s n å l g at u b e ly s n i n g , å r

7

a n d e l e n o l ja av
enerigförbrukningen, procent

– 45 –

Ku ltur och f riti d
Inom kultur- och fritidsområdet bedrivs biblioteksverksamhet, kulturprogramverksamhet för barn, ungdomar
och vuxna, fritidsgårdar och lovaktiviteter för unga
samt föreningsstöd.
målsättning

Tanums kommun ska vara ledande i regionen när det gäller
stöd till och utvecklandet av kultur- och fritidsaktiviteter.
Tanums kulturella arv ska värnas, utvecklas och synliggöras i
samarbete med lokala kulturföreningar och regionala institu
tioner. Kulturutbud och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga
för alla kommuninvånare och attraktiva för besökare.
Ideella initiativ ska stödjas genom bidrag till föreningar.
Föreningar med ansvar för drift av allmänna anläggningar
och samlingslokaler ska ges möjlighet att upprätthålla en god
standard. Särskilt stöd ska ges för verksamhet som riktar sig
till barn och ungdomar och till arrangemang med mångkul
turellt innehåll.
M åluppfyllelse

Utlåningen minskade 2010 jämfört med 2009. En viss ökning
sker även nu på huvudbiblioteket, där också antalet besökare
ökar kraftigt, medan filialbibliotekens utlån fortsätter att
minska. En delförklaring till det senare är att filialen i
Bullaren varit stängd under stora delar av året i samband
med byggandet av nytt bibliotek i Backa.
Ungdomsverksamheten omfattar kommunens sex fritids
gårdar, skollovsarrangemang och många andra aktiviteter till
stöd för kommunens ungdomar. För att möta och förhindra
ökning av drogbruk samt effekter av andra problem runt
kommunens ungdomar samverkar förvaltningen med polis,
sociala myndigheter, föreningar och skolor. Ett brett kultur
utbud har erbjudits genom egna arrangemang och tillsam
mans med externa samarbetspartners.
E konomisk analys
Konstnär : Anna Rube

Underskottet förklaras främst av två särskilda satsningar beslu
tade av nämnden. Under 2010 tillkom Fiskeutställningen i
Grebbestad. Beslutet innebar ombyggnad av lokal samt trans
port- och marknadsföringskostnader. Beslutet om att stödja di
gitaliseringen av biografen Nautic genom att köpa verksamhet

som skolbio och ungdomskvällar innebär en kostnad om 430 tkr.
Biblioteksverksamheten redovisar för första gången på tre
år ett positivt resultat. Nettokostnaden minskar med 397 tkr
och orsakas av minskade kostnader för personal och media.
V erksamhet

Huvudbiblioteket är förlagt till Kulturhuset Futura i
Tanumshede, tillsammans med Lärcentrum. Filialer finns på
orterna Hamburgsund, Fjällbacka och Östad.
Barn- och ungdomskulturen arrangerar teaterföreställ
ningar och andra utåtriktade kulturaktiviteter för barn och
ungdomar i förskola, grundskola och gymnasieskola.
Biblioteket arrangerar kompetensutveckling i barn- och ung
domslitteratur. Vuxenkulturverksamheten omfattar allmän
kultur, konst och föreningsbidrag. Egna arrangemang består
främst av konsertserien ”Tonerna de gå… – musik i norra
Bohuslän” och konstutställningar i Galleri Ranrike.
Kommunen har också en teaterlokal i Kulturhuset Futura
samt en Fiskeutställning i Grebbestad.
I maj förra året invigdes den Fiskeutställning som
Tanums kommun arrangerar i samarbete med Sjöfartsmuseet
i Göteborg. Utställningen består huvudsakligen av montrar
som visar olika typer av kustnära fiske under olika historiska
epoker. Tanken är ett permanent samarbete som förhopp
ningsvis kan utvecklas. Tillfälliga utställningar i samarbete
med lokala fiskare ingår också i planerna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade under det
gångna året att teckna ett samarbetsavtal med Biograf Nautic
i Grebbestad. Detta samarbete garanterar biografens möjlig
heter att följa med i teknikutvecklingen, något som annars är
mycket svårt för små landsortsbiografer.
För att stärka det långsiktiga samarbetet med
Gerlesborgsskolan tecknades under året ett samverkansavtal
mellan skolan och kommunen. Avtalet innebär att kommu
nen ger ett bidrag och i gengäld får tillgång till ett antal
verksamheter som skolan bedriver, bland annat föreläsningar
samt konstutbildning inom musikskolan.
Galleri Ranrike hade under året tio utställningar.
Utställningsersättning utgår till yrkesverksamma konstnärer.
”Tonerna de gå” gav sex konserter under 2010. Kulturlov, vår
och höst, har erbjudit sex dagars aktiviteter för 140 barn och
ungdomar.

Fritidsgården i Tanumshede drivs av egen anställd perso
nal i kommunala lokaler, medan de övriga drivs av timan
ställd personal i blandat kommunala och externa lokaler. På
några av dessa platser sker det i samarbete med lokala före
ningar.
Kommunen stödjer och uppmuntrar aktiviteter på ideell
bas genom bidrag till föreningar av flera olika slag. På före
ningssidan har ett omfattande arbete med att revidera bi
dragsnormerna skett.
Den tidigare beslutade ombyggnaden av B-hallen i
Tanumshede till ett Ungdomens hus försenades sedan in
komna anbud måst förkastas på grund av för hög kostnads
nivå. Under hösten har därför fritidsgården varit lokaliserad
till Lunden i Grebbestad.
Under året har det planerade Ungdomsteamet antagit fas
tare konturer. Denna grupp kommer operativt att arbeta med
ungdomar och bestå av tjänstemän från både barn- och ut
bildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Syftet är
att med samsyn fånga upp ungdomar i behov av stöd i ett ti
digare skede, men även att kunna göra förebyggande insatser.
F ramtid

En stor satsning på att uppgradera Hedevallen till en året
runtanläggning för friidrott och fotboll beslutades under
året. Denna kommer att vara utrustad med allvädersbanor
och konstgräs, vilket radikalt förbättrar möjligheterna till
träning och tävling under stora delar av året.
Ombyggnadsarbetet av Ungdomens hus i B-hallen kommer
att fortsätta under 2011.
På kultur- och fritidsområdet kommer en ny plan för barnoch ungdomskultur att utarbetas under kommande år. Denna
ska bland annat ta ett samlat grepp på hur kultur och estetis
ka lärprocesser ska bli integrerade delar med skolarbetet i stäl
let för att, som ofta är fallet, vara sidospår. Ett övergripande
mål kommer att vara att förbättra barns och ungas självförtro
ende och självkänsla.
Under 2009 togs beslut om att bygga nytt filialbibliotek
förlagt till Backa skola. Utbyggnad ska utöver att utgöra bibli
otekslokal även ska kunna fylla andra behov som skolan har.
Detta bibliotek kommer att invigas under 2011.
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74 200
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A f f ärsverk samhet
Belopp i tkr

VA– VERKSAMHET
2010

RENHÅLLNING
2010

2009

V A - verksamhet
2009

R E S U LTAT R Ä K N I N G
Verksamhetens intäkter

33 097

32 858

24 654

27 315

– 21 075
– 7 921

– 18 654
– 7 717

– 24 652
–

– 27 244
–

Verksamhetsresultat

4 101

6 487

2

71

Finansnetto

-3 048

– 2 946

–2

– 625

Resultat efter finansnetto

1 053

3 541

0

– 553

– 1 053

– 3 188

–

–

0

353

0

– 553

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Förändring av investeringsfond
Periodens resultat
BALANSRÄKNING

191 257

159 041

–

–

Kundfordringar
Övriga fordringar

1 801
42 316

2 529
38 180

199
16 072

713
16 759

Summa omsättningstillgångar

44 117

40 709

16 271

17 471

235 374

199 750

16 271

17 471

Ingående eget kapital

9 475

5 934

–

553

– varav tidigare års avsättning investeringsfond

9 475

6 287

–

–

Periodens förändring av investeringsfond

1 053

3 188

-–

–

–

353

–

– 553

Omsättningstillgångar:

Summa tillgångar
E get kapital

Avräkning taxekollektivet
– varav tidigare års avräkning taxekollektiv

–

– 353

10 529

9 475

0

0

323

287

16 271

16 375

Kommunlån
Periodiserade anslutningsavgifter

191 257
30 449

159 041
26 854

–
–

–
–

Summa långfristiga skulder

221 706

185 895

0

0

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

1 987
829

2 142
1 950

–
–

425
670

Summa kortfristiga skulder

2 816

4 093

0

1 096

235 374

199 750

16 271

17 471

3 310

3 044

1 051

1 109

Summa eget kapital
A vsättningar
S kulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Pensionsförpliktelser, som inte har upptagits
bland skulderna eller avsättningarna

Verksamhetens intäkter uppgår till 33 097 tkr, vilket är en
ökning med cirka 200 tkr jämfört med föregående år.
Antalet abonnenter har ökat med 44 till 3 797 abonnenter.
Årets inbetalda anslutningsavgifter uppgår till 5 058 tkr och
dessa fördelas bokföringsmässigt över 25 år.
De ackumulerade anslutningsavgifterna är nu 30 449 tkr.
Taxan för anslutningsavgifter har höjts under året. Jämfört
med andra kommuner har brukningstaxan för enbostadshus
gått från att vara dyrast i landet till 10:e plats.
Verksamhetens kostnader

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Verksamhetens intäkter
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Verksamhetens kostnader ökar med 2 421 tkr och uppgår till
21 075 tkr. Kostnader för entreprenader och underhållskost
nader har ökat med cirka 1 400 tkr. Av verksamhetens kost
nader utgör 642 tkr fördelade kostnader från tekniska nämn
den och samhällsbyggnadsförvaltningen. Kostnader för
samhällsbyggnadsförvaltningens administration fördelas uti
från uppskattad tid. Nämndskostnader fördelas utifrån an
delen ärenden i nämnden. Av kostnaderna utgör 405 tkr
fördelade kommuncentrala kostnader. Kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen samt kommunkansliet fördelas efter ande
len ärenden. IT-kostnader fördelas efter antalet PC. Personal
kontoret fördelas efter antalet anställda. Ekonomikontoret,
växel och tryckeri fördelas efter andel av bruttokostnader.
F inansnetto

VA-verksamhetens tillgångar är helt finansierade via kom
munlån. Verksamheten belastas med finansiella kostnader
avseende ränta på kommunlånet. Räntesatsen motsvarar
kommunens medelränta på låneskulden. VA-verksamheten
får intäktsränta på det likviditetsöverskott verksamheten
skapar.
Avsättning till investeringsfond

Avsättning till investeringsfond görs med 1 053 tkr. Totalt
uppgår avsättningen till investeringsfonden till 10 529 tkr.
Investeringen avser nytt avloppsreningsverk som i etapper
ska ersätta Grebbestads, Fjällbackas och så småningom
Tanumshedes avloppsreningsverk. Under 2010 har avloppsre

ningsverket projekterats och entreprenad för ledningsanlägg
ning har upphandlats. Projektet fortskrider och enligt planer
na kommer avloppsvattnet från Grebbestad att överföras till
det nya verket årsskiftet vid 2011/2012.
Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna uppgår till ett värde av 191 257 tkr.
Tillgångarna har ökat med gjorda investeringar på 37 682 tkr.
De största var nytt reningsverk Bodalen, 13 920 tkr, Höke
backen, Norra Ejgde 10 238 tkr samt omläggning VA-ledning
ar, 2 420 tkr. Anläggningarnas värde har minskat med gjorda
avskrivningar på 7 921 tkr.
Avsättningar

Verksamhetens upparbetade pensionsskuld motsvarar 1,4 pro
cent av kommunens pensionsskuld och uppgår till 323 tkr.
Beräkningen är gjord enligt VA-verksamhetens andel av kom
munens lönekostnader.
Målsättning

Alla abonnenter ska ha tillgång till hälsosamt och gott vatten
i tillräcklig mängd. Spillvatten ska renas så att det minst upp
fyller tillsynsmyndighetens villkor för utsläpp. Inkoppling av
enskilda avlopp på det kommunala nätet ska ske i så stor ut
sträckning som möjligt med avseende på ekonomi för VAkollektivet och miljön. Verksamheten ska helt finansieras
med taxor.
Leveransavbrott har drabbat några abonnenter vid vatten
läckor, men inget stopp har överskridit 24 timmar. Vid de
större stoppen som varit har abonnenterna försetts med
vatten från vattentank inom ett par timmar. Det har ständigt
funnits någon drifttekniker från VA-avdelningen som haft
beredskap. Dricksvattnet har uppfyllt kraven på ett hälso
samt vatten. Samtliga kvalitetsgarantier har uppfyllts under
2010.
Ökat antal abonnenter

Under 2010 har kommunens vatten- och avloppsavdelning sålt
cirka 509 000 kubikmeter vatten till sina abonnenter. Utöver
det tillkommer mängden vatten som sålts till fritidsfastigheter
som inte har någon vattenmätning. Antalet abonnenter var vid
årets slut 3 797 stycken, vilket beräknas motsvara cirka 4 850

hushåll eller cirka 13 000 personer. Antalet abonnenter ökade
under året med 44 stycken.
Det har gjorts en tidplan för utvidgning av det kommu
nala VA-verksamhetsområdet i befintlig bebyggelse. VAverksamheten kommer att behöva utvidgas i takt med
exploateringen som sker i kommunen. För att kartlägga nu
varande kapacitet och framtida behov för distribution av
vatten i kommunen har en utredning av kommunens vatten
ledningsnät genomförts. Utredningen visar att investeringar
behöver göras under de kommande åren för att kunna för
sörja befintliga och tillkommande områden med vatten.

509 000
S å lt d r i c k s v at t e n , m ³

Åtgärder för att minska påver kan på miljön

Spillvatten tas omhand från hushåll och verksamheter, var
efter det renas på ett miljömässigt sätt i kommunens av
loppsreningsverk innan det släpps ut i hav och vattendrag.
Reningsresultatet och utsläppsmängden följs upp regelbun
det. Halterna i utgående vatten har uppfyllt kraven vid samt
liga reningsverk utom i Gerlesborgs avloppsreningsverk. Där
har gränsvärdena överskridits vid ett flertal tillfällen. Driften
av verket har nu justerats och hålls under särskild bevakning.
I Hamburgsund har det kommunala verksamhetsområdet
utvidgats på Norra Ejgde, där fastigheter som tidigare haft
enskilt avlopp har anslutits till kommunalt VA. Miljövinsten
med att ersätta enskilda avlopp med kommunalt i den här
typen av områden är stor. Utvidgningen på Norra Ejgde fär
digställdes under 2010.
Under 2010 påbörjades ombyggnaden av Kville avlopps
reningsverk för att utökas med ett biologiskt reningssteg som
bryter ned organiskt material. Ombyggnaden ska vara klar
under våren 2011.
R enhållningsverksamhet

Renhållningsverksamheten har från och med 2010 tagits över
av Rambo AB. Under en övergångsperiod har viss del av
verksamheten fortsatt bedrivits i kommunens regi.
Återställande av avfallsdeponin på Tyft är ett kommunalt
kostnadsansvar och beräknas kosta 16 979 tkr. Nuvärdet på
planerade framtida betalningar beräknas per 31 december
2010 till 16 168 tkr. Räntan som använts är kommunens ge
nomsnittsränta 3,37 procent. Återställandet har startat 2009
och beräknas vara avslutat 2012.
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3 797
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P e r sonalre dovisn ing
Kommunens personalstrategi syftar ytterst till att skapa för
utsättningar för att kunna rekrytera, behålla, utveckla och
belöna kompetent personal. Detta krävs för att kunna tillgo
dose kommuninvånarnas krav på kommunala tjänster och
service av god kvalitet. Det personalstrategiska arbetet kräver
aktiva insatser inom områdena kompetensförsörjning, löne
politik, arbetsmiljö, ledarskap och organisation. Under 2010
har tyngdpunkten legat på hälsa och ledarskap.

ligt påbörja utredning och insatser för förbättrad hälsa. Även
en standardiserad insats vid sex sjuktillfällen under tolv må
nader har införts.
Under året har 95 personer konsulterat det företag som
kommunen har avtal med avseende personalstöd. Andelen
arbetsrelaterade problem var 18 procent, andelen privatrelate
rade problem var 80 procent och andelen tilläggstjänster var
två procent. De vanligaste problemen är separationer/skils
mässor och problem i parrelationer.

L önepolitik

H älsobokslut

M ålsättning

Kommunens långsiktiga lönestrategi utgår från intentionerna
i de centrala löneavtalen. Individuell lönesättning ska stimu
lera medarbetarna och därigenom bidra till en effektiv verk
samhet. Särskilda satsningar på lönesamtalsutbildning har
gjorts för att öka kvaliteten i lönesamtalen och individuella
löner har införts för samtliga medarbetare. Löneökningarna
för 2010 innebar en höjning av lönenivån med totalt 2,2 pro
cent.
L edarskap

Ledarutvecklingsprogrammet fortsätter och under året har
den sjunde omgången av programmet genomförts. Deltagar
na består av verksamma chefer och syftet är att förbättra
ledarskapet. Inriktningen på programmet är personlig utveck
ling och ökad organisationsinsikt.

Hälsobokslutet i Tanums kommun innehåller fem delar,
tänkta att komplettera varandra och bidra till en allmän kart
läggning av hälsoarbetets resultat i dess olika inriktningar,
dels det främjande och förebyggande men också det rehabili
terande arbetet. Kartläggningen ska sedan ligga till grund för
uppföljning av insatser som utförts, men syftet är också att
kunna planera kommande insatser och inriktningar för de
olika formerna av hälsoarbete.
Uppgifterna tas fram på enhetsnivå och kan aggregeras
till förvaltnings- och kommunnivå.

Varje år görs en kartläggning av den psykosociala arbetsmil
jön genom att alla medarbetare svarar på en enkät om arbets
miljön. Resultatet från enkäten visar på en förbättring jäm
fört med förra året och på faktornivå redovisas förbättringar
på ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” och hur medarbetarna
upplever utvecklingsmöjligheten i sitt arbete.
Sjukfrånvaro

Under 2010 har sjukfrånvaron ökat något men ligger fortfa
rande kvar på en låg nivå. Sjukfrånvaron har ökat från 3,9
procent under 2009 till 4,2 procent 2010.

Sjukfrånvaro, procent
10
9

Mätvärdet anges i andelen anställda i procent som upplever
att de mår bra och är friska. Hälsokorset finns som en del av
arbetsmiljö- och hälsoenkäten.

8
7
6

Procent

För att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare
måste Tanums kommun vara en attraktiv arbetsgivare med
en god personalpolitik. Under året har 90 personer med tills
vidareanställning slutat sin anställning och 77 personer har
nyrekryterats. Det har under året varit svårt att rekrytera
chefer och vissa handläggare med specialistkompetens främst
till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Andel medarbetare

Kinnekullehälsan, som ansvarar för kommunens företagshäl
sovård, har nu en mottagning i Tanumshede. För att tidigt
fånga upp sjukfrånvaro har kommunen under året börjat
kalla medarbetare som haft fyra frånvarotillfällen under sex
månader till en hälsoundersökning, för att så tidigt som möj

Arbetsmiljö- och hälsoenkät

Friskgr upp

R ekrytering

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

ka har ökat inom samhällsbyggnadsförvaltningen medan den
minskat inom omsorgs- och barn- och utbildningsförvalt
ningen.

i Friskgrupp 2010

ON

BUN

SBF

KS

Totalt

80,0

76,3

89,3

85,7

81,8

4

76,9

75,4

75,6

91,2

77,5

3

Andel medarbetare
i Friskgrupp 2009

Generellt sett ligger andelen medarbetare i friskgruppen
högt, det vill säga den stora majoriteten är friska och mår
bra. Totalt har andelen personer i friskgruppen ökat med 4,3
procentenheter. Den största ökningen finns i samhällsbygg
nadsförvaltningen och omsorgsnämnden.
Långtidsfrisk

Med långtidsfrisk avses anställd som inte har någon sjukfrån
varo under ett år. Andelen långtidsfriska har minskat från
39,3 procent 2009 till 37,2 procent 2010. Andelen långtidsfris
– 50 –
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1
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Av den totala sjukfrånvaron är hälften frånvaro kortare än
60 dagar. Sett över de senaste åren är det framförallt den
långa frånvaron, längre än 59 dagar, som minskat. Omsorgs
nämnden har en något högre sjukfrånvaro än övriga verk
samheter. Lägst sjukfrånvaro finns inom kommunstyrelsen.
ON

BUN

SBF

KS

Totalt

2,1

2,3

1,6

0

2,1

< 59 dagar (%)

2,5

1,7

1,5

1,8

2,1

Sjukfrånvaro totalt

4,6

4,0

3,1

1,8

4,2

Procent

Sjukfrånvaro
> 59 dagar (%)
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än bland män. Lägst
är sjukfrånvaron bland män över 50 år.
SJUKFRÅNVARO
(procent av avtalad tid)

2010

2009

2008

kvinnor

män

kvinnor

män

kvinnor

–29 år

2,5

2,8

2,2

2,1

1,6

2,4

30–49

3,5

4,7

4,1

4,2

3,3

5,3

50–65

1,9

4,7

1,9

4,5

1,8

7,0

Totalt

2,6

4,5

2,7

4,2

2,4

6,0

Långtidssjukfrånvaro

De långa sjukskrivningarna, längre än 59 dagar, har minskat
under en lång rad av år, men har ökat något under 2010 jäm
fört med 2009. Av den totala sjukfrånvaron utgör de långa
sjukskrivningarna 50 procent. Antalet personer som är lång
tidssjukskrivna har minskat kraftigt de senaste åren. I slutet
av 2010 var 22 personer långtidssjukskrivna att jämföra med
28 personer i slutet av förra året. Under året har 19 lämnat
gruppen långtidssjukskrivna, av dessa hade tio personer åter
gått i arbete.
2010

2009

2008

–29 år

35,6

18,4

15,9

30–49 år

40,6

50,5

62,6

50–65 år

59,3

50,6

58,7

Totalt

50,0

49,4

59,2

(andel långtidssjukskrivna)

P ensioner

Sjuklönekostnaden har ökat under 2010 med 362 tkr och
uppgick därmed till 3 738 tkr, jämfört med 3 376 tkr under
2009. Sjuklönekostnaden uppgick till 1,3 procent av den tota
la lönekostnaden exklusive sociala avgifter.

Kommunens pensionsskuld uppgår till 254,4 mkr. Av pen
sionsskulden avser 22,5 mkr pensioner enligt kollektivavtal
intjänande under 1998 och 1999 medan 0,1 mkr utgör pen
sioner utöver kollektivavtal. Pensioner intjänade före 1998
redovisas som ansvarsförbindelse och uppgår till 231,8 mkr.

L öner och arvoden

Kostnader för löner och arvoden inklusive personalomkost
nader uppgick till 390,6 mkr, att jämföra med 374,7 mkr för
år 2009. Ökningen på 15,9 mkr utgjordes dels av höjda löner
till följd av nya löneavtal, dels av ökat antal anställda, främst
inom barnomsorgen.
LÖNER OCH ARVODEN tkr
Arvode
Lön

män

SJUKFRÅNVARO

Sjuklönekostnad

Personalomkostnader
Totalt

2010

2009

2008

3 531

3 188

3 022

295 861

283 907

272 070

91 210

87 623

94 033

390 602

374 718

369 125

SEMESTER OCH ÖVERTIDSLÖNESKULD

Semester- och övertidslöneskuld består av ej uttagen semes
ter och ej uttagen ersättning för arbetad övertid. Skulden har
ökat med 1,8 mkr till 28,0 mkr.

Pensionsförpliktelser, tkr
300 000

240 000

180 000

120 000

60 000

Semester- och
övertidsskuld tkr
Semesterskuld
Övertidsskuld
Totalt

2010

2009

2008

26 714

24 842

23 418

1 310

1 354

1 386

28 024

26 196

24 804

2010

■ Pensionsskuld

2009

2008

2007

2006

■ Intjänat före 1998

Pensionsavtal

Genom centrala kollektivavtal har kommunens anställda rätt
till tjänstepension grundad på anställningen hos arbetsgiva
ren. Förtroendevalda erhåller pension enligt kommunens reg
lemente om pensioner till förtroendevalda. Rätten till pen
sion förutsätter att arbetsinsatsen är fastställd till minst 40
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procent av heltid och omfattar minst en mandatperiod.
Pensionen samordnas med eventuell inkomst av tjänst. För
närvarande har kommunstyrelsens ordförande, kommunsty
relsens andre vice ordförande samt ordförandena i miljö- och
byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, omsorgs
nämnden och överförmyndaren rätt till pension för förtroen
devalda.

Av det totala antalet anställda arbetar 545 personer på
omsorgsförvaltningen, 50 procent, medan 406 personer, 38
procent, arbetar på barn- och utbildningsförvaltningen.
Sysselsättningsgrad

Personalstatistiken baseras på uppgifter vid mätpunkten den
1 november och avser såväl tillsvidare- som visstidsanställd
personal. Redovisningen av arbetad tid och frånvaro avser ka
lenderåret.

Av kommunens anställda arbetar 519 personer, 47 procent,
heltid. Andelen anställda som arbetar heltid är oförändrad
jämfört med förra året. Av de deltidsanställda har 327 perso
ner, 30 procent, en sysselsättningsgrad mellan 75 och 99 pro
cent, medan resterande 233 personer, 21 procent, arbetar min
dre än 75 procent.
Av de 519 personer som arbetar heltid är 70 procent kvin
nor.

Anställda – tillsvidare och visstid

Ålder och pensionsavgångar

Antalet anställda har ökat under året från 1 077 till 1 094.
Av de anställda var 89 procent tillsvidareanställda, vilket är
en minskning med två procentenheter sedan 2009.

Medelåldern bland de anställda var 49,3 år, oförändrad sedan
2009. I jämförelse med 1998 har medelåldern ökat med 5,3 år,
från 44 år till 49,3 år.

P ersonal

Antal anställda 2010–2001

Medelålder

1 120
1 110
1 100

2010

2009

2008

2007

2006

49,3

49,3

49,1

49,6

49,4

Könsfördelning personal

1 090

Av kommunens anställda är 906 personer, 83 procent, kvinnor.
Det är främst inom vård- och omsorg, skola, barnsomsorg samt
städ- och kostverksamhet som andelen kvinnor är särskilt hög.

1 080
1 070
1 060
-10

-09

-08

-07

-06

-05

-04

-03

-02

-01
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Arbetad tid och frånvaro

Den totala arbetade tiden ökade under året från 77,6 procent
till 79,1 procent. Sjukfrånvaron ökade från 3,9 procent 2009
till 4,2 procent 2010. Uttaget av föräldraledighet minskade
från 4,4 procent 2009 till 4,0 procent 2010.
Fördelning av arbetstid i procent

Av de anställda är 578 personer, 53 procent, över 50 år, med
an 206 personer, 19 procent, är över 60 år. Andelen som är
över 50 år är samma som 2009.
Av de anställda är 64 personer under 30 år, jämfört med
58 personer 2009. Under året har 34 personer gått i pension,
jämfört med 28 personer 2009. Antalet pensionsavgångar
kommer successivt att öka under många år framöver.

1 130

Andelen kvinnor har i stort sett varit oförändrad sedan
1988. Högst andel kvinnor, 95 procent, har omsorgsförvalt
ningen och lägst andel kvinnor, 49 procent, har kommunsty
relseförvaltningen.
Av det totala antalet chefer var 42 procent män, jämfört
med 40 procent 2008. Vid årsskiftet var sex förvaltningsoch bolagschefer män och två kvinnor.

2010

2009

Arbetad tid

79,1

77,6

2008
77,1

Semester/ferier

10,6

11,1

11,2

Sjukfrånvaro

4,2

3,9

5,3

Föräldraledighet

4,0

4,4

3,7

Övrig ledighet

2,1

3,0

2,7

F Ö R T R O E N D E VA L D A

Av de förtroendevalda är 16 procent under 40 år jämfört
med 9 procent år 2009, medan 12 procent är 70 år eller äldre.
Andelen upp till 49 år ökar medan andelen 50 och äldre
minskar.
Åldersfördelningen bland de för troendevalda är :
2010

2009

2008

–29 år

4

1

1

30–39 år

12

8

6

40–49 år

15

13

17

50–59 år

28

33

31

60–69 år

29

32

26

70–

12

13

19

M i lj öre dovisn ing
Målsättningen för Tanums kommuns miljöarbete utgår från
de nationella miljökvalitetsmålen.
I Tanums kommun fokuseras arbetet på tre områden:
energi, transporter och livsmedel.

under 2009. Målet är att kunna genomföra energi- och kost
nadsbesparingar motsvarande 20-25 procent. Beslut som
tagits gäller åtta fastigheter och omfattar nästan hälften av
fastighetsbeståndets yta. I projektet ingår bland annat att
ytterligare minska kvarvarande oljeanvändning och till 2020
fasa ut den helt.
Under 2010 har förbrukningen av såväl elvärme som
övrig fastighetsel ökat med cirka en procent. Ökningen beror
huvudsakligen på en tillkommande fastighet, Ranebo fri
luftsanläggning. Under året har endast mindre åtgärder ge
nomförts för att minska elförbrukningen i avvaktan på be
slut om EPC-projektets omfattning.

Oljeförbr ukning kommunala ver ksamheter
Tanums kommun 2010–2005, m 3
300

E nergi

250

All energianvändning påverkar miljön. För att främja hushåll
ningen med energi och verka för en säker och tillräcklig
energitillförsel, har Tanums kommun utformat en energiplan
och klimatstrategi.

200
150

Energiplan och klimatstrategi

Energiplanen antogs av kommunfullmäktige under 2010 och
löper fram till 2020. Planen ska genomlysas varje mandat
period för eventuell revidering eller aktualitetsförklaring.
Uppföljning sker varje år i samband med kommunens miljö
redovisning.
Planen framhåller nedanstående inriktningar och strate
gier för att skapa en hållbar energiförsörjning och minskad
klimatpåverkan:
• minska den totala användningen av energi genom energi
hushållning och energieffektivisering.
• minska användningen av fossilbaserad energi genom
energiomställning.
• minska sårbarheten i energiförsörjningen genom lokal
energiproduktion och utökat kommunalt ägande.
För att uppfylla målen i energiplanen har det beslutats om
ett antal åtgärder och aktiviteter. Åtgärderna innehåller upp
gifter om miljökonsekvenser, ekonomi, tidplan och ansvarig.

100

Energibesparande åtgärder i VA-anläggningar

50

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Total elförbr ukning , kommunala ver ksamheter
Tanums kommun 2010–2005, MWh
6800
6600

Gatubelysning

Flera uppgraderingsprojekt har genomförts under 2010.
Främst handlar det om att byta ut gammal kvicksilverbelys
ning mot belysning med högtrycksnatrium. Energi
besparande åtgärder har även genomförts genom att införa
tidsstyrd gatubelysning. Bland flera villakvarter släcks belys
ningen helt mellan klockan 24 och 04.
Kommunen satsar i liten skala på LED för gatubelysning
en. Ännu är tekniken dyr och under utveckling. I
Grebbestad bygger Tanums Bostäder AB passivhus. I detta
område har kommunen satsat på den allra mest moderna
LED-belysningen för gatubelysning.

6400
6200

Fastighetseffektiviseringsprojekt, EPC

De senaste åren har uppvärmningen av kommunens fastig
hetsbestånd konverterats från olja till fjärrvärme eller värme
pumpar. Förbrukningen av olja har minskat med 90 procent
sedan år 2002. År 2010 ökade dock förbrukningen med 13
procent på grund av av en sträng vinter där olja används som
spetsvärme till biobränslepannor och värmepumpar. Ett ut
vecklingsprojekt för kommunens fastigheter (EPC) startade

Under 2010 har flertal underhållsåtgärder genomförts, vilka
har lett till minskad energiförbrukning motsvarande cirka 90
tkr per år. Bland annat har man bytt till effektivare pumpar
vid Ranebo tryckstegring och Fjällbacka reningsverk. Vid
Gerlesborgs reningsverk har installation av frekvensomrikta
re till blåsmaskinen genomförts. Vid Bolsjöledningen har
man monterat LED-belysning på sjömärken.
Bättre fjärrövervakning har inneburit färre transporter
för tillsyn och övervakning. Under 2010 installerade VAavdelningen ny fjärrövervakning i en del pumpstationer och
på Östads avloppsreningsverk.

6000
5800

2010

2009

2008
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2007

2006

2005

T ransporter

Ekologiska livsmedel 2010 – 2006 , procent

Under året antog kommunfullmäktige en fordonspolicy.
Policyn syftar till att alla kommunala fordon ska vara trafik
säkra och så effektiva som möjligt avseende säkerhet, kostnad
och miljö.
Kommunen har vid byte av fordon prioriterat fordon med
låga koldioxidutsläpp. Under året har nio fordon bytts ut. Vid
2010 års utgång fanns 88 bilar inom bilenheten. Sammanlagt
har dessa bilar körts cirka 175 270 mil, vilket motsvarar 43
varv runt jorden. Dessa transporter medförde ett CO2-utsläpp
på cirka 274 ton. Av kommunens fordonspark klassas 41 bilar
som miljöfordon.
Resor med kommunfordon uppgick det 160 mil/anställd
och med privatbilar, använda i tjänsten, 37 mil/anställd.
Tjänsteresor med privatbil har minskat under 2010. Totalt
uppgick dessa till cirka 40 300 mil och medförde cirka 87 ton
CO2-utsläpp.
ANTAL MIL VID TJÄNSTERESOR
MED PRIVATBIL

2010

2009

2008

3 697

3 481

3 320

Samhällbyggnadsavdelningen

2 607

3 141

3 170

18 751 20 255 17 374

Omsorgsförvaltningen

6 310

9 486 10 164

Politiker

8 653

7 897

8 121

317

218

574

Övriga

20

15

10
Avfallstyper 2010, ton

5

2010

Kommunledningskontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen

25

40 335 44 478 42 723

L ivsmedel

Det nationella målet är att uppnå 25 procent ekologiska livs
medel av det som produceras i offentliga storkök och restau
ranger. I Tanums kommun ska både förskola, skola och äldre
omsorg omfattas av det ekologiska målet.
I livsmedelsupphandlingen är den ekologiska varu
gruppen en växande del av avtalet. Under 2010 var andelen
ekologiska livsmedel inom kostenheten 20,8 procent.
Tanums kommun har två KRAV-certifierade kök,
Tanumskolan och Hamburgsundskolan. KRAV-certifieringen
innebär att minst 20 procent av den mat som serveras måste
vara KRAV-godkänd av certifierad organisation. Under 2011
kommer kommunen att försöka KRAV-certifiera även de tre
övriga större tillagningsköken.

Mängden avfall som återvinns har ökat med cirka 650 ton.
Behandlingsmetod genom krossning för sammansatt
bygg-, rivnings- och grovavfall ökar med 193 ton. Tidigare
gick detta avfall främst till deponi och i en del fall till för
bränning. Via krossning är det möjligt att särskilja trä, textil/
stoppning, plast, metall, betong etcetera. Av det krossade ma
terialet går cirka 60 procent till förbränning, fem procent till
metallåtervinning och cirka 35 procent, som består av främst
betong, används som konstruktionsmaterial inom avfalls
anläggningen.

2009

2008

2007

2006

N AT U R V Å R D

Naturvårdsprogrammet har färdigställts och kommer att an
tas av kommunfullmäktige 2011.
Naturvårdsåtgärder vid Klätta rikkärr som bedrivits un
der 2009–2010 har avslutats. Syftet med projektet är att för
söka att åter få fram de botaniska kvalitéerna som minskat
under åren på grund av utebliven hävd i form av bete eller
slåtter vilket har medfört att området har växt igen.
Under året har även LONA-projektet Igelkottens p
 opulationsstatus i FyrBoDals-området genomförts i samarbete
med Fyrbodals kommuner. Syftet med projektet var att un
dersöka igelkottens utbredning samt att beskriva artens bio
logi och vilka faktorer som påverkar den. Idag är det högst
troligt att igelkotten är helt borta från Tanums kommun.
Igelkotten försvann troligen från Fjällbacka i början av 90talet och från Grebbestad så sent som för ett par år sedan.
A V FA L L

Den totala avfallsmängden som produceras i Tanums kom
mun har ökat med cirka 294 ton jämfört med 2009.
Behandlingen via förbränning har minskat med 137 ton och
mängden som går till deponi har minskat med 69 ton.
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Återvinning

5 202

Krossning

985

Kompostering, inkl hemkompost

790

Förbränning
Deponi, extern slam
Slam
Farligt avfall

5 701
23
2 090
292

Andelen nyttiggörande/återvinning av den totala avfalls
mängden som tas omhand är fortsatt mycket hög och uppgår
under 2010 till 99,8 procent.
Antalet komposterande hushåll ligger kvar på ungefär
samman nivå, 70 procent av det totala antalet abonnenter.
M yndighetsutövning
MILJÖBALKEN OCH LIVSMEDELSTILLSYN

Kommunen har myndighetsansvar för ett antal områden av
seende tillståndsgivning och tillsyn. Detta ansvar är uppdelat
på flera olika nämnder. Inom miljöområdet ansvarar miljöoch byggnadsnämnden för miljöbalken och livsmedelstillsyn.
Målsättning

Verksamheten inom miljöbalken syftar till att främja en håll
bar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kom
mande generationer en hälsosam och god livsmiljö.
Verksamheten ska i detta syfte arbeta mot de nationella
miljömålen. Åtgärder som berör havet, vattendrag och den
bebyggda miljön ska prioriteras.
Livsmedelstillsynen ska vara så effektiv att andelen allvar
liga avvikelser minskar. Konsumenterna ska kunna vara säkra
på att det som säljs eller serveras är säkra livsmedel och
håller utlovad kvalitet, samt att märkningen av livsmedel är
korrekt.

Kvalitetsgarantin gällande rådgivning vid otjänliga vatten
prov uppfylls. När det gäller garantin om påbörjad handlägg
ning för ansökan om enskilt avlopp uppfylls den i stort sett,
vissa ärenden har det dock tagit längre tid.
Turism präglar ver ksamheten

Arbetet inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens om
råde präglas av Tanums karaktär som landsbygds- och turist
kommun. Inom kommunen finns en hög andel enskilda av
lopp. Exploateringstrycket är högt inte minst för
fritidsbostäder. Under den intensiva sommarperioden upp
står ibland olägenheter i form av till exempel höga musik
ljudnivåer samt nedskräpning. Kommunen har ett stort ut
bud av restauranger och andra livsmedelsföretag, varav
många endast håller öppet under sommarperioden. Arbetet
styrs av både nationell lagstiftning och EU-lagstiftning samt
tillsynsvägledning från olika myndigheter.

gödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård och
Grundvatten av god kvalitet.
Övriga ärenden och arbetsuppgifter är bland annat sam
hällsplanering genom medverkan i arbete med detaljplaner,
service med vattenanalyser och radonmätning för kommun
invånare, anmälningsärenden, nedskräpning, buller med
mera.
Inkomna ärenden miljöbalken

2010

2009

2008

188

247

118

Värmepumpar, anmälan

55

47

53

Byggremisser

93

89

96

188

115

85

47

42

29

Avlopp

Miljöfarlig verksamhet
Hälsoskydd
Avfall, eget slam

32

72

94

Remiss alkoholtillstånd

18

15

18

Naturvård

18

20

22

2010

2009

2008

165

56

113

20

51

65

Arbete med enskilda avlopp ger resultat

Aktiviteter livsmedelstillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden antar varje år en verksamhets
plan för arbetet med miljöbalken och livsmedelslagstiftning
en. Ett prioriterat område i verksamhetsplanen för 2010 har
varit inventering av enskilda avlopp. Arbetet har nu börjat
ge konkreta resultat. Inom Hogarälvens avrinningsområde
har andelen godtagbara avloppsanläggningar sedan 2008 ökat
från 17 procent till 31 procent. Att avloppsanläggningarna åt
gärdas är positivt i förhållande till miljömålen: Ingen över

Inspektioner
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Godkännande/registrering av anläggning

V ä l färdsredovisn ing

Välfärdsredovisningen bygger på Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy med sex utmaningar. Områdena är jämlika och jämställda
livsvillkor, trygga och goda uppväxtvillkor, livslångt lärande, ökat arbetsdeltagande, åldrande med livskvalitet och goda levnadsvanor. Utmaningarna
har tagits fram tillsammans med folkhälsoaktörer i regionen och de grundar sig på regionala och lokala förhållanden som påverkar människors
livsvillkor. Policyn ligger också till grund för Folkhälsoplanen i Tanums kommun som finns på hemsidan www.tanum.se/folkhalsa.
Ett välfärdsbokslut ska spegla befolkningens hälsotillstånd
och välbefinnande över tid. Välfärdsbokslutet ger kunskap
om människors livsvillkor och är till för att användas vid
politisk styrning och uppföljning.
Tanums välfärdsbokslut är en genomgång av vissa aspek
ter av välfärden i Tanums kommun, med utgångspunkt i
Västra Götalandsregionens utmaningar. Nedan redovisas
några av områdena.
J ämlika och jämställda livsvillkor

Allmänna val hölls 2010. Även om valdeltagandet till riksda
gen ökade något jämfört med föregående val är röstandet i
Tanums kommun något lägre än snittet i riket, 82,3 procent
mot rikets 84,6 procent. Skillnaden mellan Tanums kommun
och riket i valdeltaganden till kommunfullmäktige är tre
procentenheter till rikets fördel.
Efter att kostnaden för försörjningsstöd under 2009 låg
på den högsta nivån sedan 2001, har kostnaden under 2010
minskat med knappt 500 tkr till 5 177 tkr. Antalet hushåll
som fått försörjningsstöd under året har ökat något, från 180
till 185, men samtidigt har den genomsnittliga bidragstiden
minskat. Andelen ungdomar upp till 25 år har varit ganska
jämn under 2010, samtidigt som trenden är att denna grupp
minskar.
Förklaringen är att arbetsmarknaden är bättre samt att
arbetsmetoder har utvecklats, bland annat genom fördjupad
samverkan med arbetsförmedlingen. För att minska beroen
det av försörjningsstödet har bland annat en socialsekreterare
stationerats en halvdag per vecka på arbetsförmedlingen för
att i samverkan med dem arbeta med ungdomar.
T rygga och goda uppvä x tvillkor

Ungdomsmottagningen i Tanums kommun är sedan två år
flyttad till lokaler i anslutning till Familjecentralen.
Besöksfrekvensen har ökat med tolv procent 2010 från 2009.
2010 besökte 537 personer ungdomsmottagningen varav elva
procent var män. En ökning av besökfrekvensen med 21 pro

cent från 2009. Ökningen kan bero på att fler tanumsungdo
mar som går i gymnasiet i Uddevalla har valt att besöka
Tanumsmottagningen då Uddevalla slutade med drop-in och
det blev svårare att få tid i Uddevalla.
L ivslångt lärande

I kursplanen för ämnet Idrott och hälsa, under rubriken ”Mål
som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret”,
anges att eleverna ska ha god vattenvana, vara trygga i vatten,
kunna simma 200 meter, varav 50 på rygg samt kunna hante
ra nödsituationer vid vatten. Tio procent i år 5 2009/2010
var icke simkunniga, mot tidigare år med cirka 4–5 procent.
Närhet till badhus och bad är en framgångsfaktor för sim
kunnighet. Backa skola, där de flesta elever deltar i sommar
simskola, och Grebbestad skola, där eleverna kan gå till bad
huset, har 100 procents simkunnighet i år 5.
Å ldrande med livskvalitet

Tanums kommun har erbjudit hemvaktmästaren sedan 2007.
Först i projektform och sedan 2009 ingår tjänsten i ordinarie
verksamhet. Äldreomsorgen erbjuder tjänsten kostnadsfritt
för dem som fyllt 67 år. Syftet är att göra hemmet säkrare
och minska risken för fall. Under 2010 gjorde hemvaktmästa
ren 283 hembesök mot 308 år 2009. Hemvaktmästaren hjäl
per till med att hänga upp lampor, fästa sladdar, byta glöd
lampor, byta gardiner med mera. Hemvaktmästaren har
också samarbete med räddningstjänsten. Räddningstjänsten
erbjuder gratis brandvarnare om hemvaktmästaren får göra
en ”snubbelrond”.
De som fyllt 80 år och som inte har någon insats från
kommunen vad gäller hemtjänst eller hemsjukvård får ett
brev från en ansvarig sjuksköterska. Brevet erbjuder ett be
sök och informerar om vad samtalet kommer att handla om.
Från och med 2011 kommer uppsökande verksamhet att er
bjudas från det år personen fyller 75 år. Även detta är kost
nadsfritt.
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G oda levnadsvanor

I ämnet idrott och hälsa har fortsatt nära 96 procent av samt
liga elever godkänt, att jämföra med riket som ligger på 92,6
procent. Värt att notera är att i Tanum är andelen icke god
kända flickor mer än dubbelt så hög som andelen icke god
kända pojkar. De elever som inte når målen löper stor risk
att finnas i gruppen som inte heller rör på sig på fritiden och
som på så sätt riskerar att få sämre hälsa.
Tandhälsan mäts hos barn och ungdomar 6–19 år årligen.
I den här åldersgruppen är karies det största munhälsoproble
met. Kariesförekomst har samband med flera faktorer såsom
inriktning och frekvens av förebyggande vård, förekomst av
fluor i vattentäkter samt framförallt socioekonomiska fakto
Karies, 2010
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Götaland
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rer. I Tanums kommun finns två folktandvårdskliniker, en
större i Tanumshede och en mindre enhet i Hamburgsund.
Tanums kommun har genomgående barn med mindre
karies än snittet i Västra Götalandsregionen, som i sin tur
ligger bättre till än riksgenomsnittet. Smärre variationer mel
lan de båda klinikerna föreligger, vilket också stämmer med
socioekonomiskt index. Åtgärder som är vidtagna för att
ytterligare förbättra munhälsan hos våra ungdomar i övre
tonåren är tätare kontroller i ungdomsgruppen samt ett
generellt fluorlackningsprogram i skolorna. För att ytterligare
förebygga problem har det gjorts en satsning på att nå föräld
rar och barn i åldern 0–2 år för information och tidig upp
täckt av dåliga munhälsovanor.
Tanums kommun, i samverkan med övriga nordbohuslän
ska kommuner, mäter andelen elever i år 9 som äter lunch i
skolan. En etta tolkas som att man aldrig äter och tio som att
man äter varje dag. Andelen som äter lunch i skolan har
gradvis gått ner från 8 och ligger nu på cirka 6,5.
I kommunens elevenkät ger eleverna i år 9 betyget 2,8 av
6 möjliga, åt påståendet ”skolmaten är god”. Eleverna i åk 3–6
ger betyget 3,5. Tanums kommun har en projektanställd kost
inspiratör vars arbete har fått stort genomslag framförallt
inom förskolan. Hon har bland annat genomfört frukostpro
jekt med elever i Tanumskolan i samarbete med lärare och
kommer att göra samma sak på Hamburgsundskolan.
Tanumseleverna har fått möjlighet att köpa en näringsriktig
frukost i kaféet, som har bytt till ett mera hälsosamt sorti
ment och fritidsgårdarna står på tur. Allt i syfte att främja
goda levnadsvanor och god mathållning.
HANDIKAPPLAN

Tanums kommun har antagit en handikapplan som gäller
2009–2018. Nedan följer en sammanfattning av åtgärder som
gjorts under 2010.

Information

Kommunal information ska vara tillgänglig för alla. Informa
tion på kommunens hemsida ska vara lättläst, relevant och
aktuell. En större uppdatering av kommunens webbsida pla
neras under 2011 och då kommer särskild uppmärksamhet
att ägnas åt tillgänglighetsfrågor. Via kommunens hemsida
kommer användarna att kunna få information uppläst.
Säkerhet

Räddningstjänsten ska efter önskemål erbjuda funktionshin
drade råd och anvisningar gällande brandsäkerhet i hemmet.
Det kommer även fortsättningsvis att erbjudas utbildningar
till personliga assistenter, anhörigvårdare och annan personal
som är knuten till handikappomsorgen. Utbildningen kom
mer även att erbjudas dem med eget boende, som dock får
stöd av kommunen för att klara sin vardag. Fokus på utbild
ningen kommer att ligga på hur man utrymmer sin lägenhet
och var återsamlingsplatsen finns.
Personal

Lärare har utbildats i olika dataprogram för att underlätta
för elever med särskilt behov. Det sker även anpassning för
personal med funktionshinder genom lokalanpassning, dator
stöd och utbildningsinsatser för att anpassa arbetsuppgif
terna.
Omsorgsnämnden har vidareutvecklat sitt arbete med an
hörigstöd till att omfatta fler målgrupper.
Fastigheter och lokaler

Fastighetsavdelningen har börjat arbetet med att redovisa
fastigheter och anläggningar i Tillgänglighetsdatabasen som
man kan nå via kommunens hemsida.
På kommunägda fastigheter har man under året bland an
nat satt upp automatiska dörröppnare, utjämnat trösklar och
arbetat med halkskydd och kontrastmärkning i trappor.
Fastighet har även arbetat med skyltning i lokaler för att öka
tillgängligheten.
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Omsorg har utökat sina särskilda boendeformer med fem
platser.
Tanums Bostäder AB strävar efter att dels beakta tillgäng
lighetsaspekten vid ny- och ombyggnad och dels anpassa en
skilda lägenheter och bostadsområden för de individuella be
hov enskilda hyresgäster har.
Utemiljö

De tre befintliga handikappbaden Badberget i Fjällbacka,
TanumStrand och Edsvik är inventerade med åtgärdsförslag,
exempelvis att märka ut handikapparkering, utjämna och
hårdgöra gångvägar med mera. Nya badramper är inköpta för
utsättning till badsäsongen.
En ombyggnad och utökning av befintliga offentliga toa
letter har skett i Grebbestad, totalt finns fem toaletter och
en urinoar. En toalett är anpassad för rörelsehindrade.
Tanums Hamn & Turism AB (THTAB) arbetar med att
förbättra tillgängligheten i kommunens gäst- och småbåts
hamnar. Initialt sker en handikappanpassning av toaletter
och duschar. Skyltning kommer att ses över. På sikt arbetar
bolaget för att handikappanpassa båtplatser i gästhamnarna.
Framtid

Tillgängligheten ska förbättras i Tanumshede idrottshall,
vilket sker i samband med ombyggnation av B-hallen. Ny
anslutning till A-hallen planeras.
Arbetet med utemiljön vid serviceboende och skolor fort
sätter. I Fjällbacka planeras det för nya permanenta offentliga
toaletter, på motsvarande sätt som i Grebbestad.
Arbetet med enkelt avhjälpta hinder i gatumark fortsät
ter med uppföljning av inventerade fysiska hinder. De består
av mindre nivåskillnader, ojämn markbeläggning, svårforcera
de ränndalar och trottoarkanter.

Dri f tredovisn ing
Belopp i tkr

BUDGET FÖR PERIODEN

REDOVISNING

BUDGETAVVIKELSE

INTÄKTER

KOSTNADER

NETTO

INTÄKTER

KOSTNADER

NETTO

INTÄKTER

KOSTNADER

21 797

– 63 040

– 41 243

24 237

– 66 011

– 41 774

2 440

– 2 971

– 531

113 414

– 133 731

– 20 317

141 302

– 159 303

– 18 000

27 888

– 25 572

2 317

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

NETTO

Miljö- och byggnadsnämnden

10 662

– 14 000

– 3 338

12 158

– 15 831

– 3 673

1 496

– 1 831

– 335

Barn- och utbildningsnämnden

27 706

– 284 102

– 256 396

35 418

– 290 098

– 254 681

7 712

– 5 996

1 715

Omsorgsnämnden
Kommunrevisionen

60 421
–

– 281 908
– 643

– 221 487
– 643

64 561
–

– 283 176
– 481

– 218 614
– 481

4 140
–

– 1 268
162

2 873
162

234 000
–

– 777 424
– 28 000

– 543 424
– 28 000

277 676
–

– 814 900
– 30 085

– 537 224
– 30 085

43 676
–

– 37 476
– 2 085

6 200
– 2 085
– 1 787

Summa nämndsverksamhet
Pensionskostnader
Semesterskuldsförändring o timvik dec

–

–

–

–

– 1 787

– 1 787

–

– 1 787

19 616

–

19 616

20 021

–

20 021

405

–

405

3 000

–

3 000

–

5 187

5 187

– 3 000

5 187

2 187

Kapitalkostnad

54 605

–

54 605

51 523

–

51 523

– 3 082

–

– 3 082

Tomtförsäljning

2 500

–

2 500

1 109

– 21

1 088

– 1 391

– 21

– 1 412

Avskrivningar

–

– 33 075

– 33 075

–

– 32 493

– 32 493

–

582

582

Kommunstyrelsens förfogande
Övrigt

–
–

– 600
– 800

– 600
– 800

–
2 403

–
– 2 672

–
– 270

–
2 403

600
– 1 872

600
530

Summa verksamhet
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansnetto

313 721
537 200
–

– 839 899
–
– 6 800

– 526 178
537 200
– 6 800

352 732
543 859
1 795

– 876 772
–
– 5 195

– 524 040
543 859
– 3 400

39 011
6 659
1 795

– 36 873
–
1 605

2 138
6 659
3 400

Summa efter finansiering
Extraordinära poster

850 921
–

– 846 699
–

4 222
–

898 386
–

– 881 968
–

16 418
–

47 465
–

– 35 269
–

12 196
–

Total

850 921

– 846 699

4 222

898 386

– 881 968

16 418

47 465

– 35 269

12 196

Kompletteringspension
Personalomkostnader

Kommunens resultat uppgår till 16,4 mkr vilket är ett bud
getöverskott med 12,2 mkr. Nämnderna svarar för 6,2 mkr av
budgetöverskottet, samtliga nämnder har ett positivt resultat
justerat för dispositioner av tidigare års överskott. Både kom
munstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden har beslutat
om att använda del av tidigare års resultat till att finansiera
särskilda projekt under 2010. Efterfrågan på barnomsorg har
ökat under året vilket inneburit att barn- och utbildnings

nämndens budgetram justerats för ökad volym med 5,5 mkr.
Av tekniska nämndens överskott avser 1,1 mkr den avgifts
finansierade verksamheten. Ökade kostnader för pensioner
innebär budgetunderskott på -2,1 mkr. Minskad sjukfrånvaro
och rabatt på arbetsgivaravgift för bland annat yngre anställ
da innebär budgetöverskott på 2,2 mkr. Skatteintäkter och
statsbidrag lämnar ett överskott på 6,7 mkr genom att skatte
underlaget ökat mer än vad som antogs i budgeten.
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Räntenettot blev 3,4 mkr lägre än budgeterat beroende på
lägre räntor och låneskuld än beräknat. Kommunen har upp
visat positiva resultat under hela 2000-talet och därmed även
klarat balanskravet. Nettokostnaderna ökar med 4,4 procent
medan skatteintäkter och statsbidrag ökar med 4,0 procent.
På sikt får inte kostnaderna öka mer än intäkterna om en
långsiktig balans i ekonomin ska kunna bibehållas.

K ommunstyrelsen

B arn - och utbildningsnämnden

Nämnden redovisar ett underskott med 0,5 mkr. Underskot
tet beror på att kommunstyrelsen beslutat att använda del av
sitt överskott från tidigare år till att finansiera särskilda pro
jekt under 2010. Återbetalningar av försäkringsersättningar
har förbättrat kommunstyrelsens resultat. Kostnaden för
kommunstyrelsens löpande verksamheten är i budgetmässig
balans. Nämndens preliminära balanserade resultat den
31 december 2010 uppgår till 4,1 mkr.

Nämnden redovisar ett överskott med 1,7 mkr. Efterfrågan
på barnomsorg har ökat under året vilket inneburit att barnoch utbildningsnämndens budgetram justerats för ökad
volym med 5,5 mkr. Lägre kostnader för särskola och skol
skjutsar är de främsta förklaringarna till budgetöverskottet.
Särskild satsning för måluppfyllelse inom grundskolan samt
ett beslut att stödja digitalisering på biograf Nautic finansie
rades ur tidigare års överskott. Nettokostnaden för utbild
ning sjunker för andra året i följd beroende på minskat elev
tal i både grundskola och gymnasieskola. Nämndens preliminära balanserade resultat den 31 december 2010 uppgår
till 7,8 mkr.

T ekniska nämnden

Nämnden redovisar ett överskott med 2,4 mkr. Av detta
överskott avser 1,1 mkr taxefinansierad verksamhet. Över
skottet inom taxefinansierad verksamhet förklaras av lägre
kapitalkostnader för vatten- och avloppsverksamheten till
följd av den låga räntan. Överskottet går tillbaka till taxe
kollektivet via investeringsfond som en delfinansiering av
det nya VA-verket. Den skattefinansierade verksamhetens
överskott på 1,3 mkr avser främst markförvaltning, 0,9 mkr,
och beror främst på ökade intäkter. Trots ett stort under
skott på vinterväghållningen redovisas ett överskott på gator
och parker beroende på lägre underhållskostnader än beräk
nat. Nämndens preliminära balanserade resultat den 31 de
cember 2010 uppgår till 17,6 mkr.
M iljö - och byggnadsnämnden

Nämnden redovisar ett underskott med 0,3 mkr. Underskot
tet beror på att miljö- och byggnadsnämnden beslutat att an
vända del av sitt överskott från tidigare år till att finansiera
särskilda projekt under 2010. Intäkter inom plan- och bygg
lov är väsentligt högre än budgeterat. Detta beror på att
bygglovsärenden har prioriterats till förmån för tillsynsären
den. Nämndens preliminära balanserade resultat den 31 de
cember 2010 uppgår till 2,8 mkr.

O msorgsnämnden

Nämnden redovisar ett överskott med 2,9 mkr. Handikapp
omsorgen redovisar ett överskott med 1,9 mkr och äldre
omsorgen har ett överskott på 0,8 mkr. Överskotten är delvis
ett resultat av genomförda effektiviserings- och besparings
åtgärder. Inom individ- och familjeomsorgen har behovet av
försörjningsstöd minskat under året. Även placeringar av
barn, ungdomar och vuxna har minskat jämfört med förra
året. Trots detta redovisar individ- och familjeomsorgen ett
underskott på 2,2 mkr. Nämndens preliminära balanserade
resultat den 31 december 2010 uppgår till 2,9 mkr.
REVISION

Ekonomisk återhållsamhet med såväl interna som externa
kostnader har resulterat i ett betydande överskott gentemot
budget. Några väsentliga problemområden som krävt fördju
pade studier har inte identifierats under året men de kost
nadsreduceringar som åstadkommits är inte bestående i den
meningen att fördjupade granskningar ej behövs framöver.
Emellertid kan andra arbetssätt och, vilket är viktigt att

– 59 –

framhålla, nämndernas eget arbete med den interna kontrol
len och kommunstyrelsens utövande av dess uppsiktsplikt
framöver bidra till att effektivisera den kommunala revisio
nen.
Under 2009 påbörjades en process som ska vidareutveck
la kommunens modell för intern kontroll. Genom en inven
tering av system och rutiner lades grunden för detta samti
digt som reglementet för internkontrollen omarbetades.
Under 2010 har inventering och, vid behov, komplettering
ingått i nämndernas internkontrollprogram. Resultatet av
detta arbete har redovisats för kommunstyrelsen.
Inom ett antal områden har på revisorernas uppdrag den
befintliga internkontrollen testats. Resultatet av dessa tester
har återförmedlats till aktuella förvaltningar och behov av
några ytterligare åtgärder har inte förelegat.
Delårsrapport och årsredovisning har granskats utifrån
god redovisningssed och bestämmelserna om god ekonomisk
hushållning.

Sammanstä lln ingar verksamhets omr å d en
Belopp i tkr

KOMMUNSTYRELSEN
Intäkter
Kostnader
Resultat
Kommunbidrag
Förändring eget kapital
Justering
Balanserat resultat

KOMMUNSTYRELSEN
2010
2009
24 230
23 108
– 66 002
– 64 984
–41 772
– 41 876
41 243
43 921
– 529
2 045
850
4 080
4 609

2008
15 262
– 60 141
– 44 879
43 912
– 968
–
1 714

2010
2 803
– 17 661
– 14 858
14 707
– 151

KOMMUNLEDNING
2009
3 594
– 17 573
– 13 979
14 283
304

2008
3 032
– 17 245
– 14 213
13 973
– 240

2010
10 513
– 14 136
– 3 623
3 635
12

TEKNISKA NÄMNDEN
2010
2009
141 122
139 522
– 113 471
– 105 125
– 45 651
– 45 489
– 18 000
– 11 092
20 317
15 281
2 317
4 189

2008
125 800
– 94 237
– 47 737
– 16 174
15 119
– 1 054

2010
4 851
– 5 731
– 65
– 945
700
–245

ADMINISTRATION
2009
4 035
– 4 106
– 18
0
–
0

2008
4 219
– 4 219
–
0
–
0

2010
437
– 396

SERVICE
2009
10 742
– 14 332
– 3 590
3 845
255

2008
10 495
– 13 724
– 3 229
3 308
79

– 6 401
– 6 401
5 870
– 531

– 5 949
– 5 949
6 128
179

– 6 941
– 6 941
6 881
– 60

ENERGI
2009
374
– 348
–
26
30
56

2008
366
–390
–
– 24
30
6

2010
24 654
– 24 654
–
0
–
0

RENHÅLLNING
2009
27 657
– 28 355
– 198
– 896
368
– 527

2008
26 789
– 28 159
–
– 1 370
450
– 920

279

806

2010

KOLLEKTIVTRAFIK
2009

2008

TEKNISKA NÄMNDEN
Intäkter
Kostnader
Kapitalkostnader
Resultat
Kommunbidrag
Förändring eget kapital
Justering
Balanserat resultat

17 582

15 265

41
30
71

11 076

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Intäkter
Kostnader
Resultat
Kommunbidrag
Förändring eget kapital
Justering
Balanserat resultat

MILJÖ– OCH BYGGNADSNÄMNDEN
2010
2009
2008
12 156
11 438
11 526
– 15 829
– 14 383
– 14 387
– 3 673
– 2 945
– 2 861
3 338
3 434
3 556
– 335
489
696
–
2 783
3 118
2 629

2010
276
– 761
– 485
473
– 12

ADMINISTRATION
2009
236
– 684
– 448
460
12

2008
242
–665
– 423
397
– 26

2010
425
– 6 094
– 5 669
6 052
383

ADMINISTRATION
2009
467
– 6 408
– 5 942
6 518
576

2008
164
– 5 835
– 5 671
5 688
17

FYSISK PLANERING
2010
2009
2 121
2 845
– 2 932
– 2 997
– 811
– 152
374
363
– 437
211

2008
2 470
– 2 449
21
340
361

2010
4 309
– 4 595
– 286
586
300

BYGGLOV
2009
3 783
– 3 805
– 22
569
547

2008
3 584
– 3 679
– 95
553
458

2008
10 352
– 65 299
– 54 947
55 547
600

2010
3 720
– 103 754
– 100 034
100 415
381

GRUNDSKOLA
2009
3 955
– 104 702
– 100 747
99 944
-803

2008
2 870
– 108 085
– 105 215
104 183
– 1 032

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Intäkter
Kostnader
Resultat
Kommunbidrag
Förändring eget kapital
Justering
Balanserat resultat

Intäkter
Kostnader
Resultat
Kommunbidrag
Förändring eget kapital

BARN– OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2010
2009
2008
35 418
35 917
32 003
– 290 098
– 288 070
– 285 928
– 254 680
–252 153
– 253 925
256 396
254 348
254 559
1 715
2 195
634
– 850
–
7 849
6 134
4 789
2010
377
– 3 574
– 3 197
2 404
– 793

KULTUR
2009
621
– 3 124
– 2 503
2 355
– 148

2008
429
– 3 102
– 2 673
2 417
– 256

FRITIDSVERKSAMHETEN
2010
2009
341
217
– 5 198
– 5 290
– 4 857
– 5 073
5 211
5 063
354
– 10

2010
10 501
– 71 008
– 60 506
60 997
491

BARNOMSORG
2009
10 225
– 66 834
– 56 608
57 351
743

2008
528
– 4 990
– 4 462
5 111
649

OMSORGSNÄMNDEN
Intäkter
Kostnader
Resultat
Kommunbidrag
Förändring eget kapital
Justering
Balanserat resultat

OMSORGSNÄMNDEN
2010
2009
64 556
62 850
– 283 170
– 275 907
– 218 614
– 213 057
221 487
211 362
2 873
– 1 695
– 400
1 277
2 473
0

2008
54 905
– 255 487
– 200 582
202 789
2 207
–
418

ADMINISTRATION, NÄMND OCH MAS
2010
2009
2008
1 849
1 975
970
– 8 973
– 9 606
– 7 624
– 7 124
– 7 631
– 6 654
9 129
8 578
8 331
2 005
947
1 677
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INDIVID– OCH FAMILJEOMSORG
2010
2009
2008
1 281
2 267
1 484
– 31 472
– 33 371
– 28 632
– 30 191
– 31 104
– 27 148
28 025
26 075
25 626
– 2 166
– 5 029
– 1 522

HANDIKAPPOMSORG inkl. BEMANNING
2010
2009
2008
15 776
14 698
12 209
– 49 535
– 44 458
– 39 133
– 33 759
– 29 760
– 26 924
35 704
31 344
27 539
1 945
1 584
615

2010
52
– 953
– 901
1 165
264

NÄRINGSLIV
2009
106
– 948
– 842
850
8

MARKFÖRVALTNING
2010
2009
3 314
2 638
– 1 479
– 1 078
– 1 444
– 1 705
391
– 145
540
873
931
727

2008
39
– 970
– 931
849
– 82

2008
2 181
– 1 528
– 1 797
– 1 144
1 245
101

CIVILA FÖRSVARET
2010
2009
160
160
– 162
– 227
–2
– 67

5

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET
2010
2009
2008
6 967
4 566
3 745
– 10 555
– 9 687
– 11 602
– 3 588
–5 121
– 7 857
3 474
6 700
6 803
– 114
1 579
– 1 054

RÄDDNINGSTJÄNST
2010
2009
2008
1 220
1 359
1 038
– 12 231
– 11 960
– 10 961
– 11 011
– 10 601
– 9 923
11 065
10 516
10 109
54
– 85
186

GATOR OCH PARKER
2010
2009
2008
1 279
979
1 242
– 13 056
– 9 050
– 9 086
– 4 269
– 3 578
– 3 249
– 16 046
– 11 649
– 11 093
16 401
11 679
10 804
355
30
– 289

FASTIGHETSFÖRVALTNING
2010
2009
2008
73 490
71 221
60 414
– 47 259
– 43 969
– 32 898
– 28 725
– 29 221
– 29 706
– 2 494
– 1 969
– 2 190
2 646
2 331
2 590
152
362
400

VATTEN–
2010
33 097
– 20 898
–
– 11 146
–
1 053
–
1 053

–2

– 67

2008
150
– 145
5

10 529

2010
341
– 484
– 143
222
79

2010
1 564
– 9 571
– 8 007
9 835
1 828

KART & MÄT
2009
416
– 898
– 482
215
– 267

SÄRSKOLA
2009
1 398
– 10 439
– 9 042
9 679
637

2008
650
– 776
– 126
196
70

2008
1 147
– 9 554
– 8 407
8 199
– 208

MILJÖVERKSAMHET
2010
2009
5 109
4 141
– 7 057
– 5 982
– 1 948
– 1 841
1 683
1 827
– 265
– 15

TURISM
2009
533
– 1 975
– 1 443
1 250
– 193

2010
498
– 1 793
– 1 295
1 250
– 45

2010
25 181
– 173 012
– 147 831
148 629
798

2010
20 474
– 20 184
290
–
290

HAMN
2009
2 047
– 2 334
– 287
350
63

2008
1 978
– 2 560
– 582
572
– 10

9 475

2008
435
– 2 324
– 1 889
1 856
– 33

2010
615
– 5 756
– 5 140
5 193
53

BIBLIOTEK
2009
694
– 6 231
– 5 537
5 190
– 347

2008
743
– 6 410
– 5 667
5 226
– 441

5 934

2008
4 580
– 6 818
– 2 238
2 071
– 167

ARBETSMARKNADSENHET
2010
2009
2008
9 386
10 691
9 279
– 13 855
– 13 764
– 12 595
– 4 469
– 3 073
– 3 316
3 542
3 952
4 144
– 927
879
828

KOSTENHETEN
2009
19 233
– 18 997
236
– 27
209

2010
2 017
– 2 110
– 93
77
– 16

OCH AVLOPP
2009
2008
32 965
31 441
18 656
– 18 965
10 768
– 12 829
3 541
– 353
–
3 541
–353

GYMNASIESKOLA
2010
2009
6 042
6 041
– 61 222
– 62 261
– 55 180
– 56 220
54 865
56 752
– 315
532

VUXENUTBILDNING
2010
2009
1 936
1 156
– 7 463
– 6 527
– 5 527
– 5 371
5 617
5 458
90
87

2008
4 707
– 61 264
– 56 557
56 618
61

2008
1 349
– 6 471
– 5 122
5 570
448

2010
509
– 2 602
– 2 093
2 265
172

MUSIKSKOLA
2009
453
– 2 489
– 2 037
2 086
49

REVISION
ÄLDREOMSORG
2009
2008
24 677
22 474
– 169 474
– 162 431
– 144 797
– 139 957
145 392
141 315
595
1 358

2008
561
– 1 771
– 1 210
1 417
207

2008
17 767
– 17 665
102
– 22
80

Intäkter
Kostnader
Resultat
Kommunbidrag
Förändring eget kapital
Justering
Balanserat resultat
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2010

2009

2008

– 481
– 481
643
162
–
447

– 413
– 413
648
235
–
285

– 525
– 525
544
19
–
50

N YCKELTAL OCH STATISTIK

Mått som beskriver verksamhets kvalitet ur olika aspekter och som används för kommunfullmäktiges styrning och
uppföljning av nämndernas verksamhet. Måtten kan exempelvis belysa produktivitet, effektivitet, kundnöjdhet..
J ämförelsemått

K valitet i korthet

Personal

Nyckeltal och jämförelsemått är ett viktigt instrument vid
utvärderingen av den kommunala verksamheten. Det syftar
dels till att genom jämförelse med andra kommuner få en
uppfattning av den egna verksamheten jämfört med andra
kommuner och dels till att förbättra den egna verksamheten
genom att lära av andra.

Sveriges kommuner och landsting startade ett projekt 2006
för att ta fram ett verktyg som beskriver kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv. I projektet genomförs årligen
undersökningar av kommunens kvalitet ur fem perspektiv tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.
Undersökningarna sker på hösten och kommuner som är
intresserade har möjlighet att anmäla sitt deltagande.

Andel anställda utan sjukdagar

S trukturkostnadsindex

Strukturkostnadsindex redovisas för verksamheterna barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg.

2010

2009

Svar på epost inom två arbetsdagar (max 100)

82

65

B enchmarking norra B ohuslän

Kontakt med handläggare via telefon (max 100)

48

67

Kommunerna i norra Bohuslän, Tanum, Lysekil, Munkedal,
Sotenäs och Strömstad, bedriver sedan några år ett aktivt
benchmarkingarbete. Syftet med arbetet är att genom systematiska jämförelser förklara likheter och olikheter mellan
kommunerna och att detta arbete ska leda till ett erfarenhetsutbyte och lärande mellan kommunerna.

Bemötande vid telefonkontakt (max 100)		

83

83

2010

2009

2007

78

63

–

Demokrati och trygghet
Kvalitet webbinformation (max 100)
Medborgarnas möjlighet att delta i
kommunens utveckling (max 100)

58

62

–

*

67

65

*

61

62

Hur upplever medborgarna kommunen

4,2%

3,9%

5,3%

2010

2009

2008

Andel återvunnet hushållsavfall

46%

43%

41%

Andel miljöbilar

68%

–

–

Andelen ekologiska livsmedel

21%

21%

17%

Gator och parker
Belagda yta vägar, m2

Fastighet
Förvaltad yta, m2
Driftkostnad per m2
Vatten och avlopp
Antal enskilda avlopp
Antal va-abonnenter
Såld vattenmängd, m3
reningsverk

Tanum deltar tillsammans med Munkedal, Lysekil, Orust,
Sotenäs, Strömstad och Tjörns kommuner i det nationella
jämförelseprojektet.

Hur trygga känner sig medborgarna

(max 100)
*
41
42
			

Bygglov

Ö ppna jämförelser

Andel röstande i senaste

Ärendebalans, antal ej avslutade

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fram jämförelser som belyser resultaten i kommuners verksamhet.
Områden som hittills jämförts är hälso- och sjukvård, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt trygghet och säkerhet. Jämförelserna publiceras i en särskild rapportserie.

kommunvalet

78,6%		

Näringsliv

2010

2009

2008

1 000 invånare

9,2

6,7

6,8

175

195

229

Fysisk planering

ärenden
Livsmedel

Arbetsmarknadsenhet

Företagsklimatet, placering Svensk
Näringslivs ranking

2008
303 847

2,74

3,18

9,30

2010

2009

2008

74 696

74 436

75 125

332

317

295

2010

2009

2008

4 300

4 500

4 500

3 797

3 756

3 671

509 314

478 214

528 191

47%

55%

59%

2010

2009

2008

5

9

7

2010

2009

2008

680

733

434

2010

2009

2008

165

56

113

2010

2009

2008

298

333

Nettokostnad kr per invånare för arbetsmarknadsåtgärder
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2009
305 127

Antal antagna planer

Antal inspektioner

Antal startade företag per

2010
306 207

Andel ovidkommande vatten till

att leva och bo i (max 100)

Medborgarnas upplevda delaktighet

2008
78,9%

Miljö

J ämförelseprojektet

(max 100)

2009
77,5%

Sjukfrånvaro

Vägbeläggningsunderhåll kr/m2
Tillgänglighet

2010
81,8%

422

Barnomsorg
Strukturkostnadsindex barnomsorg
Antal barn i barnomsorg

2010

2009

2008

*

123,5%

130,7%

956

912

909

Kostnad per inskrivet barn i

Handikappomsorg

Andel elever som når målen i de
nationella proven år 9
Andel behöriga till gymnasieskolan

*

95%

92%

Kostnad per plats i daglig

91%

99%

90%

verksamhet, kr

Kostnad per betygspoäng i

förskola, kr

*

117 290

141 100

Kostnad per placeringstimme, förskola 200

212

209

Kostnad per placeringstimme i
196

205

193

Kostnad per placeringstimme i

grundskolan

321

298

136

147

153

Andel barn som uppger att de trivs

71%

89%

78%

bra eller mycket bra

*

96%

75%

76%

71%

*

78%

84%

2010

2009

2008

Andel elever som får avgångsbetyg
Andel föräldrar som bedömer att skolan

Antal mediautlån per kommuninvånare
*

93%

97%

6,0

6,3

6,2

1 062

1 052

600

580

Bruttokostnad kr per invånare, fritid

verksamheten som helhet fungerar

Antal timmar/vecka som huvudbiblio*

94%

-

609

teket har öppet, utöver vardagar 8–17

8

8

–

Andel föräldrar som bedömer att
Individ- och familjeomsorg

verksamheten som helhet fungerar
bra eller mycket bra, fritidshem

*

91%

91%

inom tre månader
Antal barn per personal i förskola

2010

2009

2008

*

134,5%

126,3%

Kostnad per placeringsdygn, vuxna

2 117

1 401

1 229

Kostnad per placeringsdygn, barn

1 176

1 159

875

Strukturkostnadsindex individ- och
familjomsorg

Andel som erbjuds barnomsorgsplats
100%

100%

*

5,5

3,8

Antalet placeringsdygn för
Utbildning

2010

2009

2008

Strukturkostnadsindex grundskola		

110,9%

113,9%

nedsättningar

Strukturkostnadsindex gymnasieskola		

106,6%

107,5%

Handläggningstid ekonomiskt

274

320

368

bistånd, antal dagar

Antal elver gymnasieskola

597

614

613

Nöjd-Kund-Index individ- och

85 879

84 590

83 572

Grundskola nettokostnad kr/elev
nettokostnad kr/elev
kostnad kr/elev

104 165

101 307

98 802

100 259

92 399

86 288

Andel elever som når målen i de
nationella proven år 5

1 095

1 030

700

*

86%

34

30

54 393

51 625

44 200

18%

36%

25%

59

333

-

3,52

-

-

Andelen ärenden inom personlig
Väntetid till bostad med särskild
Brukarnöjdhet daglig verksamhet
skala 1–4
Äldreomsorg

2010

2009

2008

Strukturkostnadsindex äldreomsorg

*

107,3%

106,5%
541 234

Kostnad per särskild boendeplats, kr

*

601 273

Kostnad per hemtjänsttimma, kr

*

423

451

Kostnad per vårdtagare i hemtjänsten, kr

*

119 698

126 520

Nöjd Kund Index, Hemtjänst

79

81

83

Nöjd Kund Index, Särskilt boende

78

71

80

Serviceutbud, särskilt boende (max 100) 90

-

-

Serviceutbud hemtjänst (max 51)

21

-

-

mat

57%

-

-

Hemtjänst, andelen nöjda med mat

54%

-

-

77

60

-

med hemtjäst under en 14-dagars period 11

13

-

Väntetid till särskilt boende, antal
5

–

–

dagar
Antal vårdare som besöker en brukare

familjeomsorg (max 100)

86

–

–

Utredningstid, antal dagar			

Tanums Gymnasieskola netto-

38

Särskilt boende, andelen nöjda med

personer med psykiska funktions-

Antal elever musikskola

Gymnasieskolan annan kommun,

21

assistans utförda av privata utförare

Bruttokostnad kr per invånare, kultur 1 073

Andel föräldrar som bedömer att
bra eller mycket bra, familjedaghem

653

23

service, antal dagar
Kultur- och fritid

bra eller mycket bra, förskola

683

Antalet timmar personlig assistans
utförd av kommunen

–

verksamheten som helhet fungerar

*
24

verksamhet

som helhet fungerar bra eller mycket bra

Andel föräldrar som bedömer att

2008

Antalet personer inom daglig

Andel elever i årskurs 9 som har

från gymnasieskolan inom fyra år

fritidshem, kr

2009

Antalet personer i särskilt boende

betyg i samtliga ämnen

familjedaghem, kr

2010

* Värde har ej tagits fram ännu			

ansökan barn

53

–

–

anmälan barn

105

–

–

ansökan vuxna

75

–

–

anmälan vuxna

37

–

–

–
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T i o å rsöversikt
I tioårsöversikten redovisas kommunens ekonomiska
ställning och utveckling över en tioårsperiod. Siffermaterialet är justerat utifrån förändringar i organisation
och redovisningsprinciper för att underlätta jämförelser. Materialet presenteras dels i form av resultat- och
balansräkningar och dels i form av några viktiga
nyckeltal.
Kommunen har redovisat positiva resultat och klarat balans
kravet varje år den senaste tioårsperioden. Sedan 2004 har re
sultaten legat på en sådan nivå att kommunen uppfyllt målen
för god ekonomisk hushållning. Resultaten förklaras fram
förallt av kraftigt ökade skatteintäkter och statsbidrag samt
sänkta räntekostnader. Intäktsökningarna har skapat utrymme
för förhållandevis stora kostnadsökningar även om försämrade
ekonomiska förutsättningar under 2009 inneburit besparingar
och effektiviseringar som minskat kostnadsökningarna. Ökade
statliga bidrag och låga kostnadsökningar gjorde att 2010 års
resultat kunde hållas på en bra nivå trots att skatteintäkternas
ökning begränsades av minskad sysselsättning till följd av den
internationella finansiella krisen.
I balansräkningen framgår att anläggningstillgångarna
ökat med cirka 105 mkr under perioden 2001–2010 medan
det egna kapitalet ökat med 121 mkr under samma period.
Investeringsvolymen uppgår under perioden till nära 400
mkr. Den ekonomiska ställningen har förstärkts under perio
den varvid soliditeten ökat. Soliditeten inklusive samtliga
pensionsåtaganden har ökat från 3,8 procent till 11,3 procent.
De goda resultaten har gjort att låneskulden kunnat amorte
ras med nära 50 mkr under perioden.
I nyckeltalssammanställningen framgår att utdebiteringen
höjts med 27 öre, från 21,62 till 21,99 kronor. Invånarantalet
har ökat med cirka 250 personer den senaste tioårsperioden.

Belopp i tkr
2010

2009

2008

R E S U LTAT R Ä K N I N G
Verksamhetens intäkter

176 868

169 751

155 921

– 668 415

– 640 443

– 624 316

– 32 493
–

– 31 114
–

– 29 666
–

– 524 040
543 859
– 3 400

– 501 806
522 760
– 4 702

– 498 061
516 216
– 6 025

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
Extraordinära poster

16 418
–

16 253
–

12 130
–

Årets resultat

16 418

16 253

12 130

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetsresultat
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansnetto

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

627 732

597 140

574 922

Fordringar

72 728

55 055

34 818

Förråd
Likviditet

628
11 478

704
38 919

639
35 192

Summa omsättningstillgångar

84 834

94 678

70 649

712 566

691 818

645 571

296 043

279 775

267 627

18
16 418

15
16 253

17
12 130

312 480
38 805

296 043
39 253

279 775
37 448

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

230 589
130 692

226 854
129 667

215 443
112 905

Summa skulder

361 281

356 521

328 348

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

712 566

691 818

645 571

Verksamhetsresultat/skatteintäkter

96,4%

96,0%

96,5%

Soliditet

43,9%

42,8%

43,3%

Soliditet inkl pensionsförpliktelser

11,3%

7,5%

6,5%

Bruttoinvesteringar, tkr

61 926

62 678

68 463

Antal invånare

12 370

12 253

12 271

21,99

21,99

21,99

Summa tillgångar
E G E T K A P I TA L , A V S Ä T T N I N G A R O C H S K U L D E R
Eget kapital
Justering
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
S kulder

N Y C K E LTA L :

Utdebitering, kr
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2010–2001
2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

R E S U LTAT R Ä K N I N G
Verksamhetens intäkter

148 914

162 619

157 822

152 566

139 834

133 679

118 905

– 593 711

– 579 358

– 550 657

– 548 275

– 531 285

– 506 542

– 472 684

– 29 569
–

– 31 006
–

– 31 260
7 543

– 31 535
–

– 29 546
–

– 28 356
–

– 28 964
–

– 474 366
498 165
– 6 980

– 447 745
477 973
– 7 844

– 424 095
460 445
– 12 546

– 419 702
447 444
– 12 031

– 420 997
439 711
– 12 899

– 401 219
420 049
– 13 950

– 382 743
400 545
– 14 188

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
Extraordinära poster

16 819
–

22 384
–

23 804
–

15 711
–

5 815
–

4 879
–

3 613
–

Årets resultat

16 819

22 384

23 804

15 711

5 815

4 879

3 613

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetsresultat
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansnetto

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

538 023

539 976

538 295

540 891

537 331

538 081

523 947

Fordringar

30 148

30 545

27 104

42 713

30 605

42 075

46 457

Förråd
Likviditet

693
26 464

872
34 325

937
19 436

1 116
25 622

–
19 116

–
2 501

–
19 973

Summa omsättningstillgångar

57 306

65 742

47 477

69 451

49 721

44 576

66 430

595 328

605 718

585 772

610 342

587 052

582 657

590 377

250 797

228 405

204 590

188 863

195 951

191 057

187 443

11
16 819

8
22 384

10
23 804

17
15 711

-12 903
5 815

15
4 879

–
3 613

267 627
35 709

250 797
30 928

228 404
28 981

204 590
28 755

188 863
29 582

195 951
21 540

191 056
23 722

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

185 524
106 468

225 881
98 112

230 178
98 208

278 249
98 748

277 189
91 418

274 472
90 694

275 944
99 655

Summa skulder

291 993

323 993

328 386

376 997

368 607

365 166

375 599

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

595 328

605 718

585 772

610 342

587 052

582 657

590 377

Verksamhetsresultat/skatteintäkter

95,2%

93,7%

92,1%

93,8%

95,7%

95,5%

95,6%

Soliditet

45,0%

41,4%

39,0%

33,5%

32,2%

33,6%

32,4%

5,2%

8,2%

7,3%

3,6%

1,8%

4,2%

3,8%

Bruttoinvesteringar, tkr

33 813

36 279

28 222

35 031

35 014

47 144

38 504

Antal invånare

12 246

12 253

12 252

12 317

12 288

12 210

12 116

21,99

21,99

21,99

21,99

21,62

21,62

21,62

Summa tillgångar
E G E T K A P I TA L , A V S Ä T T N I N G A R O C H S K U L D E R
Eget kapital
Justering
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
S kulder

N Y C K E LTA L :

Soliditet inkl pensionsförpliktelser

Utdebitering, kr
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P r e sentatio n av kommunstyr els en
Kommunstyrelsens sammansättning avser mandatperioden 1 januari 2011 – 31 december 2014.

Gerd Melin (s)

Ekonom, född 1945, Kville, ledamot i kommunstyrelsen och
oppositionsråd från och med 2007.
Eva-Lena Sundås (m)

Sjuksköterska, född 1955, Grebbestad, ledamot i kommunsty
relsen från och med 2008. Även ledamot i miljö- och bygg
nadsnämnden.
Liselotte Broberg (m)

Säljare, född 1966, Grebbestad, ledamot i kommunstyrelsen
från och med 2011. Även ledamot i barn- och utbildnings
nämnden.
F rämre raden från vänster
Lennar t Larson (m)

Byggkonsult, född 1954, Bullaren, ledamot i kommunstyrel
sen från och med 1999. Tidigare ledamot i kommunstyrelsen
1992–1994.
Clas-Åke Sörkvist (c)

Polis, född 1947, Hamburgsund, ledamot i kommunstyrelsen
sedan 1990, ordförande i kommunstyrelsen från och med
2001.
Fredrik Lundin (fp)

B akre raden från vänster

M ellersta raden från vänster

Siv Bergström (mvt)

Roger Wallentin (c)

Lärare, född 1948, Grebbestad, ledamot i kommunstyrelsen
sedan 2005 samt under perioden 2001-2002. Även ledamot
i tekniska nämnden.

Jordbrukare, född 1960, Bullaren, ledamot i kommunstyrel
sen från och med 2011. Även ordförande i omsorgsnämnden
från och med 2007.

Rolf Hermansson (c)

Kar l-Erik Hansson (c)

Målaremästare, född 1945, Tanumshede, ledamot i kom
munstyrelsen från och med 1999. Tidigare ordförande i
byggnadsnämnden och från och med 1999 i miljö- och
byggnadsnämnden.

Lantbrukare, född 1952, Lur, ledamot i kommunstyrelsen
från och med 1999.

Controller, född 1973, Grebbestad, ledamot i kommunstyrel
sen sedan 2011. Även ledamot i barn- och utbildningsnämn
den.
Per Fyr vik (s)
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Hotellägare, född 1956, Tanumshede, ledamot i kommunsty
relsen från och med 2007.

B e slu t
Kommunstyrelsen överlämnar genom bokslut och sammanställd årsredovisning sin redovisning för 2010 till kommunfullmäktige.
Med anledning av årsredovisningen föreslås kommunfullmäktige besluta:
– att det balanserade resultatet justeras för omsorgsnämnden med –400 tkr och
– att nämndernas överskott i övrigt b
 alanseras i ny räkning
år 2011 och
– att fastställa resultaträkning, balansräkning och
förvaltningsberättelse för år 2010.

Clas-Åke Sörkvist
Kommunstyrelsens ordförande

Karl-Erik Hansson
Ledamot i kommunstyrelsen

Fredrik Lundin
Ledamot i kommunstyrelsen

Gerd Melin
Ledamot i kommunstyrelsen

Eva-Lena Sundås
Ledamot i kommunstyrelsen

Siv Bergström
Ledamot i kommunstyrelsen

Rolf Hermansson
Ledamot i kommunstyrelsen

Lennart Larson
Ledamot i kommunstyrelsen

Per Fyrvik
Ledamot i kommunstyrelsen

Liselott Broberg
Ledamot i kommunstyrelsen

Roger Wallentin
Ledamot i kommunstyrelsen

R e vi sio nsbe rättelse f ör år 2 010
Vi har granskat räkenskaperna och nämndernas verksamhet
och, genom utsedda lekmannarevisorer i Tanums Bostäder
AB, Tanums Hamn & Turism AB och Rambo AB, verksamheten i dessa företag under år 2010.
Granskningen har, vad avser kommunen, utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen
har haft den omfattning och inriktning samt genomförts på

det sätt och med det resultat som redovisats i det sakkunniga
biträdets årsrapport och anlitad revisionsbyrås sammanfattande rapport vilka biläggs denna berättelse.
Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål
som kommunfullmäktige beslutat.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2010

godkänns. Den är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed.
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder och
de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
den tid revisionen avser.

Berit Carlsson
Ordförande

Bertil Engdahl

Björn Ljungdahl

Anders Nilsson
Vice ordförande

Jan Kronlund
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Tanumshede 2011-04-12

Ko mmu ne ns organ isati on
K ommunfullmäktige

P olitisk majoritet

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i
Tanums kommun. I fullmäktige finns 41 ledamöter och 25
ersättare som väljs direkt av väljarna i allmänna val vart fjär
de år. Fullmäktige leds av ett presidium som består av ordfö
rande Anders Johansson Fogelmark (m), 1:e vice ordförande
Rune Hermansson (c) och 2:e vice ordförande Ronny
Larsson (s).

Centerpartiet, folkpartiet, moderaterna och kristdemokrater
na samarbetar och utgör den styrande majoriteten. Dessa par
tier har tillsammans 27 av kommunfullmäktiges 41 mandat.
Majoriteten innehar samtliga ordförandeposter i full
mäktige, nämnder och styrelser. Centerpartiet innehar pos
ten som kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd.

Mandat i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvalt
ningsorgan. Den har till uppgift att leda och samordna plane
ringen av kommunens ekonomi och verksamhet.

(1 november 2010 – 31 oktober 2014)
Socialdemokratiska arbetarpartiet
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderata samlingspartiet
Miljö- och vänsterlistan i Tanum
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

8
11
5
10
5
1
1

ska ske inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige
angivit. Nämnderna är ansvariga gentemot fullmäktige och
ska regelbundet rapportera om sin verksamhet till fullmäk
tige.

Kommunfullmäktige

K ommunstyrelsen

K ommunala nämnder

Kommunens nämndsorganisation är fastställd av kommun
fullmäktige. För alla nämnder finns ett reglemente som an
ger vilket ansvarsområde varje nämnd har. Nämnderna ska
följa de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och det

Revisorer

Överförmyndare

Valberedning

Valnämnd

Kommunstyrelse

Miljö- och byggnadsnämnd

Teknisk nämnd

Omsorgsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd

Ko nce rnen Tan um s kommun
Förutom kommunen omfattar ”koncernen” följande bolag:
Tanums B ostäder A B

Tanums Bostäder AB bildades 1995 då merparten av de
fastigheter som ägdes av Stiftelsen Tanums Bostäder över
fördes till Tanums Bostäder AB. Bolaget som är helägt av
Tanums kommun ska äga, förvalta och hyra ut bostäder och
fastigheter i Tanums kommun. Tanums Bostäder har totalt
611 lägenheter i Tanumshede, Fjällbacka, Grebbestad och
Östad.

Tanums H amn & T urism A B

R ambo A B

Bolaget som är helägt av Tanums kommun bildades 2006 för
att från och med 2007 sköta kommunens hamn- och tu
rismfrågor. Bolaget har tecknat ett förvaltningsavtal med
Tanums kommun i vilket verksamhetsuppdraget preciseras.
Från 2011 kommer Tanums Hamn & Turism AB att bli ett
renodlat hamnbolag då turismfrågorna överförs till Tanum
Turist ekonomiska förening.

Regional avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (Rambo)
är ett kommunalt avfallsbolag som ägs gemensamt av
Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner.
Bolaget bildades 1981. Tanums kommun gick in som ägare
2002. Tanums ägarandel uppgår till 20 procent.
Rambo har som uppgift att tillhandahålla en för kom
muninvånare och näringsliv miljömässig/ekonomisk, ända
målsenlig och säker avfallsbehandling, som med hjälp av
sortering och återvinning hushållar väl med tillgängliga re
surser och som faller väl i linje med en kretsloppsanpassad
samhällsutveckling.
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Ta n um s B ostäder AB
Belopp i tkr

2010

2009

2008

R E S U LTAT R Ä K N I N G
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat
Låneskuld
Investeringar
Soliditet, procent

Tanums Bostäder AB är ett av Tanums kommun helägt bo
stadsbolag som drivs utan vinstintresse. Bolagets uppdrag är
att tillhandahålla bra bostäder för helårsboende i attraktiva
lägen och till rimliga priser för alla grupper av invånare i
Tanum.
Bolaget har 611 lägenheter. Byggnation pågår av 28 nya
lägenheter på Härlidsberget i Grebbestad samt av åtta nya
lägenheter i Östad.
Efterfrågan på bostäder är fortsatt stark. Samtliga lägen
heter har varit uthyrda under hela året.
B ra uthyrning ger vinst

Årets resultat uppgår till 2 263 tkr. Det är nionde året i följd
som Tanums Bostäder redovisar vinst. Det goda resultatet
förklaras dels av en god uthyrning och dels av låga räntekost
nader. Årets resultat är cirka 1 000 tkr sämre än föregående
år. Resultatförsämringen beror på ökade kostnader för fastig
hetsunderhåll och uppvärmning. De låga räntekostnaderna
har gjort det möjligt att öka underhållet av fastigheterna.
Ökade kostnader för uppvärmning har påverkat resultatet
med 900 tkr.
SOLIDITET

Bolagets soliditet uppgår till 12,4 procent, vilket är en för
sämring med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år.
Det egna kapitalet har genom årets resultat 2,3 mkr ökat
med åtta procent och uppgår i bokslut 2010 till 29,3 mkr.

39 073

38 025

36 384

– 27 693
– 5 876

– 25 119
– 5 755

– 23 051
– 5 453

5 504

7 151

7 880

– 3 241

– 3 848

– 6 825

2 263

3 303

1 055

175 000

155 000

170 000

34 969

11 581

14 145

12,4

13,1

11,7

NÖJDA HYRESGÄSTER

En kvalitetsmätning genomfördes under 2010. Mätningen
visade att de allra flesta av hyresgästerna är nöjda med sitt
boende hos Tanums Bostäder. Som sammanfattande om
döme om sitt boende gav hyresgästerna betyget 4,2 (max
betyg 5,0), vilket är samma betyg som i den förra mätningen
som gjordes 2007. Två viktiga förbättringsområden som
hyresgästerna tycker att det är viktigast att bolaget jobbar
med är fastighetsskötsel och lokalvård. Efter en upphandling
kommer bolaget att få nya entreprenörer för fastighetssköt
sel och lokalvård. Tanums Bostäder hoppas att detta tillsammans med andra åtgärder ska innebära ännu nöjdare hyres
gäster.
MÅLMEDVETET OCH LÅNGSIKTIGT MILJÖARBETE

Vid nybyggnation och ombyggnation sker planering för att
minimera belastningen på miljön i allt från källsortering av
byggnadsmaterial till val av byggnadsmaterial och utform
ning av värmesystem. I alla nya lägenheter finns utrustning
installerad för individuell mätning av värme och varmvatten.
De nya bostäder som bolaget bygger i Grebbestad är så
kallade passivhus vilket innebär en mycket låg energiförbruk
ning vid uppvärmning.
Bolaget har tillsammans med Rambo AB tagit fram en
plan som möjliggör byggnation av fyra vindkraftverk. Målsätt
ningen är att både Rambo och Tanums Bostäder ska bli själv
försörjande på el. En byggnation av vindkraftverken kan på
börjas tidigast 2012.
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Under 2010 har arbetet med energideklarationer och åt
gärdsplaner för att minska energiförbrukningen färdigställts
för samtliga fastigheter. Åtgärder enligt framtagna planer kom
mer att påbörjas under 2011. Genom att ställa om uppvärm
ningssystem från olja till andra energislag och energibesparan
de åtgärder har bolagets oljeförbrukning kunnat minskas
kraftigt.
FRAMTID

I januari 2011 träder en ny lagstiftning ikraft för de allmännytti
ga bostadsbolagen. Den nya lagen förtydligar definitionen av bo
lagen och ställer nya krav på hur verksamheten bedrivs. Lagen
anger vidare att ett kommunalt bostadsaktiebolags huvudsakliga
uppgift ska vara att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter
med hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i kommunen och
erbjuda hyresgästerna inflytande. Bolagen ska dessutom driva
verksamheten enligt affärsmässiga principer med normala av
kastningskrav.
Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor. Tanums Bostä
der har de senaste åren klarat att bygga nya hyresrätter trots
att de ekonomiska förutsättningarna för nyproduktion av
hyresrätter varit hämmande. Målsättningen är att även i
framtiden kunna nyproducera 10–20 hyresrätter varje år.
Bolaget arbetar för närvarande med olika detaljplaner i
Grebbestad, Fjällbacka, Tanumshede och Östad. Samman
taget möjliggör planarbetet nybyggnation av cirka 250 lägen
heter. Om de ekonomiska förutsättningarna medger kommer
byggnation av cirka 20 lägenheter i Fjällbacka att påbörjas
under hösten 2011.
De ekonomiska förutsättningarna att producera hyres
rätter är fortsatt svår. Det är bra att regeringen tydligt mar
kerar att hyresrätten är en viktig del av bostadsbolagen och
avser att utreda hyresrättens förutsättningar.
För 2011 har bolaget träffat en överenskommelse med
hyresgästföreningen som innebär hyreshöjningar med 2,3
procent. Totalt innebär hyreshöjningarna en intäktsförstärk
ning med cirka 800 tkr per år, vilket inte täcker bolagets
kostnadsökningar. På sikt måste kostnadsökningarna kunna
täckas genom hyreshöjningar om inte bolagets ekonomiska
situation ska försämras.

Ta n um s Ham n & Turism AB
Belopp i tkr

2010

2009

2008

R E S U LTAT R Ä K N I N G
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella poster

12 015

12 628

11 008

– 12 060
– 185

– 12 527
– 102

– 11 182
– 73

– 230

–1

– 247
295

9

20

– 221

19

48

0

–5

– 15

Årets resultat

– 221

14

33

Investeringar

2 069

2 098

2 715

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

Tanums Hamn & Turism AB:s uppdrag är att svara för drift
och utveckling av kommunala gästhamnar, småbåtshamnar
och fiske- och handelshamnar, samt ansvara för turismverk
samhet med turistanläggning och turistkontor.
TURISMANLÄGGNINGAR ÖVERFÖRDES
TILL KOMMUNEN

Årets resultat uppgår till -221 tkr. Intäkterna uppgår till
12 015 tkr vilket är en minskning med 613 tkr. Minskningen
beror på att samtliga turismanläggningar förutom Badhol
men överförts till kommunen. Rörelsekostnaderna uppgår
totalt till 8 741 tkr vilket är en minskning med 3,9 procent.
Den största kostnadsminskningen finns i turismverksamhe
ten som minskat sina kostnader med 309 tkr. Kostnaden för
gästhamnsskötsel har ökat då arvodet är provisionsbaserat på
hamnintäkterna. Bolaget har under året satsat resurser på un
derhåll och reparationer av hamnanläggningarna.
MINSKAD SOLIDITET

Bolagets soliditet uppgår till 57,3 procent. Årets investerings
verksamhet har efter avskrivningar ökat bolagets anlägg
ningstillgångar med 1 885 tkr. Det egna kapitalet har genom
årets resultat minskat med 221 tkr. Det egna kapitalet uppgår
i bokslut 2010 till 5 299 tkr.
R ekord i gästhamnsnätter

Efterfrågan på båtplatser är fortsatt hög, vilket gör att bola
get undersöker möjligheter till utbyggnad av antalet båtplat

ser. Gästhamnarna har slagit nytt rekord med 20 874 gäst
nätter. Beläggningen i småbåtshamnarna är 100 procent och
köerna till båtplatserna är långa.
STORT INVESTERINGS- OCH UNDERHÅLLSBEHOV

En inventering av investerings- och underhållsbehovet för
bolagets småbåts- och gästhamnsplatser har genomförts
under sommaren och hösten. Resultatet innebar att kom
munfullmäktige beslutade om förändrade avgifter för 2011
och de kommande åren. De nya avgifterna innebär att bola
get nu har möjligheter att satsa på många av de objekt som
ligger på planeringsstadiet, inte minst när det gäller renove
ring och underhåll av anläggningarna, men även i satsningar
med miljötänkande i hamnarna. Ombyggnation av Grebbe
stadsbryggan har projekterats och utförs inför säsong
2011.
FRAMTID

Tanums Hamn & Turism står nu efter mer än ett års diskus
sioner inför omorganisation och förvandling till ett renodlat
hamnbolag.
Hamnverksamheten utgör en viktig faktor som bidrar till
att Tanums kommun ska nå sin målsättning som besökskom
mun i tillväxt. Som renodlat hamnbolag förväntas ytterligare
fokus på hamnverksamheten och dess betydelse som nav för
besöksnäringen och tillväxten i Tanums kommun.
Planering och projektering av några större nya hamn
etableringar pågår i dialog med kommunen, men det är många
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hinder i vägen och inga konkreta förslag på nyetableringar av
hamnar ligger klart för utförande under 2011.
Handels- och fiskehamnar är fokus för diskussion. Vad
gäller fiskehamnarna står flera kajer inför omfattande åtgär
der för att säkerställa deras funktion. Det måste diskuteras
hur kostnaderna för dessa åtgärder ska finansieras.
Fisket är av oerhörd stor betydelse som varumärke och
attraktion för Tanums kommun. Räknat efter antalet regist
rerade fiskebåtar är Tanums kommun Sveriges största fiske
kommun. Räknat efter antalet licensierade yrkesfiskare är
Tanums kommun Sveriges tredje största kommun efter
Göteborg och Öckerö. Och räknat efter kvantitet av fångst
är Tanums kommun nummer 21 på listan av 72 registrerade
kommuner vid Fiskeriverket.
Vad gäller handelshamnar är detta ett begrepp som
hänger kvar. Det finns idag ingen traditionell maritim han
delstrafik i Tanums kommun. Fjällbacka handelskaj är av
stängt för trafik sedan 2006 och Ångbåtskajen i Grebbestad
används i stort sett enbart av gästande fiskebåtar, statliga far
tyg, fritidsfartyg och ibland något skolfartyg. Det finns däre
mot en ökande efterfrågan på andra maritima upplevelser i
Tanums kommun och ett ökat behov för båtplatser för
annan havsanknuten yrkesverksamhet, såsom till exempel
dyk- och charterbåtsföretag.
Övergripande planstudier pågår för Grebbestads och
Fjällbackas hamnområden och nu senast även för Resö
hamnområde och entrén till Kosterhavets Nationalpark. De
långsiktiga planerna av hur dessa viktiga hamnområden ska
användas är en förutsättning för igångsättning av de proces
ser som ska leda fram till ett tillmötesgående av behoven för
de olika hamnslagen som nav för besöksnäringen och till
växtutvecklingen i Tanums kommun.
Ombyggnation av Grebbestadsbryggan färdigställs för be
siktning 12 april 2011.
Projekteringsarbeten pågår för att säkerställa fiskekajernas
funktion i Grebbestad, Havstenssund och Fjällbacka.
Samtidigt projekteras förnyade småbåtshamnsbryggor i
Kämpersvik och Spånslätt.
Organisationsöversyn pågår som kommer att påverka bo
lagets ansvarsområden och behov av anställda.
Bolaget kommer att ändra namn till Tanums Hamnar AB
från och med årsstämman.

R amb o A B
Belopp i tkr

2010

2009

2008

R E S U LTAT R Ä K N I N G
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

137 047

99 290

95 312

– 125 285
– 5 512

– 88 268
– 5 909

– 83 298
– 5 807

6 250

5 113

6 207

131

56

539

6 381

5 169

6 746
– 1 229

Bokslutsdispositioner

– 898

– 565

Resultat före skatt

5 483

4 604

5 517

– 1 550

– 1 313

– 1 633

Årets resultat

3 933

3 291

3 884

Investeringar

9 071

5 645

10 491

55,5

64,8

65,3

Skatt på årets resultat

Soliditet, procent

Rambo har i uppdrag att skapa en långsiktigt hållbar och
miljöriktig avfallshantering. Målsättningen är att minimera
och begränsa mängden avfall samt återvinna och återanvän
da avfall från företag och invånare i Rambo-regionen så långt
det är möjligt.

Bolagets omsättning har ökat från 99 290 tkr till 137 048
tkr. Omsättningsökningen beror främst på att Rambo överta
git renhållningsverksamheten i Tanum, Sotenäs och Munke
dals kommuner. Resultatet uppgår till 3 933 tkr vilket är cir
ka 650 tkr bättre än föregående års resultat. Före bokslutsdispositioner och skatt uppgår årets resultat till 6 381 tkr.
Årets vinst har ökat det egna kapitalet som i bokslutet upp
går till 58 219 tkr. Bolaget har inga långsfristiga lån. Solidi
teten uppgår till 55 procent. Årets investeringsverksamhet
uppgår till 9 071 tkr.

Ö kad omsättning

A nsvar för ytterligare tre kommuner

Lågkonjunkturen medförde fallande avfallsmängder och en
kraftigt ökad konkurrens och prispress av avfall och före
tagskunder. Rambo har lyckats möta detta genom ett nära
och starkt miljöarbete och sett till att såväl nya som befintli
ga kunder fortsatt är nöjda med bolaget. Viktigt har varit att
förbättra priser för återvunna material och sänka kostnader i
övrigt.

Rambo driver fyra avfallsanläggningar, sju återvinningscen
traler, 14 miljöstationer och 63 återvinningsstationer.
Avfallsmarknaden på företagssidan minskade avsevärt inför
2010, vilket medförde en kraftigt ökad konkurrens och pris
press. Så även inom Rambo-regionen där stora aktörer på av
fallsmarknaden uppvaktat företagen för att kunna få in av
fallet till sina egna avfallsanläggningar.

Rambo AB bildades 1981 och ägs gemensamt av de fyra kom
munerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. Tanums
ägarandel uppgår till cirka 20 procent.
M ålsättning
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Bolaget har under 2009 hanterat drygt 79 000 ton avfall,
en ökning med 9 000 ton, 12 procent, jämfört med förra
året. Nyttiggörandegraden genom återvinning och energiut
vinning har ökat till 99 procent, vilket innebär att endast en
procent av avfallet har lagts på deponi.
Rambo har sedan 2008 verksamhetsansvaret för renhåll
ningsverksamheten i Lysekils kommun. Under 2010 har
Rambo övertagit verksamhetsansvaret för renhållningsverk
samheten även för Munkedals, Sotenäs och Tanums kommu
ner. Bolaget har tidigare erhållit certifiering enligt det inter
nationella miljöstyrningssystemet ISO 14001 och det har
ytterligare stärkt miljöledningsarbetet under året.
Rambo har tidigare deponerat avfall på alla sina fyra av
fallsanläggningar. För närvarande är endast Siviks (Lysekil)
avfallsdeponi i aktivt bruk. I och med att länsstyrelsen god
känt anpassningsplanen för Sivik är fortsatt deponering säk
rad under de närmaste femton åren. Deponierna på Hogenäs
(Sotenäs) och Hästesked (Munkedal) håller på att avslutas
enligt plan liksom den tidigare nyttjade etappen på Tyft
(Tanum).
F ramtid

Människors växande miljömedvetenhet, klimatförändringar
och vikten av att hushålla med resurser kommer att leda till
ökade krav på avfallshanteringen. Rambo möter detta bland
annat genom ett nära och starkt miljöarbete samt de helhets
lösningar och service som Rambo erbjuder. Målsättningen är
att Rambo alltid ska kunna erbjuda den bästa totallösningen
för kunderna inom avfallsområdet.
Avgörande för framtiden är att säkra avfallet till Rambos
anläggningar så att bolaget även i framtiden har råd att ha en
bra infrastruktur för avfall med fina anläggningar, god ser
vice och höga nyttiggörande av avfallet. Tillsammans med
Tanums Bostäder AB pågår ett projekt för att kunna etablera
Vindkraftverk på Tyft. Både Rambo och Tanums Bostäder
skulle därmed kunna bli självförsörjande på förnyelsebar el.

B e g r e ppsförkl arin g
•

Anläggningskapital

Skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skul
der plus avsättningar. Utgör en del av det egna kapitalet.
•

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller inne
hav.
•

Ansvarsförbindelser

Förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter och
dylikt. Om förpliktelsen måste infrias så belastar den resulta
tet.
•

Avskrivningar

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde
som ska spegla värdeminskningen.
•

Avsättningar

Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin före
komst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. När för
pliktelsen uppstår belastas resultatet. I kommunen gäller det
ta bland annat pensionsåtagande.
•

Balanserat resultat
(I nämndernas resultattablåer)

Visar nämndernas egna kapital.
•

Balanskrav

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga
kostnaderna.
•

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här
framgår hur kommunen använt respektive anskaffat sitt
kapital.

•

Derivat

•

Ett värdepapper vars värde beror på värdet av den underlig
gande tillgången. Olika former av derivat är optioner, termi
ner och swappar. De vanligaste formerna av underliggande
tillgångar är valutor, aktier, obligationer, räntor, råvaror och
index.
•

Driftredovisning

Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksam
heten under året ställt mot budget.
•

Eget kapital

Kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare års acku
mulerade överskott. Består dels av rörelsekapital dels av an
läggningskapital.
•

Exploateringsver ksamhet

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark
för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier.
•

Kapitalkostnader

Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning
dels av ränta. Är en intern post.
•

Kassaflödesrappor t

Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verk
samhet, investeringar samt finansiering och därmed likvidi
tetsförändringen.
•

Kommunbidrag

Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och stats
bidrag.
•

Likviditet

Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalningsbe
redskap på kort sikt.
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Långfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett år
efter balansdagen.
•

Omsättningstillgångar

Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel
och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.
•

Pension

Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt bland
modellen som innebär att skuld upparbetad till och med
1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräk
ningen. Pensionsskuld upparbetad från och med 1998 redo
visas som en avsättning. Beviljade garantipensioner redovisas
som avsättning från och med 1998 även om beslut tagits
tidigare.
•

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter till den redovisnings
period där de uppstått.
•

Ränteswap

Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av
räntebetalningar under en given löptid, till exempel byte av
fast ränta mot rörlig ränta.
•

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder. Visar kommunens finansiella styrka.
•

Soliditet

Eget kapitals andel av det totala kapitalet uttryckt i procent.
Visar långsiktig betalningsförmåga.
•

Utdebitering

Anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i
kommunalskatt.
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