ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN

2009

Stark växtkraft ger positivt resultat.
Tanums kommun har redovisat ett positivt resultat för 2009 och dessutom klarat balanskravet
varje år sedan år 2000. Resultatet är 4,2 miljoner kronor bättre än förra året. Resultatet skapar
bra förutsättningar att stå stark inför de kommande årens ekonomiska utmaningar.

2009

Balansomslutning............................... 691,8 Mkr
Investeringar. .......................................... 62,7 Mkr
Resultat........................................................ 16,3 Mkr
Antal anställda..................................... 1 077
Invånarantal............................................. 12 253
Utdebitering............................................ 21,99 Kr

I n n ehå llsf örteckning
4 Kommunalrådet och oppositionsrådet
Kommunstyrelsens ordförande Clas-Åke Sörkvist (c) och oppositions
rådet Gerd Melin (s) redovisar sin bild av verksamhetsåret 2009.
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 minskade med 18 personer och uppgick vid
årsskiftet till 12 253. Arbetslösheten i kommunen är fortsatt låg och
uppgick i december till 5,5 procent.
8 God ekonomisk hushållning
Kommunen uppnådde med ett resultat på 16,3 mkr det uppsatta
finansiella m
 ålet 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 v iktigaste redovisningsprinciperna för kommunen. Kommunen
följer i allt väsentligt rekommendationerna från Rådet för kommunal
redovisning.

14 Resultaträkning och kassaflödesrappor t
Årets resultat uppgår till 16,3 mkr vilket är tillräckligt för att uppfylla
kommunens övergripande finansiella mål. Resultatet är 4,2 mkr bättre
än förra året. Tanums kommun har redovisat ett positivt resultat och
dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000. Nettokostnads
ökningen begränsas till 0,8 procent beroende på att besparingar och
effektiviseringar givit effekt.
16	B alansräkning
Soliditeten, när hela pensionsåtagandet är inräknat, ökar från
6,5 procent i bokslutet 2008 till 7,5 procent i bokslutet 2009.
Investeringsverksamheten på 62,7 mkr har delvis finansierats med
en ökad upplåning. Låneskulden har ökat med tolv mkr och uppgår
i bokslutet till 227 mkr.
18 Notför teckning
Tilläggsupplysningar till de finansiella rapporterna, resultaträkning,
kassaflödesrapport och balansräkning.
22 Investeringsredovisning
Bruttoinvesteringarna år 2009 uppgick till 62,7 mkr. Av den totala
investeringsvolymen svarade investeringar i VA-området för 27,8 mkr,
fastigheter 5,4 mkr och gator och parker 5,9 mkr. Investeringar i inven
tarier uppgick till 5,1 mkr. Markköp har under året gjorts med 8,2 mkr.
24 Personalredovisning
Kommunens strategiska målsättning är att skapa förutsättningar för
att kunna behålla och utveckla kompetent personal. Sjukfrånvaron
minskade från 5,3 till 3,9 procent. Målet att minska sjukfrånvaron
till 4,8 procent är därmed uppnått. Antalet anställda minskade under
året från 1 089 till 1 077.
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VERKSAMHET
En redovisning av väsentliga verksamhetsområden.
26 Boende
För att möjliggöra byggnation av nya bostäder arbetar kommunen
med ett stort antal detaljplaner. Under året har 12 nya bostäder
producerats. Bygglov har lämnats för 70 nya enbostadshus och för
39 nya fritidshus.
28 Näringsliv
I samarbete med näringslivet arbetar kommunen för att förbättra
näringslivsklimatet i kommun vilket lett till att Tanum klättar på
Svensk Näringslivs företagsranking. Under året startade cirka 80 nya
företag. Totalt finns cirka 1 800 företag i Tanum vilket gör Tanum
till en av Sveriges företagstätaste kommuner.
30 Utbildning
Elevtalen i grundskola och gymnasieskola fortsätter att minska.
För första gången på många år sjunker kommunens kostnader för
utbildning. 98,8 procent av eleverna i år nio var behöriga till gymnasiet.
Tanums gymnasieskola fortsätter att attrahera elever med sitt annorlunda arbetssätt och sitt breda utbud.
34 Barnomsorg
De senaste åren har efterfrågan på barnomsorg, framförallt förskola,
ökat. Totalt erbjuds 912 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.
36 Äldreomsorg
Vårdplatserna i särskilda boenden utökades med sju nya platser vid
Fjällbacka service. Behovet av hemtjänst fortsätter att öka. Antalet
hemtjänsttagare är i stort sett oförändrat från 2008 medan antalet
beviljade timmar har ökat med 3 887 timmar. Kvalitetsmålen inom
äldreomsorgen har uppfyllts.

40 Handikappomsorg
Under 2009 fick cirka 70 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.

50 Affärsver ksamhet
Redovisning av VA-verksamhet samt renhållningsverksamhet. VAverksamheten redovisar ett resultat på 3,5 mkr, efter finansnetto,
beroende på minskade ränte- och avskrivningskostnader. 3,2 mkr
avsätts till investeringsfond. Andelen nyttiggörande/återvinning av
den totala avfallsmängden som tas omhand inom k
 ommunen har ökat
och uppgår till 99 procent. Avsättning har skett för sluttäckning av
avfallsanläggningen Tyft.

62	P resentation av kommunstyrelsen
Presentation av kommunstyrelsens ledamöter.

42 Individ- och familjeomsorg
Kostnaden för försörjningsstödet ökade med 16 procent till 5,6 mkr.
För att m
 inska behovet av dyra placeringar ökades det förebyggande
arbetet och vårdinsatserna på hemmaplan.

HÅLLBARHET

KOMMUNALA BOLAG

53 Välfärdsredovisning
Redovisning av medborgarnas hälsa och välbefinnande.

65 Tanums Bostäder AB
Det av kommunen helägda bostadsbolaget Tanums Bostäder AB
redovisar en vinst på 3,3 mkr. Det är sjunde året i följd som bolaget
redovisar vinst. Tanums Bostäders samtliga lägenheter har varit
uthyrda under hela året.

44 Räddningstjänst
Räddningstjänsten utförde 317 utryckningar år 2009, vilket är en
ökning med 61 utryckningar jämfört med 2008.
46 Teknisk ser vice
Beläggningsarbeten för cirka 1 450 tkr utförts. Arbetet med att byta
gamla belysningsarmaturer till armaturer med högtrycksnatriumlampor, som är energieffektivare, har fortsatt. Förstärkningsåtgärder
av Vetteberget i Fjällbacka har genomförts. En gång- och cykelväg
har byggts i Fjällbacka.
48 Kultur och fritid
En ökning av utlånen på biblioteket noteras efter flera år med en
sjunkande trend. På huvudbiblioteket på Futura har öppettiderna ökats
från 33 till 48 timmar i veckan. 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 kulturutbud har erbjudits genom egna arrange
mang och tillsammans med externa samarbetspartners.

54 Miljöredovisning
Miljöarbetet inriktas mot de tre prioriterade områdena energi,
transporter och livsmedel. Förbrukningen av olja har minskat med
90 procent sedan år 2002. År 2009 utgör olja endast fem procent av
energiförbrukningen. Andelen ekol ogiska och kravgodkända livsmedel
ligger över uppsatta mål.
56 Driftredovisning
Kommunen har en budgetavvikelse på 12,3 mkr. Kommunen har
redovisat positiva budgetavvikelser under hela 2000-talet. Trots att
nämndernas ramar minskades med 8,2 mkr under 2009 redovisar
nämnderna ett överskott mot b udget på 7,5 mkr.

63 Beslut och revision
Kommunfullmäktiges beslut rörande bokslut 2009 och revisorernas
granskning av bokslutet.
64 Organisation

66 Tanums Hamn & Turism AB
Tanums Hamn & Turism AB redovisar ett överskott på 14 tkr före
skatt. Under året har ett omfattande underhåll av hamnanläggningar
genomförts.
67 Rambo AB
Bolagets resultat uppgår till 3,3 mkr. Rambo har under 2009 hanterat
70 000 ton avfall. Nyttiggörandegraden har ökat till 98 procent.
68 Begreppsförklaring

58 Sammanställningar ver ksamhetsområden
Resultaträkningar för nämndernas olika verksamheter.
60 T ioårsöversikt
Kommunens resultat och balansräkning över tio år.
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Kommu nalrådeT

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

Tanum g j orde ett bra resultat trots
lågkon j unktur o c h global finanskris

För mig är god ekonomisk hushållning den viktigaste politiska
frågan. Har man ansvar att besluta över skattemedel och hur
de ska hanteras är ledstjärnan god ekonomisk kontroll. Det är
givetvis i högsta grad tillåtet att ”tänka nytt” som på sikt ger
lägre kostnader och effektivare arbetssätt. Tanum har en stabil
ekonomi som ger goda förutsättningar att klara kommande år
med något lägre ekonomisk tillväxt. I Tanums kommun finns
det engagerade politiker, personal och invånare som känner
stort ansvar för sin kommun och fortsatt kommer god service
och viljan att utveckla kommunen finnas högst upp på agendan.
Förutsättningarna för arbetet med budget 2009 var lägre
skatteintäkter, stor osäkerhet om hur den globala finanskrisen

skulle påverka Tanum, hur lång och djup lågkonjunkturen
skulle bli samt hur mycket arbetslösheten skulle öka. Samman
fattningsvis var budgetarbetet mycket osäkert.
Under våren 2009 pekade fortsatt prognoserna på en lägre
ekonomisk tillväxt. Av denna anledning beslutade kommun
fullmäktige vid junimötet att i kompletteringsbudgeten göra
en besparing på cirka åtta miljoner.
Som vanligt har personalens budgetdisciplin varit mycket
god. Inom givna ramar har man utfört ett utmärkt arbete för
kommunens invånare. Man är kreativ, flexibel och hittar lös
ningar som ger ett gott resultat för kommunens olika brukare
bland annat inom skola, vård och omsorg.
Kommunfullmäktiges beslut, personalens goda insatser,
Regeringens konjunkturstöd, sänkta kostnader för avtals
försäkring och engångspost från Sveriges Kommuner och
Landsting har resulterat i ett positivt resultat på 16,3 miljoner.
Ett resultat som innebar att kommunledningen bjöd samtliga
anställda på semla.
Invånareantalet har tyvärr minskat med 18 personer.
Vi strävar fortsatt mot målet 13 000 invånare i Tanums
kommun. Förutsättningar finns definitivt, många detaljplaner
för boenden kommer att antas inom de närmaste åren.
Planeringen av det nya reningsverket vid Bodalen fortskrider.
Nytt reningsverk är förutsättningen för att flera av detalj
planerna i Grebbestad med omnejd ska kunna genomföras.
I kommunen finns ett aktivt näringsliv med cirka 1 800 företag
och Tanum är den kommun i Västra Götaland där flest nya
företag skapas. Det är inte om vi når målet 13 000 invånare
utan snarare när som är frågeställningen. För att nå målet
13 000 invånare är sysselsättning och boende de klart givna
framgångsfaktorerna.
Arbetslöshetstalen har inom främst åldersgruppen 18–24 år
ökat något under året. Kommunledningen, tillsammans med
arbetsförmedling och skola, är observanta på problematiken
och har satt in åtgärder för att motverka arbetslösheten.
E6 byggs sakta men säkert ut till motorväg. Den 12 juni
2010 är det dags att inviga sträckan Rabbalshede-Pålen.
Inom flera avsnitt av E6 i Tanums kommun pågår antingen
byggnation eller förberedande planarbete. Tidplanen är färdig
E6-motorväg genom norra Bohuslän i slutet av år 2013.
Den 21 december antogs Vindkraftplanen av kommun
fullmäktige. Mycket arbete har under flera år lagts ned av
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politiker och ansvariga tjänstemän. Det har varit ett stort
antal kontakter med markägare, projektörer och på andra
sätt berörda personer som exempelvis grannar. Allmänna
möten har arrangerats och det har varit livliga debatter i de
politiska partierna. Kommunfullmäktige beslutade enhälligt
att anta planen för vindbruk i Tanums kommun. Planen har
dock överklagats till nästa instans.
En av årets största händelser var invigningen av Kosterhavets
Nationalpark 09-09-09. Parken omfattar vattenområde inom
Tanums och Strömstads kommuner. Nu väntar vi på att entrén
på Resö och naturum på Koster ska genomföras efter det att
detaljplaner har antagits i respektive kommuner.
Kommunfullmäktige tog 30 november 2009 beslut om att
införa Lag om valfrihetssystem (LOV). Innebörden i den nya
lagen är att kommunen ska kunna överlåta valet av utförare
av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren. Lagen kan
tillämpas inom bland annat omsorgs- och stödverksamhet för
äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på
hälso- och sjukvårdstjänster.
Tanums kommun har, tillsammans med Tranemo kommun,
lägsta sjukfrånvaron, 3,9 procent, inom Västra Götalands
regionen under 2009. Den låga sjukfrånvaron ger också Tanum
en delad fjärdeplats bland landets 290 kommuner. Förbättrat
hälsoläge för våra medarbetare samt en positiv inverkan på
kommunens ekonomi är mycket bra exempel och resultat
av långsiktigt arbete.
Under det gångna året har kommunledningen lagt ner
mycket arbete på att bevaka frågor som är statens respektive
regionens ansvar. Två exempel på detta, som tack vare kom
munens ihärdighet fått en lycklig utgång, är polisens lokalisering
i Tanumshede och att vårdcentralen fortsatt har verksamhet
i Fjällbacka.
”Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd.
Men det är vägen, som är mödan värd.
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr”
Ur ”I rörelse” från ”Hädarna” av Karin Boye, 1900 –1941.

OPPOSI T IONSrådeT

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

O ptimism o c h framtidstro

Tio år med överskott, nästan lika vackert som den obrutna
kusten, något att vara stolt och tacksam över. Det är grymt
bra att klara balanskravet, och väl det, bara vi inte förleds
tro att det är synonymt med att balansen i våra verksamheter
varit lika god. Jag hörde en gång om hur att definiera lycka.
”Lycka är att jag har så jag klarar mig, och väl det, och att
grannen har så han klarar sig, men knappt det.” Så är ibland
förhållandet mellan våra nämnder när ”sanningens ögonblick”
är inne och deras bokslut presenteras i siffror och berättelser.
Någon har klarat att hålla sin budget, och väl det, en annan
nämnd visar ett besvärande underskott. Enligt våra styrprin
ciper så får en nämnd ta med sig sitt överskott eller under

skott till nästa år, en raffinerad variant på morot och piska.
I vilken mån de modeller vi har för att fördela medel till våra
nämnder i alla delar kan betraktas som helt rättvisa kan
ibland ifrågasättas. Då blir det svårt att med allvar diskutera
varför en nämnd klarar att hålla sin budget och en annan
inte. Som tur är finns en vilja hos politiken att lyssna till de
analyser som nämnder och förvaltningar gör, och om inte till
godose uppenbara behov vid budgeteringstillfället, tillstyrka
en justering i bokslutet. Inte fullt så ärorikt men ändå ett
erkännande.
Den totala arbetslösheten i kommunen, jämfört med övriga
kommuner i området, sticker inte ut. Dock ligger ungdoms
arbetslösheten på en oroväckande hög nivå såväl i Tanums
kommun som i de flesta av våra grannkommuner. Alltfler
ungdomar deltar i program med aktivitetsstöd i arbets
marknadsenhetens regi. Som kommun bör vi ta vårt ansvar
att möta dessa ungdomar där de befinner sig och att erbjuda
möjligheter till bra praktikplatser och utbildningar. Många
unga kvinnor fortsätter att i hög grad flytta till studier eller
arbete utanför kommunen. Ett sunt och önskvärt beteende
eftersom möjligheten att fortsätta sina studier efter gymnasieskolan inte är särskilt god inom Tanums kommun. Ett gott
exempel på nytänkande, och som faktiskt lett till att några
unga människor nyligen flyttat hit, är satsningen på att få
timvikarier i omsorgen att utbilda sig till undersköterskor.
Samtidigt erbjuds de vikariera så mycket de önskar, i stort
sett. Detta är ett utmärkt sätt att också säkerställa tillgång
på arbetskraft och kompetens vid de stora pensionsavgångar
som väntar de närmaste åren. Beslutet att utreda införande
av Lag om valfrihetssystem (LOV) har gett kommunen ett
unikt tillfälle att genomlysa, granska, värdera och vässa den
egna verksamheten med hjälp av statliga medel.
Besöksnäring i ett antal former har länge skapat många
arbetstillfällen i kommunen och bidrar också starkt till att
handel och service kan utvecklas och ekonomiskt orka med
perioder av lägre omsättning. I dialog med företrädare för
näringsidkarna arbetar kommunen med att förstärka sin
näringslivsenhet och att se över framtida rollfördelningar och
arbetsformer. Kanske kan kommunen på sikt locka företagare
att inte bara finna sitt sommarparadis här utan också platsen
där man kan tänka sig att etablera sitt företag. Kanske kan
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vi också se fram emot att en del av våra ungdomar återvänder
eller att nya flyttar hit när bättre infrastruktur, i form av att
E6 är utbyggd och Bohusbanan upprustad, gör längre arbets
pendling möjlig. Förhoppningsvis blir även hög bredbands
kapacitet snart en verklighet i hela kommunen.
Folkhälsorådets satsning på att anställa en kostinspiratör
har väckt uppmärksamhet både inom kommunen och i våra
grannkommuner. Intresset för den mat som serveras i våra
skolor och förskolor har ökat markant. Allt fler inser matens
betydelse för välbefinnandet och på skolorna finns nu matråd
som har åsikter om det mesta när det gäller näringsinnehåll,
form, smak och tillsatser. Matråden arbetar också med att
förbättra matsalsmiljöerna. Projektet ger bra möjligheter för
eleverna att förstå fördelarna med demokrati och inflytande.
Som en följd av projektet har barn- och utbildningsnämnden
fattat beslut om att utreda förutsättningarna för att omvandla
mottagningsköken till tillagningskök och vidare undersöks om
det är möjligt enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling)
kunna göra klimatsmartare livsmedelsinköp.
Parallellt med att vi investerar gigantiska summor i ett
nytt avloppsreningsverk diskuteras byggandet av en idrotts
arena i kommunen. Detta är en typ av investering som till
sammans med tillgänglighets- och trygghetsskapande satsningar
i den offentliga miljön har bäring både på företagsetablering,
inflyttning och folkhälsa, och som skapar framtidstro och
optimism hos den unga befolkningen och deras föräldrar.

V i sion oc h utveckl ingsområde n
V ision

INFRASTRUKTUR

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 skapas
genom att kommunen satsar och är framgångsrik inom
utvecklingsområdena boende, infrastruktur, skola och
näringsliv.

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 för före
tagens utveckling. Väl utbyggd och fungerande infrastruktur
i form av vägar, järnväg, bredband och telefoni är av grund
läggande betydelse för kommunens utveckling och tillväxt.

U tve c klingsområden

Tanums kommun har arbetat aktivt för att vägar och järnväg
byggs ut till den standard som behövs för att tillgodose
näringslivets 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 2013.
Kommunen har arbetat för en väl utbyggd kommunikation
för att data och telefoni ska finnas tillgänglig. Idag har drygt
99 procent av kommunens hushåll och företag tillgång till
bredband med en bandbredd av minst 1 Mbit/s. Ökas band
breddsbehovet till 10 Mbit/s så sjunker andelen kraftigt,
för hushåll till 72 procent och för företag till 59 procent.
Tillgängligheten är högre i tätorterna än i glesbygden.
Siffrorna baseras på en sammanvägning av tillgång till
både trådbunden och trådlös kommunikation.

För att nå visionen om 13 000 invånare kräver kommunens
befolkningsstruktur ett inflyttningsöverskott för att möjlig
göra en befolkningsökning. För att skapa förutsättningar för
en ökad inflyttning och minskad utflyttning, har kommunen
angett fyra utvecklingsområden:
• Boende
• Infrastruktur
• Landets bästa skola
• Näringsliv
BOENDE

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 2009

Under året har sju nya detaljplaner antagits som ger möjlighet
till flerbostadshus med 60 – 70 lägenheter och ett åttiotal
villatomter. Arbete pågår med 20 kommunala och 20 privata
detaljplaner som ger förutsättning att bygga ytterligare
500 bostäder.

Genomförda åtgärder under 2009

L A N D E T S B Ä S TA S K O L A

Tanum ska ha landets bästa skola.
Genomförda åtgärder under 2009

Under 2009 nådde Tanums skolor målet och blev med
98,8 procent landets bästa när det gäller andel elever i års
kurs nio som är gymnasiebehöriga. Detta är bland annat ett
resultat av ett målmedvetet arbete från personalens sida med
att flexibelt hitta metoder som stödjer alla elevers lärande.
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Under året har arbetet med att kvalitetssäkra bedömningen
av eleverna fortsatt och resulterat i ett gemensamt system av
matriser som fungerar som skriftliga omdömen för samtliga
skolor. Detta ger tydligare information till elever och föräldrar
om elevernas kunskapsutveckling. Samtliga lärare i grund
skolan har försetts med varsin bärbar dator och utbildnings
insatser har inletts för att ytterligare förbättra verksamhetens
IT-kunskaper. Särskilda satsningar har dessutom gjorts på att
utveckla pedagogiken inom matematik, läsning och skrivning
för att kunna öka elevernas måluppfyllelse inom dessa viktiga
områden.
NÄRINGSLIV

Kommunens näringslivsinsatser sker med syfte att förbättra
näringslivsklimatet och därigenom stödja utvecklingen av
befintliga företag och främja nyetableringar.
Genomförda åtgärder under 2009

Företrädare för kommunen och näringslivet har under året
vid olika träffar, samt arbete i gemensamma arbetsgrupper,
fortsatt sitt arbete med att tillsammans förbättra näringslivs
klimatet i kommunen.
I Svenskt Näringslivs ranking förbättrade Tanums kommun
sin ranking i förhållande till föregående år.
Under 2009 registrerades 6,4 nya företag per 1 000 invånare
i Tanums kommun.
Kommunen har under året köpt in verksamhetsmark i
Fjällbacka och Hamburgsund och startat detaljplanering på
dessa områden. I Grebbestad pågår planering för verksamhets
mark av privat exploatör. Planändring pågår för ändring av
detaljplanen för Tanums Näringspark.
Sveriges första marina nationalpark Kosterhavets national
park, som ligger i Strömstads och Tanums kommuner, invigdes
i september.

Omvär ld
I nternationell ekonomi

Finanskrisen hösten 2008 ledde till den största nedgången
av produktion och efterfrågan sedan trettiotalskrisen. BNPutvecklingen var negativ för världen som helhet under 2009.
Vändningen i världsekonomin kom snabbare än vad många
bedömare räknat med. Redan under 2010 ser de stora ekono
mierna ut att få positiv tillväxt, däremot går återhämtningen
långsamt. På sikt stigande räntor och en nödvändig omlägg
ning av finanspolitiken i restriktiv riktning är faktorer som
framöver håller tillbaka tillväxten i många länder.
S vensk ekonomi

Den finansiella oron hösten 2008 drabbade den export
beroende svenska ekonomin hårt. Sammanlagt minskade
svensk BNP med över fyra procent under 2009. Den starka
finansiella situationen i utgångsläget har bidragit till att
såväl hushållen som den offentliga sektorn har kunnat rida
ut den finansiella oron utan de negativa följdverkningar
som uppstått i många andra länder.
Centralbankerna i de flesta större ekonomier och
i Sverige genomförde stora räntesänkningar under slutet av
2008 och första halvåret 2009. I Sverige sänkte riksbanken
räntan i steg från 2,0 procent till rekordlåga 0,25 procent.
En återgång till mer normala räntenivåer är nödvändig när
den ekonomiska situationen normaliseras. Riksbanken
beräknas börja höja räntan i mitten på 2010.

gjort att bilden förändrats. I den senaste prognosen väntas
kommunsektorn göra att överskott med 1 242 miljarder och
endast ett fåtal kommuner, främst kommuner med strukturella
problem, beräknas redovisa underskott i 2009 års bokslut.
Den kommunala ekonomin se ut att försvagas påtagligt
under 2011. Det hänger samman med att statsbidragen minskar
med tolv miljarder när det tillfälliga konjunkturstödet upphör.
Det demografiska trycket på den kommunala verksamheten
är måttligt de kommande åren. Kostnaderna för gymnasie
skolan och grundskolan minskar beroende på minskade elevtal
samtidigt som de ökade kostnaderna för äldreomsorg ligger
några år framåt. Däremot ökar kostnader för handikappom
sorg och pensioner. På längre sikt är finansieringen av omsorg
och skola bekymmersam då behoven ökar samtidigt som andel
av befolkningen i förvärvsålder minskar.
B efolkning

Tanums befolkning minskade med 18 personer under 2009
och uppgick den 31 december 2009 till 12 253 personer.
Tanums invånarantal har varit relativt stabilt den senaste
20-årsperioden. Sedan år 2000 har befolkningen ökat med
drygt 100 personer. Ökningen beror på ett inflyttningsöver
skott. Födelsenettot har varit negativt varje år sedan 1993.
Tanums kommun har en befolkningsstruktur med en större
andel personer över 65 år. Denna andel är högre än genom
snittet i riket. Den senaste tioårsperioden har dock andelen
över 65 år minskat något.

V ästsverige

Genom sitt stora beroende av fordonsindustrin och andra
exportberoende företag drabbades Västsverige hårdare än
andra regioner av finansoro och konjunkturnedgången. En
omsvängning har skett i utvecklingen för Västra Götaland
under andra halvåret 2009. En tydlig återhämtning har
skett i hela regionen sedan våren 2009.

Befolkningsutveckling 2009–1994
13 000

12 000

K ommunsektorn

Kommunsektorns sammantagna resultat försämrades under
2007 och 2008. Prognoser i början på 2009 pekade på att en
majoritet av landets kommuner skulle redovisa underskott.
Genomförda besparingsprogram, förbättrat utfall för skatte
intäkter samt sänkta kostnader för avtalsförsäkringar har

11 000
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Tanum har en relativt hög in- och utflyttning i relation till
befolkningsmängd. Under 2009 flyttade 590 personer till
kommunen. Det är främst personer i åldersgruppen 20–30 år
som flyttar från kommunen. Under perioden 2000–2009 har
kommunen haft ett inflyttningsöverskott på 800 personer.
Födelsetalen fortsätter att ligga på låga nivåer, sedan
1995 har födelstalen inte något år överstigit 120 personer.
Under 2009 föddes 118 personer, vilket är något fler än
tidigare år.
Beroende på kommunens befolkningsstruktur, med en
stor andel äldre, har kommunen de flesta åren ett negativt
födelsenetto. Senaste gången Tanum hade ett positivt födelse
netto var 1992. År 2009 uppgick det negativa födelsenettot
till – 49. Antalet avlidna under året uppgick till 167 personer
vilket är i nivå med genomsnittet för den senaste tioårs
perioden. Under perioden 2000 –2009 har Tanum haft ett
negativt födelsenetto på totalt 620 personer.
A rbetsmarknad

Arbetsmarknaden försämrades snabbt under senare delen
av 2008 och början av 2009. Sysselsättningen sjönk samtidigt
som antalet arbetslösa ökade. Antalet arbetslösa beräknas
fortsätta att öka de närmaste åren och en uppgång av antalet
sysselsatta kan ta lång tid.
Arbetsmarknadssituationen i Tanum har de senaste åren
varit bättre än i riket som helhet. Sommaren 2008 lade IAC,
som var kommunens största arbetsplats, ner sin verksamhet
i Tanum vilket innebar att cirka 300 arbetstillfällen försvann.
Även flera andra av kommunens större företag har minskat
antalet anställda. Sysselsättningen inom handel och besöks
näring har ökat i norra Bohuslän, vilket kompenserat syssel
sättningsminskningen inom tillverkningsindustrin. Arbets
lösheten i Tanum har minskat något under 2009 och uppgick
i december till 5,5 procent vilket är klart lägre än riksgenom
snittet. I december 2009 var 267 personer i Tanum öppet arbets
lösa. Av de arbetslösa var 57 ungdomar under 25 år. Ungdoms
arbetslösheten har varit oförändrad under 2009.

G od ekonomi sk hushål l ning
I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten
ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta
såväl ekonomi som verksamhet. Tanums kommun har definierat
termen ”god ekonomisk hushållning” som att varje generation
ska bära kostnaden för den service som den konsumerar.
I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens för
måga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt
och ändamålsenligt sätt.
F inansiellt perspektiv

Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån
generationsprincipen, att varje generation ska bära kostnaden
för den service som den konsumerar och inte belasta kommande
generationer med kostnader eller åtaganden.
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 värdesäkring av det egna
kapitalet.

Övergripande ver ksamhetsmål

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

I den medborgarenkät kommunen genomförde under 2009 ger
tanumsborna den kommunala verksamheten ”betyget” 53 vilket
indikerar att kommuninvånarna är nöjda med verksamheten.
Samtliga verksamhetsområden utom bygglovsverksamhet, gångoch cykelvägar och näringslivsverksamhet får betyg som
innebär att kommuninvånarna är nöjda eller mycket nöjda
med verksamheten. Bäst betyg får förskola och räddnings
tjänst.
P ersonal

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

Kommunens miljöarbete ska skapa förutsättningar för att
kommande generationer inte belastas av miljöpåverkan från
nuvarande verksamhet. I miljöarbetet prioriteras energi,
livsmedel och transporter. Kommunens miljöbelastning
från transporter och förbrukning av el och olja ska minska.
Dessutom ska andelen miljöcertifierade livsmedel öka.
Måluppfyllelse

Förbrukningen av olja har minskat och utgör endast fem
procent av energiförbrukningen. Kommunen har vid byte
av fordon prioriterat fordon med låg bränsleförbrukning och
låga koldioxidutsläpp. Andelen ekologiska livsmedel i kom
munens kök har ökat och uppgår till 21 procent.
HANDIKAPPLAN

Kommunfullmäktige antog i december 2008 en ny handi
kapplan för tiden 2009–2018. Planen syftar till att uppnå ett
samhälle som är tillgängligt för alla oavsett funktionshinder
och som innebär full delaktighet och jämlikhet i levnadsvill
koren. Varje nämnd och bolag ska årligen fastställa handi
kappolitiska mål med en plan för genomförande.
Måluppfyllelse

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse

Genomförda åtgärder och resultat redovisas under respektive
avsnitt.

2009 års resultat på 16,3 mkr motsvarar 3,1 procent av
skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att kommunen
uppfyller det finansiella målet för god ekonomisk hushållning.

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

F ramtid

V erksamhetsperspektiv

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

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 utveckling av Tanums kommun.

Fastigheter o c h anläggningar

Måluppfyllelse

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

Tanums kommuns övergripande målsättning med miljöarbetet
är att bidra till att skapa ett långsiktigt uthålligt samhälle.
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Resultatet i 2010 års budget uppgår till 11,6 mkr. Av resul
tatet avser 2,5 mkr intäkter från exploateringsverksamheten.
Resultatet exklusive exploateringsintäkter är 9,1 mkr.
Resultatet ger en rimlig buffert för eventuella förändringar
när det gäller exempelvis skatteintäkter och löneökningar.
I budgeten för 2010 finns investeringar upptagna med
112,3 mkr. Totalt för perioden 2010–2012 uppgår investerings
volymen till cirka 233 mkr. Utöver i budget 2010–2012
upptagna investeringsmedel beräknas investeringar ske med
38 mkr avseende tidigare beslutade men ej förbrukade
investeringsmedel.
Av investeringarna i 2010 års budget avser 70,6 mkr
VA-investeringar, 12,2 mkr exploateringsverksamhet och
29,5 mkr den skattefinansierad verksamheten.

För att finansiera investeringsverksamheten behövs en upp
låning på 40,6 mkr varav 38,7 mkr avser VA-verksamheten.
R iskbedömning

Övriga borgensåtaganden

Statsbidrag/utjämningssystem

Kommunens borgensåtaganden för övriga engagemang
uppgick vid årets slut till 42 tkr.

I budget 2010 erhåller Tanums kommun ersättningar för
inkomstutjämning med 110,3 mkr. I kostnadsutjämningssys
temet betalar Tanum en avgift på 16,8 mkr. Tanums kommun
har en egen skattekraft på 87,8 procent och påverkas därmed
i hög grad av förändringar i inkomstutjämningssystemet.

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.

Borgensför luster

F inansiella risker

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern
kontroll. Under 2009 omfattade den interna kontrollen bland
annat uppföljning av rutiner för försäkringsskydd, uppfölj
ning av verksamhetsmål samt elektronisk handel.

Både kommunen och Tanums Bostäder AB har antagit en
finanspolicy som anger de risknivåer som gäller vid finan
siering, 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 förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som den
31 december 2009 var medlemmar i Kommuninvest har ingått
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kom
muner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret ska fördelas på
varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgens
ansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en
beräkningsmodell grundad på respektive medlemskommuns
ägarandel i Kommuninvest. Tanums kommun hade vid års
skiftet 2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som
uppgick till 0,17 procent.
Borgen till bostadsändamål

Kommunfullmäktige har beslutat om en ram för borgens
åtaganden gentemot Tanums Bostäder AB med 175,0 mkr.
Vid årsskiftet var 155,0 mkr av borgensramen utnyttjad.
Kommunens ansvarsåtagande för statligt reglerade lån
för egna hem är 1,0 mkr vilket är 40 procent av den totala
låneskulden 2,4 mkr.

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

F örsäkringssk y dd

Kommunen och Tanums Bostäder AB har tecknat försäkrings
avtal som bland annat ger fullvärdesförsäkring av fastigheter
samt en ansvarsförsäkring.
S äkerhetsarbete

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

Kommunstyrelsen har antagit en plan för IT-säkerhet. För
att säkra hög tillgänglighet med få driftstörningar görs konti
nuerliga förbättringar av exempelvis backuprutiner, virusskydd,
tillgång till reservkraft etcetera. Under 2010 kommer en
särskild säkerhets- och tillgänglighetsanalys att genomföras.
K änslighetsanaly s
Invånarantal

Invånarantalet påverkar bland annat statsbidrag och skatte
intäkter. Skulle invånarantalet minska med 100 personer
minskar de budgeterade skatteintäkterna med cirka 4,0 mkr.
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Löneökningar

I budgeten för 2010 har löneökningarna beräknats till
2,0 procent. Varje procentenhets ökning av lönesumman
medför en ökning av personalkostnaderna med cirka
4,4 mkr.
Räntor

En höjning av både den korta och långa räntan med en pro
centenhet skulle vid fullt genomslag ge ökade räntekostnader
med 2,7 mkr. Genom ingångna derivatavtal har ränterisken
minskats. En procentenhets höjning av marknadsräntorna
innebär att kommunens räntekostnad ökar med 1,1 mkr.

Kommu nala jämförel ser
K ommunerna i V ästsverige

B en c hmarking norra B ohuslän

Resultat

Det genomsnittliga resultatet för kommunerna i Västsverige
försämrades under 2007 och 2008. För 2008 ligger resultatet
under 2,0 procent vilket är den nivå som brukar användas för
att beteckna god ekonomisk hushållning. Variationen mellan
kommunernas resultatnivå har ökat.
Under åren 2006–2008 har Tanums kommun stärkt sin
ekonomiska position något jämfört med övriga kommuner
i Västsverige till följd av starka resultat. Tanums resultat
och budgetföljsamhet ligger över genomsnittet medan de
finansiella nettotillgångarna är lägre än genomsnittet i Västra
Götaland. 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.

De fem kommunerna redovisar resultat för 2009 som är bättre
än 2008 års resultat. Samtliga kommuner har också visat
positiva resultat de fem senaste åren. Kommunerna i norra
Bohuslän har haft en genomsnittlig resultatutveckling som är
starkare än genomsnittet för kommunerna i Västra Götaland.
Resultat 2009

B efolkning

Strömstad och i viss mån Tanum har haft en befolknings
ökning de senaste åren medan övriga kommuner har haft en
vikande befolkningsutveckling. Under 2009 ökade Strömstad
medan Lysekil och Sotenäs fortsatte att tappa invånare.
Befolkningsutveckling 2009–2004

Spindeldiagram 2008

Skattefin. av
investeringar

2009
Tanum

Lång sikt,
kapacitet
5

Skattesats

Genomsnittligt
resultat – 3 år

2005
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14 557 14 659 14 633 14 631 14 657 14 767
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Munkedal

16,3

11,5
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Sotenäs Strömstad
9,8

17,3

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. Alla fem
kommunerna har genom olika besparings- och effektiviserings
åtgärder bromsat kostnadsökningen till en låg nivå.
 Efter flera år med för hög kostnadsutveckling är Tanums
kostnadsökning för 2009 lägre än ökningen för skatteintäkter.
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Utdebitering
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Risk

Resultat
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nettotillgångar
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2006

Lysekil
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Budgetföljsamhet

2007

Munkedal
Sotenäs

4

2008

12 253 12 271 12 246 12 253 12 252 12 317

Tanum
Resultat, mkr

Kassalikviditet

Alla kommunerna i norra Bohuslän har en hög utdebitering
om man jämför med genomsnittet i länet och riket. Munkedal
och Lysekil tillhör de kommuner i landet som har högst ut
debitering. Alla kommunerna höll utdebiteringen oförändrad
under 2009.
Utdebitering 2009
Utdebitering, kr

Tanum

Lysekil

Munkedal

21,99

22,49

22,76

Soliditet

Kommunernas långsiktiga finansiella styrka, soliditeten,
skiljer 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
de senaste åren har förbättrat soliditeten i kommunerna.

Sotenäs Strömstad
21,74

21,99

Soliditet 2009
Soliditet, %

– 10 –

Tanum

Lysekil

Munkedal

7,5

– 32,6

– 18,3

Sotenäs Strömstad
28,6

23,3

BARNOMSORG
Kostnad per vistelsetimme

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 n
 edan.
Sotenäs kommun redovisar den högsta kostnaden inom
förskolan med 250 kronor per timme.
Kostnad per vistelsetimme 2009, barnomsorg
Tanum

Lysekil

Munkedal

212

193

216

Kostnad, kr

Sotenäs Strömstad
250

211

kostnaderna. Kommunens struktur gör att bland annat kost
nader för skolskjutsar är höga.
Tanum har också den högsta lärartätheten, 9,3 tjänster
per 100 elever.
G y mnasiebehörighet

För att vara behörig till gymnasiet krävs betyget Godkänt
i ämnena svenska, engelska och matematik. Under 2009 har
andelen behöriga till gymnasiet sjunkit på riksnivå. Samtliga
kommuner i norra Bohuslän ligger över riksnivån. Tanum och
Strömstad har under 2009 kraftigt förbättrat sina resultat.
Tanums kommun är med sina 98,8 procent bäst i landet.

2009

2008

2007

98,8

89,5

91,9

Bruttokostnad per elev

Lysekil

92,7

88,2

95,6

Munkedal

92,7

92,6

89,7

Sotenäs

88,9

91,0

95,7

Strömstad

95,5

87,2

93,0

OMSORGSVERKSAMHET
Äldreomsorg

100 000

Alla kommunerna i norra Bohuslän har höga kostnader för
äldreomsorg. Munkedal och Lysekil har högre kostnader än
övriga kommuner. Tanums nettokostnad för äldreomsorg har
ökat med cirka fyra procent jämfört med 2008. Ökningen
förklaras av, förutom löneökningar, att en ny boendeenhet
med sju platser har öppnat samt av ökade kostnader avseende
bostadsanpassning, hjälpmedel och kost.
Volymen inom hemtjänsten har ökat, vad gäller antalet
timmar och besök, jämfört med de senaste åren. En effektivi
sering av hemtjänsten har krävts för att klara volymökningen.
I öppna jämförelser, som genomförs av Sveriges Kommuner

90 000

80 000

70 000

60 000

Tanum

Lysekil

Munkedal

Sotenäs

180
170
160
150
140

Tanum

Kostnad per elev, gr undskola 2009, kr

190

Andel g ymnasiebehöriga, procent 2009–2007

GRUNDSKOLA

Jämfört med kommungruppen redovisar Tanums kommun
en hög kostnad under verksamhetsåret 2009. Tanums kommun
har många grundskolor med hög lokalstandard, vilket påverkar

Nettokostnad/inv 80-w, äldreomsorg 2009, tkr

Strömstad
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130

Tanum

Lysekil

Munkedal

Sotenäs

Strömstad

och Landsting, jämförs kvaliteten inom äldreomsorgen. Tanums
kommun får i stort sett gott betyg av brukarna. När det gäller
hemtjänsten som helhet har kommunerna i Sverige fått mellan
61 och 89 poäng med ett riksgenomsnitt på 73 poäng. Tanums
hemtjänst får 81 poäng, vilket är det högsta betyget i norra
Bohuslän. Gällande bedömning inom särskilt boende som
helhet har Tanums kommun fått 71 poäng, där kommunerna
i Sverige har fått mellan 56 och 88 poäng. I jämförelse med
norra Bohuslän ligger Tanum något under genomsnittet,
men över riksgenomsnittet på 70 poäng.
Individ- och familjeomsorg

Samtliga kommuners kostnader för individ- och familje
omsorg har ökat. Kostnaden för försörjningsstöd har ökat
i alla fem kommuner. Tanums nettokostnad har ökat med
cirka 13 procent. Ökningen beror framförallt på högre
kostnader för institutionsplaceringar av barn/ungdomar och
vuxna. Nettokostnaden för försörjningsstöd har ökat
i jämförelse med 2008.

VA - V E R K S A M H E T

PERSONAL

VA-taxa

Samtliga kommuner redovisar sjunkande sjukfrånvaro senaste
tre åren. Tanum och Strömstad har en sjukfrånvaro som är
väsentligt lägre än övriga kommuner. Långtidssjukfrånvarons
andel av den totala sjukfrånvaron har sjunkit och ligger nu
kring 50 procent. Tanums sjukfrånvaro ökade kraftigt under
början på 2000-talet. Sedan 2003 har sjukfrånvaron minskat
varje år och uppgår nu till 3,9 procent.

Alla fem kommunerna i norra Bohuslän har höga taxor för
vatten och avlopp. Tanum sänkte sin taxa den 1 januari 2007
men har fortfarande bland de högsta VA-taxorna i hela landet.
Samtliga kommuner i kommungruppen har som mål att taxan
ska täcka alla kostnader för verksamheten.
Tabellen visar årskostnaden för en ”normalvilla”.
VA-taxa för normalvilla
VA-taxa, kr

Tanum

Lysekil

Munkedal

7 810

6 063

7 380

Sotenäs Strömstad
7 140

6 853

Produktion

2009

Andel tillskottsvatten 2009, procent
40

2008

Frånvaro – varav
Frånvaro
		
långtid		

3,9%

1,9%

5,3%

3,0%

7,0%

4,8%

8,4%

6,1%

5,8%

4,0%

6,3%

3,9%

Sotenäs

5,6%

2,8%

6,9%

4,3%

6,6%

4,1%

Strömstad

4,1%

1,9%

5,0%

3,1%

5,6%

3,6%

Att kunna erbjuda önskad tjänstgöringsgrad är en angelägen
jämställdhetsfråga eftersom det främst är inom kvinno
dominerade yrkesområden som ofrivilligt deltidsarbete före
kommer. Strömstad har högst andel heltidsanställda kvinnor.

10
5

Lysekil

Munkedal

Sotenäs

20

2,1%

15

Strömstad
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60

4,1%

5,4%

20

Tanum

6,4%

4,5%

25

70

30

Lysekil

30

80

– varav
långtid

Munkedal

35

90

40
2007

– varav Frånvaro
långtid		

3,1%

100

50

Sjukfrånvaro, total och andel långtid,
procent 2009–2007

Tanum

Andelen tillskottsvatten visar hur mycket den renade volymen
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 kommun
gruppen men ligger lägre än genomsnittet i riket. 

Sysselsättningsgrad kvinnor 2009

10
Tanum

■ Heltid

Lysekil

■ Deltid 75–99 %

Munkedal

Sotenäs

■ Deltid 0 –74 %

Strömstad

R e dovisn ingsmodel l oc h redovi s n i ngs prin cipe r
Kommunens årsredovisning innehåller en resultatoch 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 analy smodell

Kommunens finansiella ställning analyseras i anslutning
till resultaträkning, kassaflödesrapport, balansräkning samt
driftredovisning. Därtill görs en särskild analys över vilka
risker kommunen är exponerad för. Den finansiella analysen
ska utvärdera kontrollen över den finansiella utvecklingen,
långsiktig och kortsiktig betalningsberedskap och riskför
hållande.
I den finansiella analysen görs en avstämning mot
kommunens övergripande ekonomiska mål. Från och med år
2000 gäller det så kallade balanskravet. Balanskravet kräver
att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. I analysen
ska kommunens förmåga att leva upp till detta framgå.
Ö vergripande prin c iper

I den löpande redovisningen och vid upprättandet av års
redovisningen följs ett antal övergripande redovisningsprinciper
vilka skapar ett normverk som styr innehållet i redovisnings
rapporterna. 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 exempelvis
att skuldredovisning ska ske i enlighet med såväl försiktig
hetsprincipen 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
försiktig och restriktiv beskrivning av utvecklingen och
situationen. Redovisningen anger en miniminivå för det
ekonomiska läget.
T illämpning av redovisningsprin c iper

Kommunen följer i allt väsentligt de rekommendationer som
lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Nedan följer en
kort beskrivning av några väsentliga principer som påverkar
bokslut och redovisning.
Kommunen har inga kontrakt avseende leasing av maskiner
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 20 januari 2010, men är hänförliga till redovisningsåret
2009, har skuldbokförts och belastar 2009 års redovisning.
Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan hän
föras till redovisningsåret har bokförts som skuld respektive
fordran och påverkar 2009 års resultat.
Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade ”bland
modellen”. Den pensionsskuld som uppkommit under åren
1998 och 1999 samt garantipensioner som beslutades före
1999 redovisas under avsättningar i balansräkningen.
Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finan
siell kostnad i resultaträkningen och ingår i pensionsskulden.
KPA:s beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek.
Löneskatt ingår i pensionsskulden. Pensioner intjänade under
år 2009 redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkning
en och är upptagna som kortfristig skuld i balansräkningen.
Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före
1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
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Kommunen tillämpar alternativ metod avseende lånekostnader.
Detta innebär att lånekostnader belastar anskaffningsvärdet
för pågående investeringsprojekt. Det totala räntebelopp som
belastat investeringar under 2009 uppgår till 515 tkr. Räntan
har beräknats som STIBOR 90 + en procent vilket bedöms
motsvara kommunens genomsnittliga räntekostnad.
Avskrivning på kommunens anläggningstillgångar görs
enligt metoden rak avskrivning på historiska anskaffnings
värden. Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och
Landstings förslag till avskrivningstider. Komponentavskrivning
tillämpas på nya investeringar från och med 2007 inom
VA-området enligt följande:
• 10 år:	Övervakningssystem, vattenmätare,
instrumentering, 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
av mindre värde är satt till ett basbelopp.
S ammanställd redovisning
( kon c ernredovisning )

Koncernen Tanums kommun omfattar aktiebolag i vilka
kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande.
I koncernredovisningen för 2009 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 koncern
bokslutet för år 2009 bygger på ett preliminärt bokslut för
Tanums Bostäder AB och Tanums Hamn & Turism AB. Interna
mellanhavanden mellan de i koncernen ingående enheterna
har i allt väsentligt eliminerats. Kommunens redovisnings
principer tillämpas vid upprättande av koncernredovisning.
Vid konsolideringen har inga elimineringsdifferenser
uppkommit.

R e sultaträkning oc h Kas safl öde s rapp ort
Belopp i tkr
2009

KONCERNEN
2008

2007

TANUMS KOMMUN
2009
2008

Å rets resultat
2007

R E S U LTAT R Ä K N I N G
206 782

189 930

180 704

169 751

155 921

148 914

Verksamhetens kostnader (not 2)
Avskrivningar (not 3)

Verksamhetens intäkter (not 1)

– 664 467
– 36 971

– 645 166
– 35 192

– 612 018
– 34 830

– 640 443
– 31 114

– 624 316
– 29 666

– 593 711
– 29 569

Verksamhetsresultat
Skatteintäkter (not 4)

– 494 656
412 587

– 490 428
411 089

– 466 144
393 820

– 501 806
412 587

– 498 061
411 089

– 474 366
393 820

Generella statsbidrag (not 5)

110 174

105 127

104 345

110 174

105 127

104 345

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

809
– 9 339

2 093
– 14 649

2 584
– 15 554

1 072
– 5 774

2 458
– 8 483

2 320
– 9 300

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
Skattekostnader

19 575
–5

13 233
– 14

19 051
– 87

16 253
–

12 130
–

16 819
–

Årets resultat

19 569

13 218

18 964

16 253

12 130

16 819

2009

KONCERNEN
2008

2007

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster (not 8)

19 569
39 003

13 218
36 018

18 964
38 469

16 253
33 145

12 130
30 491

16 819
33 209

Medel från verksamh. före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av korta fordringar

58 572
– 6 332

49 236
1 971

57 433
– 3 023

49 398
– 20 239

42 621
322

50 028
399

TANUMS KOMMUN
2009
2008

2007

KASSAFLÖDESRAPPORT

Ökning/minskning förråd och varulager

– 160

110

55

– 62

63

177

22 456
74 535

1 293
52 610

9 270
63 735

16 762
45 859

1 436
44 442

8 356
58 961

Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar

– 72 967
5 729

– 83 914
1 403

– 37 345
1 254

– 59 288
5 729

– 67 054
1 403

– 32 571
1 254

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Nyupptagna lån

– 67 238
110 000

– 82 511
175 300

– 36 091
90 000

– 53 559
45 000

– 65 651
90 000

– 31 317
90 000

Ökning/minskning korta skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

– 125 000

– 141 059

– 130 077

– 45 000

– 64 441

– 130 077

Minskning av långfristiga fordringar
Övrig finansiering

Amortering av långfristiga skulder

17
11 411

17
4 359

17
4 555

17
11 411

17
4 359

17
4 555

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

– 3 572

38 617

– 35 505

11 428

29 936

– 35 505
– 7 861

3 726

8 717

– 7 860

3 728

8 727

Likvida medel vid årets början

Årets kassaflöde

35 214

26 497

34 357

35 192

26 464

34 325

Likvida medel vid årets slut

38 939

35 214

26 497

38 919

35 192

26 464
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För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god eko
nomisk hushållning och det av kommunfullmäktige fastställda
ekonomiska målet ska resultatet uppgå till cirka en procent
av skatteintäkter och statsbidrag före intäkter från mark
exploatering.
Årets resultat för kommunen är 16,3 mkr vilket innebär
att kommunens samtliga resultat under 2000-talet varit
positiva. Resultatet exklusive intäkter från markexploatering,
3,7 mkr, motsvarar 2,4 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
infördes.
Kommunens helägda bolag, Tanums Bostäder AB och
Tanums Hamn & Turism AB har positiva resultat. Kommun
koncernens resultat uppgår till 19,6 mkr vilket är 6,4 mkr
bättre än förra året och förklaras främst av kommunens
förbättrade resultat.
V erksamhetsresultat

Verksamhetsresultatet har försämrats med – 3,7 mkr, 0,8 pro
cent, och uppgår till – 501,8 mkr. Detta är den lägsta netto
kostnadsökningen på fem år. Verksamhetens nettokostnader
som andel av skatteintäkter minskar för första gången sedan
2005 och uppgår till 96 procent 2009. Detta är trots minsk
ningen en förhållandevis hög nettokostnadsandel för kommunen,
den näst högsta under 2000-talet.
Intäkterna för skattefinansierad verksamhet är 112,3 mkr
vilket motsvarar 66,1 procent av verksamhetsintäkterna och
avser främst statsbidrag, äldreomsorgs- och barnomsorgs
avgifter och hyresintäkter. Den taxefinansierade verksam
hetens intäkter är 57,5 mkr, vilket motsvarar 33,9 procent
och avser vatten- och renhållningsavgifter.
Kostnaden för nämndernas verksamhet har ökat med
16,1 mkr vilket motsvarar 2,6 procent. Den förhållandevis
låga kostnadsökningen beror främst på minskade volymer
inom barn- och utbildningsnämnden till följd av sjunkande
elevantal. Personalkostnaderna svarar för 59 procent av
kommunens kostnader och uppgår till 374,7 mkr vilket är
en ökning med 5,8 mkr, 1,6 procent. Köpta tjänster har

ökat med 4,2 mkr och uppgår till 178,1 mkr och avser sådant
som gymnasieplatser, vårdplatser med mera.
Avskrivningarna för kommunen uppgår till 31,1 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 5,9 procent. I jämförelse
med andra kommuner tar avskrivningarna en betydligt större
andel av skatteintäkterna i anspråk än för kommungenom
snittet. Större investeringar i främst VA-verksamhet de
närmaste åren kommer innebära en fortsatt ökning av
avskrivningarna.
Koncernens intäkter har ökat med 16,9 mkr, 8,9 procent.
Intäktsökningen avser till största del kommunens verksamhet,
13,8 mkr. Koncernens verksamhetsanknutna kostnader upp
går till 664,5 mkr. Under 2009 ökade kostnaderna med
19,3 mkr, 3,0 procent. Förutom kommunens kostnader så
ökar Tanums Bostäder AB:s kostnader till följd av ökade
uppvärmningskostnader och underhåll.
S katteintäkter o c h generella
statsbidrag

Utdebiteringen är 21,99 och har hållits oförändrad under
året. Tanums skattesats är 1,27 kronor högre än den genom
snittliga skattesatsen i riket.
Skatteintäkter och statsbidrag ökar med 6,5 mkr,
1,3 procent, och uppgår till 522,8 mkr.
Tanums eget skatteunderlag ökade med 6,8 procent vid
den senaste taxeringen, vilket ligger över den genomsnittliga
ökningen i landet som var 5,5 procent. Kommunens skatte
kraft som procent av medelskattekraften i riket uppgår 2009
till 88 procent vilket är en förbättring med 12 procent
enheter sedan 1995 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 16,9 mkr.
Totalt betalar kommunen 27,9 mkr i utjämningsavgifter vilket

är en ökning med 5,2 mkr jämfört med föregående år. Sedan
år 2003 har Tanums kommun tappat 39,5 mkr i kostnads
utjämningen. Kommunen har inte kunnat anpassa verksam
hetskostnaderna i motsvarande grad.
F inansnetto

Kommunens finansnetto uppgår till – 4,7 mkr och har minskat
från – 14,2 mkr i början på 2000-talet. Som andel av skatte
intäkter och statsbidrag har räntenettot minskat från 3,8 pro
cent till 0,9 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
sänkts från 4,21 procent till 2,59 procent. Räntenivåerna
kommer sannolikt normaliseras de närmaste åren med
ökade räntekostnader som följd. Koncernens räntenetto
minskar med 4,1 mkr till – 8,5 mkr.

I nvesteringsverksamhet

Kommunens nettoinvesteringar under 2009 uppgick till
59,3 mkr. Kommunens nettoinvesteringar har finansierats med
överskott från den löpande verksamheten till 77,3 procent.
Den genomsnittliga investeringsvolymen mellan 2003–2007
var 31,1 mkr. Detta har varit en lägre nivå än budgeterat och
har bland annat berott på att de investeringar som kommunen
beslutat om har senarelagts. För 2009 har, förutom beslutade
investeringar, en del av tidigare års beslutade ej genomförda
investeringar påbörjats. Under 2009 påbörjades arbetet med
ett nytt reningsverk som innebär en investeringsutgift på
105 mkr de närmaste åren. Finansiering kommer behöva göras
med nyupplåning i en omfattning som innebär att kommunens
räntekostnader kan fördubblas. Årets utgift för VA-anlägg
ningar är 27,8 mkr varav 4,3 mkr avser det nya reningsverket.
Koncernens investeringsnetto uppgår till 73,0 mkr vilket
är en minskning med 10,9 mkr. Både kommunen och Tanums
Bostäder AB har en något lägre investeringsvolym än 2008.
F inansieringsverksamhet

Å rets kassaflöde

Kommunens likviditet har ökat med 3,7 mkr under året och
uppgår per den 31 december 2009 till 38,9 mkr.
Koncernens likviditet har ökat med 3,7 mkr och uppgår
till 38,9 mkr vid årets slut.
L öpande verksamhet

Kommunens resultat exklusive avskrivningar, nedskrivningar
och andra ej likviditetspåverkande poster ger ett positivt
kassaflöde på 49,4 mkr. Korta fordringar ökar med 20,2 mkr
och korta skulder minskar men inte lika mycket och därmed
ökar kapitalbindningen med 3,5 mkr. Totalt tillför den löpande
verksamheten medel med 45,9 mkr.
För koncernen tillför den löpande verksamheten ett
positivt kassaflöde på 74,5 mkr.
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Kommunens sammantagna långfristiga upplåning ökar med
11,4 mkr. Lån upptagna hos kreditinstitut är oförändrade.
Förinbetalda anslutningsavgifter för vatten och avlopp för
klarar hela skuldökningen. Kommunen minskade låneskulden
mellan åren 2004 till 2007 med 92,7 mkr. Den ökade
investeringsvolymen 2008 och 2009 jämfört med tidigare
år förklarar varför kommunen ökar den långfristiga upp
låningen.

Ba l ansräkn ing
Belopp i tkr
KONCERNEN
2009

2008

TANUMS KOMMUN
2007

2009

2008

2007

T illgångar
A nläggningstillgångar

A nläggningstillgångar

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

762 205

735 753

687 738

556 637

538 144

501 266

15 048
6 090

11 458
6 091

11 240
6 091

14 463
26 040

10 737
26 041

10 716
26 041

783 343

753 302

705 070

597 140

574 922

538 023

O msättningstillgångar
Fordringar (not 12)

39 702

33 373

30 310

55 055

34 818

30 148

Förråd
Kassa och bank (not 13)

1 285
38 939

1 123
35 214

1 225
26 497

704
38 919

638
35 192

693
26 464

Summa omsättningstillgångar

79 927

69 710

58 032

94 678

70 648

57 305

863 269

823 012

763 102

691 818

645 570

595 328

285 710

272 475

253 500

279 775

267 627

250 797

15
19 569

17
13 218

11
18 964

15
16 253

17
12 130

11
16 819

305 295
39 253

285 710
37 448

272 475
35 709

296 043
39 253

279 775
37 448

267 627
35 709

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

381 854
136 866

385 443
114 410

346 843
108 075

226 855
129 667

215 443
112 905

185 524
106 468

Summa skulder

518 720

499 854

454 918

356 522

328 348

291 992

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

863 269

823 012

763 102

691 818

645 570

595 328

244 474

237 774

236 607

244 474

237 774

236 607

1 544

1 428

1 670

1 544

1 428

1 670

181

131

309

181

131

309

1 013

1 237

1 558

156 013

171 237

163 176

30 000

20 000

20 000

30 000

20 000

20 000

35,4%

34,7%

35,7%

42,8%

43,3%

45,0%

7,0%

5,8%

4,7%

7,5%

6,5%

5,2%

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)
S kulder

A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R (not 18)
Pensionsförpliktelser
Förvaltade stiftelser
Deponerade medel
Borgensförbindelser
Outnyttjad checkkredit
Soliditet
Soliditet inkl pensionsförpliktelse

Kommunens balansomslutning uppgår till 691,8 mkr vilket
är en ökning med 46,2 mkr. Koncernen har ökat balans
omslutningen med 40,3 mkr till 863,3 mkr.
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Kommunens anläggningstillgångar har ökat med 22,2 mkr
och uppgår till 597,1 mkr. Bruttoinvesteringar i anläggningar,
fastigheter och inventarier har gjorts med 62,7 mkr. Av brutto
investeringarna är 3,4 mkr finansierade via investeringsbidrag.
Avskrivningar och försäljningar uppgår till 37,1 mkr.
Av kommunens totala anläggningar avser 153,1 mkr
anläggningar i avgiftsfinansierad verksamhet, varav 112,7 är
VA-anläggningar, 18,5 mkr hamnanläggningar och 20,8 mkr
hyresfastigheter.
Värdet på anläggningar för skattefinansierad verksamhet
uppgår till 403,6 mkr. Av den skattefinansierade verksamhetens
anläggningar avser 99,6 mkr skolfastigheter och 108,2 mkr
äldreomsorgsfastigheter.
Koncernens anläggningstillgångars värde har ökat med
30,0 mkr jämfört med föregående år och uppgår till 783,3 mkr.
Bruttoinvesteringar på 76,7 mkr har ökat värdet medan för
säljningar och avskrivningar har minskat värdet med 43,0 mkr.
O msättningstillgångar

Kommunens kortfristiga fordringar uppgår till 55,1 mkr
vilket är en ökning med 20,2 mkr. Ökningen förklaras främst
av 15,3 mkr koncernkontofordran på Tanums Bostäder AB.
Andra kortfristiga fordringar är bland annat 13,0 mkr skatter
och 4,3 mkr kommunala avgifter. Koncernens kortfristiga
fordringar ökade med 6,3 mkr till 39,7 mkr.
Kommunen och de helägda bolagen Tanums Bostäder AB
och Tanums Hamn & Turism AB har ett gemensamt koncern
konto. Hela likviditeten på koncernkontot redovisas som lik
viditet i kommunens balansräkning. Tanums Hamn & Turism
AB hade ett positivt saldo på 0,4 mkr och Tanums Bostäder
AB ett negativt saldo på 15,3 mkr vid bokslutstillfället.

Likviditeten för kommunen inklusive de helägda bolagen upp
gick vid bokslutstillfället till 38,9 mkr, en ökning med 3,7 mkr
jämfört med föregående år. Kommunens andel av likviditeten
uppgick till 53,9 mkr. Ökad låneskuld har bidragit till den
ökade likviditeten. Kommunen och de kommunala bolagen
har tillsammans 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
16,3 mkr och uppgår därmed till 296,0 mkr. Ökning motsvarar
5,8 procent. Kommunens soliditet minskar trots detta från
43,3 procent till 42,8 procent på grund av att tillgångarnas
ökningstakt är större och måste därmed delvis finansieras
med främmande kapital.
Kommunens eget kapital har sedan 1992 minskat med
mer än 300 mkr om justering görs för ändrade redovisnings
principer avseende pensionsskulden. De goda resultaten
under 2000-talet har inneburit en viss återhämtning.
Årets resultat har ökat kommunkoncernens eget kapital
med 19,6 mkr till 305,3 mkr. Både kommunen och bolagen
som ingår i koncernen bidrar genom positiva resultat till
ökningen av eget kapital. Soliditeten ökar från 34,7 procent
till 35,4 procent. Inklusive alla pensionsåtaganden är solidi
teten 7,5 procent.
A vsättningar

Kommunens avsättningar består av två delar, en pensionsskuld
som uppgår till 23,1 mkr och 16,2 mkr för återställande av
en avfallsdeponi.
Pensionsskulden består dels av pensioner enligt kollektiv
avtal intjänade under 1998 och 1999 med 22,6 mkr och dels
pensioner utöver kollektivavtal till ett totalt belopp av 0,4 mkr.
Utöver den pensionsskuld som redovisas som avsättning
i balansräkningen har kommunen förpliktelser för pensioner
intjänade före 1998. Dessa redovisas som ansvarsförbindelse
och uppgår till 244,5 mkr. De totala pensionsförpliktelserna

uppgår således till 267,6 mkr, en ökning med 6,4 mkr sedan
förra året. Om dessa hade varit redovisade i balansräkningen
skulle det egna kapitalet vara betydligt mindre och soliditeten
uppgått till 7,5 procent 2009. Antaganden avseende medel
livslängd och avkastningsränta som ligger till grund för
pensionsskuldsberäkningen görs i enlighet med rekommenda
tioner från Sveriges Kommuner och Landsting. Ingen del av
pensionsskulden 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 anställda,
alternativt har försäkring tecknats som täcker kommunens
åtaganden.
Återställande av avfallsdeponin på Tyft beräknas kosta
17,1 mkr. Återställandet beräknas vara avslutat tidigast 2012.

Soliditet exklusive ansvarsförbindelse, procent
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S kulder

Kommunens låneskuld består av två poster, långfristiga lån
från kreditinstitut och förinbetalda anslutningsavgifter för
vatten och avlopp. Totalt uppgår låneskulden till 226,9 mkr
varav 200 mkr avser lån från kreditinstitut. Lånen från
kreditinstitut är oförändrad medan förinbetalda anslutnings
avgifter för vatten och avlopp har ökat med 11,4 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.
Koncernens låneskuld har minskat med 3,6 mkr till
381,9 mkr. Kommunen har ökat sin låneskuld och Tanums
Bostäder AB har minskat låneskulden. Tanums Hamn &
Turism AB har inga långfristiga lån.
Både kommunens och koncernens kortfristiga skuld har
ökat under året och uppgår till 129,7 mkr för kommunen
och 136,9 mkr för koncernen. De största enskilda posterna
är semesterlöneskulden som uppgår till 26,2 mkr och
leverantörsskulden som uppgår till 21,1 mkr.
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2008

Notf örte ckning
N ot

1 			

V erksamhetens intäkter
Koncernen

2009

2008

2007

Statsbidrag

32 681

27 991

29 788

Övriga bidrag

5 480

3 373

2 757

Barnomsorgsavgifter

6 478

6 320

6 009

Äldreomsorgsavgifter

18 385

16 974

15 630

Vatten- och renhållningsavgifter

54 765

51 613

51 750

Förrättnings- och granskningsavgifter

6 440

5 733

4 728

Hyresintäkter

50 802

48 160

45 359

Hamnavgifter

8 403

6 941

6 402

10 216

9 842

8 420

4 256

2 533

2 372

–

914

875

8 877

9 536

6 613

206 782

189 930

180 704

Försäljning av verksamhet
Tomtförsäljning
Reavinst försäljning av fastigheter
Övrigt
Summa

			

Bidrag

24 101

22 697

22 831

N ot 5 			

Pensionskostnader

29 234

24 433

27 397

733

707

711

G enerella statsbidrag

54

–

–

15 337

12 126

13 231

664 467

645 166

612 018

Fastighetsskatt
Reaförlust samt nedskrivningar
Övrigt
Summa

			
Tanums kommun

2009

2008

2007

374 718

368 921

350 143

29 238

30 267

26 495

178 142

173 940

164 105

Bidrag

24 101

22 697

22 831

Pensionskostnader

29 138

24 340

27 323

5 106

4 151

2 814

640 443

624 316

593 711

Personalkostnader
Material
Köpta tjänster

Övrigt
Summa

			

N ot

3 			

2009

2008

2007

27 991

29 788

Övriga bidrag

5 480

3 373

2 757

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

Barnomsorgsavgifter

6 478

6 320

6 009

			

Äldreomsorgsavgifter

18 385

16 974

15 630

Koncernen

Vatten- och renhållningsavgifter

57 340

54 716

54 238

Inventarier

Statsbidrag

Förrättnings- och granskningsavgifter

6 440

5 733

4 728

Hyresintäkter

14 684

13 504

12 206

Hamnavgifter

–

–

–

och verksamhet
Tomtförsäljning
Reavinst försäljning av fastigheter
Övrigt
Summa

N ot

17 102

14 480

13 143

4 256

2 480

2 415

–

914

875

Material
Köpta tjänster

3 483

3 794

31 709

31 036

Summa

36 971

35 192

34 830

2009

2008

2007

3 454

2 975

3 360

Fastigheter och anläggningar

27 660

26 691

26 209

Summa

31 114

29 666

29 569

			

9 436

7 124

N ot 4 			

155 921

148 914

S katteintäkter			

2009

2008

2007

379 848

373 517

354 594

29 238

30 267

26 495

185 924

181 419

166 759

2008

2007

Preliminär skatteintäkt

427 031

414 875

388 271

Preliminär slutavräkning

– 14 880

– 2 969

6 948

436

– 817

– 1 399

412 587

411 089

393 820

Summa

			

–

–

–

Införandebidrag

–

540

2 046
108 742

Bidrag inkomstutjämning

121 847

116 761

Bidrag kostnadsutjämning

– 16 895

– 11 411

– 6 520

Kostnadsutjämning för LSS

– 10 966

– 11 276

– 11 114

Regleringsbidrag
Summa

– 5 616

11 191

105 127

104 345

N ot 6 			
F inansiella intäkter			
Finansiella intäkter avser ränteintäkter och räntebidrag.
2009

2008

2007

Ränteintäkter

572

1 790

2 074

Räntebidrag

237

303

510

Summa

809

2 093

2 584

			
Ränteintäkter
Räntebidrag
Summa

2009

2008

2007

958

2 294

2 064

114

164

256

1 072

2 458

2 320

			

F inansiella kostnader
Finansiella kostnader avser räntekostnader samt finansiella kostnader
på pensionsskulden.
Koncernen

2009

2008

2007

8 353

13 894

14 880

Räntekostnader å pensionsskuld

834

707

566

Övrigt

152

48

108

9 339

14 649

15 554

Summa

			
Tanums kommun

2009

2008

2007

4 788

7 728

8 626

Räntekostnader å pensionsskuld

834

707

566

Övrigt

152

48

108

5 774

8 483

9 300

Räntekostnader å lån

Summa

– 18 –

– 6 011
110 174

			

Räntekostnader å lån

2009

Avräkningslikvid

–

Sysselsättningsstöd

N ot 7

			

6 905

V erksamhetens kostnader
Personalkostnader

4 020

Tanums kommun

2007

Tanums kommun
2007

32 951

169 751

2 			

Koncernen

2008

Fastigheter och anläggningar

Inventarier

Försäljning av tjänster

2009

2008
16 129

Koncernen

A vskrivningar			

32 681

Tanums kommun

2009
22 199

Kommunal fastighetsavgift

N ot 8 			
Justeringsposter kassaflödesrapport			
Koncernen

2009

2008

2007

L öpande verksamheten			
Justering för ej likviditetspåverkande

A nläggningar för skattefinansierad
verksamhet

Anskaffningsvärde
Ackumulerade nedskrivningar

Förvaltningsfastigheter

25 808

26 688

27 362

Skolfastigheter

99 544

94 723

93 696

Förskolor/daghem

16 541

16 696

6 401

108 184

111 345

113 482

7 962

8 282

8 718

Servicehus

poster

39 003

36 018

38 469

Brandstationer

Avskrivningar

36 971

35 192

34 830

Gator och vägar

32 728

24 369

21 081

– 264

– 198

2 432

Markreserv

33 474

36 177

34 225

Pensionsskuld efter 1998
Avsättn särskild löneskatt

– 64

– 48

590

Anläggningar under uppförande

61 214

54 398

43 697

Avsättn återställande tipp

2 133

1 986

2 560

Övrigt

18 626

16 775

15 077

–

–

– 804

Summa skattefinansierad
verksamhet

172

–

–

54

– 914

– 1 140

Förskottsinb båtpl. avg
Omklassificering
till omsättningstillgång
Reavinst vid försäljning av anl. tillg

Summa
Anskaffningsvärde

Tanums kommun

2009

2008

2007

Ackumulerade nedskrivningar

L öpande verksamheten			

Ackumulerade avskrivningar

Justering för

Bokfört värde

ej likviditetspåverkande poster

33 145

30 491

33 209

Avskrivningar

31 114

29 666

29 569

– 264

– 198

2 433

Pensionsskuld efter 1998

Tanums kommun

– 64

– 48

590

2 133

1 985

2 560

Vatten- och avloppsverk

–

–

– 803

Industrifastigheter

172

–

–

54

– 914

– 1 140

till omsättningstillgång
Reavinst vid försäljning av anl. tillg

– 37 452
– 456 601
762 205

735 753
– 37 452
735 753

2009

2008

2008

2007

Vatten- och avloppsverk
Industrifastigheter

1 058

1 140

988

Hamnar
Hyresfastigheter
Summa
avgiftsfinansierad verksamhet

108 528

105 843

1 058

1 140

988

19 986

21 883

22 120

224 405

214 749

195 049

358 124

346 300

323 999

859 354

– 5 352

– 5 352

– 407 087

Bokfört värde

556 637

– 379 427 – 352 736
538 144

N ot

1 0 			

M askiner o c h inventarier
Koncernen

2009

2008

2007

63 327

59 123

55 798

– 48 279

– 47 665

– 44 558

15 048

11 458

11 240

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

			
Tanums kommun

2009

2008

2007

62 078

57 874

54 878

– 47 615

– 47 137

– 44 162

14 463

10 737

10 716

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

			

N ot

1 1 			

F inansiella anläggningstillgångar
Koncernen

2009

2008

2007

5 361

5 361

5 361

Andelar

542

526

509

Långfristig utlåning

187

204

221

6 090

6 091

6 091

Summa

18 548

20 586

22 120

			

Hyresfastigheter

20 799

21 835

22 942

Tanums kommun

Summa
152 089

151 893

Förvaltningsfastigheter

25 808

26 688

27 362

99 544

94 723

93 696

Brandstationer

16 541

16 696

6 401

108 184

111 345

113 482

7 962

8 282

8 718

Gator och vägar

32 728

24 369

21 081

Markreserv

33 474

36 177

34 225

Anläggningar under uppförande

57 509

47 819

26 574

Övrigt

21 806

19 955

17 834

403 556

386 055

349 373

Summa
skattefinansierad verksamhet

			
Summa

2008

2007

25 351

25 351

Andelar

502

486

469

Långfristig utlåning

187

204

221

26 040

26 041

26 041

Summa

Skolfastigheter
Förskolor/daghem

2009
25 351

Aktier
153 081

556 637
– 19 –

538 144

501 266

501 266

			

Aktier
105 843

922 923

– 5 352

Hamnar

Servicehus

112 676

2007

108 528

A nläggningar för skattefinansierad
verksamhet			

2009

687 738

112 676

avgiftsfinansierad verksamhet

Koncernen

– 37 452

– 423 242 – 391 243

N ot 9 			

A nläggningar för avgiftsfinansierad
verksamhet			

687 738

1 196 447 1 116 433

			

M ark , b y ggnader o c h tekniska
anläggningar			

363 740

A nläggningar för avgiftsfinansierad
verksamhet

Avsättn särskild löneskatt

Omklassificering

762 205
1 256 258

389 454

			

Avsättn återställande tipp
Förskottsinb båtpl. avg

404 081

Ackumulerade avskrivningar

969 076

			

N ot

1 2 			

N ot

F ordringar			
Koncernen

2009

2008

2007

1 811

534

1 167

Barnomsorgsavgifter

722

715

1 031

Äldreomsorgsavgifter

1 752

1 645

2 244

Hyror och arrenden

499

370

486

Statsbidragsfordringar

603

286

151

Västtrafik AB

167

250

1 382

Moms

6 965

9 253

5 722

Skatteintäkter

6 070

6 131

8 465

Förutbetalda kostnader

3 309

2 992

1 888

10 033

2 577

1 782

7 772

8 620

5 992

39 702

33 373

30 310

2009

2008

2007

Vatten och renhållning

Upplupna intäkter
Övrigt
Summa
Tanums kommun
Vatten och renhållning

1 3 			

Beloppet utgör summan av kassa, bank och lätt realiserbara
medelsplaceringar. 			

P ensionsskuld

Koncernen

2007

43

46

49

–8

–8

41

Bank

38 897

35 167

26 448

Summa

38 939

35 214

26 497

Tanums kommun

2009

Redovisning av pensionsskulden regleras i den kommunala redovisnings
lagen. Den del av pensionsskulden som uppkommit före 1998 ska
redovisas som ansvarsförbindelse. Kommunens ansvarsförbindelse
för pensionsförpliktelser till personalen uppgår till 244 474 tkr inklusive
löneskatt för 2009. Samtliga åtaganden för pensioner är återlånade
av kommunen. Ingen extern placering är gjord.			
Kommun

			
2008

2007

31

27

22

IB pensionsförpliktelser

Varav privata medel

–8

–8

41

Pensionsutbetalningar

53 880

29 020

19 042

Bank
THTAB:s del i koncernkonto
TBAB:s del i koncernkonto

356

4 343

6 032

Ränte- och basbelopps-

1 801

1 368

uppräkningar

38 919

35 192

26 464

			

1 110

715

1 031

Äldreomsorgsavgifter

1 752

1 645

2 244

603

286

151

–

250

1 382

Ingående eget kapital

Moms

6 860

9 202

5 722

Varav investeringsfond

Skatteintäkter

6 070

6 131

8 465

till VA- verksamhet

Förutbetalda kostnader

2 929

2 932

1 888

Insatsemission Kommuninvest

Upplupna intäkter

10 033

2 577

2 834

Årets resultat

TBAB koncernkonto

15 348

–

–

8 927

10 006

5 321

55 055

34 818

30 148

N ot

2008

2007

22 458

22 189

20 092

– 667

– 606

– 469

0

174

1 842

Förändring av löneskatt

835

707

567

36

52

409
– 253

Ändringar av försäkringstekniska

1 4 			

grunder

E get kapital			
Koncernen

Nyintjänad pension

– 15 348

Summa

2009

P ensionsåtagande

Kassa

1 073

Summa

2008

Varav privata medel

722

Övrigt

2009

Kassa

1 811

Västtrafik AB

1 5 			

A vsättningar

Barnomsorgsavgifter
Statsbidragsfordringar

N ot

K assa o c h bank			

Övrigt
2009

2008

2007

285 710

272 475

253 500

6 287

6 287

15

17

5 469
11

19 569

13 218

18 964

Varav avsättning till

Utgående pensionsförpliktelser
IB särskild avtalspension
Årets förändring
Utgående särskild avtalspension
TOTAL PENSIONSAVSÄTTNING

–

–

– 19

– 59

–

22 643

22 458

22 189
545

960

1 474

– 514

– 514

929

445

960

1 474

23 088

23 417

23 663

Ansvarsförbindelse

244 474

237 774

236 607

ÅTERLÅNADE MEDEL

3 188

–

818

267 562

261 191

260 270

Utgående eget kapital

305 295

285 710

272 475

Aktualiseringsgrad

92,0%

91,6%

89,3%

Överskottsfond hos KPA

– 990

– 2 319

– 495

Rörelsekapital

– 56 940

– 44 701

– 50 043

Ö vriga avsättningar			

Anläggningskapital

362 235

330 411

322 518

Återställande av avfallsdeponi

14 031

12 046

Totalt

305 295

285 710

272 475

investeringsfond VA verksamhet

			

			
Tanums kommun
Ingående eget kapital

2009

2008

2007

279 775

267 627

250 797

Insatsemission Kommuninvest
Årets resultat
Utgående eget kapital

15

17

11

16 253

12 130

16 819

296 043

279 775

267 627

			
Rörelsekapital

– 34 989

– 42 256

– 49 162

Anläggningskapital

331 032

322 031

316 790

Totalt

296 043

279 775

267 627

– 20 –

16 165

Summa avsättningar
i balansräkning
39 253
37 448
35 709
			
Återställande av avfallsdeponin på Tyft beräknas kosta 17 143 tkr.
Nuvärdet på planerade framtida betalningar beräknas per 31 deceber
2009 till 16 165 tkr. Räntan som använts är kommunen genomsnittsränta 2,59 procent. Återställandet har påbörjats 2009 och beräknas
vara avslutat 2012.

N ot

1 6 			

N ot

L ångfristiga skulder			
Koncernen

2009

1 7 			

N ot

K ortfristiga skulder			

2008

2007

Koncernen

2009

2008

2007

6 962

6 183

6 300

Swedbank			

16 618

Preliminär skatt, dec

Handelsbanken			

10 000

Arbetsgivaravgift, dec

7 151

7 292

7 294

SEB

45 000

Semesterlöneskuld

26 196

24 804

23 993

Leverantörsskulder

23 813

27 052

22 247

Upplupna kostnader

13 270

16 494

17 737

Förutbetald skatteintäkt

17 440

2 999

–

23 139

11 976

9 220

14 843

13 200

13 013

4 053

4 410

8 271

136 866

114 410

108 075

10 000

10 000

Nordea		

110 000

20 000

Kommuninvest

200 000

220 000

290 000

SBAB			

9 441

Sparbanken Tanum

55 000

50 000

15 000

Förinbetalda intäkter

Övrigt

26 854

15 443

11 083

Årets intjänade pensioner

–

–

– 300

381 854

385 443

346 843

varav kortfristig skuld
Summa

inkl löneskatt
Övrigt
Summa

			
De långfristiga lånen förfaller till räntejustering enligt följande:

			

2010		

205 000

58%

Tanums kommun

2009

2008

2007

2014 eller senare		

150 000

42%

Preliminär skatt, dec

6 008

6 150

6 244

Summa		

355 000

100%

Arbetsgivaravgift, dec

7 113

7 256

7 199

Semesterlöneskuld

26 196

24 804

23 993

2007

Leverantörsskulder

21 132

24 226

20 421

			
Tanums kommun

2009

2008

Swedbank			
SEB

10 000

Nordea		
Kommuninvest

145 000

–

Upplupna kostnader

9 229

11 642

12 353

10 000

25 000

Förinbetalda intäkter

21 046

10 223

7 707

45 000

20 000

Förutbetald skatteintäkt

17 440

2 999

–

120 000

120 000

14 843

13 200

13 013

356

4 343

6 032

–

1 801

1 368

6 304

6 260

8 138

129 667

112 905

106 468

SBAB			

9 441

Sparbanken Tanum

45 000

25 000

Övrigt

26 855

15 443

11 083

226 855

215 443

185 524

Summa

Årets intjänade pensioner
inkl löneskatt
Kommunens skuld till THTAB
Kommunens skuld till TBAB
Övrigt
Summa

			
De långfristiga lånen förfaller till räntejustering enligt följande:		
2010		

141 855

2014 eller senare		

85 000

63%
37%

Summa		

226 855

100%

			

– 21 –

1 8 			

S tällda panter
o c h ansvarsförbindelser
Förvaltade stiftelsers och deponerade medels kapital uppgick till
1 725 tkr. Kommunens förlustansvar för egna hem var den 31 december
2009 1 013 tkr vilket är 40 procent av den totala låneskulden på 2 469 tkr.
Kommunens borgensåtagande till Tanums Bostäder AB var 155 000 tkr.
Enligt beslut i kommunfullmäktige uppgår Tanums Bostäder AB:s möjligheter att uppta lån med borgen från Tanums kommun till 175 000 tkr.
		
Tanums kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga för
pliktelser. Samtliga 248 kommuner som 31 december 2009 var
medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret
ska fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av
borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive
ägarandel i Kommuninvest. Tanums kommun hade vid årsskiftet 2009/
2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,17 procent.		

Förlustansvar för egna hem
Borgensåtagande
Tanums Bostäder AB
Borgensförbindelser
föreningar/enskilda

2009

2008

2007

971

1 188

1 502

155 000

170 000

161 618

42

49

56

I n v este ri ngsredovi sning
Belopp i tkr
PROJEKT
Omläggning VA-ledningar
Reinvestering reningsverk
Digitalisering av ledningsnät
Pumpstationer
Ombyggnad Fjällbacka reningsverk
Pågående
VA-anläggningar
Utbyte belysningsarmaturer
Gång- och cykelbanor
Gator och vägar
Reinvestering vägbeläggningar
Pågående
Gator och parker
Renovering idrottshall Tanumshede
Familjecentral Hedeskolan
Ventilation låg- och mellanstadie Tanumskolan
Ängens förskola
Pågående
Skolfastigheter
Boende Klippan Berget
Pågående
Omsorgsfastigheter
Förbättringsåtgärder
Pågående
Övriga fastigheter

2009

TOTALT

BUDGET TOTALT

3 212
773
670
585
223
22 366
27 828
1 604
863
496
554
2 379
5 896
246
148
9
– 54
38
387
1 386
3 925
5 311
4 543
838
5 381

3 212
773
670
585
16 747
53 629
75 615
1 604
863
496
554
5 374
8 891
1 806
3 009
3 140
10 493
3 018
21 465
1 537
4 756
6 293
4 543
1 648
6 191

3 673
1 021
652
836
16 600
81 967
104 750
1 582
2 619
908
1 037
10 475
16 621
2 200
3 000
3 000
10 000
5 000
23 200
2 000
8 750
10 750
6 859
1 250
8 109

71
436
111
193
62
801
171
479
216
866
119

71
436
111
299
76
922
148
479
376
003
414

620
250
300
150
320
291
056
200
547
675

Ett resultatmål på en procent av skatter och bidrag innebär
att investeringsutrymmet uppgår till cirka 40 mkr, utan ökad
upplåning. Årets nettoinvesteringar uppgår till 59,3 mkr.
Nettoinvesteringarna år 2008 uppgick till 67,1 mkr samt
32,6 mkr under 2007. Totalt innebär det nettoinvesteringar
på 159,0 mkr för perioden 2007–2009. Goda resultat har
gjort att låneskulden ändå kunnat minska med 15 mkr
under perioden.
Bruttoinvesteringarna år 2009 uppgick till 62,7 mkr.
Av den totala investeringsvolymen svarade investeringar
i VA-området för 27,8 mkr, fastigheter 5,4 mkr och gator
och parker 5,9 mkr. Investeringar i inventarier uppgick till
5,1 mkr. Markköp har under året gjorts med 8,2 mkr.
Investeringsbidrag erhölls med sammanlagt 3,4 mkr, varav
2,6 mkr utgjorde investeringsbidrag avseende stabiliserings
åtgärder vid Källvik i Fjällbacka och 0,5 mkr avsåg bidrag
för installation av värmeanläggning i Grebbestad skola.
Nettoinvesteringarna 2009 var således 59,3 mkr. Under året
har anläggningstillgångar sålts till ett värde av 5,7 mkr.
Beslutade men ej genomförda investeringar uppgår
till cirka 60 mkr.
Större investeringsprojekt inom respektive område
under 2009 har varit:
I nventarier

Hamnar
Badplatser
Lekplatser
Fritidsanläggningar
Pågående
Övriga investeringar
Exploateringsverksamhet
Detaljplaner
Markköp
Exploatering
Inventarier

2
1
8
11
5

Totalt

62 660

Investeringsbidrag

– 3 372

• Nytt gemensamt avloppsreningsverk, etapp 1

Nettoinvestering

59 288

Försäljning anläggningstillgångar

– 5 729

Netto inkl försäljning anl.tillg.

53 559

Beslut har fattats om ett nytt gemensamt avloppsreningsverk
(Bodalsverket) för Grebbestad, Fjällbacka och Tanumshede.
Under året har 4,3 mkr investerats i projektering med mera

33
1
8
43
8

170 865

– 22 –

1
46
2
9
57
7

229 972

Under 2009 har anskaffning av inventarier gjorts med 5,1 mkr.
Större inventarieinköp under året har varit slutinvestering
i ny räddningsbil för räddningstjänsten 1,5 mkr, grönyte
maskiner 0,8 mkr, samt skulptur i Fjällbacka 0,7 mkr.
V atten o c h avloppsanläggningar
• VA Hökebacken med flera

Under 2009 har 8,5 mkr investerats i etapp 1 avseende an
läggning för vatten och avlopp för fastigheter i Strandbacken,
Hökebacken och Norra Ejgde.

av etapp 1. Avloppsvattnet från Grebbestad kommer
att överföras till Bodalsverket under 2011.
• Heestrand etapp 3

Under 2009 har 3,6 mkr investerats i syfte att sanera
VA-systemet i området. Projektet omfattar bland annat
nya pumpstationer samt utbyggnad av ledningsnätet för
påkoppling av fastigheter med enskilda avloppslösningar.
Fastigheter
• Ombyggnad Fjällbackaser vice

På Fjällbackaservice har 3,9 mkr investerats under året för
att skapa sju nya platser för särskilt boende i äldreomsorgen.
• Boende Klippan/Berget

verksamheten. Låneskulden har under samma period ökat
med cirka 100 mkr.
Under perioden 2004–2009 har investeringar gjorts med
91,8 mkr i VA-anläggningar, 33,7 mkr i skolfastigheter och
11,9 mkr i omsorgsfastigheter. Investeringar i exploaterings
projekt har gjorts med 39,7 mkr medan inventarier inköpts
för 24,2 mkr. Större enskilda VA-investeringar under perioden
har varit avloppssanering Heestrand med 19,5 mkr. Bland
större projekt i gruppen skolfastigheter märks nybyggnation
av förskola i Grebbestad, 10,5 mkr samt tillbyggnad av
Futura för Tanums gymnasieskola, 8,4 mkr. Investeringar i
omsorgsfastigheter har bland annat omfattat ombyggnad av
Fjällbackaservice, 3,9 mkr. Bland investeringar i övriga fastig
heter utgör bergvärmeanläggning i Fjällbacka den enskilt
största investeringen, 4,5 mkr.

Under året har 1,4 mkr investerats i tillbyggnad av en lägenhet
samt gemensamt personalrum för Klippan och Berget.

Nettoinvesteringar 2009 – 2004, mkr
80
70
60
50
40
30
20
10

2009

2008

2007

2006

2005

2004

G ator o c h parker
• Utbyte av belysningsarmaturer

Under 2009 har 1,6 mkr investerats i utbyte av belysnings
armaturer från kvicksilver till högtrycksnatriumlampor för
att spara energi.
• Gång- och cykelvägar

Under 2009 har 0,9 mkr investerats brutto i gång- och cykel
vägar. Investeringsbidrag har erhållits med 0,3 mkr avseende
gång- och cykelväg i Fjällbacka.
E x ploatering

Under 2009 har investeringar avseende markexploatering
uppgått till 2,1 mkr, varav 1,2 mkr investerats i sju nya villa
tomter på Stensättarvägen i Tanumshede.

Nettoinvesteringar 2009–2004

Belopp i tkr

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Totalt

Snitt

5 119

5 580

2 108

4 286

4 162

2 924

24 179

4 030

VA-investeringar

27 828

27 205

11 475

10 624

6 467

8 180

91 779

15 297

Exploatering

11 866

1 940

8 102

4 653

5 491

7 655

39 707

6 618

– 69

19 342

1 846

2 820

1 554

8 176

33 669

5 612

Inventarier

Skolfastigheter
Omsorgsfastigheter

5 311

600

615

516

2 442

2 437

11 921

1 987

Övriga fastighet

5 381

3 704

7 556

2 806

2 132

173

21 752

3 625

Hamnar
Övrigt

71
3 781

0
8 683

46
824

632
8 092

862
3 848

2 293
1 893

3 904
27 121

651
4 520

59 288

67 054

32 572

34 429

26 958

33 732

254 033

42 339

I nvesteringsvoly m

Under 2000-talet fram till 2007 har investeringsnivån legat
på relativt låga nivåer, med i snitt 28 mkr per år. Under 2008
och 2009 vände investeringsvolymen åter uppåt. De senaste
15 åren har det totalt investerats cirka 710 mkr. Investeringarna
har inte helt kunnat finansieras med medel från den löpande
– 23 –

Pe r s onalred ovi sning
M ålsättning

Kommunens personalstrategi syftar ytterst till att skapa
förutsättningar för att kunna rekrytera, behålla, utveckla
och belöna kompetent personal. Detta krävs för att kunna
tillgodose kommuninvånarnas krav på kommunala tjänster
och service av god kvalitet. Det personalstrategiska arbetet
kräver aktiva insatser inom områdena kompetensförsörjning,
lönepolitik, arbetsmiljö, ledarskap och organisation. Under
2009 har tyngdpunkten legat på hälsa och ledarskap.
L önepolitik

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. Löneökningarna
för 2009 innebar en höjning av lönenivån med totalt fyra
procent. Under året har utbildningar i lönesamtal genom
förts för att öka chefers kompetens inom området.

H älsobokslut
Långtidsfrisk

Med långtidsfrisk avses anställd som inte har någon dags
sjukfrånvaro under ett år.
Nära 40 procent av de anställda har inte haft någon
sjukdag under 2009. Andelen långtidsfriska på omsorgsför
valtningen är betydligt lägre än på övriga nämnder, vilket
visar att sjukfrånvaron där är spridd på fler medarbetare.
Subjektivt upplevd hälsa

Detta mätvärde anges som andelen anställda i procent som
upplever att de mår bra och är friska, vilket vi benämner
Friskgrupp. Den subjektivt upplevda hälsan är ett viktigt
mått på hälsa som i hög utsträckning avspeglar hur de
anställda fungerar på arbetsplatsen på kort och lång sikt.
Procent

ON

BUN

SBF

KS

Totalt

75,5

81,3

71,4

97,2

78,9

76,9

75,4

75,6

91,2

77,5

Andel medarbetare
i Friskgrupp 2008
Andel medarbetare

L edarskap

Ledarutvecklingsprogrammet har genomförts för sjätte gången.
Deltagarna bestod dels av verksamma chefer, dels av blivande
chefer som valts ut efter ett ansökningsförfarande och ett
urval. Syftet är att stärka ledarskapet och förbättra tillgången
på nya ledare. Inriktningen på programmet är personlig
utveckling och ökad organisationsinsikt.
R ekr y tering

För att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare
behöver Tanums kommun vara en attraktiv arbetsgivare med
en god personalpolitik. Under året har 86 personer med tills
vidareanställning slutat sin anställning varav 28 personer
gått i pension, jämfört med 35 personer 2008. Antalet pensions
avgångar kommer successivt att öka under många år framöver.
Totalt har 88 personer nyrekryterats under året. Det har
under året varit svårt att rekrytera chefer och vissa hand
läggare med specialistkompetens.

i Friskgrupp 2009

Arbetsmiljö

Den kartläggning som gjorts visar att jämfört med 2008 har
en viss förbättring av arbetsmiljön uppmätts. Samhällsbygg
nadsförvaltningen ligger generellt sett lägre i mätningarna
än övriga verksamheter, men har förbättrat sina värden
sedan 2008.
Sjukfrånvaro

Under 2009 har sjukfrånvaron fortsatt att minska. Sjuk
frånvaron har minskat från 5,3 procent under 2008 till
3,9 procent 2009, vilket motsvarar en 26-procentig
minskning.
Värdena beräknas på alla anställningar under 2009.
SJUKFRÅNVARO
(procent avtalad tid)

2009
Män Kvinnor

2008
Män Kvinnor

2007
Män Kvinnor

–29 år

2,2

2,1

1,6

2,4

1,2

5,9

30–49 år

4,1

4,2

3,3

5,3

2,4

7,2

50–65 år

1,9

4,5

1,8

7,0

2,0

7,6

Totalt

2,7

4,2

2,4

6,0

2,1

7,3

– 24 –

Den långa sjukfrånvaron (längre än 59 dagar) svarar för ungefär
hälften av den totala sjukfrånvaron. Barn- och utbildnings
nämnden har en högre andel lång sjukfrånvaro är övriga
nämnder.
Långtidssjukfrånvaro

I Tanums kommun fortsätter de långa sjukskrivningarnas
andel av den totala sjukfrånvaron att minska. Under 2009
uppgick den till 49,4 procent, en minskning med tio procent
enheter jämfört med året innan.
SJUKFRÅNVARO

2009

2008

2007

–29 år

18,4

15,9

27,1

30–49 år

50,5

62,6

63,1

50–65 år

50,6

58,7

67,0

Totalt

49,4

59,2

63,6

(andel långtidssjukskrivna)

Under 2009 har antalet sjukskrivna under mer än 59 dagar
minskat med 20 procent. Särskilt glädjande är att 17 av 21
personer som lämnat gruppen återgått i arbete. Inom barnoch utbildningsförvaltningen har antalet långtidssjukskrivna
ökat från tio till tolv under året, trots att fyra personer
har återgått i arbete.
L öner o c h arvoden

Kostnader för löner och arvoden inklusive personalomkost
nader uppgick till 374,7 mkr, att jämföra med 368,9 mkr för
år 2008. Ökningen på 5,8 mkr utgjordes av höjda löner till
följd av nya löneavtal.
LÖNER OCH ARVODEN
Arvode
Lön
Personalomkostnader
Totalt

2009

2008

2007

3 188

3 022

3 164

283 907

271 866

256 347

87 623

94 033

90 632

374 718

368 921

350 143

P ensioner

Kommunens pensionsskuld uppgår till 267,6 mkr. Av
pensionsskulden är 22,6 mkr pensioner enligt kollektivavtal
intjänade under 1998 och 1999 och 0,4 mkr pensioner utöver
kollektivavtal. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som
ansvarsförbindelse och uppgår till 244,5 mkr.

Anställda – tillsvidare och visstid

Pensionsförpliktelser, tkr

23 088

240 000
244 474

23 417

237 774

23 663

236 607

Arbetad tid och frånvaro

Den totala arbetade tiden ökade under året från 77,1 procent
till 77,6 procent. Den totala sjukfrånvaron minskade från
5,3 procent 2008 till 3,9 procent 2009. Uttaget av föräldra
ledighet ökade från 3,7 procent 2008 till 4,4 procent 2009.

Antal anställda 2009–2002

20 639
18 634

180 000

Det är främst inom vård och omsorg, skola, barnomsorg samt
städ och kostverksamhet som andelen kvinnor är särskilt hög.
Andelen kvinnor har i stort sett varit oförändrad sedan 1988.

Antalet anställda har minskat under året från 1 089 till
1 077. Av de anställda var 91 procent tillsvidareanställda,
samma andel som året innan.

300 000

200 963
185 385

1 130
1 120
1 110

120 000

Fördelning av arbetstid i procent

1 100

Arbetad tid
Semester/ferier
Sjukfrånvaro
Föräldraledighet
Övrig ledighet

1 090
1 080

60 000

1 070
1 060
2009

■ Pensionsskuld

2008

2007

2006

2005

-09

-08

-07

-06

-05

-04

-03

-02

Genom centrala kollektivavtal har kommunens anställda
rätt till tjänstepension grundad på anställning hos arbets
givaren. Förtroendevalda erhåller pension enligt kommunens
reglemente om pensioner till förtroendevalda. Rätten till
pension förutsätter att arbetsinsatsen är fastställd till minst
40 procent av heltid och omfattar minst en mandatperiod.
Pensionen samordnas med eventuell inkomst av tjänst. För
närvarande har kommunstyrelsens ordförande, kommun
styrelsens andre vice ordförande samt ordförandena i miljöoch byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
omsorgsnämnden och ö verförmyndaren rätt till pension
för förtroendevalda.
P ersonal

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

F Ö R T R O E N D E VA L D A
Ålder för troendevalda politiker

■ Intjänat före 1998

Pensionsavtal

77,6
11,1
3,9
4,4
3,0

Av det totala antalet anställda arbetar 547 personer på
omsorgsförvaltningen, 51 procent, medan 406 personer,
38 procent, arbetar på barn- och utbildningsförvaltningen.
Sysselsättningsgrad

Av kommunens anställda arbetar 521 personer, 48 procent,
heltid. Andelen anställda som arbetar heltid är oförändrad
jämfört med förra året.

Av de förtroendevalda är nio procent under 40 år jämfört
med sju procent år 2008, medan 45 procent är 60 år eller
äldre. Andelen 30–39 år minskar liksom andelen över 70 år.
Störst ökning ser vi i gruppen 60–69 år.
Åldersfördelningen bland de för troendevalda är :
2009

2008

–29 år

1

1

3

30–39 år

8

6

11

Ålder och pensionsavgångar p ersonal

40–49 år

13

17

20

Medelåldern bland de anställda var 49,3 år, en ökning
jämfört med året innan på 0,2 år.

50–59 år

33

31

29

60–69 år

32

26

22

70–

13

19

16

medelålder

2009

2008

2007

2006

2004

49,3

49,1

49,6

49,4

47,4

Könsfördelning personal

Av kommunens anställda är 898 personer, 83 procent, kvinnor.

– 25 –

2007

B oe n de
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. Under 2009 har det varit balans
mellan efterfrågan och utbud på bostadsmarknaden
i Tanum.
MÅLSÄTTNING

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.
den fysiska miljön ska resultera i en god samhälls
och landskapsmiljö. Verksamhetens uppgift är att värna om
kvaliteter i den byggda miljön och landskapet. Verksamheten
ska bedrivas med en hög servicenivå.
MÅLUPPFyLLELSE

Medborgarna bedömer Tanums kommun som en bra plats
att bo och leva i. I den medborgarenkät som genomfördes
under 2009 gav tanumsborna ett högre betyg än vid förra
mätningen, 2007, och också bättre betyg än för kommun
genomsnittet.
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
ungefär lika som 2008 eller något fler. detta har medfört att
den planerade satsningen på tillsyn enligt plan och bygg
lagen inte har kunnat genomföras. Bygglovshanteringen får
i medborgarenkäten låga betyg.

Magnus Burman och Sara Sixtenssons hus,
B y g g n a d s v å r d s p r i s t a g a r e 2 0 0 9 . Ta n u m s h e d e .

E konomisk analy s

Intäkterna ökar för både bygglovsärenden och planarbeten
med totalt 574 tkr vilket är en ökning med 9,5 procent. Inför
2009 budgeterades en lägre nivå på intäkter för handlägg
ning av bygglovsärenden då finanskrisen förväntades minska
antalet bygglovsansökningar. Den förväntade minskningen av
antal bygglovsansökningar uteblev och intäkterna blev cirka
1 000 tkr bättre än budgeterat. Det har också skett en kost
nadsökning med cirka 674 tkr, 11 procent. Dessa kostnader
består främst av kringkostnader i och med den digitala
hanteringen av ärenden, advokatkostnader, miljöavdelningens
hantering av bygglovsremisser, samt projektet digitalisering
av bygglovsarkivet. Planarbetet under året har varit intensivt
och användandet av externa konsulter har ökat.

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom
kommunen har fortsatt under 2009 och har under året genom
förts i Havstensund och Grebbestad samt påbörjats i Sannäs.
Materialet ska användas som underlag för prövning av
bygglov och förhandsbesked.
Under senare år har en omfattande översiktlig planering
genomförts som innebär en god planberedskap på översiktlig
nivå. För att omsätta den översiktliga planeringens riktlinjer
i detaljplaner har kommunen avsatt ytterligare resurser för
arbetet med detaljplaner. På den mera detaljerade nivån har
arbete under året skett med ett stort antal detaljplaner, varav
sju har avslutats genom beslut om antagande.
Bygglov har lämnats för 70 nya enbostadshus och för
39 nya fritidshus, vilket är en ökning med 18 procent jämfört
med 2008.

V erksamhet

Omfattning och behov av kommunens fysiska planering är
fortsatt stort. Intresset från enskilda intressenter att exploa
tera 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, varav flertalet är kopplade till de planformer
som är reglerade i Plan- och bygglagen.
Två planer på översiktsplanenivå har arbetats fram under
året. Den som avser boende är Översiktsplan Landsbygds
utveckling i strandnära lägen (LIS) och påbörjades under
slutet av året.
Kustzonsprojektet, ett samarbete mellan de fem nord
bohuslänska kommunerna, startade under 2007 och avslutades
under 2009 med att en gemensam strukturplan togs fram.
Projektet handlar till stor del handlar om övergripande
fysisk planering.

2009

2008

2007

Bygglov enbostadshus

70

46

38

Bygglov fritidshus

39

46

48

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. Detta leder till ett omfattande arbete och resurser
behöver läggas på att bemöta överklaganden i domstol och
att yttra sig till högre instanser.
F ramtid

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 plan
arbetet även under 2010.
En ökad tillsyn inom bygglov är nödvändig inför 2010.
Det kommer också att göras en benchmarking inom bygglov.
Handläggningstider och ärendebalansen behöver också
minskas.

109
B evi l j ade b y gg l ov

7
A nta l antagna deta l j p l aner

12
N y p rodu c erade bost ä der

500

N y p rodu c erade bost ä der
m ö j l iga genom p ågående deta l j p l aner
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n ÄRIngs l IV
I Tanum finns cirka 1 800 företag, de flesta enmanseller fåmansföretag. Tanum tillhör de kommuner
där flest nya företag skapas.
Kommunen präglas fortfarande av en stark anknytning till
de traditionella näringarna, jord och skogsbruk samt fiske,
som sysselsätter cirka sex procent av arbetsmarknaden
i Tanum. flera av de större företagen inom tillverknings
industrin har minskat antalet anställda. Besöksnäring och
handel har genom stark tillväxt på senare år blivit den
alltmer dominerande näringen.
MÅLSÄTTNING

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

Kommunen har tillsammans med företrädare för näringslivet
arbetat med att minska byråkrati och krångel, öka tillgänglig
heten för besök och telefonkontakt, förbättra information för
företagare på kommunens hemsida, genomföra fler och bättre
upphandlingar samt att öka kunskapen hos politiker och
tjänstemän om företagandets villkor.
I svenskt näringslivs ranking förbättrade Tanums kommun
sin ranking i förhållande till föregående år.
den företagare som behöver ska få personlig kontakt
med företrädare för kommunens näringslivsfunktion inom
fyra arbetsdagar om företagaren vill etablera/förändra sin
verksamhet eller har förfrågningar inom området närings
livsutveckling.
VERKSAMHET

Robert och charles Olsson,
fiskare och mottagare av änglamarkspriset 2009. Grebbestad

Under 2009 registrerades 6,4 nya företag per 1 000 invånare
i Tanums kommun, vilket innebär plats 35 av sveriges 290
kommuner.
Under året har det genomförts fyra tematräffar med
cirka 100 deltagare. Allmänna företagsträffar har hållits
i hamburgsund och Bullaren med cirka 100 deltagare. I juli
genomfördes sommarträffen på Tanumstrand med 200 del

tagare. Nyföretagarcentrum har haft fyra informationsmöten
om att starta eget med cirka 60 deltagare.
 Den 21 oktober genomfördes Näringslivets dag med öppet
hus. Under dagen gjorde politiker och förvaltningschefer
30 företagsbesök. Totalt genomfördes under året cirka
60 särskilda företagsbesök.
Den pågående utbyggnaden av E6:an genom Bohuslän
kommer de närmaste åren att öka attraktiviteten för
etablering och start av nya företag i kommunen.
Översiktsplan Vindkraft, ett tillägg till g ällande över
siktsplan på temat vindkraft, antogs av kommunfullmäktige den
18 november 2009. Planen anger områden som är lämpliga
för vindkraftsetableringar. Planen har överklagats.
Världsarvskommunerna Tanum och Capo di Ponte
i Italien har sedan flera år ett kontinuerligt utbyte med
varandra. Som ett led i detta utbyte besökte 22 elever och
två lärare från Capo di Ponte Tanum och Tanumskolan
i april 2009. Den 28 augusti firade de två kommunerna sin
gemensamma vänortsdag.
Kommunen medverkar i olika näringslivsutvecklande pro
jekt inom Fyrbodal. Tillsammans med Bengtsfors, Trollhättan
och Uddevalla deltar Tanum i ett projekt för marknadsföring
och utplacering av demoelbilar.
Antal nyregistrerade företag i Tanums kommun,
2009–2004
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E t t a v v i n d k r a f t v e r k e n p å H u d s M o a r.

1800
F ö retag

F ramtid

Det långsiktiga målet med näringslivsprogrammet är att
främja den lokala och regionala tillväxten genom ett gott
näringslivsklimat i Tanums kommun. Besöksnäring blir en
allt viktigare del av näringslivet i Tanum. Idag koncentreras
turismen till sommarmånaderna. Det finns en stor potential
att utveckla besöksnäringen till en åretruntverksamhet.
Kommunstyrelsen har antagit ett handlingsprogram för
2010 som syftar till att främja utvecklingen av befintliga
företag, stödja etableringen och start av nya företag, förbättra
företagens konkurrenskraft, samordna arbetsmarknadsåtgärder
och utbildningsmöjligheter samt utveckla företagandet på
landsbygden.
För att åstadkomma ett bra näringslivsklimat planerar
det lokala näringslivet i Tanum och kommunen att skapa
ett gemensamt näringslivsråd.

2004
– 29 –

60
F ö retagsbes ö k

U T BIl dnIng
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för
utbildning genom förskoleklass, grundskola,
särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och
musikskola.
MÅLSÄTTNING

• Utbildning ska erbjudas så nära elevens hem som möjligt.
•e
elever och föräldrar ska ha rätt att välja skola/
utbildningsort.
• sskolan ska stödja alla elevers lärande och sociala utveckling
på ett sådant sätt att alla kan nå målen.
• Alla elever ska känna trygghet och trivsel i verksamheten.
MÅLUPPFyLLELSE

nämnden bedömer att verksamheten i huvudsak når de mål
och kravnivåer som anges i verksamhetsmål och kvalitets
garantier. dock visar elevenkäter i årskurs nio att verksam
heten behöver arbeta vidare för att ytterligare öka elevernas
upplevelse av trivsel och trygghet. ett par anmälningar om
kränkande behandling till barn
barn och elevombudet oroar också.
E K O N O M I S K A N A LLy S

l i s a , 1 2 å r, t e c k n a d e m a n g a p å K u l t u r l o v e t .

Kostnaderna för utbildning minskar för första gången.
nettokostnaden minskar med 3 773 tkr vilket motsvarar
2,1 procent mellan åren. Intäkterna ökar med 2 494 vilket
motsvarar 23,7 procent och förklaras av tillfälliga statsbidrag
för fortbildning samt fler elever från andra kommuner som
går i skola i Tanum. den största kostnadsminskningen sker
inom grundskolan med 2 620 tkr och förklaras främst av
minskat elevantal. för att möta den fortsatta elevantals
minskningen har antalet pedagogiska tjänster minskats med nio.
Kostnaden för köp av gymnasieplatser ökar med 2,5 pro
cent mellan åren 2008 och 2009. den låga kostnadshöjningen
förklaras bland annat av det avtal kommunen har med fyrbodals
gymnasieskola samt genom elevernas val av gymnasieprogram.
nettokostnaden per grundskoleelev ökar från 83 572 till
84 546 kronor per elev. den låga kostnadsökningen med en
dast 1,1 procent förklaras genom att de fasta kostnaderna
har minskat något mellan åren samtidigt som verksamheten
redovisar lägre kostnader för inköp av pedagogiskt material,
ITutrustning och liknande.
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Den egna gymnasieskolan redovisar ett lägre pris per elev,
jämfört med köpta platser utanför kommunen, vilket var en
av förutsättningarna för etablerandet av Tanums gymnasie
skola. Totalt motsvarar detta en besparing på 860 tkr jäm
fört med om dessa utbildningsplatser hade köpts utanför
kommunen.
V erksamhet

För skolan har året präglats av ett antal omstruktureringar,
dels för att kunna hantera ett personalöverskott bland lärarna
och dels en minskning av ledningsorganisationen. Detta har
skett som ett led i att anpassa organisationen till det mins
kande elevantalet. Förändringarna har kunnat genomföras
utan att personal har sagts upp, vilket måste anses mycket
positivt.
G rundskola

Antalet elever i grundskolan fortsätter att minska och uppgår
till 1 190 under 2009 jämfört med 1 258 under 2008. För
att möta den fortsatta elevantalsminskningen har antalet
pedagogiska tjänster minskats med nio.
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 grundskoleverk
samhet 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 kommunen, som är
stor till ytan, är uppdelad i många samhällen med omgivande
landsbygd. I Tanum anordnas kommunal simskola på två
orter under sommartid.
Tanum toppar den nationella statistiken över behörighet
till gymnasieskolan genom att 98,8 procent av eleverna i års
kurs nio är godkända i samtliga basämnen. Det är ett mycket
glädjande resultat som visar på ett mycket gott arbete i hela
skolan i Tanum. Även niornas genomsnittliga meritvärde
ökar. Andelen som klarar de nationella proven ligger också

98,8

mycket högt i årskurs nio. Man kan dock konstatera att
andelen som når målen i de nationella proven år fem inte
är lika stor.

A nde l be h ö riga ti l l g y mnasiet, %

Behörighet till g ymnasieskolan
2009

2008

2007

2006

2005

99

90

92

90

92

Andel i procent

Tanum har deltagit i två jämförelseprojekt under året. Under
våren jämfördes grundskolan och under hösten hade turen
kommit till förskolan. Resultatet visar för Tanums del att
grundskolan når bra resultat till relativt höga kostnader.
Elevenkäten för år nio visar att tanumseleverna i flera av
seenden inte är lika nöjda med sin skola som flera av jämförelse
kommunernas elever. Detta handlar bland annat om hur nöjd
man är med sitt skolarbete och med arbetsron på lektionerna.
Föräldrarna är mycket nöjda med förskolan – Tanum
tillhör de bästa i jämförelsen. Dock kan tillgängligheten
exempelvis på kvällstid behöva ses över. Tanum får även
mycket goda resultat vid en jämförelse av informationen
på kommunernas hemsidor.
Elevtal 2012–2007 gr undskolan
1 400

1 320

84,5
K ostnad p er grundsko l ee l ev, tkr

92,7
K ostnad p er e l ev
p å Tanums g y mnasiesko l a , tkr

1 240

1 160

1 080

2012

2011

2010
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173,4
N ettokostnad utbi l dning , mkr

G y mnasieskola

bra i skolan medan över 90 procent uppger att de är trygga
och aldrig utsätts för kränkande behandling.
Andelen elever som fullföljde sin gymnasieutbildning
inom fyra år uppgår till 76 procent vilket överensstämmer
med riksgenomsnittet och är en ökning för Tanums del sedan
föregående år. 65 procent av kommunens 20-åringar har
grundläggande behörighet för eftergymnasiala studier
vilket ligger högre än riksgenomsnittet.

Totalt får cirka 580 tanumselever sin utbildning inom gym
nasieskolan. De flesta av dessa har sin skolgång förlagd till
Uddevalla, Strömstad eller Tanumshede. Liksom tidigare
söker en majoritet av eleverna till Uddevalla medan andelen
som studerar i Strömstad fortsätter att minska.
Elevtal 2012–2007 g ymnasiet
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Tanums gymnasieskola har haft en positiv utveckling och
har innevarande läsår fler elever än någonsin. Andelen elever
från andra kommuner är också större än tidigare. Den stora
utmaningen de kommande åren blir att bibehålla ungefär
samma antal elever samtidigt som elevkullarna minskar stort.
Tanums Gymnasieskola i Tanumshede tar in sammanlagt
drygt 40 elever per läsår på de studieförberedande samhällsoch naturvetenskapliga programmen och på de yrkesförbe
redande programmen inom bygg, hantverk-frisör, fordon,
barn- och fritid samt omvårdnad. Det individuella programmet

(IV) utgör en egen del av gymnasieskolan där utbildningen
utformas efter elevens behov och önskemål. Här erbjuds två
inriktningar – en mer teoretisk för dem som har som tydligt
mål att gå in på ett nationellt program och en mer praktisk
för dem som har behov av mer stöd under en längre tid än
ett år. Sammanlagt får cirka 149 elever sin gymnasieutbild
ning i Tanumshede.
Studieresultaten för eleverna vid Tanums gymnasieskola
är relativt goda i svenska och engelska medan resultaten
i matematik ger anledning till fördjupad analys. Andelen
elever som får slutbetyg är fortsatt relativt låg, 63 procent.
Elevenkäten visar att nära 90 procent trivs bra eller mycket
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Vuxenutbildningen erbjuder cirka 100 helårsplatser på
gymnasienivå varav hälften statligt finansierade. Utbudet
är varierat och erbjuder vuxna att läsa enstaka kurser på 
hel- eller deltid och yrkesprogram. På grundskolenivå erbjuds
kärnämnen, datorkunskap och svenska för invandrare.
Vuxenutbildningen samverkar med Strömstad kommun
beträffande utbud och studerande.
Högskola på distans ger studerande möjlighet att läsa
enstaka kurser på hemmaplan. Undervisningen sker mesta
dels via Internet.
För att möta den ökande arbetslösheten har staten ökat
bidragen till framförallt yrkesutbildning. Lärcentrum har sedan
länge ett framgångsrikt koncept med arbetsplatsförlagda
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.

Heltidsstuderande vuxenutbildning i Tanum,
2009–2004
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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 under
visning, individuellt eller i grupp. På musikskolan deltar
drygt 320 elever genom olika aktiviteter. Inom musikskolan
erbjuds även undervisning i konst i samarbete med
Gerlesborgsskolan.
Det enskilt mest populära instrumentet har även i år
varit gitarr följt av violin och som instrumentgrupp toppar
stränginstrumenten med träblås och stråk på plats två och
tre. I ensembleverksamheten har 86 elever deltagit under
höstterminen, vilket innebär en ökning från året innan.

De stora verksamhetsanpassningarna som behövt göras på
grund av minskande elevantal i grundskolan och en ökande
efterfrågan på barnomsorg har i stort sett genomförts.
Högstadieskolorna kommer att behöva samordna sitt
personalutnyttjande för att kunna säkerställa behörighet
bland personalen och för att kunna upprätthålla ett full
ständigt utbud både i Hamburgsund och i Tanumshede.
En ny skollag ska börja gälla och nya läroplaner, med
bland annat ett nytt betygssystem, kommer också inom en
snar framtid. Omfattande implementeringsinsatser kommer
att behövas så att all personal får nödvändig kunskap om
de nya styrdokumenten.
Den utmaning som ännu återstår att hantera inom utbild
ningssektorn är elevantalsminskningen inom gymnasiet. För
den övervägande del som består av köp av interkommunala
platser är detta relativt okomplicerat, bortsett från en möjlig
prisökning till följd av överkapacitet på utbildningsplatser.
Däremot innebär de minskande kullarna att Tanums gymnasie
skola måste attrahera en större andel elever varje år, vilket
bara kan ske om kvaliteten på verksamheten är så hög att
eleverna blir goda ambassadörer och påverkar andra att
också söka till Tanums gymnasieskola.
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Elever på Backa skola.

BARnoM 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, tolv fritidshem, familjedaghem och fyra
kooperativa förskolor. Totalt erbjuds 912 barnomsorgsplatser
inom kommunen. detta motsvarar en barnomsorgstäckning
på 81 procent.
MÅLSÄTTNING

• Barnomsorg ska erbjudas inom barnets närmiljö.
• olika barnomsorgsformer ska erbjudas.
• förskolan ska lägga en god grund för barns lärande och
sociala utveckling.
• Alla barn ska känna trygghet och trivsel i verksamheten.
MÅLUPPFyLLELSE

Barn och utbildningsnämnden erbjuder olika barnomsorgs
Barn
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.
enligt elev
elev och föräldraenkät får kommunen fortsatt höga
betyg på trygghet och trivsel i verksamheten. Utvecklings
arbetet fortsätter för att möjliggöra förbättringar.
E K O N O M I S K A N A LLy S

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 1 661 tkr,
3,0 procent jämfört med 2008. Antalet barn ökar med endast
tre mellan åren 2009 och 2008. Kostnaden per förskolebarn
ökar med 1 955 kronor. familjedaghemverksamheten redovisar
lägre kostnader. orsaken är fler skolbarn med lägre placerings
tid än tidigare år.

M aya , 6 å r,
har tecknat fröken på Naturförskolan i Grebbestad.

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott under 2009
som uppgår till 234 tkr. Fortsatt arbete med att återställa
lägenheter som tidigare inhyste en förskola har under året
kostat 120 tkr.
Familjedaghemsverksamhetens överskott är 654 tkr.
Antalet tjänster i verksamheten minskar då antalet barn
minskar från 149 till 130. Fritidshemmen redovisar ett
överskott på 43 tkr.
V erksamhet

Antalet barn ökar med endast tre mellan åren 2009 och
2008, från 909 till 912 barn. Förskoleverksamheten ökar
med 14 medan familjedaghemsverksamheten minskar
med 19 barn.
Volym barnomsorg
2009

2008

2007

Förskolan

345

331

301

257

Skolbarnsomsorg

350

344

324

304

Familjedaghem

130

149

162

174

Kooperativ
Totalt

2006

87

85

87

83

912

909

874

818

Trenden att fler och fler föräldrar efterfrågar förskoleplats
istället för familjedaghemsplats fortsätter. Den relativt
omfattande utbyggnaden av förskoleverksamheten är dock
sannolikt avslutad mot bakgrund av nuvarande födelsetal.
Den förskoleavdelning som planerades i Lur under 2009 har
inte öppnats. Orsakerna till detta är dels de minskade
ramarna i kompletteringsbudgeten och dels den något
minskande efterfrågan på barnomsorg.

I de brukarundersökningar som gjorts inom Jämförelsepro
jektet och kommunens egen föräldraenkät får verksamheten
ett mycket gott betyg, även om enkätresultatet visar något
lägre värden i påståenden relaterade till barngruppernas storlek
och personaltäthet än föregående år. Kompletteringsbudgeten
innebar neddragningar i personaltätheten som troligen
avspeglas här.
I jämförelseprojektet uppvisar Tanum det högsta värdet
bland de deltagande kommunerna när det gäller att tillgodose
önskat placeringsdatum. 100 procent av de placeringar som
föräldrarna önskat har kunnat tillgodoses plus/minus sju dagar.
Vid halvårsskiftet infördes den av riksdagen beslutade
barnomsorgspengen. Denna ska göra det möjligt för privata
initiativ att ta över och driva olika typer av barnomsorg efter
godkännande av kommunen. I Tanum har hittills ingen visat
intresse för detta. Kanske beror detta på den tradition kom
munen har genom fler kooperativa förskolor än de flesta
andra kommuner.

100
B arnomsorgs p l ats erb j uden inom
tre månader , p ro c ent

81
A nde l en barn i barnomsorg , p ro c ent

F ramtid

Antalet födda barn under 2009 var 118, det högsta på flera år.
Tillsammans med rätten till allmän förskola även för treåringar
kan detta komma att betyda att efterfrågan på barnomsorg
på nytt ökar.
Förtydligade skrivningar i skollagen om bidrag till fristående
skolor och barnomsorg trädde ikraft vid halvårsskiftet 2009
och kommer att innebära kostnadsökningar för Tanums del.

92,8
K ostnad p er f ö rsko l e p l ats , tkr

118
F ö dda barn
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Äl dR 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 trygghetslarm. dessutom finns korttidsplatser, hälso
och sjukvårdsinsatser, dagverksamhet samt stöd till anhöriga
inom äldreomsorgens ansvar. hemtjänstinsatser ges i form
av personlig omsorg, serviceinsatser ges såsom städ, tvätt
och inköp. Korttidsplatser och dagverksamhet finns både
för personer med demenssjukdom och för personer med
somatiska tillstånd. hälso och sjukvård ges i form av sjuk
sköterske, sjukgymnast och arbetsterapeutinsatser.
MÅLSÄTTNING

Verksamheten ska präglas av en god och säker omsorg, vård
samt service för att äldre och funktionshindrade ska ges
möjlighet till ett gott liv med trygghet i sin livssituation.
Insatserna ska utformas så att den enskilde tillförsäkras en
skälig levnadsnivå för att kunna leva ett så självständigt,
aktivt och meningsfullt liv som möjligt.
MÅLUPPFyLLELSE

sveriges Kommuner och landsting har för tredje gången pre
senterat öppna jämförelser av kvalitet och effektivitet inom
vård och omsorg om äldre. Rapporten visar att hemtjänsten
i Tanums kommun har fått ett mycket gott betyg. Betyget
för särskilt boende är något lägre men ändå över rikssnittet.
syftet med jämförelserna är att stimulera kommunerna att
i samverkan utveckla och förbättra vården och omsorgen
om äldre. enligt kvalitetsmätningen ”Kvalitet i korthet” ligger
Tanums kommun något över genomsnittet gällande tiden från
beslut till erbjuden plats i särskilt boende. Mätningen visar
Tor sdagsutflykten kan bli en Mc-tur med per sonalen.

att denna period i snitt är 60 dagar i Tanum. Kommunen
har under 2009 verkställt alla beslut inom 90 dagar, vilket
är gränsen för vitesförelägganden.
E konomisk analy s

Omsorgsförvaltningen fick under 2009 i uppdrag att
minska sina kostnader med 2,9 mkr. Inom äldreomsorgen
genomfördes besparingar bland annat i form av halvering av
fritidsverksamhet, stängning av dagrehabilitering, minskad
administration samt vakanshållning av tjänster. Full effekt
av dessa besparingar förväntas under 2010.
Verksamhetens kostnader uppgår till 144 797 tkr vilket
är en ökning med 4,3 procent. Förutom löneökningar för
klaras kostnadsökningen främst av öppnandet av en ny boende
enhet på Fjällbackaservice samt av ökade kostnader avseende
bostadsanpassning, hjälpmedel och kost.
Intäkterna har ökat med 9,8 procent till 24 677 tkr, vilket
i huvudsak beror på ökade intäkter för kost, trygghetslarm,
social omsorg samt hyror i särskilt boende. De högre intäkterna
förklaras också av en högre beläggning och att sju nya boende
platser öppnades under hösten. Under året har projektmedel
använts för exempelvis anhörigstöd, utveckling av demens
verksamheten och rehabilitering.
V erksamhet

Äldreomsorgens verksamheter består främst av särskilt boende,
hemtjänst, hälso- och sjukvård samt daglig verksamhet.
S ärskilt boende

I kommunen finns 170 särskilda boendeplatser sedan oktober
2009, då en ny enhet på Fjällbackaservice öppnades. Av dessa
är 57 platser för personer med demenssjukdom. Nyttjande
graden för de särskilda boendeplatserna har varit 99 procent
vilket är två procentenheter högre än 2008. 176 personer
bodde i slutet av 2009 inom äldreomsorgens särskilda boen
den, eftersom verksamheten idag erbjuder möjlighet för gifta
par att bo tillsammans. Detta är positivt men ställer sam
tidigt krav på ökade personalresurser för att tillgodose
omsorgsbehoven.

Antal befintliga platser, särskilt boende 2009–2006
190

144,8
N ettokostnad ä l dreomsorg , mkr

180

170

7

160

150

N y a p l atser inom s ä rski lt boende

2009

2008

2007

2006

Omsättningen på de särskilda boendeplatserna i kommunen
har varit 27 procent vilket motsvarar 45 personer. Sjukvårdens
allt kortare vårdtider påverkar omsorgsbehovet. På vissa
särskilda boenden har därför personalförstärkningar behövts
under perioder för att kunna tillgodose en god och säker
omsorg.
I snitt har 15 personer per månad väntat på att få
särskild boendeplats. Behovet av demensplatser har ökat,
varför arbetet har påbörjats med att förändra en boende
avdelning på Kalkåsliden i Kville till demensboende.
Under året har ett vårdplaneringsteam startat där sjuk
sköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt biståndsbedömare
ingår. Syftet är att skapa ett team som vid vårdplaneringar
bättre kan se till helheten och på sikt minska kostnaden
för utskrivningsklara personer.

76 914
A nta l h emt j ä nsttimmar

4
Hemt j ä nstens bet y g av f em
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Hemtjänst, beviljade timmar 2009–2006

H älso - o c h s j ukvård

80 000

75 000

70 000

65 000

60 000

55 000

2009

2008

2007

2006

Antal hemtjänsttagare 2009–2006
260

Besökare på fritidsverksamhetens
a k t i v i t e t e r.

H emt j änst

Under 2009 genomfördes 163 495 hemtjänstbesök. I jäm
förelse med 2008 har antalet besök ökat med drygt 7 300,
vilket motsvarar cirka fem procent. Flödet av hemtjänsttagare
(nytillkomna och avslutade ärenden) har under året varit
143 personer, vilket är 20 personer fler än 2008. Antalet
biståndsbedömda timmar hemtjänst under 2009 var 71 208.
Därtill kommer de delegerade hälso- och sjukvårdsinsatserna
med 5 706 timmar.
Volymen inom hemtjänsten har, vad gäller både antalet
timmar och besök, ökat jämfört med de senaste åren.
En effektivisering av hemtjänsten har krävts för att klara
volymökningen. Bland annat har organisationen för planering
av hemtjänstinsatser förändrats under 2009 med syfte att
kvalitetssäkra insatsen och samtidigt effektivisera verksamheten.

Hälso- och sjukvårdsinsatser (sjuksköterske- och arbetstera
peutinsatser samt delegerad hälso- och sjukvård) utfördes
under 2009 för i snitt 464 personer per månad och har ökat
med cirka sex procent jämfört med 2008.
Under 2009 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 upp
sökande 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 2009 erbjöds
73 personer ett hembesök, där även ett hälsosamtal ingår.
I samarbete med Strömstads kommun har riktlinjer för
dokumentation tagits fram och utbildning har genomförts
med syfte att kvalitetssäkra vårdplaner. Arbetet kommer
att fortsätta under 2010.
D ag - o c h fritidsverksamhet

250

240

230

220

2009

2008
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2007

2006

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom ger
möjlighet till avlösning och stöd till dem som vårdar sina
närstående och på så sätt möjlighet till kvarboende i hem
met. Syftet är även att bidra till social gemenskap och
meningsfullhet samt för 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 fick
minskad budgetram under innevarande år beslutades att
minska denna verksamhet. Arbete pågår därför med att
se över hur verksamheten ska bedrivas utifrån ändrade
förutsättningar och hur samarbete med frivilliga och
föreningar kan utvecklas.
Från och med halvårsskiftet ändrades lagen där kommu
nerna numera ska, istället för bör, erbjuda stöd till anhöriga.
Statliga medel har beviljats för att utveckla anhörigstödet.

Olika aktiviteter och stöd erbjuds anhöriga och den 6 oktober
uppmärksammades Anhörigas dag i samband med en senior
mässa i kommunen.
L agen om valfrihet

Under 2009 har ett utredningsarbete pågått gällande lag
om valfrihetssystem (LOV). Kommunfullmäktige har beslutat
att LOV ska tillämpas i kommunen och genomförandearbetet
har påbörjats.
 Som underlag för införandet av lagen om valfrihet har
mätningen ”Kostnad per brukare” genomförts. Denna visade
på att kostnaderna för särskilda boenden står i paritet med
jämförbara kommuner. Vidare visade resultatet att äldre
omsorgen i Tanums kommun har dubbelt så många korttids
platser som jämförbara kommuner. En arbetsgrupp inom
äldreomsorgen arbetar med att se över fördelningen mellan
särskilda boenden, korttidsplatser och hemtjänst. Under
sökningen visade också att kostnaden per hemtjänsttimme är
hög. Med anledning av detta kommer en processkartläggning
att genomföras av hemtjänsten under våren 2010.
F ramtid

Socialstyrelsen förväntas komma med nationella riktlinjer
inom demensvården 2010, vilket kommer att ställa nya krav
på insatserna för denna målgrupp.
Regeringen arbetar med en lagrådsremiss för införande
av en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Införandet av
lagen om valfrihet kommer att påverka äldreomsorgen under
året beroende på vilka områden valfriheten kommer att
omfatta i Tanums kommun.
I slutet av 2009 beslutade omsorgsnämnden att återinföra
varm mat från egna kök till personer som har behov av mat
distribution i ordinärt boende. Arbetet med att anpassa
organisationen för att möta detta pågår.

Dagverksamheten är på promenad.
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hAn d
dIK APP 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).
MÅLSÄTTNING

Verksamheten ska präglas av den enskildes självbestämmande
och bygga på individuella behov. den enskilde ska kunna leva
ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv. särskilt
engagemang ska ägnas åt barns behov.
MÅLUPPFyLLELSE

Insatserna inom handikappomsorgen anpassas enligt de
särskilda behov som den enskilda personen har. Insatserna
har kunnat utformas och erbjudas inom de tidsramar som är
angivna i de kvalitetsgarantier som nämnden har fastställt.
E K O N O M I S K A N A Ly S

handikappomsorgen redovisar ett överskott med 1 584 tkr.
Anledningen till detta är att handikappomsorgen redan
i början av 2009 fick i uppdrag att vidta åtgärder, som skulle
bidra till att klara omsorgsnämndens totala ram. handikapp
omsorgen har haft en volymökning under året, vilket kostnads
ökningen på nästan 15 procent visar. Volymökningen har
assistans
skett främst genom fler platser i gruppboende, fler assistans
ärenden samt fler arbetstagare inom daglig verksamhet. en
större ökning förväntades, men genom att senarelägga verk
verk
ställigheten av boendeplatser samt att volymökningarna inom
boende och daglig verksamhet blev mindre, har verksamheten
genererat ett överskott. erbjudande om boendeplatser och
insatsen korttidsvistelse har avböjts och verksamheten har
inte haft helårseffekt på de insatser som har verkställts. Totalt
har handikappomsorgens intäkter ökat med drygt 20 procent,
2 500 tkr, volymökningen för personlig assistans svarar för
merparten av detta.

Sagt av brukare inom handikappomsorgen.

V erksamhet

Under 2009 fick cirka 70 personer stöd och hjälp från handi
kappomsorgen i form av olika insatser enligt LSS och lagen
om assistansersättning (LASS). Sju ansökningar har avslagits
och ett beslut har överklagats.
Insatserna bostad med särskild service och daglig verk
samhet har fortsatt att öka.
Under året har ett nytt mindre gruppboende startat
och den d
 agliga verksamheten har utökats genom nya arbets
platser och uppdrag. Tre nya brukare av personlig assistans
har under hösten tillkommit, varför assistanstimmarna
förväntas öka under 2010.

Handikappomsorgen har genomfört vissa prioriterade utbild
ningar inom områdena säkerhet, arbetsmiljö och kommunika
tion. Dessutom har medarbetare inom handikappomsorgen
deltagit i handledarutbildning anordnad av gymnasieskolan
och praktikplatser har kunnat erbjudas i verksamheten.
Handikappomsorgen ansvarar även för den förvaltnings
gemensamma bemanningsenheten som servar de olika om
sorgsverksamheterna inom äldreomsorg, handikappomsorg
och individ- och familjeomsorg med rekrytering av korttids
vikarier.
Handikappomsorgen har under året medverkat i kommunens
övergripande arbete med tillgänglighet enligt handikapplanen.

Insatser

F ramtid
2009

2008

2007

2006

2005

16

13

12

12

13

Personlig assistans,
timmar, kommunen
som utförare
51 625

44 200

49 296

57 620

57 917

Personlig assistans,
personer

Korttidsboende
stödfamiljer

16

16

16

15

18

Personer
i gruppboende
i Tanum

23

21

19

17

14

Arbetstagare
daglig verksamhet

34

30

26

24

21

Organisationen har anpassats för att bättre möta de nya
behoven och en förändrad lagstiftning. Barnperspektivet
har stärkts i handläggningen och utredningarna ger ett bra
underlag för utformandet av och innehållet i insatserna.
Handikappomsorgen har under 2009 infört schema
läggningssystemet Time Care i ytterligare tre verksamheter,
vilket innebär att arbetet kan anpassas efter såväl verksam
heternas behov som personalens arbetsmiljö.
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 högskole
kompetens och redan anställd personal har höjt sin kompe
tens genom examen från omvårdnadsprogrammet.

Handikappomsorgen står fortsatt inför mycket stora ut
maningar de kommande åren. Volymökningar förväntas inom
främst insatserna daglig verksamhet och bostad med särskild
service under åren 2010–2012.
Ett nytt boende kommer att starta under 2010 och den
dagliga verksamheten kommer att få förändrad organisation
och innehåll för att kunna möta nya behov.
Den aviserade lagförändringen som skulle träda i kraft
2010 har inte kommit, men en lagrådsremiss har presenterats
och förväntas träda i kraft 2011. Det är dock fortfarande
osäkert vilka konsekvenser den får för verksamheten. Det
planeringsarbete som har påbörjats med handikappomsorgens
utveckling och organisation kommer att fortsätta under
kommande år.
Handikappomsorgen kommer fortsatt att verka för en god
samverkan och måluppfyllelse enligt den nya handikapplanen.
I arbetet med Kostnad per brukare har handikappomsorgen
identifierat ett förbättringsområde beträffande verkställig
heten av insatsen daglig verksamhet och ett omfattande
utredningsarbete har startat.
Handikappomsorgen har varit aktiv i förvaltningens över
gripande uppdrag att minska antalet köpta platser, vilket har
lett till att verksamhetens kostnader för köp av plats kommer
att sänkas med cirka en miljon kronor 2010.

29 760
N ettokostnad h andika p p omsorg , tkr

70
Personer som f år st ö d o c h h j ä l p

1
Överk l agat ä rende
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In dIVI
dIVId  oc h
fAM IIl J 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.
MÅLSÄTTNING

Kommunens individ
individ och familjeomsorg stödjer familjer
och enskilda med målet att stärka förmågan att leva ett själv
ständigt liv och att behovet av försörjningsstöd minskar.
särskilt engagemang, bland annat med förebyggande
insatser, ska ägnas åt att agera i och följa ärenden som
rör barn och ungdomar.
MÅLUPPFyLLELSE

Antalet dagar för en sökande av försörjningsstöd från första
kontakt till nybesök varierade från noll till sju dagar med ett
snitt på 2,5 dagar. I samtliga fall i mätningen fick även den
sökande beslut samma dag som nybesöket. för övriga bistånd
har alla fått tid för besök inom tre veckor.
Av de personer som sökte bistånd och som önskade få
kontakt med en handläggare samma dag fick 95 procent en
sådan kontakt.
en projektanställd ungdomssekreterare har arbetat med
att möjliggöra ett mer individbaserat förebyggande arbete
bland ungdomar.
E K O N O M I S K A N A Ly S

Individ och familjeomsorgens nettokostnader har ökat med
drygt 14 procent, 3 900 tkr, jämfört med 2008. de verksam
heter som står för merparten av kostnadsökningen är försörj
försörj
ningsstöd samt institutionsvård för ungdomar, vuxna miss
miss
brukare och personer med psykisk funktionsnedsättning.
flera
lera placeringar gjordes i slutet av 2008 och har pågått under
större delen av 2009. Även den stora ökning av familjehems
citat ur boken ”Sagan utan slut, en knarkares berättelse”,
av e n k l i e n t h o s i n d i v i d - o c h f a m i l j e o m s o r g e n i Ta n u m .

5,6
K ostnad f ö rs ö r j ningsst ö d , mkr

placeringar som skedde under 2007 har medfört omfattande
kostnader under 2009, även om kostnaden har minskat
jämfört med 2008.
För att minska individ- och familjeomsorgens kostnader
har effektiviseringsåtgärder genomförts inom områdena
kontaktpersoner och försörjningsstöd. En viss personal
minskning gjordes även på Gnistans dagliga sysselsättning för
personer med psykiska funktionsnedsättningar under hösten
och inom försörjningsstödet har nya riktlinjer tagits fram.
V erksamhet

Nettokostnaden för försörjningsstöd var under 2009 den högsta
sedan 2001, samtidigt som antalet hushåll som fick bidrag var
det lägsta under hela decenniet. Den genomsnittliga bidrags
tiden för försörjningsstöd har ökat jämfört med de senaste
två åren. Orsaken är att arbetslösheten har stigit i kombination
med att ersättningen från andra ersättningssystem, som
socialförsäkring och arbetslöshetskassa, har blivit lägre och
att handläggningstiderna för dessa ersättningar har blivit
längre. Ungdomar upp till 25 år var en stor grupp bidrags
tagare under hösten och vintern 2008 och dominerade även
under den första delen av 2009. Under den senare delen
av 2009 har dock gruppen ungdomar minskat.
En ökning har skett gällande institutionsvård för vuxna
personer med missbruksproblem. Den huvudsakliga förkla
ringen till ökningen är att två personer efter länsrättsdom
fått bistånd hela året på behandlingshem och att en placering
enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) pågick
hela första halvåret.
Antalet barn och ungdomar som har fått institutionsvård
har minskat från sex (2008) till fyra, däremot har antalet
vårddygn i princip fördubblats jämfört med 2008. Orsaken
till ökningen är att tre ungdomar har vårdats på institution
i stort sett hela året, varav två enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU).
I början av 2009 startade en öppen verksamhet för
personer med missbruksproblematik. Syftet var att utveckla

stödinsatser på hemmaplan. Under året har även boende
stödet arbetat aktivt genom att utvidga sitt uppdrag och ge
stöd till såväl personer med missbruksproblematik som per
soner med psykiska funktionsnedsättningar och även familjer
som har behov av stödinsatser i ordinärt boende. Under året
har arbetet med att implementera Socialstyrelsens nationella
riktlinjer för missbruks- och beroendevård pågått och detta
arbete kommer att fortsätta under 2010.
Individ- och familjeomsorgen ansvarar tillsammans med
primärvården för ungdomsmottagningen och delfinansierar
tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen en
ungdomssamordnare som framförallt arbetar med allmänna
förebyggande insatser för barn och unga.

2,5
Hand l ä ggningstid
f ö r f ö rs ö r j ningsst ö d , dagar

F ramtid

Under året har en genomlysning av verksamheten gjorts med
syfte att på sikt minska kostnadsutvecklingen inom individoch familjeomsorgen. En handlingsplan har tagits fram där
verksamheten arbetar med att se över mål och uppdrag,
utveckla ekonomi- och verksamhetsuppföljning, vägledande
bestämmelser och riktlinjer samt utveckla samverkan med
andra aktörer.
Som en del i handlingsplanen har ett behandlingsteam
skapats med syfte att på sikt minska kostnader för institu
tionsplaceringar. Denna förändring har medfört att verksam
heten nu kan erbjuda kvalificerade behandlingsinsatser på
hemmaplan. Samtliga förändringar har skett inom ramen för
befintliga resurser, vilket innebär en större effektivitet men
även en ökad arbetsbelastning för personalen. Behandlings
teamet fyller en viktig funktion och målet är att fler social
sekreterare på sikt ska kunna slussas över till teamet.
Under 2009 påbörjades ett arbete med att tillsammans
med övriga kommuner i norra Bohuslän utreda förutsätt
ningar för en gemensam social jour samt mottagande av
ensamkommande flyktingbarn.

6 651
P l a c eringsd y gn barn o c h ungdom

10,7
P l a c eringskostnader individ o c h fami l j eomsorg , mkr
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R ÄddnI ngsTJÄns T
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 befäls
beredskap.
MÅLSÄTTNING

Räddningstjänsten i Tanums kommun ska arbeta för att
minska risken för bränder och andra olyckor som kan leda
till räddningsinsats. då en olycka har inträffat ska rädd
ningstjänsten på ett professionellt sätt ingripa i kommunen
och dess närhet.
MÅLUPPFyLLELSE

Kommunens räddningstjänst har utifrån gällande lagstiftning
om skydd mot olyckor aktivt arbetat för att hindra, begränsa
och förebygga skador på egendom och miljö.
flertalet barn i årskurs 2, 5 och 8 har genomgått brand
utbildning under året. Personal inom skolan genomgår
brandutbildning vartannat år.
Vårdpersonalen genomgår brandutbildning vart tredje år.
E K O N O M I S K A N A Ly S

n
nettokostnaden
för räddningstjänsten ökade med cirka
678 tkr, 6,8 procent, och uppgår till 10 601 tkr 2009. de
senaste två åren har nettokostnaden för räddningstjänsten
ökat med 1 193 tkr. Kostnadsökningen beror dels på ökade
lönekostnader och dels på ökade kostnader för material
inköp. en ökning av utbildningsverksamheten har gett
ökade intäkter.

Grebbestadsprinsarnas tack till räddningstjänsten
för insatserna vid bränderna i Grebbestad sommaren 2009.

V erksamhet

Räddningstjänsten utförde 317 utryckningar år 2009, vilket
är en ökning med 61 utryckningar jämfört med 2008. Antalet
bränder/förmodad brand har ökat med sju till 67 stycken
under 2009. Utryckningar till följd av trafikolyckor har minskat
från 58 utryckningar 2008 till 56 under 2009.
Inom kommunen finns 64 anläggningar med automatiskt
brandlarm, vilka är primärt anslutna till räddningstjänsten
och sekundärt till SOS Alarm AB.
Sammanlagt har räddningstjänsten larmats ut på 112 auto
matlarm år 2009, vilket är en ökning med 13 automatlarm
jämfört med 2008. Huvuddelen är kommunens egna o bjekt.
Ledningsgruppen inom psykiskt och socialt omhänder
tagande (POSOM) består av representanter från primärvård,
kyrka, polis, socialtjänst och räddningstjänst. POSOMrepresentanter har inkallats vid två tillfällen.
Rökdykarutbildning och rökövning med värmetillsats
har utförts under våren och hösten med brandmännen i rök
övningshuset på Västerby. Övningarna ger en mycket bra
indikering av hur rökdykarläget är hos brandmännen.
Under 2009 har 73 stycken tillsyn/särskild tillsyn genom
förts. Företagens arbete med systematiskt brandskyddsarbete
kommer att få en mer framträdande roll i framtiden.

för samhället i helhet. Det innebär dessutom en trygghet för
den enskilde kommuninvånaren.
Under en längre tid har rekryteringssvårigheter av brand
personal funnits med, som ett hot mot deltidskårer i mindre
orter. I Tanum har rörligheten ökat och signaler från huvud
arbetsgivare som finns inom anspänningstiden (5 minuter
från brandstationen) är att det finns ett motstånd mot att
anställa personal som är deltidsbrandmän. Detta kan inne
bära ändrade anställningsformer för brandpersonalen,
vilket kan leda till en ökade kostnader.
Inom räddningstjänst, polis och ambulans kommer ett
nytt kommunikationssystem, Rakel, att tas i bruk i Västra
Götaland under år 2011.

A nta l utr y c kningar

67
A nta l br ä nder

3

S otningsverksamhet

Sotningsverksamheten i Tanums kommun bedrivs på entre
prenad. Verksamheten regleras av bestämmelser i Statens
Räddningsverks 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. En nyhet är att enskilda kan få sota själva. Under
2008/2009 har 45 ansökningar inkommit om egen sotning.

A v 4 8 brandm ä n ä r kvinnor

F ramtid

En av de viktigaste frågorna de närmaste åren är det
skadeförebyggande arbetet för kommuninvånarna enligt
”Lag om skydd mot olyckor”. Där ska skydd mot olyckor
tillämpas i ett större sammanhang i kommunen.
En snabb och effektiv räddningstjänst, såväl skade
avhjälpande som förebyggande, är nödvändig och lönsam

317

Brandövning på säker t underlag.

10,6
N ettokostnad r ä ddningst j ä nst, mkr
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Te K nI s K s e RV Ice
Teknisk service innefattar markförvaltning, energi,
gator och parker samt fastighetsförvaltning.
MÅLSÄTTNING

det ska alltid finnas byggklara tomter i kommunen. full
kostnadstäckning ska råda vid tomtförsäljning och priset
ska spegla marknadsläget.
energirådgivning ska erbjudas privatpersoner, organisa
tioner och småföretag.
det kommunala gatu och vägnätet ska erbjuda trafi
kanterna en säker trafikmiljö och en tillfredsställande väg
standard året runt.
Kommunens lokaler ska vara ändamålsenliga och uppfylla
verksamhetens krav och skötas på ett sådant sätt att kapital
förstöring undviks.
MÅLUPPFyLLELSE

det finns kommunala tomter till försäljning i havstensund,
östad, Rabbalshede, Kville och Tanumshede.
ett antal informationskvällar med energirådgivning har
erbjudits allmänheten.
en gång och cykelväg (gcväg) har byggts i fjällbacka
längs kyrkogården. Projektering har gjorts för en gcväg mellan
grebbestad camping och Rörviksvägen i grebbestad.
fortlöpande samtal och lokalsamråd sker med hyrande
verksamheter i syfte att följa upp energistatistik, rutiner
och hyresgästernas behov.
E K O N O M I S K A N A Ly S

årets vinterväghållningskostnader är nästan 1 000 tkr
högre än föregående år. denna kostnadsökning har inneburit
besparingar på gatuunderhållet för att hålla budget.
Besparingar i kompletteringsbudget medförde att belägg
ningsunderhållet sänktes ytterligare.
Parkverksamheten har haft ökade kostnader jämfört med
budget för bland annat material, transporter och reparationer.
detta balanseras av offentlig belysning som har cirka 500 tkr
i lägre kostnader jämfört med budget. Anledningen är lägre
kostnader i och med byte till energisnåla belysningsarmaturer
i hamburgsund och Tanumshede.
G å n g - o c h c y ke l v ä g a r by g g s u t i Ta n u m .

Fastighetsförvaltningen redovisar ett överskott med 362 tkr
som främst beror på lägre fastighetsunderhåll än budgeterat.
Intäkter och kostnader har ökat med cirka 10 000 tkr och
den främsta anledningen är att lokalvården från och med
2009 finns samlad under fastighetsförvaltningen. Omsättningen
för lokalvården uppgick i bokslut 2009 till cirka 8 600 tkr.
Förbrukningskostnaderna är cirka 500 tkr högre och det
beror främst på ökad elförbrukning och ett högre elpris.
V erksamhet

Under året har sex villatomter sålts. Sju villatomter i Tanums
hede har färdigställts och försäljning pågår.
Efterfrågan av kommunal energi- och klimatrådgivning
ökade även under 2009, sannolikt beroende på stigande energi
priser och klimatdebatten.
Gatuverksamheten har under året omfattat gatuunderhåll
bestående av beläggningsarbeten, översyn av trafikanordningar,

vägar och parkeringsplatser samt åtgärder kring en del
dagvattenproblem. Totalt har beläggningsarbeten för cirka
1 450 tkr utförts. Arbetet med att byta gamla belysnings
armaturer till energieffektivare armaturer med högtrycks
natriumlampor har fortsatt. Under 2009 har gatubelysningen
i Tanumshede å tgärdats.
Förstärkningsåtgärder av Vetteberget i Fjällbacka har
handlats upp, vissa akuta åtgärder kommer att genomföras
under 2010 och därefter sker åtgärder efter behov.
I Kungsklyftan, som är en del av Vetteberget, gjordes akuta
åtgärder på försommaren. Kvarstående åtgärder i Kungsklyftan
ska utföras under våren 2010. Geotekniska undersökningar
har utförts i Källvik, Fjällbacka, under våren 2009.
Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens lokal- och
bostadsbestånd omfattande totalt 74 436 m2. Större ombygg
nader och renoveringar har utförts på Fjällbacka service, yttre
miljö vid Tanumskolan, Hamburgsundskolan med idrottshall,
Rabbalshede skola (anslutning VA), Barnkullens förskola och
Östanvinds äldreboende.
Förvaltningen omfattar även badplatser, lekplatser och
vissa friluftsanläggningar. Fastighetsavdelningen har under
året haft teknisk förvaltning, lokalvård, drift och underhåll
av Tanums Bostäder AB:s lokal och bostadsbestånd på
entreprenad.
Arbetet med handikapplanen har fortgått under året med
inventering av enkelt avhjälpta hinder i kommunala fastigheter
och anläggningar. Dessa kommer att åtgärdas under 2010.

1 450
K ostnad be l ä ggningsarbete
gator o c h v ä gar , tkr

5
A nde l en o l j a
av energi f ö rbrukningen , p ro c ent

F ramtid

Driften över vakas av Lars Burman.

Planarbete pågår som kommer att ge nya kommunala tomter
till försäljning.
En gång- och cykelvägsplan för hela kommunen är under
utarbetande. Målsättningen är att sammanbinda tätorter
längs kusten med gång- och cykelvägar och då använda
befintliga vägar i så stor omfattning som möjligt. De fram
tagna förslagen har ställts ut under året.
I det kontinuerliga arbetet med driftoptimering av
kommunens fastigheter för att ge lägre driftkostnader
bedrivs ett energiprojekt. Upphandling av fastighetsskötsel
kommer att genomföras under 2010.
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Ku ltur oc h fritid
Inom kultur- och fritidsområdet bedrivs biblioteksverksamhet, kulturprogramverksamhet för barn,
ungdomar och vuxna, fritidsgårdar och lovaktivi
teter för unga samt föreningsstöd.
målsättning

Tanums kommun ska i samarbete med föreningar och andra
aktörer på lokal och regional nivå verka för att kunna erbjuda
ett brett utbud inom bibliotek, kultur och fritid för alla
kommuninvånare med särskild betoning på barn och ungdomar.
M åluppf y llelse

En ökning av utlånen på biblioteken noteras efter flera år
med en sjunkande trend. Denna ökning sker endast på huvud
biblioteket Futura medan filialbibliotekens utlån fortsätter
att minska. En trolig förklaring till ökningen på Futura är
de utökade öppettiderna från 33 till 48 timmar i veckan.
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 kulturutbud har erbjudits genom egna arrange
mang och tillsammans med externa samarbetspartners.
E konomisk analy s

Kultur och fritidsverksamhetens intäkter minskar med 168 tkr,
9,9 procent, till 1 532 tkr. Intäktsminskningen förklaras av
lägre biljettintäkter och minskade anslag från externa finan
siärer för både kulturverksamheten och barn- och fritids
verksamheten. Intäkterna från caféförsäljning inom fritids
gårdarna har också minskat. Kostnaderna ökar med 143 tkr
till 14 645 tkr. Biblioteksverksamheten har satsat extra på
inventering och kartläggning av Bohussamlingen med ökade
kostnader som följd. Slutrapport presenterades under o ktober
månad 2009 i barn- och utbildningsnämnden. Förenings
bidragsstödet har betalats ut enligt budgetförutsättningarna.
För 2008 redovisades ett stort överskott på detta anslag.
En av Arne Isacssons akvareller på statyn Pål-Arne,
gjord tillsammans med Pål Svensson och uppförd utanför Fjällbacka kyr ka.

V erksamhet

Huvudbiblioteket är förlagt till Kulturhuset Futura i Tanums
hede, 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. Biblio
teket arrangerar kompetensutveckling i barn- och ungdoms
litteratur. Vuxenkulturverksamheten omfattar allmänkultur,
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.
Galleri Ranrike hade under året tio utställningar med ut
betalning av utställningsersättning till konstnärerna. ”Tonerna
de gå” gav sju konserter varav två under dagtid för skolelever.
Kulturlov, vinter och höst, har erbjudit tre dagars aktiviteter
för 120 barn och ungdomar. Kulturkollo arrangerades på
Futura under fem dagar i juli med 20 ungdomar från Fyrbodal.
Kul-Tur Festival, två heldagars kulturevenemang vår och höst
och Kul-Tur Café arrangerades sommaren 2009 på Kultur
huset Futura i samarbete med regionens mångkulturkonsulent.
Syftet var att erbjuda en mötesplats för nya tanumsbor. Konst
samtal för äldre har genomförts i samarbete med folkhälso
rådet och omsorgsförvaltningen. Ungdomscafé har bedrivits
på biografen Nautic i Grebbestad med biografstöd från
regionen.
En stor satsning på offentlig utsmyckning har gjorts
genom inköpet av skulpturen Pål-Arne i akvarell, glas och
bohusgranit. Skulpturen, som har placerats framför Fjäll
backa kyrka, är skapad av Arne Isacsson och Pål Svensson
och har inköpts i samarbete mellan privata sponsorer i Fjäll
backa, Tanums Bostäder AB och Tanums kommun.
En kulturstrategi har tagits fram och ska ligga som grund
till årliga handlingsplaner.
Barnverksamheten har huvudsakligen bestått av barn
bibliotekariens arbete med bokprat för både elever och lärare,
biblioteksvisningar och föräldramöten. Födelsedagsboken har
delats ut, bokutställning med bokprat har genomförts liksom
boktipsutmaningen och utdelning av kulturrådsböcker till
förskolor och skolor.

Fritidsgården i Tanumshede drivs av egen anställd personal
i kommunala lokaler, medan de övriga drivs av timanställd
personal i blandat kommunala och externa lokaler. På några
av dessa platser sker det i samarbete med lokala f öreningar.
Kommunen stödjer och uppmuntrar aktiviteter på ideell
bas genom bidrag till föreningar av flera olika slag. Utöver
arbetet med att revidera normerna för stöd till föreningslivet
har en diskussion förts med Tanums Idrottsförening om en
uppgradering av friidrottsanläggningen på Hedevallen.
Dessutom har inledande samtal förts med ett antal idrotts
klubbar om en eventuell framtida investering i konstgräs
planer på ett par platser i kommunen.
På ungdomssidan har, förutom den reguljära fritidsgårds
verksamheten, ett stort antal aktiviteter genomförts. Bland
annat reste man på Valborgsmässoafton med ungdomar i fem
bussar till Liseberg. Skolavslutningen var, som nämnts tidigare,
en stor satsning för både Hamburgsundskolans och Tanum
skolans nior med underhållning av Haaks och Magnus Betnér.
Sommarverksamhet med café och uteaktiviteter har erbjudits
i Grebbestad och Fjällbacka. Under hösten har ett ungdoms
disco med cirka 100 besökare arrangerats i Lunden i Grebbe
stad tillsammans med föreningen Charlottenlund och
Studiefrämjandet.

77 600
U t l ånade media p å bib l iotek

120
B arn o c h ungdomar de ltog i ku ltur l ov

F ramtid

Arbetet med att ta fram förslag till utformning av ett nytt
Ungdomens hus i B-hallen i Tanumshede har lett fram till
ett konkret resultat. Ombyggnadsarbetet kommer att starta
under 2010.
På kultur- och fritidssidan får Tanums kommun en ny chef
under 2010. Hennes uppgift blir att fortsätta att utveckla och
konsolidera verksamheten på olika sätt. Inom fritidssektorn
handlar det bland annat om att följa upp de nya bidrags
normerna och att utveckla fritidsgårdsverksamheten. På
kultursidan kommer Tanum att medverka i ett spännande
projekt om Cultural planning.
Under 2009 togs beslut om att bygga nytt filialbibliotek
förlagt till Backa skola. Utbyggnad ska utöver att utgöra
bibliotekslokal även ska kunna fylla andra behov som skolan
har. Denna utbyggnad sker under 2010.
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Fritidsgårdar

A f f ärsve rksamhet
Belopp i tkr
VA– VERKSAMHET
2009

RENHÅLLNING
2009

2008

V A - verksamhet
2008

R E S U LTAT R Ä K N I N G
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetsresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Förändring av investeringsfond

32 858

30 731

27 315

26 789

– 18 654
– 7 717

– 18 864
– 7 670

– 25 017
– 99

– 27 280
– 50

6 487

4 197

2 199

– 541

– 2 946

– 4 549

– 2 758

– 632

3 541

– 353

– 560

– 1 173

– 3 188

–

–

–

353

– 353

– 560

– 1 173

159 041

138 448

287

386

Kundfordringar
Övriga fordringar

2 529
38 180

143
25 080

713
16 648

707
16 069

Summa omsättningstillgångar

40 709

25 223

17 360

16 776

199 750

163 671

17 647

17 162

Ingående eget kapital

5 934

5 469

553

1 726

– varav tidigare års avsättning investeringsfond

6 287

6 287

–

–

Periodens förändring av investeringsfond

3 188

–

–

–

Periodens förändring avräkning taxekollektiv
– varav tidigare års avräkning taxekollektiv

353
– 353

– 353

– 560

– 1 173

Summa eget kapital

9 475

5 934

–6

553

287

305

16 271

14 135

Kommunlån
Periodiserade anslutningsavgifter

159 041
26 854

138 448
15 443

287
–

386
–

Summa långfristiga skulder

185 895

153 891

287

386

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

2 142
1 950

2 433
1 108

425
670

944
1 143

Summa kortfristiga skulder

4 093

3 541

1 096

2 087

199 750

163 671

17 647

17 162

3 044

3 093

1 109

1 059

Periodens resultat
BALANSRÄKNING

Omsättningstillgångar:

Summa tillgångar
E get kapital

A vsättningar
S kulder

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

Verksamhetens intäkter uppgår till 32 858 tkr, vilket är en
ökning med 2 127 tkr jämfört med föregående år. Intäkts
ökningen beror dels på ökade brukningsavgifter till följd av
fler abonnenter och dels på ökade anslutningsavgifter. Taxan
för anslutningar har höjts men antalet nyanslutningar är
också förhållandevis många. Antalet abonnenter har ökat med
75 till 3 756 abonnenter. De ackumulerade anslutnings
avgifterna är nu 26 800 tkr och ska fördelas ut över 25 år.
Av årets intäkter för anslutningsavgifter på 1 432 tkr avser
ungefär hälften anslutningar gjorda tidigare år.
Verksamhetens kostnader

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Verksamhetens intäkter

– 50 –

Verksamhetens kostnader minskar med 210 tkr och uppgår
till 18 654 tkr. VA-verksamheten har minskat det planerade
underhållet med 600 tkr för att möta ökade kostnader för
bland annat omhändertagande av slam samt reparationer.
Av verksamhetens kostnader utgör 604 tkr fördelade
kostnader från tekniska nämnden och samhällsbyggnadsför
valtningen. Kostnader för samhällsbyggnadsförvaltningens
administration fördelas utifrån uppskattad tid. Nämnds
kostnader fördelas utifrån andelen ärenden i nämnden. Av
kostnaderna utgör 396 tkr fördelade kommuncentrala kost
nader. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommun
kansliet fördelas efter andelen ärenden. IT-kostnader fördelas
efter antalet PC. Personalkontoret fördelas efter antalet
anställda. Ekonomikontoret, växel och tryckeri fördelas efter
andel av bruttokostnader.
F inansnetto

VA-verksamhetens tillgångar är helt finansierade via
kommunlån. Verksamheten belastas med finansiella kostnader
avseende ränta på kommunlånet. Räntesatsen motsvarar
kommunens medelränta på låneskulden. VA-verksamheten
får intäktsränta på det likviditetsöverskott verksamheten
skapar. Räntan motsvarar den medelränta kommunen har
på koncernkontot. Räntekostnaderna minskar till följd av
det låga ränteläget.

Avsättning till investeringsfond

Avsättning till investeringsfond görs med 3 188 tkr. Investe
ringen avser nytt avloppsreningsverk som i etapper ska ersätta
Grebbestad, Fjällbacka och så småningom Tanumshedes av
loppsreningsverk. Under 2009 har avloppsverket projekterats
och entreprenad för ledningsanläggning har upphandlats.
Enligt planerna kommer avloppsvattnet från Grebbestad
att överföras till det nya verket under 2011.
Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna uppgår till ett värde av 159 041 tkr.
Tillgångarna har ökat med gjorda investeringar på 27 828 tkr.
De största var VA Hökebacken, 8 546 tkr, etapp 1 av nytt
reningsverk, 4 287 tkr samt Heestrandsprojektet, 3 591 tkr.
Anläggningarnas värde har minskat med gjorda avskrivningar
på 7 717 tkr.
Avsättningar

Verksamhetens upparbetade pensionsskuld motsvarar 1,2 pro
cent av kommunens pensionsskuld och uppgår till 287 tkr.
Beräkningen är gjord enligt VA-verksamhetens andel av
kommunens lönekostnader.

Under sommaren inträffade en incident där havsvatten kom
in i vattenledningen. Havsvattnet spolades ut ur ledningarna
efter en ganska kort tid. Eftersom det tar några d
 agar att få
säkra analyssvar så varnades abonnenterna under några dagar
från att dricka vattnet utan att koka det.

Å tervunnet av fa l l , ton

Åtgärder för minskad påver kan på miljön

Flera projekt har genomförts för att minska påverkan på miljön
från avlopp. I Hamburgsund har det kommunala verksamhets
området utvidgats på Norra Ejgde, där fastigheter som tidi
gare haft enskilt avlopp har anslutits till kommunalt VA.
I Kville har en slamavskiljare rivits och ersatts av en
pumpstation som pumpar spillvattnet till reningsverket.
I samma projekt har det lagts nya dagvattenledningar längs
några sträckor. Stora mängder dagvatten och annat inläckage
i spillvattenledningarna är ett problem i hela kommunen.
VA-avdelningen arbetar med att successivt minska
mängderna.

14 800
T ota l av fa l l sm ä ngd , ton

R enhållningsverksamhet
Ver ksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 27 315 tkr, en ökning
med 526 tkr.

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
utsträckning som möjligt med avseende på ekonomi för
VA-kollektivet och miljön. Verksamheten ska helt finansieras
med taxor.
Samtliga kvalitetsgarantier har uppfyllts under 2009.
Inget stopp har överskridit 24 timmar. Vid större stopp har
abonnenterna försetts med vatten från vattentank inom
ett par timmar. Det har ständigt funnits personal från VAavdelningen i beredskap. Dricksvattnet har uppfyllt kraven
på ett hälsosamt vatten.

6 300

Ver ksamhetens kostnader

Resultatet för 2008 och 2009 belastas med avsättning till
återställande av deponiområdet på Tyft med 1 986 tkr respek
tive 2 150 tkr. Avsättningen 2009 är cirka 1 500 tkr högre än
vad som var planerat. De främsta förklaringarna till detta är
ett kraftigt sänkt ränteläge och tidigarelagda åtgärder i planen
för återställandet. De kommande åren fram till 2012 kommer
det årliga avsättningsbehovet understiga 500 tkr, vilket inne
bär att förutsättningarna är gynnsamma för renhållnings
verksamheten att ha en ekonomi i balans.
Av verksamhetens kostnader utgör 186 tkr fördelade
kostnader från tekniska nämnden och samhällsbyggnadsför
valtningen. Kostnader för samhällsbyggnadsförvaltningens
administration fördelas utifrån uppskattad tid.

478 000
S å lt dri c ksvatten m ³

3 756
V A - abonnenter
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Nämndskostnader fördelas utifrån andelen ärenden i nämnden.
Av kostnaderna utgör 199 tkr fördelade kommuncentrala
kostnader. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt
kommunkansliet fördelas efter andelen ärenden. IT-kostnader
fördelas efter antalet PC. Personalkontoret fördelas efter
antalet anställda. Ekonomikontoret, växel och tryckeri
fördelas efter andel av bruttokostnader.
F inansnetto

Renhållningsverksamhetens tillgångar är helt finansierade
via kommunlån. Verksamheten belastas med finansiella kost
nader avseende ränta på kommunlånet med 4,5 procent.
Renhållningsverksamheten får intäktsränta på det likviditets
överskott verksamheten skapar. Räntan motsvarar den
medelränta kommunen har på koncernkontot.

Målsättning

Avfallstyper 2009, ton

Verksamheten ska arbeta för att minska avfallsmängden som
behandlas via förbränning och deponi, genom att stimulera
till källsortering och kretsloppstänkande. Utsorteringen av
farligt avfall ska öka. Verksamheten ska ha full kostnadstäck
ning för den del som regleras enligt miljöbalken.
Garantierna som ges för renhållningen är att alla hushåll
och verksamheter ska erbjudas möjlighet att källsortera för
kompostering. Vidare ska sju stycken miljöstationer finnas,
återvinningsgårdar för tidningar och förpackningar ska fin
nas i varje samhälle. Återvinningscentralerna ska hålla öppet
dagtid alla vardagar samt minst en kväll och lördag varje
vecka på någon central, Tyft eller Hamburgsund. Dessa
garantier uppfylls.
Minskad avfallsmängd

Periodens resultat

Renhållningsverksamhetens resultat för 2009 är – 560 tkr.
Underskottet täcks av balanserade resultat.
T illgångar

Av tillgångarna uppgår övriga fordringar till 16 648 tkr.
Detta är fordran på kommunen som till största del är avsätt
ning för återställande av avfallsdeponi på Tyft.
Avsättningar

Återställande av avfallsdeponin på Tyft beräknas kosta
17 143 tkr. Nuvärdet på planerade framtida betalningar
beräknas per 31 december 2009 till 16 166 tkr. Räntan
som använts är kommunens genomsnittsränta 2,59 procent.
Återställandet har startat 2009 och beräknas vara
avslutat 2012.

Den totala avfallsmängden har minskat med cirka 117 ton
jämfört med 2008. Behandlingen via förbränning har minskat
med cirka 80 ton och mängden som går till deponi har minskat
med cirka 210 ton. Deponiminskning beror på en ny behand
lingsmetod, där man krossar sammansatt bygg- rivnings- och
grovavfall och därmed möjliggör ökad återvinning av trä,
metall, plast etcetera.
Andelen nyttiggörande/återvinning av den totala avfalls
mängden som tas omhand inom kommunen har ökat med sju
procent och uppgår för 2009 till hela 99 procent.
Andelen hushåll som källsorterar sitt avfall för kompost
ligger på samma nivå som 2007, cirka 70 procent.

Återvinning och kompostering

6 322

Förbränning

5 838

Deponi, extern
Slam
Farligt avfall
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92
2 200
337

V älf ärdsre dovi sning
Välfärdsbokslutet tar sin utgångspunkt i regeringens övergripande folkhälsomål med elva målområden. Områdena är delaktighet och
inflytande i samhället, ekonomiska och social förutsättningar, barn och ungas uppväxtvillkor, hälsa i arbetslivet, miljöer och produkter,
hälsofrämjande hälso- och sjukvård, skydd mot smittspridning, sexualitet och reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel
och tobak, alkohol, narkotika, dopning & spel. Läs mer om dessa målområden på www.fhi.se
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.
En genomgång av välfärden i Tanums kommun, med
utgångspunkt i de elva folkhälsomålen, kan delvis samman
fattas enligt nedan.
Ohälsotalen i Tanums kommun sjunker några procent
enheter liksom i riket. Ohälsotalen ligger trots detta högre
än i riket både hos kvinnor och hos män. Tanums kommun
har sedan tre år tillbaka haft ett projekt som riktar sig till
personalen och som syftar till att främja hälsa och sänka
sjukskrivningarna.
Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning,
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, förtidspension
och sjukbidrag från socialförsäkringen (från 2003 sjuk- och
aktivitetsersättning) per försäkrad 16–64 år. Ohälsotalet inne
håller inte dagar med sjuklön från arbetsgivare.
Ohälsotal 2009–2006 i dagar
60
55
50
45
40
35
30
25
2009

■ Tanum, kvinnor
■ Tanum, män

2008

2007

2006

■ Riket, kvinnor
■ Riket, män

WHO deklarerade den 11 juni att influensa A(H1N1) har
pandemisk spridning. Mer än 60 procent av befolkningen

i Västra Götaland har vaccinerat sig mot den nya influensan.
I gruppen barn under 16 år är mer än 80 procent vaccinerade.
Kommunen driver ett flertal verksamheter som även måste
fungera vid en kris, såsom en pandemi. Kommunen har därför
vaccinerat personer inom dessa sektorer inklusive personal.
Kommunen och primärvården har tillsammans vaccinerat
50 procent av befolkningen i Tanums kommun till och med
årsskiftet.
Ungdomar i Tanums kommun som är behöriga till natio
nella program ligger högst i Sverige med 98,8 procent och
96 procent av eleverna har godkänt i idrott och hälsa och
ligger också över rikssnittet. Utbildningsnivån i kommunen,
i åldern 25–44 år på eftergymnasial utbildningsnivå, ligger
under rikssnittet och lägst ligger männen med knappt
20 procent. Rikssnittet är 38 procent. Kvinnorna ligger på
35 procent och rikssnittet är 47 procent.
I området Hälsofrämjande hälso- och sjukvård redogörs
det för fallskador. Att förhindra fallolyckor är ett angeläget
folkhälsouppdrag. Kommunens roll i det förebyggande arbetet
finns bland annat inom omsorgsverksamheten, både när det
gäller näringsriktig kost men också genom att främja förut
sättningarna för fysisk aktivitet och utevistelse. I Tanums
kommun finns en hemvaktmästare som erbjuder hjälp med
att till exempel byta gardiner och glödlampor, för att på så
sätt minska fallrisken för de äldre. Kommunen erbjuder också
alla över 70 år en gratis lunch på något sina äldreboende
mot uppvisande av kvitto på inköpt halkskydd.
Fallskador är vanligare bland kvinnor än bland män.
Jämfört med riket och region är det färre fallskador bland
kvinnor i Tanum medan däremot männen ligger närmare
riks- och regionsnittet.
Under 2009 gjordes för fjärde gången en enkätunder
sökning bland elever i årskurs 9 i de nordbohuslänska kom
munerna. Eleverna fick besvara frågor om tobak, alkohol,
narkotika, hälsovanor och trivsel. I välfärdsredovisningen
redovisas två av dessa områden, tobak och alkohol. Hela
undersökningen finns på www.tanum.se under Folkhälsorådet.
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I undersökningen framgår det bland annat att det är rökningen
som står för ökningen bland flickors ökade tobaksvanor. Det sker
ett målmedvetet arbete i grundskolan för att minska rökningen,
bland annat är det inte tillåtet att röka inom skolans område.
En fjärdedel av ungdomarna i Tanum blir bjudna på alkohol
hemma. Undersökningen visar att de som blir bjudna hemma
intensivkonsumerar oftare, särskilt när man blir bjuden i eget
glas. Med intensivkonsumtion avses att man vid ett och samma
tillfälle dricker minst sex burkar folköl eller fyra burkar starköl
eller 18 centiliter starksprit, en gång i månaden eller oftare.
Det har skett en ökning av intensivkonsumtion i Tanum bland
pojkarna medan flickorna är kvar på samma nivå.
Andelen ungdomar, i Tanum, i procent som blir bjudna
på enstaka glas eller flera hemma
35
30
25
20
15
10
2009

■ Pojkar

2007

■ Flickor

Bland dem som inte blir bjudna hemma i eget glas, eller bara
fått smaka ur föräldrars glas är det 23 procent som är inten
sivkonsumenter, medan det i gruppen som blir bjudna hemma
i eget glas är 40 procent. Föräldrarna ses som den viktigaste
gruppen att nå för att minska alkoholkonsumtionen bland
ungdomarna och det sker flera insatser med inriktning att
få föräldrarna att bli mer restriktiva.

M i l jö re d ovisning
Målsättningen för Tanums kommuns miljöarbete utgår från
de nationella miljökvalitetsmålen.
Tanums kommuns övergripande miljömålsättning är ett
långsiktigt uthålligt samhälle. Kommunens ska i all sin verk
samhet och i alla beslut bidra till att miljösituationen för
bättras genom att främja biologisk mångfald, hushållning av
naturresurser och ett förstärkt kretslopp. I Tanums kommun
fokuseras arbetet på tre områden: energi, transporter och
livsmedel.
E nergi

I projektet ingår bland annat att ytterligare minska kvar
varande oljeanvändning.
Under året har olika åtgärder genomförts för att minska
elförbrukningen. Kallhyra har på prov införts i fyra utvalda
fastigheter. I dessa fastigheter har förbrukningen av övrig
el minskat med fyra procent under 2009. Samtliga anställda
i kommunen har också erbjudits energiutbildning.
Total elförbr ukning , kommunala ver ksamheter
Tanums kommun 2009–2004, MWh
6 700

De senaste åren har uppvärmningen av de flesta av kommu
nens fastigheter konverterats från olja till fjärrvärme eller
värmepumpar. Förbrukningen av olja har minskat med åtta
procent under 2009 och 90 procent sedan år 2002. År 2009
utgör olja endast fem procent av energiförbrukningen.

6 600
6 500
6 400
6 300

Oljeförbrukning kommunala ver ksamheter
Tanums kommun 2009–2004, m 3
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Kommunledningskontoret
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Samhällsbyggnadsavdelningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ett utvecklingsprojekt för kommunens fastigheter (EPC)
startade under 2009. Projektet omfattar 41 kommunala
fastigheter där målet är att genomföra energi- och kostnads
besparingar motsvarande 20–25 procent över kort tid.

Utvecklingen på transportområdet kommer att ha en avgörande
betydelse i arbetet för en hållbar utveckling. Trafiken har en
negativ klimatpåverkan samtidigt som luftföroreningar och
buller har stora negativa hälsoeffekter.
Samordning och styrning av kommunens fordonspark ligger
under en gemensam bilenhet.
Vid 2009 års utgång fanns 89 bilar inom bilenheten.
Sammanlagt har kommunens bilar körts cirka 144 600 mil,
vilket motsvarar 36 varv runt jorden. Dessa transporter
medförde ett CO2-utsläpp på cirka 268 ton. Av kommunens
fordonspark på 89 bilar klassas 31 bilar som miljöfordon,
varav 28 bilar kan drivas med etanol och tre med diesel.
Resor med kommunfordon uppgick till 133 km/anställd
och med privatbilar, använda i tjänsten, 41 km/anställd.
Tjänsteresor med privatbil har ökat under 2009. Totalt upp
gick dessa till cirka 44 500 mil och medförde därmed cirka
96 ton CO2-utsläpp. Det är framförallt på barn- och utbild
ningsförvaltningen som ökningen har skett.
ANTAL MIL VID TJÄNSTERESOR
MED PRIVATBIL

6 100

300

T ransporter

Datorer, nätverksutrustning och skrivare svarar för en inte
försumbar del av kommunens elförbrukning och därmed miljö
påverkan. Att använda inköpt utrustning under lång tid
sparar resurser och miljö. IT-enheten förlänger livslängden
på datorer genom uppgraderingar och omplaceringar.
Tanums kommun startade under hösten 2008 ett projekt
för virtualisering av servrar samt teknik för effektivare lagring
av data. Under 2009 stängdes ungefär 25 servrar ner vars
program nu körs i två större servrar. Åtgärden beräknas
medföra en årlig total energibesparing på runt 75 000 kWh.
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2009

2008

2007

3 481

3 320

3 946

3 141

3 170

3 172

20 255 17 374 17 515

Omsorgsförvaltningen

9 486 10 164

9 602

Politiker

7 897

8 121

8 053

218

574

494

Övriga

44 478 42 723 42 782

L ivsmedel

Det nationella målet är att 2010 uppnå andelen 25 procent
ekologiska livsmedel för den mat som produceras i offentliga
storkök och restauranger. I Tanums kommun ska både förskola,
skola och äldreomsorg omfattas av det ekologiska målet.
I livsmedelsupphandlingen är den ekologiska varugruppen
en växande del av avtalet.
Kostenheten arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen
om ekologiskt/KRAV för att kunna fortsätta utvecklingen
mot det nationella målet.
I Tanums kommun är tillagningsköken i Tanumskolan och
Hamburgsundskolan certifierade enligt KRAV:s bestämmelser.

KRAV-certifieringen innebär att minst 20 procent av den
mat som serveras måste vara KRAV-godkänd av certifierad
organisation.
A ktuella mil j öfrågor
Ekologiska livsmedel 2009 – 2005 , procent
25
20

E nergiplan o c h klimatstrategi

För att främja hushållningen med energi och verka för en säker
och tillräcklig energitillförsel, arbetar Tanums kommun med
att utforma en energiplan och klimatstrategi. Planen, som
omfattar allt från energihushållning, effektiviseringar, nya
energikällor till samhällsplanering och rådgivning, beräknas
vara antagen under första halvåret 2010. Planen ska följas
upp årligen i kommunens miljöredovisning.
M y ndighetsutövning

15

M il j öbalken

10
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Under 2009 har ett flertal miljöfrågor varit aktuella i Tanums
kommun, bland annat vindkraftsplan och energiplan.
V indkraftsplan

Vindkraftsplanen utgör ett tillägg till gällande översiktsplan
från 2002. Kommunfullmäktige beslutade i december 2009
att anta vindkraftstillägget. Beslutet är överklagat.
Vindkraftsplanen omfattar hela kommunens yta och anger
totalt sju nya vindkraftsområden dit all storskalig vindkraft
ska lokaliseras. Planen ger även allmänna och områdesspecifika
riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar, samt även
riktlinjer för etablering av småsaklig vindkraft.
Det nationella planeringsmålet för vindkraftsproducerad
el uppgår till 30 TWh år 2020. Genom befintlig och till
kommande vindkraft i Tanums kommun kan kommunens
vindkraftsproduktion bidra med cirka 1,0 –1,5 procent
av det nationella planeringsmålet.

Verksamheten syftar till att främja hållbar utveckling och på
så sätt tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en
hälsosam och god livsmiljö.
Resurserna för tillsyn ska täcka behovet. Taxetäckningen
av kostnaderna ska öka. För att främja uppdraget En hållbar
utveckling ska det kontinuerligt finnas resurser för att bedriva
informations- och rådgivningsprojekt.
När det gäller verksamhetens mål och kvalitetsgarantier
så bedöms dessa som uppfyllda. Det saknas dock resurser
för att utföra all uppsökande tillsyn enligt miljöbalken.
INKOMNA ÄRENDEN MILJÖBALKEN
Avlopp

2009

2008

2007

247

118

115

Värmepumpar, anmälan

47

53

59

Byggremisser

89

96

118
119

Miljöfarlig verksamhet

115

85

Hälsoskydd

42

29

30

Avfall, eget slam

72

94

77

Remiss alkoholtillstånd

15

18

13

Naturvård

20

22

28

Genomförd inventering visar att statusen på befintliga avlopp
generellt är låg. Majoriteten av avloppen, 80–85 procent,
uppfyller inte dagens krav på rening.
Arbetet med att inventera och åtgärda enskilda avlopp är
en del i Tanums kommuns arbete med att uppfylla de natio
nella miljökvalitetsmålen och EU:s Ramdirektiv för vatten.
L ivsmedelstills y n

Verksamheten syftar till att verka för att livsmedel är tjänliga
och av god kvalitet samt att främja en hållbar utveckling.
Konsumenterna ska kunna vara säkra på att livsmedel som
serveras eller saluförs i Tanums kommun är tjänliga.
Resurserna för tillsyn ska täcka behovet.
Uppfyllandet av mål och kvalitetsgarantier bedöms som
relativt goda. Den nya livsmedelslagstiftningen som trädde
i kraft 2006 tydliggör såväl verksamhetsutövarnas ansvar som
behovet av kontroll. Lagstiftningen har också inneburit ett
stort behov av information och rådgivning till företagen.
Verksamhetens kvalitetsgaranti om påbörjad handläggning
av ansökan om anläggningsgodkännande inom tre veckor
har i stort sett uppfyllts.
Många företag inom restaurangbranschen

I kommunen finns cirka 190 kända objekt, exempelvis restau
ranger, gatukök, livsmedelsbutiker, kök i kommunal verksamhet,
bryggeri med flera. Utifrån livsmedelsverkets vägledning görs
en riskklassificering av dessa, och objekten ska utifrån risk
klass besökas till exempel vartannat år, varje år eller flera
gånger per år. Vid behov ska även uppföljande kontroller
göras utöver de planerade inspektionerna.
2009

2008

Inventering av enskilda avlopp prioriterat

Inspektioner

AKTIVITETER LIVSMEDELSTILLSYN

56

113

57

Miljö- och byggnadsnämnden antar varje år en tillsynsplan
inom miljöbalkens område. I tillsynsplanen görs en priori
tering av den uppsökande tillsynen i förhållande till tillgänglig
personalresurs. Exempel på ett prioriterat område i tillsyns
planen för 2009 var inventering av enskilda avlopp.

Godkännande/registrering av anläggning

51

65

56
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2007

Dri f tred ovi sning
Belopp i tkr
BUDGET FÖR PERIODEN

REDOVISNING

BUDGETAVVIKELSE

INTÄKTER

KOSTNADER

NETTO

INTÄKTER

KOSTNADER

NETTO

INTÄKTER

KOSTNADER

NETTO

12 924

– 56 845

– 43 921

17 331

– 59 207

– 41 876

4 407

– 2 362

2 045

136 173

– 151 454

– 15 281

139 522

– 150 614

– 11 092

3 349

840

4 189

Miljö- och byggnadsnämnden

10 160

– 13 594

– 3 434

11 437

– 14 383

– 2 945

1 277

– 789

489

Barn- och utbildningsnämnden

29 731

– 284 079

– 254 348

38 246

– 290 399

– 252 153

8 515

– 6 320

2 195

Omsorgsnämnden
Kommunrevisionen

53 966
–

– 265 328
– 648

– 211 362
– 648

62 850
–

– 275 906
– 413

– 213 057
– 413

8 884
–

– 10 578
235

– 1 695
235

242 954
–

– 771 948
– 24 000

– 528 994
– 24 000

269 386
–

– 790 922
– 29 138

– 521 535
– 29 138

26 432
–

– 18 974
– 5 138

7 459
– 5 138
– 1 674

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Summa nämndsverksamhet
Pensionskostnader
Semesterskuldsförändring och timvik dec

–

–

–

–

– 1 674

– 1 674

–

– 1 674

19 119

–

19 119

19 223

–

19 223

104

–

104

2 000

–

2 000

–

8 797

8 797

– 2 000

8 797

6 797

Kapitalkostnad

53 053

–

53 053

51 738

–

51 738

– 1 315

–

– 1 315

Tomtförsäljning

2 900

–

2 900

3 713

– 121

3 592

813

– 121

692

Avskrivningar

–

– 30 300

– 30 300

–

– 31 114

– 31 114

–

– 814

– 814

Kommunstyrelsens förfogande
Övrigt

–
–

– 340
– 800

– 340
– 800

–
92

–
– 1 786

–
– 1 694

–
92

340
– 986

340
– 894

Summa verksamhet
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansnetto

320 026
517 800
–

– 827 388
–
– 6 500

– 507 362
517 800
– 6 500

344 153
522 760
1 072

– 845 959
–
– 5 774

– 501 806
522 760
– 4 702

24 127
4 960
1 072

– 18 571
–
726

5 556
4 960
1 798

Summa efter finansiering
Extraordinära poster

837 826
–

– 833 888
–

3 938
–

867 986
–

– 851 733
–

16 253
–

30 160
–

– 17 845
–

12 315
–

Total

837 826

– 833 888

3 938

867 986

– 851 733

16 253

30 160

– 17 845

12 315

Kompletteringspension
Personalomkostnader

Kommunens resultat uppgår till 16,3 mkr vilket är ett
budgetöverskott med 12,3 mkr. Nämnderna svarar för 7,5 mkr
av budgetöverskottet, samtliga nämnder utom omsorgsnämnden
har ett positivt resultat. Under 2009 drogs nämndernas ramar
ner med sammanlagt 8 mkr på grund av att det i samband
med finanskrisen kom signaler om att kommunsektorn skulle
få kraftigt minskade skatteintäkter. Nämndernas goda resultat
inkluderar detta sparkrav. Ökade kostnader för pensioner

på grund av relativt höga löneökningar de senaste åren samt
att några anställda valt att gå i pension med förtida uttag
innebär budgetunderskott på – 5,1 mkr. Minskad sjukfrånvaro
och rabatt på arbetsgivaravgift för bland annat yngre anställda
innebär budgetöverskott på 6,8 mkr. Skatteintäkter och stats
bidrag lämnar ett överskott på 5,0 mkr och räntenettot 1,8 mkr.
Kommunen har uppvisat positiva resultat under hela 2000-talet
och därmed även klarat balanskravet. Nettokostnaderna ökar
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med 0,8 procent medan skatteintäkter och statsbidrag ökar
med 1,3 procent. För första gången på fyra år ökar skatte
intäkter och statsbidrag mer än nettokostnaderna. På sikt
får inte kostnaderna öka mer än intäkterna om en långsiktig
balans i ekonomin ska kunna b
 ibehållas.

K ommunst y relsen

Nämnden redovisar ett överskott med 2,0 mkr. Överskottet
beror i huvudsak på ökade statsbidrag för upprättande av
vindkraftplan samt återbetalning av försäkringsersättning
och bidrag från Sveriges Kommuner och Landsting. Kostnaden
för kommunstyrelsens löpande verksamheten är i budget
mässig balans. Nämndens preliminära balanserade resultat
den 31 december 2009 u
 ppgår till 3,8 mkr.
T ekniska nämnden

Nämnden redovisar ett överskott med 4,2 mkr. Av detta
överskott avser 3,0 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 över
skott avser främst markförvaltning, 0,7 mkr och beror främst
på ökade intäkter i samband med planarbeten. Nämndens
preliminära balanserade resultat den 31 december 2009
uppgår till 15,3 mkr.
M il j ö - o c h b y ggnadsnämnden

Nämnden redovisar ett överskott med 0,5 mkr. Överskottet
förklaras främst av ökade intäkter inom plan- och bygglov.
Detta beror på att bygglovsärenden har prioriterats till för
mån för tillsynsärenden. Nämndens preliminära balanserade
resultat den 31 december 2009 uppgår till 3,1 mkr.
B arn - o c h utbildningsnämnden

Nämnden redovisar ett överskott med 2,2 mkr. Lägre kostna
der för skolskjutsar, bilenheten samt minskat barnantal inom
familjedaghemsverksamheten är de främsta förklaringarna
till budgetöverskottet. Barnantalet i kommunen har under de
senaste åren minskat. Detta innebär för nämnden minskade
verksamhetsvolymer inom främst skola. Nettokostnadsökningen
mellan 2008 och 2009 blev endast 0,8 procent, vilket visar

att nämnden klarat av att ställa om till lägre verksamhets
volymer. Nämndens preliminära balanserade resultat den
31 december 2009 uppgår till 7,0 mkr.
O msorgsnämnden

Nämnden redovisar ett underskott med – 1,7 mkr. Individoch familjeomsorgens underskott uppgår till – 5,0 mkr medan
nämndens övriga verksamheter går med överskott på samman
lagt 3,3 mkr. Individ- och familjeomsorgens resultat förklaras
dels av ökade placeringskostnader för både vuxna missbrukare
samt barn- och ungdomar men också av ökade kostnader för
försörjningsstöd på grund av lågkonjunkturen. Nämnden har
under året vidtagit åtgärder för att motverka de ökade kost
naderna, bland annat har en verksamhet som riktar sig till
personer med missbruksproblem startats för att skapa alter
nativ till dyra institutionsplaceringar. Nämndens preliminära
balanserade resultat den 31 december 2009 uppgår till
– 1,3 mkr.
REVISION

Verksamhetens överskott 2009 uppgår till 235 tkr och beror
dels på lägre kostnader men även ett ökat kommunbidrag
jämfört med föregående år. Det balanserade resultatet
uppgår därmed till 285 tkr.
Även om fokusering ej skett på ekonomiskt resultat
så har ekonomisk återhållsamhet ett visst symbolvärde.
Återhållsamhet med såväl interna som externa kostnader
har resulterat i ett betydande överskott gentemot budget
och detta har kunnat ske utan att de viktigaste revisions
målen övergivits.
De kostnadsreduceringar som åstadkommits är inte
bestående i den meningen att fördjupade granskningar ej
behövs. Emellertid kan andra arbetssätt och, vilket är viktigt
att framhålla, nämndernas eget arbete med den interna
kontrollen och kommunstyrelsens utövande av dess uppsikts
plikt framöver bidra till att effektivisera den kommunala
revisionen.
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Sammanställningar verk samhet s område n
Belopp i tkr
KOMMUNSTYRELSEN
Intäkter
Kostnader
Resultat
Kommunbidrag
Förändring eget kapital
Justering
Balanserat resultat

KOMMUNSTYRELSEN
2009
2008
17 331
15 262
– 59 207
– 60 141
– 41 876
– 44 879
43 921
43 912
2 045
– 968
850
–
4 609
1 714

2007
13 552
– 55 169
– 41 617
42 200
583
–
2 682

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

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

2007
2 706
– 16 332
– 13 626
14 175
549

2009
4 965
– 8 555
– 3 590
3 845
255

SERVICE
2008
4 718
– 7 947
– 3 229
3 308
79

2007
4 397
– 7 717
– 3 320
3 405
85

2009
–
– 5 949
– 5 949
6 128
179

KOLLEKTIVTRAFIK
2008
–
– 6 941
– 6 941
6 881
– 60

TEKNISKA NÄMNDEN
2009
2008
139 522
125 800
– 105 125
– 94 237
– 45 489
– 47 737
– 11 092
– 16 174
15 281
15 119
4 189
– 1 054
–
15 265
11 076

2007
119 363
– 85 058
– 44 461
– 10 156
14 128
3 972
–
12 130

2009
4 035
– 4 106
– 18
–
–
–

ADMINISTRATION
2008
4 219
– 4 219
–
–
–
–

2007
2 945
– 2 945
–
–
–
–

2009
374
– 348
–
26
30
56

ENERGI
2008
366
– 390
–
– 24
30
6

2007
255
– 246
–
9
–
9

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

2009
236
– 684
– 448
460
12

ADMINISTRATION
2008
242
– 665
– 423
397
– 26

2007
320
– 682
– 362
310
– 52

2007
2 002
– 2 339
– 337
254
– 83

2009
3 799
– 3 821
– 22
569
547

BYGGLOV
2008
3 584
– 3 679
– 95
553
458

2007
3 092
– 3 422
– 330
295
– 35

2009
467
– 6 408
– 5 942
6 518
576

ADMINISTRATION
2008
164
– 5 835
– 5 671
5 688
17

2007
147
– 5 814
– 5 667
6 052
385

2007
10 598
– 58 144
– 47 546
50 433
2 887

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

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

2007
2 368
– 107 040
– 104 673
104 727
55

2007
–
– 6 039
– 6 039
6 440
401

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

RENHÅLLNING
2008
26 789
– 28 159
–
– 1 370
450
– 920
–
806

2007
26 765
– 26 718
–
47
47
–
1 726

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

MILJÖ– OCH BYGGNADSNÄMNDEN
2009
2008
2007
11 438
11 526
10 311
– 14 383
– 14 387
– 13 957
– 2 945
– 2 861
– 3 646
3 434
3 556
3 383
489
696
– 263
–
–
3 118
2 629
1 933

FYSISK PLANERING
2009
2008
2 845
2 470
– 2 997
– 2 449
– 152
21
363
340
211
361

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

Intäkter
Kostnader
Resultat
Kommunbidrag
Förändring eget kapital
Justering
Balanserat resultat

BARN– OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2009
2008
2007
38 217
34 303
33 959
– 290 371
– 288 228
– 277 862
– 252 154
– 253 925
– 243 903
254 348
254 559
247 795
2 194
634
3 892
– 850
–
– 500
6 133
4 789
4 155
2009
621
– 3 124
– 2 503
2 355
– 148

KULTUR
2008
429
– 3 102
– 2 673
2 417
– 256

2007
480
– 3 006
– 2 527
2 597
71

FRITIDSVERKSAMHETEN
2009
2008
217
528
– 5 290
– 4 990
– 5 073
– 4 462
5 063
5 111
– 10
649

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

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

2007
586
– 4 823
– 4 238
4 965
728

OMSORGSNÄMNDEN
Intäkter
Kostnader
Resultat
Kommunbidrag
Förändring eget kapital
Justering
Balanserat resultat

OMSORGSNÄMNDEN
2009
2008
62 850
54 905
– 275 907
– 255 487
– 213 057
– 200 582
211 362
202 789
– 1 695
2 207
1 277
–
0
418

2007
51 204
– 240 867
– 189 663
189 931
268
–
– 1 789

ADMINISTRATION, NÄMND OCH MAS
2009
2008
2007
1 975
970
691
– 9 606
– 7 624
– 7 249
– 7 631
– 6 654
– 6 558
8 578
8 331
7 387
947
1 677
829
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INDIVID– OCH FAMILJEOMSORG
2009
2008
2007
2 267
1 484
1 532
– 33 371
– 28 632
– 26 748
– 31 104
– 27 148
– 25 216
26 075
25 626
23 556
– 5 029
– 1 522
– 1 660

HANDIKAPPOMSORG inkl. BEMANNING
2009
2008
2007
14 698
12 209
12 837
– 44 458
– 39 133
– 38 216
– 29 760
– 26 924
– 25 379
31 344
27 539
24 829
1 584
615
– 550

2009
106
– 948
– 842
850
8

NÄRINGSLIV
2008
39
– 970
– 931
849
– 82

MARKFÖRVALTNING
2009
2008
2 638
2 181
– 1 078
– 1 528
– 1 705
– 1 797
– 145
– 1 144
873
1 245
727
101

2007
39
– 862
– 823
800
– 23

2007
1 501
– 1 561
– 1 317
– 1 377
1 286
– 91

CIVILA FÖRSVARET
2009
2008
160
150
– 227
– 145
– 67
5
–
–
– 67
5

2007
128
– 132
–4
7
3

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET
2009
2008
2007
4 566
3 745
3 193
– 9 687
– 11 602
– 9 731
– 5 121
– 7 857
– 6 538
6 700
6 803
5 948
1 579
– 1 054
– 590

RÄDDNINGSTJÄNST
2009
2008
2007
1 359
1 038
667
– 11 960
– 10 961
– 10 075
– 10 601
– 9 923
– 9 408
10 516
10 109
9 431
– 85
186
23

GATOR OCH PARKER
2009
2008
2007
979
1 242
940
– 9 050
– 9 086
– 6 627
– 3 578
– 3 249
– 2 994
– 11 649
– 11 093
– 8 681
11 679
10 804
10 248
30
– 289
1 567

FASTIGHETSFÖRVALTNING
2009
2008
2007
71 221
60 414
56 858
– 43 969
– 32 898
– 30 539
– 29 221
– 29 706
– 27 291
– 1 969
– 2 190
– 972
2 331
2 590
2 594
362
400
1 622

VATTEN–
2009
32 965
– 18 656
–
– 10 768
–
3 541
–
3 541
9 475

2009
416
– 898
– 482
215
– 267

2009
1 398
– 10 439
– 9 042
9 679
637

2009
24 677
– 169 474
– 144 797
145 392
595

KART & MÄT
2008
650
– 776
– 126
196
70

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

2007
255
– 577
– 322
448
126

2007
897
– 8 135
– 7 238
7 102
– 136

ÄLDREOMSORG
2008
2007
22 474
19 512
– 162 431
– 152 372
– 139 957
– 132 860
141 315
134 159
1 358
1 299

MILJÖVERKSAMHET
2009
2008
4 141
4 580
– 5 982
– 6 818
– 1 841
– 2 238
1 827
2 071
– 15
– 167

KOSTENHETEN
2008
17 767
– 17 665
102
– 22
80

TURISM
2008
561
– 1 771
– 1 210
1 417
207

2007
521
– 1 732
– 1 211
1 262
51

2009
2 047
– 2 334
– 287
350
63

HAMN
2008
1 978
– 2 560
– 582
572
– 10

2007
1 900
– 2 546
– 646
732
86

2007
369
– 2 057
– 1 688
1 718
30

2009
694
– 6 231
– 5 537
5 190
– 347

BIBLIOTEK
2008
743
– 6 410
– 5 667
5 226
– 441

2007
636
– 5 796
– 5 160
5 054
– 106

2007
30 149
16 602
12 729
818
–
818
–
6 287

2007
4 640
– 6 935
– 2 295
2 076
– 219

ARBETSMARKNADSENHET
2009
2008
2007
12 991
11 579
12 827
– 16 064
– 14 895
– 15 666
– 3 073
– 3 316
– 2 839
3 952
4 144
3 405
879
828
566

2009
19 233
– 18 997
236
– 27
209

OCH AVLOPP
2008
31 441
18 965
–
12 829
–
– 353
–
– 353
–
5 934

2009
533
– 1 975
– 1 443
1 250
– 193

GYMNASIESKOLA
2009
2008
6 041
4 707
– 62 261
– 61 264
– 56 220
– 56 557
56 752
56 618
532
61

2007
3 699
– 59 616
– 55 917
55 563
– 354

2007
16 613
– 16 263
350
0
350
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VUXENUTBILDNING
2009
2008
1 156
1 349
– 6 527
– 6 471
– 5 371
– 5 122
5 458
5 570
87
448

2007
1 353
– 7 764
– 6 412
5 679
– 732

2009
453
– 2 489
– 2 037
2 086
49

MUSIKSKOLA
2008
435
– 2 324
– 1 889
1 856
– 33

T ioårsö ve rsikt
Belopp i tkr

I tioårsöversikten redovisas kommunens ekonomiska
ställning och utveckling över en tioårsperiod. Siffer
materialet 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 varje år den senaste
tioårsperioden. Sedan 2004 har resultaten legat på en sådan
nivå att kommunen uppfyllt målen för god ekonomisk hus
hållning. Resultaten förklaras framförallt av kraftigt ökade
skatteintäkter och statsbidrag samt sänkta räntekostnader.
Intäktsökningarna har skapat utrymme för förhållandevis stora
kostnadsökningar även om försämrade ekonomiska förutsätt
ningar under 2009 inneburit besparingar och effektiviseringar
som minskat kostnadsökningarna.
I balansräkningen framgår att anläggningstillgångarna
ökat med cirka 70 mkr under perioden 2000 – 2009 medan
det egna kapitalet ökat med 105 mkr under samma period.
Investeringsvolymen uppgår under perioden till nära en
miljard kronor. Den ekonomiska ställningen har förstärkts
under perioden varvid soliditeten ökat. Soliditeten inklusive
samtliga pensionsåtaganden har ökat från 2,4 procent till
7,5 procent.
I nyckeltalssammanställningen framgår att utdebiteringen
höjts med 27 öre, från 21,62 till 21,99 kronor. Invånarantalet
har visat en svag ökning den senaste tioårsperioden.

2009

2008

2007

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

169 751

155 921

148 914

– 640 443

– 624 316

– 593 711

– 31 114
–

– 29 666
–

– 29 569
–

– 501 806
522 761
– 4 702

– 498 061
516 216
– 6 025

– 474 366
498 165
– 6 980

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
Extraordinära poster

16 253
–

12 130
–

16 819
–

Årets resultat

16 253

12 130

16 819

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetsresultat
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansnetto

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

597 140

574 922

538 023

Fordringar

55 055

34 818

30 148

Förråd
Likviditet

704
38 919

638
35 192

693
26 464

Summa omsättningstillgångar

94 678

70 648

57 305

691 818

645 570

595 328

279 775

267 627

250 797

15
16 253

17
12 130

11
16 819

296 043
39 253

279 774
37 448

267 627
35 709

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

226 855
129 667

215 443
112 905

185 524
106 468

Summa skulder

356 522

328 348

291 992

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

691 818

645 570

595 328

Verksamhetsresultat/skatteintäkter

96,0%

96,5%

95,2%

Soliditet

42,8%

43,3%

45,0%

7,5%

6,5%

5,2%

Bruttoinvesteringar, tkr

62 678

68 463

33 813

Antal invånare

12 253

12 271

12 246

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 YC K E LTA L :

Soliditet inkl pensionsförpliktelser

Utdebitering, kr
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2009–2000
2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

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

162 619

157 822

152 566

139 834

133 679

118 905

112 597

– 579 358

– 550 657

– 548 275

– 531 285

– 506 542

– 472 684

– 443 857

– 31 006
–

– 31 260
–

– 31 535
7 543

– 29 546
–

– 28 356
–

– 28 964
–

– 27 069
–

– 447 745
477 973
– 7 844

– 424 095
460 445
– 12 546

– 419 701
447 444
– 12 031

– 420 997
439 711
– 12 899

– 401 219
420 049
– 13 950

– 382 743
400 545
– 14 188

– 358 329
377 852
– 14 204

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
Extraordinära poster

22 384
–

23 804
–

15 712
–

5 815
–

4 879
–

3 613
–

5 319
–

Årets resultat

22 384

23 804

15 712

5 815

4 879

3 613

5 319

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetsresultat
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansnetto

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

539 976

538 295

540 891

537 331

538 081

523 947

528 311

Fordringar

30 545

27 104

42 713

30 605

42 075

46 457

44 079

Förråd
Likviditet

872
34 325

937
19 436

1 116
25 622

–
19 116

–
2 501

–
19 973

–
25 570

Summa omsättningstillgångar

65 742

47 477

69 451

49 721

44 576

66 430

69 649

605 718

585 772

610 342

587 052

582 657

590 377

597 960

228 405

204 590

188 863

195 951

191 057

187 443

182 124

8
22 384

10
23 804

17
15 711

– 12 903
5 815

15
4 879

–
3 613

–
5 319

250 797
30 928

228 404
28 981

204 590
28 755

188 863
29 582

195 951
21 540

191 056
23 722

187 443
26 475

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

225 881
98 112

230 178
98 208

278 249
98 748

277 189
91 418

274 472
90 694

275 944
99 655

259 298
124 744

Summa skulder

323 993

328 386

376 997

368 607

365 166

375 599

384 042

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

605 718

585 772

610 342

587 052

582 657

590 377

597 960

Verksamhetsresultat/skatteintäkter

93,7%

92,1%

93,8%

95,7%

95,5%

95,6%

94,8%

Soliditet

41,4%

39,0%

33,5%

32,2%

33,6%

32,4%

31,3%

8,2%

7,3%

3,6%

1,8%

4,2%

3,8%

2,4%

Bruttoinvesteringar, tkr

36 279

28 222

35 031

35 014

47 144

38 504

58 223

Antal invånare

12 253

12 252

12 317

12 288

12 210

12 116

12 105

21,99

21,99

21,99

21,62

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 YC K E LTA L :

Soliditet inkl pensionsförpliktelser

Utdebitering, kr
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Pr e s en tation av kommu nstyrel s e n
Kommunstyrelsens sammansättning avser mandatperioden 1 januari 2007 – 31 december 2010.
M ellersta raden från vänster
Lennar t Larson (m)

Byggkonsult, född 1954, Bullaren, ledamot i kommun
styrelsen fr o m 1999. Tidigare ledamot i kommunstyrelsen
1992–1994.
Karl-Erik Hansson (c)

Lantbrukare, född 1952, Lur, ledamot i kommunstyrelsen
fr o m 1999.
Clas-Åke Sörkvist (c)

Polis, född 1947, Hamburgsund, ledamot i kommunstyrelsen
sedan 1990, ordförande i kommunstyrelsen fr o m 2001.
Siv Bergström (mvt)

Lärare, född 1948, Tanumshede, ledamot i kommunstyrelsen
sedan 2005 samt under perioden 2001–2002.
F rämre raden från vänster
Per Fyr vik (s)

Hotellägare, född 1956, Tanumshede, ledamot i kommunsty
relsen fr o m 2007. Även ledamot i barn- och utbildnings
nämnden.
Rolf Hermansson (c)

Målaremästare, född 1945, Tanumshede, ledamot i kommun
styrelsen fr o m 1999. Tidigare ordförande i byggnadsnämnden
och fr o m 1999 i miljö- och byggnadsnämnden.
B akre raden från vänster

Eva-Lena Sundås (m)

Hans Schub (m)

Sjuksköterska, född 1955, Grebbestad, ledamot i kommun
styrelsen fr o m 2008. Även ledamot i miljö- och byggnads
nämnden.

Projektledare, född 1960, Fjällbacka, ledamot i kommun
styrelsen fr o m 2007.
Marcus Toreld (c)

Landsbygdsföretagare, född 1974, Grimslätt, ledamot
i kommunstyrelsen fr o m 2007. Även ledamot i miljöoch byggnadsnämnden.

Bengt Mattsson (fp)

F d kommunalråd, född 1937, Grebbestad, ledamot i kommun
styrelsen sedan 1977. Ordförande i kommunstyrelsen
1989–2000. Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
fr o m 2001.
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Gerd Melin (s)

Ekonom, född 1945, Kville, ledamot i kommunstyrelsen och
oppositionsråd fr o m 2007.

Be s lut
Kommunstyrelsen överlämnar genom bokslut och samman
ställd årsredovisning sin redovisning för 2009 till kommun
fullmäktige.
Med anledning av årsredovisningen föreslås kommunfull
mäktige besluta:
– att de balanserade resultaten justeras för kommunstyrelsen
med 850 tkr, barn- och utbildningsnämnden med – 850 tkr
och omsorgsnämnden med 1 277 tkr
– att nämndernas överskott i övrigt balanseras i ny räkning
år 2010 och
– att fastställa resultaträkning, balansräkning och
förvaltningsberättelse för år 2009

Clas-Åke Sörkvist
Kommunstyrelsens ordförande

Karl-Erik Hansson
Ledamot i kommunstyrelsen

Bengt Mattsson
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

Hans Schub
Ledamot i kommunstyrelsen

Marcus Toreld
Ledamot i kommunstyrelsen

R e visionsberätt el se för år 2009
Vi har granskat räkenskaperna och nämndernas verksamhet
och, genom utsedda lekmannarevisorer i Tanums Bostäder
AB, Tanums Hamn & Turism AB och Rambo AB, verksam
heten i dessa företag under år 2009.
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 2009
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 2010-04-15

Kommu n ens organisation
K ommunfullmäktige

P olitisk ma j oritet

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
fjärde år. Fullmäktige leds av ett presidium som består av
ordförande Anders Johansson Fogelmark (m), 1:e vice ord
förande Rune Hermansson (c) och 2:e vice ordförande
Bengt Widengård (s).

Centerpartiet, folkpartiet, moderata samlingspartiet och
kristdemokraterna samarbetar och utgör den styrande
majoriteten. Dessa partiet har tillsammans 27 av kommun
fullmäktiges 41 mandat.
Majoriteten innehar samtliga ordförandeposter i full
mäktige, nämnder och styrelser. Centerpartiet innehar posten
som kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd.

Mandat i kommunfullmäktige

K ommunst y relsen

(1 november 2006 – 31 oktober 2010)
Socialdemokratiska arbetarpartiet
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderata samlingspartiet
Miljö- och vänsterlistan i Tanum
Kristdemokraterna

9
12
5
9
5
1

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvalt
ningsorgan. Den har till uppgift att leda och samordna
planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet.
K ommunala nämnder

Kommunens nämndsorganisation är fastställd av kommun
fullmäktige. För alla nämnder finns ett reglemente som anger
vilket ansvarsområde varje nämnd har. Nämnderna ska följa

de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och det ska ske
inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige angivit.
Nämnderna är ansvariga gentemot fullmäktige och ska regel
bundet rapportera om sin verksamhet till fullmäktige.

Kommunfullmäktige
Revisorer

Överförmyndare

Valberedning

Valnämnd

Kommunstyrelse

Miljö- och byggnadsnämnd

Teknisk nämnd

Omsorgsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd

Konc ern en Tanum s kommu n
Kommunen har ägarintresse i tre bolag. Kommunen äger
Tanums Bostäder AB och Tanums Hamn & Turism AB till
100 procent. I Rambo AB har kommunen en ägarandel på
20 procent. Den sammanställda redovisningen, koncern
redovisningen, innefattar endast de helägda bolagen.
Tanums B ostäder A B

Tanums Bostäder AB bildades 1995 då merparten av de fastig
heter som ägdes av Stiftelsen Tanums Bostäder överfördes
till Tanums Bostäder AB. Bolaget som är helägt av Tanums
kommun ska äga, förvalta och hyra ut bostäder och fastig
heter i Tanums kommun. Tanums Bostäder har totalt 602
lägenheter i Tanumshede, Fjällbacka, Grebbestad och Östad.

Tanums H amn & T urism A B

Bolaget som är helägt av Tanums kommun bildades 2006
för att från och med 2007 sköta kommunens hamn- och
turismfrågor. Bolaget har tecknat ett förvaltningsavtal med
Tanums kommun i vilket verksamhetsuppdraget preciseras.
Hamn- och turismanläggningar har inte överlåtits på bolaget
utan dessa ägs fortfarande av Tanums kommun.
R ambo A B

Regional avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (Rambo)
är ett kommunalt avfallsbolag som ägs gemensamt av Lysekils,
Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner. Bolaget bildades
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1981. Tanums kommun gick in som ägare 2002. Tanums ägar
andel uppgår till 20 procent.
Rambo har som uppgift att tillhandahålla en för kommun
invånare och näringsliv miljömässig/ekonomisk, ändamåls
enlig och säker avfallsbehandling, som med hjälp av sortering
och återvinning hushållar väl med tillgängliga resurser och
som faller väl i linje med en kretsloppsanpassad samhälls
utveckling.

Tanum s B ostä der AB
Belopp i tkr
2009

2008

2007

R E S U LTAT R Ä K N I N G
Intäkter

38 025

36 384

35 451

Kostnader
Avskrivningar

25 119
– 5 755

– 23 051
– 5 453

– 22 058
– 5 235

7 151

7 880

8 158

– 3 848

– 6 825

– 6 236

3 303

1 055

1 922

155 000

170 000

161 318

11 581

14 145

5 743

13,1

11,7

11,7

Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat
Låneskuld
Investeringar
Soliditet, procent

14 hyresrätter och 14 bostadsrätter påbörjades i december.
Lägenheterna ska stå färdiga sommaren 2011. Tanums
Bostäder AB arbetar målmedvetet och långsiktigt för att
minska bolagets belastning på miljön.
En omställning av uppvärmningssystemen i bolagets fastig
heter pågår för att minska oljeberoendet. Sedan 2001 har olje
förbrukningen minskat med 700 kubikmeter. Tillsammans med
Rambo AB arbetar Tanums Bostäder med en vindkraftetablering
på Tyft som skulle göra Tanums Bostäder självförsörjande på
el. Installation av besparingsutrustning i många av bolagets
lägenheter har minskat bolagets vattenförbrukning. Sedan
2002 har vattenförbrukningen minskat med cirka 15 procent.
FRAMTID

Tanums Bostäder AB är ett av Tanums kommun helägt
bostadsbolag 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. Under året förvärvades nio
lägenheter i Grebbestad.
Efterfrågan på bostäder är fortsatt stark. Samtliga lägen
heter har varit uthyrda under hela året.
B ra uth y rning ger vinst

Årets resultat uppgår till 3 303 tkr. Det är åttonde året
i följd som Tanums Bostäder AB redovisar vinst. Bra uthyr
ning, låga räntor och genomförda besparingsåtgärder har
bidragit till det starka resultatet. De låga räntorna har gjort
det möjligt att öka fastighetsunderhållet.
SOLIDITET

Bolagets soliditet uppgår till 13,1 procent vilket är en för
bättring med 1,4 procentenheter jämfört med föregående
år. Det egna kapitalet har genom årets resultat 3,3 mkr ökat
med 14 procent och uppgår i bokslut 2009 till 27,0 mkr.
H Ö G O M F LY T T N I N G

Omflyttningen är fortfarande hög men har minskat under
2009. Under året har omflyttning skett i 168 lägenheter
(28 procent) att jämföra med 175 lägenheter under 2008.

Av omflyttningen avser 31 omflyttning inom Tanums Bostäders
fastighetsbestånd. För att minska omflyttningen arbetar
bolaget med olika kvarboendeåtgärder för att stärka kund
lojaliteten. Den vanligaste orsaken till omflyttning är att man
köper och flyttar till egen villa eller flyttar från kommunen
beroende på studie- eller arbetsmarknadsskäl. Bolagets stora
antal smålägenheter för småhushåll är en bidragande orsak
till den höga omflyttningen.
F rämsta bostadsbolaget

De senaste åren har Tanums Bostäder AB kunnat stärka
sin ställning som kommunens främsta bostadsbolag med det
bredaste utbudet av lägenheter och den bästa servicen till
hyresgästerna.
Under 2009 genomfördes en enkätundersökning bland ny
inflyttade för att mäta hur bolagets rutiner och information
vid inflyttning fungerar. Cirka 80 procent av de svarande sa
sig vara nöjda eller mycket nöjda med bemötande och infor
mation i samband med inflyttningen.
Undersökningar bland Tanums Bostäders och andra bo
stadsbolags hyresgäster visar att två av de viktigaste frågorna
för hyresgästerna är trygghet och säkerhet. Tanums Bostäder
AB har en bovärd anställd som arbetar med att öka tryggheten
och trivseln för hyresgästerna och minska störningar. Bovärden
jobbar också med åtgärder för att minska bolagets hyresförluster.
Bolaget har färdiga detaljplaner som gör det möjligt att
påbörja byggnation av nya lägenheter i Fjällbacka, Östad och
Grebbestad. Byggnation av 28 nya lägenheter i Grebbestad,
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Under 2010 avser regeringen komma med förslag till ”spelregler”
för de allmännyttiga bostadsföretagen utifrån Michaels Kochs
utredning. De nya reglerna kan komma att påverka b
 olagens
upplåningskostnader.
Trots den ekonomiska lågkonjunkturen har efterfrågan
på lägenheter varit stor. Under förutsättning att den regionala
arbetsmarknaden inte påverkas alltför mycket, av bland annat
fordonsindustrins svårigheter och att kommunens inflyttning
är fortsatt stark, bedöms efterfrågan på bostäder fortsatt god.
För 2010 har bolaget träffat en överenskommelse med hyres
gästföreningen som innebär hyreshöjningar med 0,9 procent.
Totalt innebär hyreshöjningarna en intäktsförstärkning med
cirka 300 tkr per år, vilket inte täcker bolagets kostnadsökningar.
På sikt måste kostnadsökningarna kunna täckas g enom hyres
höjningar om inte bolagets ekonomiska situation ska försämras.
Bolagets arbete med att sänka driftskostnaderna fortsätter.
Under 2010 kommer ytterligare åtgärder för att minska energi
förbrukningen att vidtas.
Bolaget planerar för nybyggnation av lägenheter i Grebbe
stad, Fjällbacka, Tanumshede och Östad. Sammantaget omfattar
planarbetet åtta olika områden som innebär nybyggnation av
cirka 210 lägenheter. Målsättningen är att kunna bygga 10–20
nya lägenheter per år under förutsättning att de ekonomiska
förutsättningarna att bygga hyresrätter med rimliga hyror
finns. De senaste årens höga produktionskostnader och
borttagna bostadssubventioner har dock kraftigt försvårat
byggandet av nya hyresrätter.

Tan um s Hamn & Turism AB
Belopp i tkr
2009

2008

2007

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

12 628

11 008

10 266

– 12 527
– 102

– 11 182
– 73

– 10 175
– 26

–1

– 247

65

Finansiella poster

20

295

245

Resultat före skatt

19

48

310

Skatt på årets resultat

–5

– 15

– 87

Årets resultat

14

33

223

2 098

2 715

569

Investeringar

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 turistanläggningar, turistkontoret och besöksmål.
U nderhåll o c h reparationer
har prioriterats

Årets resultat uppgår till 19 tkr före skatt och 14 tkr efter
skatt. Intäkterna uppgår till 12 628 tkr vilket är en ökning
med 1 620 tkr. Ökningen beror på höjda hamnavgifter samt
volymökning. Rörelsekostnaderna har ökat med 1 345 tkr
beroende på ökade kostnader för gästhamnsskötsel, då arvodet
är provisionsbaserat på hamnintäkterna. Bolaget har även
under året satsat stora resurser på underhåll och reparationer
av hamnanläggningarna.
GOD SOLIDITET

Bolagets soliditet uppgår till 77,2 procent. Årets investerings
verksamhet har efter avskrivningar ökat bolagets anläggnings
tillgångar med 1 997 tkr. Det egna kapitalet har genom årets
resultat ökat med 14 tkr. Det egna kapitalet uppgår i bokslut
2009 till 5 520 tkr.
R ekord i gästhamnsnätter

Efterfrågan på båtplatser är fortsatt hög, vilket gör att bolaget
undersöker möjligheter till utbyggnad av antalet båtplatser.

Gästhamnarna har slagit ett rekord med mer än 20 000 gäst
nätter. Beläggningen i småbåtshamnarna är 100 procent och
köerna till båtplatser är långa.
Antalet fasta småbåtsplatser uppgår till cirka 1 760.
Behovet av båtplatser har ökat även för yrkesverksamma
havsanknutna verksamheter, dyk- och charterbåtsföretag och
utflyktsbåt, vilket kan ge goda effekter ur ett besöksnärings
perspektiv. Den nya småbåtshamnen i Edsvik har under året
tagits i bruk.
UNDERHÅLLET I HAMNAR FORTSÄTTER

Hamnverksamheten består av tre hamnslag – gästhamnar,
småbåtshamnar och fiske- och handelshamnar. Hamnanlägg
ningar och byggnader upplåts till bolaget genom ett förvalt
ningsavtal med kommunen.
Bolaget har genomfört stora arbetsinsatser med underhåll
och för att öka servicegraden och säkerheten i hamnarna
utifrån önskemål från gäster och Räddningsverket.
Planläggning för större reparationsarbeten pågår bland
annat för handelskajen i Fjällbacka och T-piren i Grebbestad.
Alla hamnanläggningar som bolaget förvaltar har en ålders
struktur som gör att behovet av underhållsåtgärder och ny
investeringar är stort. Sedan flera år har det lagts stora medel
på underhåll och ombyggnader, vilket kommer att fortsätta
även framåt.
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TURISMANLÄGGNINGAR

UNDERHÅLLS

Bolaget förvaltar och utvecklar ett antal turismanläggningar,
vandringsleder samt ett antal besöksmål och sevärdheter
i kommunen. Detta sker i samverkan med lokala intressenter,
ideella krafter och näringslivet.
Även på turismanläggningarna har omfattande under
hållsarbeten genomförts, främst på turismanläggningarna
Ranebo och Badholmen.

N y nationalpark bildades

Under året har mycket tid lagts på deltagande i arbetet med
Kosterhavets nationalpark, Kustzonprojektet samt ett antal
lokala projekt med målet att utveckla destinationer och
paketprodukter för marknadsföring bland annat via turist
hemsidan.
F ramtid

Hamn- och turismverksamheten utgör viktiga faktorer för
att utveckla besöksnäringen i kommunen, vilket i sin tur är
en stor tillväxtfaktor för Tanum i framtiden.
Hamnanläggningarna kommer i framtiden fortsätta att
kräva stora investeringar för att vidmakthålla, modernisera
och anpassa anläggningarna efter dagens krav och önskemål.
Planering och projektering av några större nya hamn
etableringar pågår.
Kosterhavets nationalpark ger förutsättningar för att,
tillsammans med Tanums Världsarv och Vitlycke Museum,
bli ett viktigt inslag i utveckling av besöksnäringen som
resmål för natur- och kulturturism.
En organisationsöversyn pågår för att belysa turism
frågornas framtida organisation. Diskussioner förs för
närvarande med näringslivet om deras intresse av att själva
driva turistfrågorna med viss ersättning från kommunen.
Tar näringslivet genom Tanum Turist över ansvaret för
turismfrågorna ombildas Tanums Hamn & Turism AB
till ett renodlat hamnbolag.

R amb o AB
Belopp i tkr
2009

2008

2007

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

99 290

95 312

75 652

– 88 268
– 5 909

– 83 298
– 5 807

– 65 259
– 5 140

5 113

6 207

5 253

56

539

480

5 169

6 746

5 733

Bokslutsdispositioner

– 565

– 1 229

– 842

Resultat före skatt

4 604

5 517

4 891

Resultat efter finansiella poster

– 1 313

– 1 633

– 1 423

Årets resultat

Skatt på årets resultat

3 291

3 884

3 468

Investeringar

5 645

10 491

10 570

64,8

65,3

65,2

Soliditet, procent

Rambo AB bildades 1981 och ägs gemensamt av de fyra
kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. Tanums
ägarandel uppgår till cirka 20 procent.
M ålsättning

Rambo AB ska tillhandahålla en för kommuninvånare och
näringsliv miljömässig/ekonomisk, ändamålsenlig och säker
avfallsbehandling som med hjälp av sortering och återvinning
hushållar väl med tillgängliga resurser och som faller väl
i linje med en kretsloppsanpassad samhällsutveckling.
E gna kapitalet har ökat

Rambo har klarat den hårdnande konkurrensen. Bolagets
omsättning har ökat från 95 312 tkr till 99 290 tkr. Resul
tatet uppgår till 3 291 tkr vilket är cirka 600 tkr sämre än
föregående års resultat. Före bokslutsdispositioner och skatt
uppgår årets resultat till 5 169 tkr. Årets vinst har ökat det
egna kapitalet som i bokslutet uppgår till 53 644 tkr. Bolaget
har inga långfristiga lån. Soliditeten uppgår till 65 procent.
Årets investeringsverksamhet uppgår till 5 645 tkr.
M inskning av avfall

Rambo AB driver fyra avfallsanläggningar, sju återvinnings
centraler, femton miljöstationer och cirka 60 återvinnings

stationer. Den sämre konjunkturen har gjort att avfallsmängden
från hushåll och företag har minskat. Bolaget har under 2009
hanterat drygt 70 000 ton avfall, en minskning med 6 000 ton
jämfört med förra året. Nyttiggörandegraden genom återvinning
och energiutvinning är oförändrad 98 procent. Endast två
procent av avfallet har lagts på deponi.
Rambo AB har upprättat sluttäckningsplaner för tre
deponier och anmält dessa till länsstyrelsen. Respektive
kommun bekostar sluttäckningsåtgärderna och kommunerna
har var för sig avsatt medel för utförandet.
Rambo har sedan 2008 verksamhetsansvaret för renhåll
ningsverksamheten i Lysekils kommun. Under 2010 kommer
Rambo att överta verksamhetsansvaret för renhållningsverk
samheten även för Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner.
För att möta det ökade källsorteringsarbetet hos kunderna så
har Rambo AB tagit fram en skräddarsyd container för farligt
avfall, RAMBO-SAFE. Fordonsvågar har installerats på samtliga
anläggningar och genom integration av affärs- och fakturerings
system kommer kunderna att kunna få sitt avfall fakturerat
i vikt istället för volym.
Marknaden för avsättning av flisat träavfall har ändrats
positivt för Rambo AB. I lågkonjunkturens spår med mindre
träavfallsmängder och de senaste årens utbyggnad av energi
utvinning med returflisförbränning har efterfrågan ökat mer
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än tillgången. Rambo AB har därmed kunnat vända en kost
nad till intäkt.
I enlighet med avfallsplanen har ett förprojekt inletts
mellan Rambo AB och Uddevalla Energi i syfte att försöka
tillskapa en gemensam biogasanläggning för rötning av mat
avfall och avloppsslam för tillverkning av fordonsgas.
Tillsammans med Tanums Bostäder AB pågår ett förprojekt
för att se på möjligheterna att etablera vindkraftverk på Tyft.
Både Rambo AB och Tanums Bostäder AB skulle därmed
kunna bli självförsörjande på förnyelsebar el. Rambo har för
värvat 35 procent av aktierna i Krickos Transport Tjänster AB.
Som första traditionella renhållnings/avfallsbolag i landet
erhöll Rambo AB certifiering enligt det internationella miljö
styrningssystemet ISO 14001 samt registrering enligt EU:s
miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, EMAS. I en särskild
miljöredovisning beskriver Rambo AB sitt miljöarbete och
med ständiga förbättringar arbetar bolaget för att nå de miljö
mål som ställs upp för verksamheten. Återkommande revisioner
har visat att Rambo AB:s löpande miljöledningsarbete fungerar
väl och miljömålen justeras i takt med bolagets och samhällets
utveckling. Omhändertagande av farligt avfall har mycket hög
prioritet i kommunerna. Rambo AB har idag 15 särskilda miljö
stationer för insamling av hushållens farliga avfall. Merparten
av inlämnat material utgörs av kasserade startbatterier,
spilloljor, färgrester och lysrör.
För att värna om havet har Rambo AB hjälpt kommuner
och båtklubbar att söka bidrag till båtbottentvättar. Giftiga
färgrester skall tas omhand när skroven spolas inför vinter
förvaring.
Rambo AB har sedan många år en ”miljöbil” för tömning
av miljöstationer och insamling av farligt avfall från företag.
Rambo AB:s tillstånd för yrkesmässig transport av avfall gäller
tills vidare och något föreläggande enligt miljöbalken har
utöver sedvanliga försiktighetsåtgärder inte riktats mot bolaget.
F ramtid

Människors växande miljömedvetenhet, klimatförändringar
och vikten av att hushålla med resurser kommer att leda till
ökade krav på avfallshanteringen.
Rambo AB står inför betydande investeringar i olika
avfallsanordningar. Främst handlar det om upprustning och
utbyggnad av återvinningscentraler och upplagsytor.

B egreppsfö rkl ari ng
•

Anläggningskapital

Skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga
skulder plus avsättningar. Utgör en del av det egna kapitalet.

•

Derivat

•

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ett värdepapper vars värde beror på värdet av den under
liggande tillgången. Olika former av derivat är optioner,
terminer och swappar. De vanligaste formerna av under
liggande tillgångar är valutor, aktier, obligationer, räntor,
råvaror och index.

•

•

•

Anläggningstillgångar

Ansvarsförbindelser

Driftredovisning

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

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

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

•

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde
som ska spegla värdeminskningen.

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

Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt bland
modellen som innebär att skuld upparbetad till och med 1997
redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Pensionsskuld upparbetad från och med 1998 redovisas som
en avsättning. Beviljade garanti-pensioner redovisas som
avsättning från och med 1998 även om beslut tagits tidigare.

•

•

•

Avskrivningar

Avsättningar

Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin före
komst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt. När
förpliktelsen uppstår belastas resultatet. I kommunen gäller
detta bland annat pensionsåtagande.
•	Balanserat resultat
(I nämndernas resultatt ablåer)

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.

•

Eget kapital

Exploateringsver ksamhet

Periodisering

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

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

•

•

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
verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed
likviditetsförändringen.

•

•

•

Kommunbidrag

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

Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och stats
bidrag.

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

•

•

Likviditet

Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalnings
beredskap på kort sikt.
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Utdebitering

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

457 81 Tanumshede • Tel: 0525-180 00 • Fax: 0525-183 00
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