
DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2008

Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 0808 0708 0808 0708
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter 125,6 118,3 98,4 95,7
Verksamhetens kostnader 417,2 -390,4 -402,6 -381,2
Avskrivningar -23,9 -23,7 -19,6 -19,6
Verksamhetsresultat -315,5 -295,9 -323,8 -305,2

Skatteintäkter 274,4 262,3 274,4 262,3
Generella statsbidrag 70,1 69,7 70,1 69,7
Finansiella intäkter 1,7 1,4 1,6 1,2
Finansiella kostnader -9,9 -10,1 -5,6 -6,4
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 20,8 26,8 16,7 21,7

Extraordinära poster - - - -
Skattekostnader -0,4 - - -
Bokslutsdispositioner - - - -
Periodens resultat 20,4 26,8 16,7 21,7

BALANSRÄKNING 0808 0712 0808 0712
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 710,6 693,3 514,8 501,3
Maskiner och inventarier 12,5 12,7 9,6 10,7
Finansiella anläggningstillgångar 1,9 1,9 26,0 26,0
Summa anläggningstillgångar 724,9 707,9 550,5 538,0

Omsättningstillgångar:
Fordringar 37,5 31,1 40,2 30,1
Förråd 0,8 1,2 0,7 0,7
Kassa och bank 22,2 29,7 18,1 26,5
Summa omsättningstillgångar 60,5 62,0 59,0 57,3

SUMMA TILLGÅNGAR 785,5 769,9 609,4 595,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 277,1 257,1 267,6 250,8
Justering 0,1 0,2 - -
Årets resultat 20,4 19,8 16,7 16,8
Summa eget kapital 297,6 277,1 284,3 267,6

Avsättningar 35,8 36,5 35,9 35,7

Skulder
Långfristiga skulder 334,9 346,8 175,2 185,5
Kortfristiga skulder 117,1 109,4 114 106,5
Summa skulder 452,0 456,3 289,2 292,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 785,5 769,9 609,4 595,3

Koncernen Tanums kommun
NYCKELTAL 0808 0708 0808 0708
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 30,1% 30,3% 24,4% 25,1%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 91,6% 89,1% 94,0% 91,9%
Ökning verksamhetsresultat 6,6% 3,3% 6,1% 3,9%

0808 0712 0808 0712
Soliditet 37,9% 36,0% 46,7% 45,0%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 7,3% 5,3% 7,2% 5,2%
Pensionsförpliktelser före 1998 240,3 236,6 240,3 236,6
Borgensåttagande 1,6 1,6 161,3 163,2



KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har ökat med 53 per-
soner och uppgick per 30 juni till 12 298
personer. Arbetslösheten har ökat från 116
personer i augusti 2007 till 195 personer
samma period 2008. 

KONCERNSTRUKTUR
Koncernen består av kommunen och två
helägda kommunala aktiebolag, Tanums
Bostäder AB (TBAB), för ägande och för-
valtning av hyresbostäder samt Tanums
Hamn & Turism AB, för drivande av
hamn- och turismverksamhet.

Därutöver ingår renhållningsbolaget
RAMBO AB i koncernen med 20,6 pro-
cent.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
För Tanums kommun är god ekonomisk
hushållning att med avsatta resurser arbeta
mot de mål som kommunfullmäktige fast-
ställt och att hålla det egna kapitalet realt
oförändrat, enligt den så kallade genera-
tionsprincipen, där nuvarande generations
förbrukning inte tär på resurser som tidi-
gare generationer avsatt eller lämnar skuld
till kommande generation.
Målsättning: För att uppnå kommunallagens
bestämmelser om god ekonomisk hushållning
ska resultatet uppgå till cirka en procent av
skatteintäkter och statsbidrag före intäkter
från markexploatering.

Bokslutsprognosen ger en indikation på
att det ekonomiska resultatet för 2008 inte
är tillräckligt för att god ekonomisk hushåll-
ning kommer att uppnås. Kommunallagens
krav på att kommunens intäkter ska över-
stiga kostnaderna, balanskravet, bedöms
däremot  att uppnås.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Kommunen tillämpar i allt väsentligt
samma redovisningsprinciper för delårsrap-
porter som i årsredovisningen.

RESULTATANALYS
Periodens resultat
Periodens resultat uppgår för kommunen
till 16,7 mkr vilket är en försämring med
cirka 4,9 mkr jämfört med samma period
2007. Koncernens resultat uppgår till 20,8
mkr. I resultatet ingår 3,0 mkr avseende
intäkter från tomtförsäljning.

Resultat exklusive tomtförsäljning upp-
går till 13,7 mkr.

Intäkter
Kommunens verksamhetsanknutna intäk-
ter uppgår till 98,4 mkr vilket är en ökning
med 2,7 mkr jämfört med samma period
förra året. De verksamhetsanknutna intäk-
terna täcker 24,4 procent av kommunens

verksamhetskostnader exklusive avskriv-
ningar, vilket är 0,7 procentenheter mindre
än samma period förra året. Koncernens
verksamhetsanknutna intäkter uppgår till
125,6 mkr. 

Kostnader
Målsättning: Kommunens kostnader ska inte
öka procentuellt mer än skatteintäkter och
statsbidrag.
Bruttokostnaderna för kommunens verk-
samhet uppgår till 402,6 mkr och för kon-
cernen till 417,2 mkr. Kommunens kost-
nader ökar med 21,3 mkr jämfört med
samma period 2007. 

Kostnadsökningen förklaras främst av
högre löneavtal 2008 jämfört med de
senaste åren.

Kommunens kostnader ökar med 5,6
procent medan skatteintäkter och stats-
bidrag ökar med 3,7 procent, vilket innebär
att kommunen inte lever upp till antagen
målsättning.

Verksamhetsresultat
Kommunens verksamhetsresultat uppgår
till -323,8 mkr och koncernens till -315,5
mkr. Kommunens verksamhetsresultat
försämras således med 18,6 mkr (6,1 pro-
cent). Som andel av skatteintäkter och stats-
bidrag uppgår verksamhetsresultatet till
94,0 procent, detta skall jämföras med 91,9
procent samma period förra året.

Skatteintäkter
Målsättning: Utdebitering ska hållas oförän-
drad.
Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökade
med 12,4 mkr jämfört med samma period
2007 och uppgår till 344,5 mkr. Ökningen
beror framförallt på höjt skatteunderlag.
Kommunen har 2008 oförändrad utdebi-
tering på 21,99 kronor.

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgår till -4,0
mkr jämfört med -5,2 samma period 2007.
Som andel av skatteintäkter och generella
statsbidrag uppgår finansnettot till 1,2 pro-
cent vilket är den lägsta nivån på tio år.
Detta förklaras främst av en minskad
låneskuld.

Genomsnittsräntan på kommunens
låneskuld är 4,87 procent och räntebind-
ningen är 4,1 år.

Koncernens finansnetto uppgår till -8,2
mkr. Genomsnittsräntan på koncernens
låneskuld är 4,90 procent och räntebind-
ningen är 3,5 år.

FINANSIELL STÄLLNING
Anläggningstillgångar
Målsättning: Investeringarna, exklusive
investeringar avseende markexploatering, ska
över en treårsperiod inte överstiga 105 mkr
och finansieras med egna medel.
Kommunens bruttoinvesteringar i fastig-
heter, anläggningar och inventarier uppgår
till 32,3 mkr. Investeringsbidrag har erhål-
lits med 0,3 mkr. Nettoinvesteringarna
uppgår därmed till 32,0 mkr jämfört med
14,5 mkr samma period 2007. 

Koncernens nettoinvesteringar uppgår
till 40,1 mkr. 

Större investeringsprojekt är nybyggna-
tion av lägenheter, förskola i Grebbestad
och Lurs vattenverk.

Med kraftigt ökade investeringsutgifter
och samtidigt väsentligt försämrade resultat
blir det svårt att leva upp till kommunens
målsättning.

Likvida medel
Målsättning: Likvida medel och tillgängliga
garanterade kreditutrymmen skall uppgå till
minst 20 mkr.
Kommunens likviditet har minskat med
8,4 mkr sedan årsskiftet och uppgår till
18,1 mkr. Därutöver har kommunen en
checkkredit på 20 mkr.

Koncernens likviditet uppgår till 22,2
mkr. 

Låneskuld
Målsättning: Låneskulden ska nettoamorteras
med minst tio mkr per år.
Kommunens låneskuld uppgår till 175,2
mkr medan koncernens låneskuld uppgår
till 334,9 mkr. Både kommunens och kon-
cernens låneskuld har minskat med drygt
10 mkr Kommunens minskade låneskuld
förklaras av starka resultat och senarelagda
investeringar.

Soliditet
Periodens resultat för kommunen har ökat
det egna kapitalet med 16,7 mkr. Till-
gångarna är under samma period ökar med
14,1 mkr. Detta innebär att det egna kapi-
talets andel av totalt kapital ökar från 45,0
procent till 46,7 procent. Soliditet inklusive
ansvarsförbindelsen för pensioner uppgår
till 7,2 procent.

För koncernen ökar soliditeten från
36,0 procent till 37,9 procent.

Framåtblick
Den svenska konjunkturen har försvagats
under 2008. Detta kommer att ha en nega-
tiv effekt på kommunens skatteintäkter.
Den senaste skatteprognosen för 2009 var
sex mkr sämre jämfört med prognosen i
våras. Ytterliggare en oroande tendens för



Tanums kommun är att arbetslösheten i
kommunen ökar från 116 till 195 personer.

Prognos 2008-12-31
Kommunens resultat är budgeterat till 11,8
mkr. Nämnderna prognos beräknas sam-
mantaget uppgå till ett underskott på -7,9
mkr.

Omsorgsnämnden beräknas göra ett
nollresultat medan övriga nämnder beräk-
nas göra underskott. 

Skatteintäkterna beräknas ge ett bud-
getöverskott på 0,8 mkr enligt kommunför-
bundets prognos i september. Finansnetto
beräknas ge ett överskott på 3,5 mkr vilket
förklaras av fortsatt låga räntor och lägre
låneskuld än budgeterat. Övriga poster
under finans beräknas ge ett underskott på
-2,3 mkr.

Sammantaget ligger det prognostiserade
resultatet på 5,8 mkr.

NÄMNDER Prognos   mkr
Kommunstyrelsen -1,2
Tekniska nämnden -0,2
-Varav taxefinansierat 0,5
-Varav skattefinansierat -0,7
Miljö och byggnadsnämnden -0,6
Barn och utbildningsnämnden -1,4
Prestationsanslag Bun -4,5
Omsorgsnämnden 0,0
Kommunrevision 0,0
NÄMNDER -7,9
FINANS
Skatteintäkter 0,8
Pensionskostnader 0,7
Personalomkostnader 1,0
Reavinst 1,0
Finansnetto 3,5
Tomtförsäljning -3,9
Övrigt -1,1
TOTALT -5,9
BUDGET 11,8
PROGNOS 5,8

PERSONAL
God kommunal service kräver kompetenta
och motiverade medarbetare. 

Personalstrategi
Vision/Strategi: För att trygga personalförsörj-
ningen i framtiden skall kommunen skapa
goda förutsättningar för att kunna rekrytera,
behålla, utveckla och belöna kompetent per-
sonal.
I arbetet att nå målsättningen har åtgärder
för förbättrat ledarskap, kompetensutveck-
ling samt ökad hälsa prioriteras. 

Åtgärder mot ohälsa
Kommunen har antagit en målsättning att
sjukfrånvaron i Tanums kommun ska
halveras. Detta innebär att sjukfrånvaron ska

uppgå till maximalt 4,8 procent av arbetad
tid.
Sjukfrånvaron har minskat med 0,9 pro-
centenheter (14 procent) under perioden
januari-augusti 2008 jämfört med samma
period förra året. Under perioden januari-
augusti 2008 uppgick sjukfrånvaron till 5,3
procent vilket är den lägsta nivån som upp-
mätts den senaste tioårsperioden. Sjuk-
frånvaron fortsätter att minska inom samtli-
ga verksamheter. Långtidsfrånvaron svarar
för cirka 65 procent av den totala frånvaron.
Antalet långtidssjukskrivna personer har
minskat något sedan årsskiftet och uppgår
nu till 50 personer. Vid halvårsskiftet
ändrades reglerna i sjukförsäkringen. Det är
stora förändringar som kommer att påverka
vårt rehabiliteringsarbete högst påtagligt
och som kommer att ställa ökade krav på
uppgiftslämnande och snabba beslut.

UTVECKLINGSOMRÅDEN
I budgeten finns en utvecklingsstrategi for-
mulerad som är en plattform för de åtgärder
som görs för att utveckla Tanum till en
attraktiv kommun att bo och verka i. I
strategin anges de fyra huvudområden som
ska vara prioriterade i utvecklingsarbetet.

Boende
Mål/Vision: I Tanum ska det finnas attrakti-
va boendemiljöer.
Den fördjupade översiktsplanen för Ham-
burgsund har fastställts. Arbete pågår med
ett flertal detaljplaner som när de är fast-
ställda kommer att ge förutsättningar för
nya bostäder i främst kommunens kust-
samhällen.

Infrastruktur
Mål/Vision: Tanum ska ha en infrastruktur
som tillgodoser högt ställda krav på tillgäng-
lighet.
Kommunen arbetar aktivt tillsammans med
grannkommunerna för att påskynda utbyg-
gnad av E6 samt fortsatt trafikering av
Bohusbanan. 

Landets bästa skola
Mål/Vision: Tanum ska ha landets bästa
grundskola.
Tanums kommun tar barnens och elevernas
lärande, trygghet och trivsel som ut-
gångspunkt för att avgöra vad som är en bra
skola. Hur bra en skola är kan med en sådan
utgångspunkt avgöras utifrån hur bra barn
och elever trivs, hur väl eleverna lyckas i sina
studier, i vilken omfattning de går vidare till
studier och arbete efter skolan samt hur
föräldrar bedömer verksamheten. Kom-
munfullmäktige har under 2008 antagit en
ny skolplan där mål för skola och förskola
anges.

Näringslivsutveckling
Mål/Vision: Kommunens näringslivssats-
ningar skall stödja utvecklingen av befintliga
företag samt etablering och start av nya före-
tag.
I svenskt näringslivs företagsbarometer får
Tanum en placering kring 200 av Sveriges
290 kommuner. Kommunen arbetar till-
sammans med näringslivsföreträdare att ta
fram ett handlingsprogram för att utveckla
näringsklimatet i Tanum. I detta arbete har
frågor om tillgänglighet och service hos
samhällsbyggnadsförvaltningen samt kon-
takten mellan skola och näringsliv prioriter-
ats.

Under året har antalet företagsträffar
och företagsbesök ökat kraftigt.

KVALITETSGARANTIER
I arbetet med att ta fram tydliga mål för
verksamheten och att tydliggöra de kom-
munala tjänsternas innehåll för kommunin-
vånarna arbetar Tanums kommun med att
ta fram kvalitetsgarantier för den kommu-
nala verksamheten. Utgångspunkten för
kvalitetsgarantierna är att göra tydligt vad
medborgarna har rätt att vänta sig av kom-
munala tjänster. Respektive nämnd följer
upp huruvida man uppfyller kvalitets-
garantierna.

MILJÖPOLICY
Kommunen ska i all verksamhet och i alla
beslut bidra till att miljösituationen förbättras
genom att främja biologisk mångfald,
hushållning av naturresurser och ett förstärkt
kretslopp.
I miljöarbetet prioriteras följande områden:
energi, livsmedel och transporter.
De senaste årens arbete att effektivisera
energianvändningen och minska oljebe-
roendet har inneburit att oljeförbrukningen
minskat. Tanums kommun har samlat drift
och skötsel av fordon i en gemensam bilen-
het vilket ger förutsättning att utnyttja for-
donen på ett effektivt sätt och minska an-
talet körda mil. Andelen ekologiska livs-
medel i kommunens kök har ökat.

VERKSAMHET
Kommunen gör fortlöpande mätningar för
att fånga brukarnas och medborgarnas åsik-
ter om den kommunala verksamheten. I
den medborgarenkät som gjordes under
2007 gav Tanumsborna den kommunala
verksamheten betyget 5,0 (max 10) då man
betygsatte den kommunala verksamheten.
Bäst betyg fick barnomsorg, skola och
räddningstjänsten medan Tanumsborna var
mindre nöjda med äldreomsorg och teknisk
service.



FASTIGHETER OCH
ANLÄGGNINGAR
Kommunens fastigheter och anläggningar ska
skötas på ett sådant sätt att deras värde inte
minskar.
Underhållet av fastigheter och anläggningar
har varit tillräckligt för att värdet på anläg-
gningarna inte ska minska.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Kommunens verksamheter har arbetat på
ett sådant sätt att kommunfullmäktige
antagna mål, visioner och strategier i allt
väsentligt kunnat uppnås.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen

0808 0708
Intäkter 9 292 8 217
Kostnader -40 658 -36 397
Verksamhetsresultat -31 366 -28 180
Kommunbidrag 29 241 28 103
Resultat -2 125 -77
Balanserat resultat
07-12-31 2 682

Ekonomi
Kostnaderna för kommunstyrelsens verk-
samhet har ökat med 3 200 tkr jämfört med
2007. Ökningen beror på ökade kostnader
för kommunledning, kollektivtrafik och
kommungemensamverksamhet. Rädd-
ningstjänsten och kommunledningen be-
räknas göra ett resultat som är bättre än
budget medan kollektivtrafiken beräknas
göra ett underskott mot budget. 

För att bland annat slutfinansiera det
fortsatta arbetet med översiktsplaner har
kommunstyrelsen disponerat 900 tkr ur sitt
balanserade överskott vilket försämrar 2008
års resultat. 

Totalt beräknas kommunstyrelsen göra
ett resultat som är 1 200 tkr sämre än bud-
get.

Verksamhet
Kommunens ekonomiska planering och
uppföljning inriktas på att följa bestäm-
melserna i kommunallagen om god eko-
nomisk hushållning. Satsningarna på ökad
hälsa och ledarskap är prioriterat i det per-
sonalstrategiska arbetet. 

Kommunens telefonväxel har upp-
graderats. Den nya växeln innebär ökade
möjligheter till IP- telefoni, inläggandet av
mobiltelefoner under växeln m.m. I sam-
band med växeluppgraderingen har kom-
munen antagit en telefonpolicy.  

IAC stängde sin verksamhet för gott i
Tanumshede den sista juli. Kommunen
arbetar aktivt tillsammans med fastighets-

ägaren för att hitta nya företag som kan
använda lokalerna. Två särskilt projekt-
anställda arbetar med att motverka effekter-
na av nedläggningen. Kommunen har star-
tat ett arbete tillsammans med representan-
ter för företagarna att förbättra företagskli-
matet i kommunen. 

Räddningstjänsten har under de första
åtta månaderna 2008 genomfört 159 ut-
ryckningar vilket är oförändrat antal jäm-
fört med samma period förra året.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Kommunstyrelsen driver sin verksamhet
som i allt väsentligt överensstämmer med
verksamhetsinriktningarna för kommun-
styrelsens verksamhetsområden.
Kvalitetsgarantier
Kommunstyrelsen har kvalitetsgarantier
som anger mål för telefonväxel, kollektiv-
trafik, räddningstjänst samt allmänhetens
tillgänglighet till förvaltning, information
och handlingar. Kommunstyrelsen
bedömer att man i allt väsentligt kommer
att leva upp till målen i kvalitetsgarantierna.

Tekniska nämnden
0808 0708

Intäkter 82 575 78 594
Kostnader -90 549 -83 889
Verksamhetsresultat -7 974 -5 295
Kommunbidrag 10 097 9 409
Resultat 2 123 4 114
Balanserat resultat
07-12-31 12 130

Ekonomi
Nämnden redovisar ett positivt resultat
med 2 123 tkr i andra delårsbokslutet. Den
skattefinansierade delen har ett överskott
med 1 735 tkr, medan de taxefinansierade
verksamheterna redovisar överskott med
388 tkr. 

De skattefinansierade delens överskott
beror främst på fastighetsförvaltningen som
bör, i denna period på året, ha överskott för
att finansiera uppvärmning av lokalerna
under höst och vinter. Kostnadsökningen är
också störst inom denna verksamhet be-
roende på ökade kapitalkostnader för gjor-
da investeringar samt ökade kostnader gäl-
lande förvaltningsavtalet med Tanums
Bostäder.

Inom de taxefinansierade delarna beror
överskottet på renhållningen som har ett
resultat med 711 tkr. VA-verksamheten har
ett underskott med 323 tkr beroende ökade
kostnader för inköp av driftmaterial och
stödverksamhet. Inom renhållningen har
främst entreprenadkostnaderna ökar be-
roende på höjda indextal.

Prognosen för tekniska nämnden är ett

underskott med 230 tkr som beror på
beslutat beläggningsunderhåll.

Verksamhet
Försäljningen av tomterna på Skogsvägen i
Havstenssund har påbörjats och hittills har
fyra köpare skrivit köpekontrakt. Akuta
lagningar av strandpromenaden i Grebbe-
stad har gjorts vid flera tillfällen. Upp-
handling av cirka 300 nya gatubelys-
ningsarmaturer i Hamburgsund har ge-
nomförts och arbetet kommer att genom-
föras under hösten. Projektet ”Infra-
strukturella åtgärder i Fjällbacka” har startat
och beräknas vara klart till årsskiftet, med
återställande arbeten till våren. Gång- och
cykelbanan stall Heane–Tanums fönstret
samt resterade del ner till Siljevi i Greb-
bestad är klar. Gatubelysning gällande
sträckan Tanumshede-stall Heane kommer
att färdigställas innan årsskiftet. Projek-
tering pågår av gång- och cykelväg längs väg
163 vid kyrkan i Fjällbacka. En eventuell
byggstart kan ske under vintern.

Värmepumpar har installerats i Lurs
skola och Lisabacken-Udden i Hamburg-
sund. Den nya förskolan Ängen i Greb-
bestad har färdigställts. Kulturbyggnaden
Kaptensgården i Grebbestad har genomgått
en utvändig upprustning och målats. 

I och med beslutet om att bygga ett nytt
reningsverk har en projektorganisation ska-
pats och när det gäller arbetet mot
länsstyrelsen så kommer de sista komplet-
teringarna, som begärts, att skickas under
september. Heestrandsprojektet pågår med
utbyggnad av spill- och dagvattenledningar
samt byggnation av fyra pumpstationer.
Inkoppling av nya fastigheter sker allt efter
byggnationen framskrider. Inom projektet
Hökebacken har en utbyggnad av huvud-
vattenledningen till Hamburgsund skett.
Nybyggnationen av Lurs vattenverk är klar
och kvalitén på dricksvattnet är god och
analyserna är godkända utan anmärkning. 

Årets strandstädning finansieras helt
med kommunala medel. Resurserna beräk-
nas ha räckt till cirka 200 dagsverken totalt.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Nämnden räknar med att uppfylla sina mål
förutom i nedanstående fall. När det gäller
energiplanen, som ska revideras vart 10 år,
så kommer det inte att uppfyllas. Arbetet
med ny energiplan pågår och beräknas vara
klart 2009. Inom va-verksamheten kommer
inte målet med att kommunens va-taxa ska
närma sig närliggande kommuners va-taxa
att uppfyllas. Taxan för va-anslutning har
höjts under året. Renhållningens kompos-
terings mål med 72 procent kommer troli-
gen inte att uppfyllas. Andelen som kom-



posterar är nu 70 procent. Förklaringen är
att verksamheten efter stor efterfrågan från
delårsboende införde glesare hämtningsin-
tervall under vinterhalvåret och det gör att
fler, trots relativt stor skillnad i avgift, väljer
tät hämtningsintervall utan kompostering
sommartid.

Kvalitetsgarantier
De antagna kvalitetsgarantierna beräknas
uppfyllas under året förutom nedanstående
undantag. Det finns brister i inställelsetiden
för hantverkare inom fastighetsverksam-
heten. Förklaringen är att det finns ett före-
tag per fack upphandlat och den överhet-
tade lokala marknaden gör att inställelseti-
den ibland blir längre än utlovat.

Miljö- och byggnadsnämnden
0808 0708

Intäkter 6 495 6 018
Kostnader -8 595 -8 607
Verksamhetsresultat -2 100 -2 589
Kommunbidrag 2 371 2 222
Resultat 271 -367
Balanserat resultat
07-12-31 1 933

Ekonomi
Nämnden redovisar ett positivt resultat
med 271 tkr, vilket är drygt 600 tkr bättre
än föregående år. Resultatförbättringen
består främst av ökade intäkter.

Det är främst inom bygglov och fysisk
planering som intäkterna ökat. Inom bygg-
lov har handläggning prioriterats på grund
av stor ärendetillströmning och inom fysisk
planering beror det på intensivt planer-
ingsarbete och hög debiteringsnivå av
antalet arbetade timmar. 

Prognosen har reviderats ner till ett un-
derskott med 575 tkr jämfört med juni, 
-740 tkr. Den främsta orsaken är hög
planeringsaktivitet och full bemanning av
planerare inom fysisk planering. Nämnden
har budgeterat ett underskott på 1 350 tkr
för 2008.

Verksamhet
Fem detaljplaner har hittills antagits under
året:
• Kärraby 5:80 – 18 nya enbostadshus och

ett flerfamiljshus
• Lilla Anrås 3:22 m fl östra området – tolv

nya enbostadshus
• fd Olofssons järnaffär, Fjällbacka 171:2,

187:17 m fl – 900 kvm lokalyta och 13
nya lägenheter

• Härlidsberget, Grebbestad 2:1, 2:197
m fl – 20 nya lägenheter och tre
bostadstomter

• Kville-Berga 2:64 – ändring av befintlig
byggrätt

Projektet med kulturhistorisk bebyggelsein-
ventering i Grebbestad har beställts och
beräknas kosta 100 tkr, allt enligt budget.
Projektarbetet med informationsbroschyren
inom bygglov har skjutits upp till nästa år
med hänsyn de tillfälligt begränsade hand-
läggningsresurserna. Troligen kommer
handläggningsresurserna att vara begrän-
sade under resten av året, men rekrytering
pågår.

Miljöverksamhetens tillsynsplaner följs
och de projekt som finansieras av balanser-
at överskott genomförs som planerat.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Inom fysisk planering fortsätter arbetet med
att utveckla en god planberedskap och sam-
manlagt är nu tre fysiska planerare anställda
vid plan- och byggavdelningen. Hittills i år
har fem planer antagits och några till kom-
mer troligen att antas innan årets slut. Detta
gör att målet att anta 10-12 planer per år
troligen inte kommer att nås. I övrigt
bedöms verksamheten bidra till uppfyl-
lelsen av målet om kvaliteter i den bebygg-
da miljön.

Bygglovsverksamheten håller fortlö-
pande på att ses över hemsidan för att för-
bättra målsättningar om en hög servicegrad
och en förenklad bygglovsprocess. Ett
arbete med att digitalisera kommunens byg-
glovsarkiv har påbörjats och bedöms pågå
under de kommande åren. Verksamheten
effektiviseras fortlöpande. Det stora antalet
inkommande ärenden gör att det för när-
varande är svårt att få ner ärendebalansen. 

Fokuseringen på handläggning av
lovärenden har lett till att tillsyn inte kun-
nat prioriteras i en omfattning som gör att
verksamhetens långsiktiga mål säkerställs.

Kvalitetsgarantier
De ställda kvalitetsgarantierna, inom näm-
ndens verksamhetsområde, kommer att
uppfyllas under året. Då det gäller rådgiv-
ning i samband med otjänligt prov, så har
miljöverksamheten provsvaren via webben
2-3 dagar efter inlämnande och kontaktar
då den som lämnat in provet via telefon.

Barn- och utbildningsnämnden

0808 0708
Intäkter 21 779 19 480
Kostnader -189 802 -182 269
Verksamhetsresultat -168 023 -162 789
Kommunbidrag 169 688 165 304
Resultat 1 665 2 515
Balanserat resultat
07-12-31 4 155

Ekonomi
Kommunbidraget ökar med 4 384 tkr, net-
tokostnaderna ökar med 5 234 tkr mellan
åren. Ökningen mellan 2007 och 2008
motsvarar totalt 3,2 procent.

Vid avräkning per september har barn-
antalet ökat mot budget och barn- och ut-
bildningsnämnden får ett ökat budget-
anslag med 4 539 tkr genom prestationsan-
slaget där barnomsorgsverksamheten ökar
med 3 058 tkr och gymnasieverksamhet
med 1 301 tkr. Ökningen noterades bland
annat i samband med framtagande av
nämndens internbudget där man valde att
inteckna 1 935 tkr genom förstärkning av
prestationerna inom barnomsorgen. Elev-
antalsökningen inom gymnasieskolan or-
sakas av att ca 30 elever väljer att gå om eller
återgår till årskurs 1 nu under hösten. Mät-
ningen inom gymnasieskolan är för när-
varande inte klar utan kommer att justeras
allt efter som fakturor skickas från respek-
tive utbildningsanordnare. Nästa mätning
kommer att ske den 1 december 2008.

Barn- och utbildningsnämnden beräk-
nar ett underskott per den 31 december på
1400 tkr.

De verksamheter som redovisar den
största budgetavvikelsen är grundskolan
med -1550 tkr, särskolan med -230 tkr och
musikskolan med -180 tkr i underskott.
Gymnasieskolan redovisar ett överskott på
320 tkr. Vuxenutbildningen och barnom-
sorgen redovisar ett överskott på 180 res-
pektive 440 tkr.

Grundskolans underskott härleds till
läromedel och inköp av inventarier. Verk-
samheterna delfinansierar detta underskott
genom förra årets överförda överskott.

Barnomsorgens överskott orsakas till
största delen av ökade inkomster för nämn-
den genom den jämförelse som gjorts mel-
lan de inkomstuppgifter som lämnats till
förvaltningen och de som lämnats till skat-
temyndigheten för verksamhetsåret 2006.
Skolbarnsomsorgen redovisar ett överskott
på 210 tkr 

Antalet elever inom gymnasieskolan
beräknas att vara 586 under hösten (viss
osäkerhet finns i mätningen, se ovan).
Detta är 30 elever mer än budgeterat. 15
elever är elever från Iv-programmet och sju
elever har gjort omval efter ett år. Fem
elever kommer från ett studieuppehåll och
två elever är nyinflyttade till kommunen.
Antalet elever som gör omval är stort för i år
och en av orsakerna till detta är etablerande
av friskolor inom Uddevallaregionen. 26
elever har valt år 1 att gå på friskolorna.
Gymnasieverksamheten prognostiserar
totalt ett överskott.



Verksamheten
Inom förskolan och fritidshemmen kan en
fortsatt kraftig ökning av efterfrågan på
platser konstateras. Både andelen barn som
har barnomsorg och den genomsnittliga
placeringstiden fortsätter att öka, sannolikt
som en konsekvens av den goda arbets-
marknaden. Utbyggnaden av förskole-
platser fortsätter därför och under 2008 har
en utomhusavdelning öppnats i samarbete
med Hornbore by och en ny förskola i
Grebbestad har öppnats under hösten.
Antalet barn inom familjedaghemmen fort-
sätter att minska.

En ny skol- och verksamhetsplan har
beslutats av Kommunfullmäktige. Denna
plan anger tydliga mätbara mål för skola
och förskola. Den visar också på de viktiga
framgångsfaktorer som leder till att verk-
samheten når målen. En studiedag anord-
nas under september för att ge all personal
en gemensam bild av vad planen innebär. 

En relativt omfattande omorganisation
av verksamheterna i Tanumshede har
genomförts. Musikskolan har beretts nya
lokaler i Tanumskolan. Samtliga elever från
förskoleklass till och med årskurs 2 skall
fortsättningsvis gå i Hedeskolan medan de
äldre eleverna går i Tanumskolan. I
Hedeskolans bottenplan skapas lokaler för
en familjecentral.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Barn- och utbildningsnämnden driver verk-
samheter i enlighet med de verksamhets-
beskrivningar som gäller för dess verk-
samhetsområden.
Kvalitetsgarantier
Inom Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde finns kvalitetsgarantier
för barnomsorg, grundskola, särskola, barn-
och ungdomskultur samt fritidsgårdar.

Barn- och utbildningsnämnden be-
dömer att måluppfyllelsen är god avseende
kvalitetsgarantierna. Verksamheten bedöm-
er att avseende läsinlärningen så ges det stöd
som kvalitetsgarantin föreskriver men det
finns fortsatt elever som trots detta inte är
fullgoda läsare.

Vid elevs frånvaro skall skolan kontakta
hemmet samma dag. Inom vissa delar av
verksamheten fungerar detta inte fullt ut.
Brister har påtalats och nämnden gör
bedömningen att verksamheten skall nå
målet inom verksamhetsåret.

Överlämnanderutiner mellan förskola
och skola behöver fortsatt utvecklas.

Omsorgsnämnden
0808 0708

Intäkter 35 003 33 371
Kostnader -168 933 -158 649
Verksamhetsresultat -133 930 -125 278
Kommunbidrag 135 155 126 621
Resultat 1 225 1 343
Balanserat resultat
07-12-31 -1 789

Ekonomi
Omsorgsnämndens kostnader har ökat med
6,5 procent, cirka 10 300 tkr, jämfört med
samma period förra året. Den kraftiga kost-
nadsökningen beror främst på högre lö-
nekostnader till följd av Kommunals nya
löneavtal samt volymökningar inom äldre-
omsorgen. Intäkterna har ökat med 4,9
procent, cirka 1 600 tkr, jämfört med sam-
ma period förra året främst beroende på den
höga beläggningen på äldreomsorgens
platser för särskilt boende och korttidsvård
samt en ökning av hemtjänstinsatser.

Äldreomsorgens kostnader har ökat
med cirka 7,1 procent främst till följd av
högre lönekostnader till följd av
Kommunals avtal samt volymökningar
inom äldreomsorgen. 

Handikappomsorgens kostnader är
oförändrade jämfört med samma period
förra året. Att de totala kostnaderna inte har
ökat trots löneökningar beror på kost-
nadssänkande åtgärder som till exempel
sänkning av personaltätheten på grupp-
boenden.

Individ- och familjeomsorgens kostnad-
er för försörjningsstöd liksom antalet ären-
den med försörjningsstöd ligger fortfarande
på en nivå som är bland de lägsta på flera år.
Kostnaderna för institutionsplaceringar för
barn och ungdomar har minskat med cirka
500 tkr jämfört med förra året. Istället har
antalet barn och ungdomar i familjehem
fortsatt att öka  under året; kostnaderna för
familjehemsvård av barn och ungdomar har
ökat med cirka 1 900 tkr. 

Kostenhetens verksamhetsresultat har
försämrats med drygt 500 tkr, vilket förk-
laras av Kommunals avtal och en kraftig
höjning av livsmedelspriserna. 

Omsorgsnämnden beräknas 2008 re-
dovisa ett nollresultat. Äldreomsorgen och
individ- och familjeomsorgen beräknas
redovisa underskott, medan övriga verk-
samheter håller budget eller redovisar över-
skott.

Verksamhet
Det övervägande problemet inom äldreom-
sorgen är bristen på platser. Effekten blir att
kommunen riskerar skadestånd, betal-
ningsansvaret till landstinget faller ut och
den egna korttidsenheten kan inte arbeta

som planerat utan får bli ett ”väntrum” för
permanent plats i särskilt boende. Reha-
biliteringsinsatserna minimeras och så även
avlastning och växelvård. I budget 2009
äskar nämnden medel för sju platser.

Handikappomsorgen har planerat inför
utbyggnaden 2009. Mindre ständiga för-
bättringar har genomförts.

Så kallade strukturutredningar inom
äldre- och handikappomsorgen har på
kommunstyrelsens initiativ genomförts av
utomstående konsult. Konsultens resultat
ligger helt i linje med kommunens egna
planer. 

De planer på IT-stöd i verksamheten
som initierats redan 2007 fortsätter och
kommer i stora delar kunna sjösättas under
2009.

Individ- och familjeomsorgen har käm-
pat med ambivalensen mellan placering på
annat håll och de obefintliga utbyggda
hemmaplanslösningarna. Försörjningsstö-
det har kunnat klaras på den tidigare låga
nivån. Enheten har fortsatt bygga ut den
nationella utredningsmodellen, som tar
sikte på barn-perspektivet. 

Om man bortser från äldreomsorgen
har kommunen kunnat fortsätta sitt utveck-
lingsarbete. En mer strukturerad modell för
målsättningsarbetet har initierats och
tillämpats i 2009 års budget.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Den övergripande målsättningen att invå-
narna generellt ska kunna känna trygghet
har i stora delar uppfyllts, men naggats
något i kanten av den akuta platsbristen
inom äldreomsorgen. Inom handikappom-
sorgen är målet till fullo uppfyllt och
planering av ytterligare platser såväl inom
boendet som den dagliga verksamheten
pågår. Även rätten till personlig assistent har
kunnat infrias. 

Individ- och familjeomsorgen har under
året levt upp till sina målsättningar. I slutet
av detta år planeras en familjecentral starta i
samverkan med skola och primärvård.
Dessutom planeras hemmaplanslösningar
för personer med missbruksproblem.
Kvalitetsgarantier
Kommunen har en kvalitetsgaranti för
särskilt boende som bland annat lovar
välkomstsamtal, kontaktperson och att man
ska komma ut i friska luften. Hemtjänsten
har garantier som bland annat innebär att
man ska få en kontaktperson samt att
hemtjänstgruppen ska utarbeta en bemö-
tandepolicy. Korttidsverksamheten har ut-
arbetat kvalitetsgarantier som handlar om
ankomstsamtal samt bemötande. Bistånds-
enheten har garantier för hur information
och beslut ska delges. Administrationen



garanterar god kommunikation och service. 
Handikappomsorgen har arbetat fram
kvalitetsgarantier för korttidsvistelse, daglig
verksamhet, bostad med särskild service och
personlig assistans. Garantierna berör bland
annat information, avvikelser, inflytande
samt individuellt utformade planer vid
inflyttning.

Individ- och familjeomsorgen har utar-
betat kvalitetsgarantier gällande väntetider,
handläggning och tillgänglighet.

De kvalitetsgarantier som utfästs har till
stora delar infriats. Inför 2009 har målsät-
tningarna arbetats om och därmed kommer
även kvalitetsgarantierna att anpassas och
behandlas av nämnden under hösten.

Tanums Bostäder AB
0808 0708

Intäkter 24 257 23 708
Kostnader -14 852 -13 730
Verksamhetsresultat 9 405 9 977
Avskrivningar -3 542 -3 485
Finansnetto -4 437 -4 357
Resultat 1 426 2 136

Tanums Bostäder redovisar ett resultat på
1400 tkr för årets första åtta månader vilket
är 700 tkr sämre än föregående år. Resul-
tatförsämringen beror på ett ökat fastighet-
sunderhåll, däremot är driftkostnaderna
lägre än förra året. Intäkterna har ökat
beroende på en förbättrad uthyrning och
den hyreshöjning som genomfördes den
1 april.

Under perioden har investeringarna
uppgått till 7 200 tkr.

Efterfrågan på lägenheter är fortsatt
god, under årets åtta första månader har i
princip samtliga lägenheter varit uthyrda. 

Nybyggnation av åtta lägenheter i Greb-
bestad pågår, lägenheterna kommer att vara
färdigställda i november.

Per den 31 december beräknas Tanums
Bostäders resultat uppgå till 1 500 tkr.

Tanums Hamn & Turism AB 
0808 0708

Intäkter 8 302 7 486
Kostnader -7 370 -6 675
Verksamhetsresultat 931 811
Avskrivningar -45 -5
Finansnetto 208 152
Resultat 1 094 958

Tanums Hamn & Turism AB redovisar ett
överskott per den 31 augusti på 1 094 tkr.
Resultatet förklaras främst av att den största
delen av årets intäkter är hänförliga till årets
första åtta månader.

Beläggningen i gästhamnarna beräknas
till drygt 19 000 gästnätter, cirka fem pro-
cent fler än 2007. 

Arbete och planering för utveckling av
hamnområden och för att skapa fler båt-
platser pågår oförtrutet på flera platser i
kustbandet. Målet är bland annat att möta
de behov av fler båtplatser och verksamhets-
lokaler för havsanknutna yrkesverksamheter
som ökat de senaste åren. 

Sjukfrånvaron under året har i princip
varit obefintlig.  

Per den 31 december beräknas Tanums
Hamn & Turism AB:s resultat uppgå till
budgeterade 346 tkr.

RAMBO AB
Tanums kommun är delägare i RAMBO
AB tillsammans med Lysekil, Munkedal
och Sotenäs kommun. Kommunens ägar-
andel är 20,6 procent. Resultat efter åtta
månader är 5 519 tkr. Per den 31 december
beräknas RAMBO AB:s resultat uppgå till 
5 500 tkr.

Särredovisning VA- verksamhet
Resultaträkning: 0808 0708
Intäkter 20 468 19 808
Kostnader -12 147 -11 358
Avskrivningar -5 133 -5 328
Verksamhetsresultat 3 188 3 122
Finansnetto -3 511 -3 142
Resultat -323 -20

Balansräkning: 0808 0712
Anläggningstillgångar 126 229 118 938
Omsättningstillgångar 19 523 23 581
Summa tillgångar 145 752 142 519
Avr. Taxekollektiv -323 -
Inv. fond 6 287 6 287
Eget kapital 6 287 6 287
Avsättningar 308 308
Långfristiga skulder 137 004 130 022
Kortfristiga skulder 2 477 5 902
Skulder eget kapital 146 075 142 519

Av verksamhetens kostnader januari-
augusti 2008 utgör 420 tkr fördelade kost-
nader från tekniska nämnden och samhälls-
byggnadsförvaltningen. Kostnader för
samhällsbyggnadsförvaltningens adminis-
tration fördelas utifrån uppskattad tid.
Nämndskostnader fördelas utifrån andelen
ärenden i nämnden.

Av kostnaderna utgör 254 tkr fördelade
kommuncentrala kostnader. Kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen samt kom-
munkansliet fördelas efter andelen ärenden.
IT-kostnader fördelas efter antalet PC.
Personalkontoret fördelas efter antalet
anställda. Ekonomikontoret, växel och
tryckeri fördelas efter andel av bruttokost-
nader.

Avsättning till investeringsfond avser
planerad investering i nytt reningsverk.
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