
DELÅRSBOKSLUT 2 2009

Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 0908 0808 0908 0808
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter 134,4 125,6 104,6 98,4
Verksamhetens kostnader -434,3 -417,2 -418,4 -402,6
Avskrivningar -25,2 -23,9 -20,6 -19,6
Verksamhetsresultat -325,1 -315,5 -334,4 -323,8

Skatteintäkter 278,1 274,4 278,1 274,4
Generella statsbidrag 69,4 70,1 69,4 70,1
Finansiella intäkter 0,4 1,7 0,5 1,6
Finansiella kostnader -6,2 -9,9 -3,6 -5,6
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 16,6 20,8 10,0 16,7

Skattekostnader -0,4 -0,4 - -
Periodens resultat 16,3 20,4 10,0 16,7

BALANSRÄKNING 0908 0812 0908 0812
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 742,1 741,7 553,8 538,1
Maskiner och inventarier 29,9 13,2 11,4 10,7
Finansiella anläggningstillgångar 3,2 3,0 26,0 26,0
Summa anläggningstillgångar 775,1 757,9 591,2 574,9

Omsättningstillgångar:
Fordringar 32,3 34,5 31,8 34,8
Förråd 0,8 1,1 0,7 0,6
Kassa och bank 50,4 38,3 45,9 35,2
Summa omsättningstillgångar 83,5 74,0 78,4 70,6

SUMMA TILLGÅNGAR 858,6 831,9 669,6 645,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 291,4 277,1 279,8 267,6
Justering, emission -0,7 0,2 - -
Årets resultat 16,3 14,0 10,0 12,1
Summa eget kapital 306,9 291,4 289,8 279,8

Avsättningar 38,8 37,8 37,8 37,4

Skulder
Långfristiga skulder 385,0 385,4 215,0 215,4
Kortfristiga skulder 127,9 117,3 127,0 112,9
Summa skulder 512,9 502,7 342,0 328,3

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 858,6 831,9 669,6 645,6

Koncernen Tanums kommun
NYCKELTAL 0908 0808 0908 0808
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 31,0% 30,1% 25,0% 24,4%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 93,6% 91,6% 96,2% 94,0%
Ökning verksamhetsresultat 3,0% 3,3% 3,3% 3,9%

0908 0812 0908 0812
Soliditet 35,7% 35,0% 43,3% 43,3%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 7,2% 6,4% 6,7% 6,5%
Pensionsförpliktelser före 1998 244,8 237,8 244,8 237,8
Borgensåtagande 1,2 1,2 171,2 171,5



KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har minskat med 26
personer och uppgick per 30 juni till
12 272 personer. Arbetslösheten har ökat
från 195 personer i augusti 2008 till 203
personer samma period 2009. 

KONCERNSTRUKTUR
Koncernen består av kommunen och två
helägda kommunala aktiebolag, Tanums
Bostäder AB, för ägande och förvaltning
av hyresbostäder samt Tanums Hamn &
Turism AB, för drivande av hamn- och
turismverksamhet. Därutöver ingår ren-
hållningsbolaget RAMBO AB i koncernen
med 20,6 procent.

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 kommunalla-
gens bestämmelser om god ekonomisk hus-
hållning 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 2009
är tillräckligt för att god ekonomisk
hushållning kommer att uppnås. Kom-
munallagens krav på att kommunens
intäkter ska överstiga kostnaderna, balans-
kravet, förväntas också uppnås.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Kommunen tillämpar i allt väsentligt
samma redovisningsprinciper för delårs-
rapporter som i årsredovisningen.

RESULTATANALYS
Periodens resultat
Periodens resultat uppgår för kommunen
till 10,0 mkr vilket är en försämring med
cirka 6,7 mkr jämfört med samma period
2008. Koncernens resultat uppgår till 16,3
mkr. I resultatet ingår 1,6 mkr avseende
intäkter från tomtförsäljning.

Resultat exklusive tomtförsäljning
uppgår till 8,4 mkr.

Intäkter
Kommunens verksamhetsanknutna intäk-
ter uppgår till 104,6 mkr vilket är en ök-
ning med 6,3 mkr jämfört med samma
period förra året. De verksamhetsanknut-
na intäkterna täcker 25 procent av kom-
munens verksamhetskostnader exklusive
avskrivningar, vilket är 0,6 procentenheter
mer än samma period förra året. Kon-
cernens verksamhetsanknutna intäkter
uppgår till 134,4 mkr. 

Kostnader
Bruttokostnaderna för kommunens verk-
samhet uppgår till 418,4 mkr och för kon-
cernen till 434,3 mkr. Kommunens kost-
nader ökar med 15,8 mkr jämfört med
samma period 2008. 

Kommunens kostnader ökar med 3,9
procent medan skatteintäkter och stats-
bidrag ökar med 0,9 procent, En högre
ökningstakt för kommunens kostnader än
för skatteintäkter och statsbidrag är inte
hållbart på lång sikt.

Verksamhetsresultat
Kommunens verksamhetsresultat uppgår
till -334,4 mkr och koncernens till -325,1
mkr. Kommunens verksamhetsresultat har
försämrats med 10,6 mkr (3,3 procent).
Som andel av skatteintäkter och stats-
bidrag uppgår verksamhetsresultatet till
96,2 procent, 2,2 procentenheter högre än
samma period förra året.

Skatteintäkter
Skatteintäkter och utjämningsbidrag öka-
de med 3,0 mkr jämfört med samma peri-
od 2008 och uppgår till 347,5 mkr.
Ökningen är den lägsta på hela 2000-talet
vilket förklaras av rådande finanskris.
Kommunen har 2009 oförändrad utdebi-
tering på 21,99 kronor.

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgår till -3,1
mkr jämfört med -4,0 samma period
2008. Som andel av skatteintäkter och
generella statsbidrag uppgår finansnettot
till 0,9 procent vilket är den lägsta nivån
på tio år. Detta förklaras främst av låga
räntenivåer på grund av finanskrisen.

Genomsnittsräntan på kommunens
låneskuld är 2,83 procent och räntebind-
ningen är 3,5 år.

Koncernens finansnetto uppgår till
-6,2 mkr. Genomsnittsräntan på koncer-
nens låneskuld är 2,67 procent och ränte-
bindningen är 3,4 år.

FINANSIELL STÄLLNING
Anläggningstillgångar
Kommunens bruttoinvesteringar i fastig-
heter, anläggningar och inventarier uppgår
till 42,9 mkr. Investeringsbidrag har erhål-
lits med 0,5 mkr. Nettoinvesteringarna
uppgår därmed till 42,4 mkr jämfört med
32,0 mkr samma period 2008. 

Koncernens nettoinvesteringar uppgår
till 43,5 mkr. 

Större investeringsprojekt avser främst
VA-verksamhet.

Likvida medel
Kommunens likviditet har ökat med 10,7
mkr sedan årsskiftet och uppgår till 45,9
mkr. Därutöver har kommunen en check-
kredit på 20 mkr.

Koncernens likviditet uppgår till 50,4
mkr. 

Låneskuld
Kommunens låneskuld uppgår till 215
mkr medan koncernens låneskuld uppgår
till 385 mkr. Både kommunens och kon-
cernens låneskuld är oförändrade sedan
årsskiftet vilket förklaras av starka resultat
och senarelagda investeringar.

Soliditet
Periodens resultat för kommunen har ökat
det egna kapitalet med 10 mkr. Till-
gångarna har under samma period ökat
med 24 mkr. Detta innebär att det egna
kapitalets andel av totalt kapital är oför-
ändrat 45,0 procent. Soliditet inklusive
ansvarsförbindelsen för pensioner uppgår
till 6,7 procent.

För koncernen ökar soliditeten från
35,0 procent till 35,8 procent.

Framåtblick
Den svenska konjunkturen försvagades
under 2008 och har varit fortsatt svag
under 2009 med ökad arbetslöshet. Detta
har inneburit en försämrad skatteintäkts-
utveckling för kommunen. Viss kompen-
sation för detta är utlovad av regeringen
för 2010. Det är dock oklart hur kom-
munens ekonomi ser ut 2011 om arbets-
marknaden inte hunnit återhämta sig.

Prognos 2009-12-31
Kommunens resultat är budgeterat till 6,5
mkr. Nämnderna prognos beräknas sam-
mantaget uppgå till ett underskott på -3,9
mkr. Kommunstyrelsen och tekniska
nämnden beräknas göra överskott medan
övriga nämnder beräknas göra underskott. 
Skatteintäkterna beräknas ge ett budget-
överskott på 3,3 mkr enligt kommunför-
bundets prognos i september. Pensions-
kostnaderna har ökat och beräknas ge ett



underskott på -3,2 mkr. Finansnetto
beräknas ge ett överskott på 1,0 mkr vilket
förklaras av fortsatt låga räntor och lägre
låneskuld än budgeterat. Övriga poster
under finans beräknas ge ett överskott på
3,6 mkr.

Sammantaget ligger det prognostiser-
ade resultatet på 7,3 mkr.

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

PERSONAL
God kommunal service kräver kompeten-
ta och motiverade medarbetare. 

Personalstrategi
Vision/Strategi: För att trygga personalför-
sörjningen i framtiden skall kommunen
skapa goda förutsättningar för att kunna
rekrytera, behålla, utveckla och belöna kom-
petent personal.

I arbetet att nå målsättningen har
åtgärder för förbättrat ledarskap, kompe-
tensutveckling samt ökad hälsa prioriteras.

Åtgärder mot ohälsa
Kommunen har antagit en målsättning att
sjukfrånvaron i Tanums kommun ska hal-
veras. Detta innebär att sjukfrånvaron ska
uppgå till maximalt 4,8 procent av arbetad
tid.

För att stärka insatserna för ökad hälsa
bedriver kommunen ett aktivt arbete.

Sjukfrånvaron har minskat med 1,5
procentenheter (38 procent) under perio-
den januari-augusti 2009 jämfört med
samma period förra året. Under perioden
januari-augusti 2009 uppgick sjukfrån-
varon till 4,0 procent vilket är den lägsta
nivå som uppmätts den senaste tioårsperi-
oden. Sjukfrånvaron fortsätter att minska
inom samtliga verksamheter.

Även antalet långtidssjukskrivna min-
skar. Den 31 augusti var 25 personer

långstidssjukskrivna att jämföra med 25
personer vid årets början. Den främsta
orsaken till minskningen är personer som
tidigare varit långtidssjukskrivna kunnat
återgå i arbete.

UTVECKLINGSOMRÅDEN
I budgeten finns en utvecklingsstrategi for-
mulerad som är en plattform för de åt-
gärder 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.

Det pågår med ett flertal detaljplaner
som när de är fastställda kommer att ge
förutsättningar för nya bostäder i främst
kommunens kustsamhällen. Kommunens
bostadsbolag Tanums Bostäder AB har
tagit beslut att bygga 28 nya lägenheter i
Grebbestad.

Infrastruktur
Mål/Vision: Tanum ska ha en infrastruktur
som tillgodoser högt ställda krav på tillgäng-
lighet.

Regeringen har tagit beslut om bygg-
nation av den sista etappen av E6:an vilket
innebär att 2013 kommer det att vara mo-
torväg på hela sträckan Köpenhamn till
Oslo. 

Landets bästa skola
Mål/Vision: Tanum ska ha landets bästa
skola.

Tanums kommun tar barnens och ele-
vernas lärande, trygghet och trivsel som
utgångspunkt för att avgöra vad som är en
bra skola. Kommunfullmäktige har under
2008 antagit en ny skolplan där mål för
skola och förskola anges.

Näringslivsutveckling
Mål/Vision: Kommunens näringslivssats-
ningar ska stödja utvecklingen av befintliga
företag samt etablering och start av nya före-
tag.

Tanum klättrade 34 placeringar i sven-
skt näringslivs företagsbarometer och lig-
ger nu på plats 195 av Sveriges 290 kom-
muner. Kommunen arbetar tillsammans
med näringslivsföreträdare med att utveck-
la näringsklimatet i Tanum. I detta arbete
har frågor om information och skyltning
prioriterats.

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 kom-
muninvånarna arbetar Tanums kommun
med att ta fram kvalitetsgarantier för den
kommunala verksamheten. Utgångs-
punkten för kvalitetsgarantierna är att göra
tydligt vad medborgarna har rätt att vänta
sig av kommunala tjänster. Den uppfölj-
ning som nämnderna gör visar att man i
allt väsentligt uppfyller målen i kvalitets-
garantierna.

MILJÖPOLICY
Kommunen ska i all verksamhet och i alla
beslut bidra till att miljösituationen för-
bättras genom att främja biologisk mångfald,
hushållning av naturresurser och ett förstärkt
kretslopp.

I miljöarbetet prioriteras följande områ-
den: energi, livsmedel och transporter.

En kartläggning har påbörjats för att ta
fram konkreta åtgärdsförslag för alla kom-
munala fastigheter som syftar till att mins-
ka energiförbrukningen. Tanums kommun
har samlat drift och skötsel av fordon i en
gemensam bilenhet vilket ger förutsätt-
ning att utnyttja fordonen på ett effektivt
sätt och minska antalet körda mil. Andelen
ekologiska livsmedel i kommunens kök
har ökat.

VERKSAMHET
Kommunen gör fortlöpande mätningar
för att fånga brukarnas och medborgarnas
åsikter om den kommunala verksamheten.
I den medborgarenkät som gjordes under
2009 gav Tanumsborna den kommunala
verksamheten betyget 5,3 (max 10) då
man betygsatte den kommunala verk-
samheten. Bäst betyg fick barnomsorg,
skola och räddningstjänst. Tanumsborna
har också blivit betydligt mer nöjda med
äldreomsorg och teknisk service sedan den
förra mätningen 2007.

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

Underhållet av fastigheter och anlägg-
ningar har varit tillräckligt för att värdet på
anläggningarna inte ska minska.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Kommunens verksamheter har arbetat på
ett sådant sätt att kommunfullmäktiges
antagna mål, visioner och strategier i allt
väsentligt kunnat uppnås och att en god
ekonomisk hushållning kunnat upprätt-
hållas.



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen

0908 0808
Intäkter 8 776 9 292
Kostnader -39 704 -40 658
Verksamhetsresultat -30 928 -31 366
Kommunbidrag 29 271 29 241
Resultat -1 657 -2 125
Balanserat resultat
08-12-31 1 714

Ekonomi
Kostnaderna för kommunstyrelsens verk-
samhet har minskat med 400 tkr jämfört
med 2008. Räddningstjänsten, kommun-
styrelsen och kommunledningen beräknas
göra ett resultat som är bättre än budget
medan kollektivtrafiken beräknas göra ett
underskott mot budget. 

För att bland annat finansiera det fort-
satta arbete med översiktsplaner har kom-
munstyrelsen disponerat 1 100 tkr ur sitt
balanserade överskott, vilket försämrar
2009 års resultat. 

Totalt beräknas kommunstyrelsen göra
ett resultat som är 700 tkr bättre än bud-
get.

Verksamhet
Den försämrade ekonomiska situationen
för kommunen har inneburit att frågor
kring ekonomisk styrning och uppföljning
har prioriterats. Satsningarna på ökad
hälsa och ledarskap är prioriterat i det per-
sonalstrategiska arbetet. Kommunen har
hittills klarat personalminskningarna ge-
nom den naturliga personalomsättningen.

Regeringen har fattat beslut om att
bygga den sista etappen av motorväg
genom Bohuslän. Denna etapp, som kom-
mer att stå klar 2013, berör Tanums
världsarv. Tanum firade tillsammans med
Capo di Ponte Vänortens Dag den 28
augusti.

I september invigdes Sveriges första
marina nationalpark. Kosterhavets nation-
alpark omfattar del av Tanums nordvästra
område. Kommunen har startat ett arbete
tillsammans med representanter för företa-
garna att förbättra företagsklimatet i kom-
munen. Under året har arbetet inriktats
mot information och skyltning. Arbete
pågår med en detaljplan som skapar förut-
sättning för ett större handelsområde söder
om Grebbestad.

Räddningstjänsten har under de första
åtta månaderna 2009 genomfört 224
utryckningar vilket är 65 fler utryckningar
än under 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 be-
dömer att man i allt väsentligt kommer att
leva upp till målen i kvalitetsgarantierna.

Tekniska nämnden
0908 0808

Intäkter 93 403 82 530
Kostnader -97 759 -90 507
Verksamhetsresultat -4 356 -7 977
Kommunbidrag 10 204 10 097
Resultat 5 848 2 120
Balanserat resultat
08-12-31 11 076

Ekonomi
Årets intäkter är cirka 11 000 tkr högre än
föregående år. Detta beror främst på den
nya städorganisationen, 5 600 tkr, som
samlats under nämnden, men också på
KPI-höjning av va- och renhållningstaxor-
na samt högre hyresintäkter främst
beroende på den nya förskolan i
Grebbestad. Kostnaderna har ökat med
cirka 6 900 tkr varav nära 5 600 tkr beror
på städorganisationen. Totalt ligger kost-
naderna lägre än budget främst beroende
på eftersläpning av fakturor gällande
fastighetsunderhåll, samhällsstädning,
allmän renhållning samt en avräkningsfak-
tura gällande elkostnader. I övrigt så har
årets vinterväghållning kostat cirka 500 tkr
mer än föregående år och det finns bara
cirka 150 tkr kvar till halkbekämpning
/snöröjning för resten av året.

Samtliga verksamheter behöver dra ner
på kostnadsnivån under innevarande år för
att kunna möta 2010 på en lägre kostnads-
nivå. Ramarna kommer att sjunka redan i
år och även nästa år. Verksamheterna har
varit återhållsamma med kostnaderna,
vilket har resulterat i det goda resultatet
inför bokslut 2009 men även för budgetar-
betet 2010.

Totalt beräknas tekniska nämnden
göra ett resultat som är 1 600 tkr bättre än
budget. Av dessa avser 300 tkr skattefinan-
sierad verksamhet och 1 300 tkr taxefinan-
sierad verksamhet.

Lokalvården kommer att få en regler-
ing vid 2009 års slut där resultatet kom-
mer att ge pengar tillbaka för verk-

samheterna inom BUN och ON.
Budgeten för lokalvården är baserad på
tidigare års kostnadsnivå. Effektiviseringen
kommer till viss del att användas för att
täcka det sänkta kommunbidraget.

Verksamhet
Effektiviseringar beräknas ske inom lo-
kalvård, grönyteskötsel, fritid och
fastighetsskötsel. VA och renhållning kom-
mer även de att effektiviseras även om de
inte har kommunbidrag för annat än
strandstädning med 375 tkr.

Bilarna kommer att bytas mot billigare
som drar mindre bränsle och är miljövän-
ligare. Arbetet med att öka energimed-
vetenheten kommer att ge lägre kostnader
och miljöförbättringar. Utbildning ska ske
för alla.

Inventering av ovidkommande vatten
kommer att starta inom kort. Effekterna
av detta väntas ge stora besparingar då det
pumpas bort energi idag. Det passerar
dessutom reningsverken och ger ojämn
belastning där. 

Slamavvattning från slutna tankar vid
reningsverket i Tanumshede har utökats
med en permanent uppsamlingsbassäng
för att få en jämnare tillförsel till ren-
ingsverket. 

Utökning av samhällsstäd, mobila
toaletter samt utökad städning av alla
offentliga toaletter under sommarmå-
naderna fortsätter som 2008.

Naturvårdsverket har i maj 2009, i
samarbete med Västra Götalandsregionen
samt Länsstyrelsen alternativt Fyrbodals
kommunalförbund, beslutat att i projekt-
form under en treårsperiod 2009-2011,
bevilja kommunerna Lysekil, Sotenäs,
Strömstad och Tanum samt delvis Munke-
dal medel med 4 000 tkr per år till strand-
städning.  Målet med de beviljade medlen
är att Bohuslän ska bli Europas attrakti-
vaste och renaste kust. Åtgärderna skall till
största delen vara naturvårdande där
strandstädning ingår som en bland flera
åtgärder. De beviljade medlen uppgår till
maximalt 750 tkr per kommun och år som
extra anslag och utbetalas under förutsätt-
ning att kommunernas insatser genomförs
så att projektets mål och syfte uppfylls
samt att kommunens egeninsats fortsatt
uppgår till minst 375 tkr.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Skattefinansierad verksamhets mål kom-
mer med följande undantag att uppfyllas.
Energiplanen ska revideras minst vart
tionde år. Den nya energiplanen beräknas
vara klar under 2009, och kommer då att
ersätta den gamla energiplanen som är näs-



tan 20 år. Målsättningen att energianvänd-
ningen i kommunens fastigheter totalt ska
minska uppnås ej, då det idag är en fyra
procentig ökning. Kontroll ska göras av
normalårskorrigeringen i det program som
följer upp energistatistik. Skyltning av om-
råden som är badplatser kommer att vara
klart först till nästa badsäsong.

Taxefinansierad verksamhets mål be-
döms uppfyllas under 2009.
Kvalitetsgarantier
De antagna kvalitetsgarantierna beräknas
uppfyllas under året. 

Miljö- och byggnadsnämnden
0908 0808

Intäkter 6 238 6 485
Kostnader -8 188 -8 605
Verksamhetsresultat -1 950 -2 120
Kommunbidrag 2 291
Resultat 341 -2 120
Balanserat resultat
08-12-31 2 629

Ekonomi
Årets överskott är jämförbart med före-
gående år. Överskottet finns inom plan-
och byggverksamheten och beror främst på
intensivt planarbete och ett fåtal stora läm-
nade bygglov. Överskottet kommer dock
att minska på grund av återbesatt bygg-
lovshandläggartjänst, genomförande av de
projekt som finansieras av balanserat över-
skott samt uttag av arbetade plantimmar. 

De projekt som finansieras av det bal-
anserade resultatet belastar periodens över-
skott med cirka 400 tkr, vilket medför att
den ordinarie verksamheten har ett över-
skott med nära 750 tkr.

Prognosen är ett underskott på 785 tkr
beroende på de projekt som ska finansieras
med balanserat överskott, vilket är nästan
500 tkr bättre än budgeterat. Försäm-
ringen av nämndens resultat jämfört med
halvårsuppföljningen beror på de ytterli-
gare medel, 190 tkr, som nämnden beslu-
tat avsätta av balanserat överskott gällande
byte av referenssystem. Kompletterings-
budgeten ger ett minskat kommunbidrag
på 200 tkr för 2009, och kommer att min-
ska motsvarande för 2010. Detta efter pris
och löneökningar är kompenserade. Det
mesta av sänkningen av kommunbidraget
kommer att göras inom miljöavdelningen.

Uppföljning av kommande månader
är viktig för att följa utvecklingen av kom-
pletteringsbudgeten som nämnden har
antagit. Projekten som prioriterats och
som delvis ska täckas av tidigare överskott
kommer att följas extra noggrant.

Verksamhet
De många detaljplaner som antas i kom-
munen kommer innebära ökat antal bygg-
lovsansökningar över tid. Det planeras
många bostäder i de kustnära områdena.

Samarbetet mellan miljöavdelningen
och VA-avdelningen för prioritering av
omvandlingsområden för kommunalt VA
bör ge bättre miljö och en bättre ekonomi
för båda avdelningarna.

Det är av stor vikt att kvalitetssäkring
av taxedebitering inom miljöavdelningen
sker snarast för att stärka intäktsidan.
Försäljning av tjänster inom Fyrbodals-
avtalet kommer ske i en ökad utsträckning.
Några bidragsprojekt kommer sökas inom
miljösidan för att stärka intäktsidan.

Antalet inkommande bygglovsärenden
har minskat efter sommaren jämfört med
våren. Inom miljöbalkens område har pro-
jektet ”enskilda avlopp” påbörjats och
kommer att fortsätta under hösten.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Inom fysisk planering uppfylls målen bort-
sett från när det gäller målet att handlägga
15 detaljplaner samtidigt, där når man inte
riktigt ända fram. Det beror främst på att
mycket tid läggs på översiktlig planering.

Bygglovsverksamhetens mål att ären-
debalansen ska minska uppfylls inte. I
augusti har ärendebalansen sjunkit med 50
ärenden, men totalt under året har den
ökat med 144. Målet att utöva tillsyn i
sådan omfattning att övergripande mål nås
och att respekten för regelverket och kom-
munens myndighetsutövning upprätthålls
kommer inte att uppfyllas under året.

Miljöbalkens mål kommer med ett un-
dantag att uppfyllas under året. Målet att
senast år 2015 ska minst 60 procent av fos-
forföreningarna återföras till produktiv
mark kommer inte att uppfyllas under
året. Miljö- och byggnadsnämnden är en
aktör av flera som ansvarar för att målet
uppfylls. Nämndens bidrag är att ställa
krav på kretsloppsanpassade toaletter vid
anläggande av enskilda avlopp samt ge
möjlighet till eget omhändertagande av
slam.

Livsmedelsverksamhetens mål att för-
bättra samordningen mellan avdelningar-
na har inte genomförts i den omfattning
som var tänkt. Arbetet pågår fortlöpande
men inga förvaltningsgemensamma rutin-
er har fastställts. Övriga mål kommer att
uppfyllas under året.
Kvalitetsgarantier
De ställda kvalitetsgarantierna inom näm-
ndens verksamhetsområde kommer att
uppfyllas under året.

Barn- och utbildningsnämnden

0908 0808
Intäkter 20 765 21 779
Kostnader -192 569 -189 802
Verksamhetsresultat -171 804 -168 023
Kommunbidrag 168 586 169 688
Resultat -3 218 1 665
Balanserat resultat
08-12-31 4 789

Ekonomi
Kommunbidraget minskar med 1 102 tkr,
nettokostnaderna ökar med 3 780 tkr mel-
lan åren. Ökningen mellan 2008 och 2009
motsvarar totalt 2,2 procent.

Vid avräkning per september har barn-
antalet ökat mot budget och barn- och ut-
bildningsnämnden får ett ökat bud-
getanslag med 938 tkr genom prestations-
anslaget där barnomsorgsverksamheten
ökar med 776 tkr och grundskoleverk-
samheten med 576 tkr. Gymnasiet min-
skar med 413 tkr. Nästa mätning kommer
att ske den 1 december 2009.

Barn- och utbildningsnämnden beräk-
nar ett underskott per den 31 december på
1 500 tkr.

De verksamheter som redovisar den
största budgetavvikelsen är grundskolan
med -1 930 tkr, gymnasieskolan med -220
tkr, arbetsmarknadsenheten med -200 tkr
och biblioteket med 100 tkr i underskott.
Barnomsorgen redovisar ett överskott på
620 tkr. Särskolan och fritid redovisar ett
överskott på 160 respektive 100 tkr.

Förvaltningen har tidigare gjort beräk-
ningen att den genomsnittliga placer-
ingstiden för barnomsorgsverksamheterna
under hösten ska minska. Minskningen
bör ske genom det försämrade arbetsläget
som även gäller för Tanums kommun. Vid
avräkning per 31 augusti minskar inte den
genomsnittliga placeringstiden utan ökar
inom vissa verksamheter. Detta ger ett
budgettillskott till verksamheten samtidigt
som rektorsområden visar stor försiktighet
med antalet tjänster vilket förklarar
barnomsorgens prognostiserade överskott.

Grundskolans underskott härleds till
dels ökade kostnader för ny städorganisa-
tion dels genom att rektorsområdena tar
ianspråk tidigare års överskott genom
planerade insatser under vårterminen.
Lokalvården prognostiserar ett underskott
på 150 tkr. Enligt städsamordnare kom-
mer kostnaderna att minska under hösten
2009 och för 2010 ska kostnaderna mins-
ka med totalt 6,4 procent mot redovisade
kostnader under våren 2009. Prognosen
förklaras av semesterskuldsutbetalning och
tilläggstjänster i verksamheterna. 

Inför hösten har rektorsområdena



arbetat med minskade ramar och har delvis
lyckats med rätt dimensionering. Antalet
lärare inom år 7-9 ligger dock för när-
varande med tre tjänster för mycket. En
åtgärd för att nå beslutad tjänsteram är att
de två 7-9 skolorna i framtiden gör en
gemensam tjänstefördelning, främst för
ämnen såsom slöjd, moderna språk mm.
Överanställningar kan därigenom mini-
meras.

Arbetsmarknadsenhetens underskott
uppstår genom den satsning som planeras
under hösten genom projektet ”Redaktio-
nen”.

Verksamheten
I och med att den nya förskolan, Ängen, i
Grebbestad togs i bruk är sannolikt försko-
leverksamheten fullt utbyggd för det behov
man kan se idag. Utbyggnaden har delvis
skett på bekostnad av familjedaghemsverk-
samheten som nu på sina håll har blivit
liten och därmed sårbar. Den genomsnitt-
liga placeringstiden är svår att prognosti-
sera och beror bland annat på utvecklingen
på arbetsmarknaden. 

En sammanslagning av rektorsområ-
den har skett för att skapa större orga-
nisatoriska enheter där resurserna inom
framförallt grundskolan kan hanteras mer
flexibelt. Detta blir allt mer nödvändigt i
takt med minskande volymer och
accentueras av ytterligare krav på effek-
tiviseringar i kompletteringsbudget.
Problemen att få det antal tjänster och de
kompetenser som budgetramarna medför
att räcka till är nu tydligt inte bara på de
små skolorna, dit rektorerna för resurser
från de större, utan även på Ham-
burgsundskolans högstadium.

Under våren genomfördes Jämförelse-
projektet tillsammans med SKL, V8-kom-
munerna och Tjörn. Jämförelsen visar att
Tanums grundskolor når ett relativt gott
resultat till förhållandevis höga kostnader.

Tanums gymnasieskola fortsätter att
attrahera elever och har för närvarande 17
elever fler än budgeterat på de nationella
programmen. 52 av dessa kommer från
andra kommuner. Det individuella pro-
grammet har i år färre elever än tidigare,
till stor del beroende på att fler elever är
behöriga till nationella program. 

Det strategiska ansvaret för kom-
munens fordon har vid halvårsskiftet flyt-
tats från arbetsmarknadsenheten till
räddningstjänsten. Kvar på AME ligger
ansvaret för bilvård och service. En över-
syn av kostnaderna för dessa uppgifter
kommer att göras under hösten.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Barn- och utbildningsnämnden driver
verksamheter i enlighet med de verk-
samhetsbeskrivningar som gäller för dess
verksamhetsområden.
Kvalitetsgarantier
Inom barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde finns kvalitets-
garantier för barnomsorg, utbildning,
barn- och ungdomskultur, arbetsmark-
nadsenhet samt fritidsgårdar.

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

Omsorgsnämnden
0908 0808

Intäkter 39 457 35 179
Kostnader -182 200 -169 222
Verksamhetsresultat -142 743 -134 043
Kommunbidrag 140 869 135 193
Resultat -1 874 1 150
Balanserat resultat
08-12-31 418

Ekonomi
Omsorgsnämndens kostnader har ökat
med 7,7 procent, cirka 13 mkr, jämfört
med samma period förra året.
Kostnadsökningen beror, förutom
löneökningar, främst på ökade kostnader
för försörjningsstöd och institutionspla-
ceringar inom individ- och familjeomsor-
gen. Dessutom har kostnaderna för
bostadsanpassningsbidrag, hyra av hjälp-
medel från Västra Götalandsregionen och
personlig assistans ökat.

Olika projekt som har bedrivits under
året är den största orsaken till intäktsök-
ningen på 12,5 procent, cirka 4,4 mkr.
Andra förklaringar är ökade intäkter för
kostenheten, trygghetslarm och högre er-
sättning från försäkringskassan för person-
lig assistans.

Äldreomsorgens lönekostnader har
ökat med 2,3 procent, 1,9 mkr. Den rela-
tivt låga lönekostnadsökningen beror på
stor restriktivitet gällande personal-
förstärkningar, där äldreomsorgen har
omfördelat personalresurser mellan en-
heterna. En annan bidragande orsak är
införandet av schemaläggningssystemet
Time Care. Äldreomsorgens övriga kost-
nader har ökat med cirka 9,6 procent
främst beroende på högre kostnader för
mat från kostenheten till särskilt boende,
bostadsanpassningsbidrag och hyra av

hjälpmedel från Västra Götalandsregio-
nen.

Handikappomsorgens kostnader har
ökat med 12,3 procent, 3,2 mkr, jämfört
med samma period förra året. Kostnadsök-
ningen förklaras främst av en utökning av
platser inom boende, daglig verksamhet
och personlig assistans.

Individ- och familjeomsorgens kostna-
der har ökat med 22 procent, cirka 4,1
mkr, främst beroende på en ökning av
kostnaderna för institutionsplaceringar
samt försörjningsstöd. Antalet ärenden
med försörjningsstöd och kostnaderna för
försörjningsstöd har under det första
halvåret ökat jämfört med de senaste åren.
Det prognostiserade underskottet för
försörjningsstödet uppgår till cirka 1 mkr.
Kostnaderna för institutionsplaceringar av
ungdomar, vuxna missbrukare och person-
er med psykisk funktionsnedsättning har
ökat kraftigt under 2009. Vad gäller kost-
nadsökningen för institutionsplaceringar
av ungdomar och missbrukare är orsaken
främst en kombination av att förebyg-
gandeinsatser inte har kunnat sättas in och
att egna behandlingsresurser har varit otill-
räckliga. Under våren 2009 gjordes en
strukturutredning med syfte att utreda och
föreslå åtgärder för att på sikt nå en budget
i balans. En handlingsplan är upprättad
och arbetet med åtgärder pågår.

Omsorgsnämnden beräknas 2009
redovisa ett underskott på 3 mkr. Individ-
och familjeomsorgens underskott beräknas
till 5,6 mkr, vilket till viss del vägs upp av
övriga verksamheters överskott.

Verksamhet
Antalet personer i kö till särskilt boende
inom äldreomsorgen har ökat under året
och i augusti väntade 18 personer på in-
flyttning, jämfört med 15 personer i
augusti 2008. Omsättningen på platser i
särskilt boende har minskat vilket har ökat
trycket på korttidsplatser och hemtjänst.
Risken ökar också att kommunen åläggs
vite för att inte ha verkställt beslut om
särskilt boende inom tre månader.

Antalet dygn med betalningsansvar till
sjukvården har ökat kraftigt under året.
Omsorgsnämnden har fått budgetmedel i
kompletteringsbudget 2009 för att under
hösten öppna en ny boendeenhet på Fjäll-
backaservice.

Handikappomsorgen har arbetat med
att verkställa de planerade volymökningar-
na främst inom daglig verksamhet. När det
gäller boende har verkställigheten senare-
lagts, men de mest akuta behoven har till-
godosetts. Handikappomsorgen har haft
en stor volymökning inom personlig assis-
tans både i form av nya ärenden samt



utökning av insatser i befintliga ärenden.
För att förbättra situationen med ök-

ningen av antalet institutionsplaceringar
av ungdomar och missbrukare har en rad
insatser och åtgärder vidtagits under året;
en ungdomssekreterare har anställts med
projektmedel från Folkhälsorådet för att
arbeta förebyggande, boendestödet har
utvecklats till att arbeta med fler grupper
och en missbruksmottagning har startat på
Riksvägen. För att effektivisera arbetet
med personer med psykisk funktionsned-
sättning har en socialsekreterare avdelats
för att arbeta med utredningar och insatser
för denna grupp. För att minska beroendet
av försörjningsstödet har bland annat en
socialsekreterare stationerats en dag per
vecka på arbetsförmedlingen för att i
samverkan med dem arbeta med ungdo-
mar.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Omsorgsnämndens övergripande målsätt-
ning av alla invånare i kommunen ska ges
möjlighet att efter vars och ens förutsätt-
ningar leva ett gott liv med trygghet i livs-
situationen har i stora delar uppfyllts.

Långa väntetider på särskilda boende-
platser samt att enskilda har fått stanna
kvar på sjukhus i väntan på plats har
påverkat måluppfyllelsen negativt.

Individ- och familjeomsorgens mål-
sättning att särskilt engagemang ska ägnas
åt barn och ungdom har uppfyllts genom
åtagandet inom familjecentralen och ung-
domsmottagningen samt genom att an-
vändningen av utredningsmetoden Barns
Behov i Centrum (BBIC) har ökat.
Kvalitetsgarantier
Inom omsorgsnämndens verksamhets-
område finns kvalitetsgarantier för bland
annat hemtjänst, korttidsboende, särskilt
boende, personlig assistans, daglig verk-
samhet, bostad med särskild service samt
väntetider och tillgänglighet inom individ-
och familjeomsorgen.

Inom alla verksamhetsområdena har
kvalitetsgarantierna i all väsentlighet upp-
fyllts.

Tanums Bostäder AB
0908 0808

Intäkter 25 459 24 257
Kostnader -14 586 -14 852
Verksamhetsresultat 10 873 9 405
Avskrivningar -3 823 -3 542
Finansnetto -2 709 -4 437
Resultat 4 341 1 426

Tanums Bostäder redovisar ett resultat på
4 341 tkr för årets åtta första månader
vilket är cirka 3 000 tkr bättre än

föregående år. Resultatförbättringen beror
främst på sänkta räntekostnader och en
fortsatt god uthyrningssituation samtidigt
som den hyreshöjning som genomfördes
den 1 januari ökat intäkterna.

Under perioden har investeringarna
uppgått till 3 300 tkr.

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

Bolaget har idag färdigställda detaljpla-
ner som möjliggör byggande av 80 lägen-
heter. Bolaget har beslutat bygga 28 nya
lägenheter i Grebbestad samt göra en upp-
handling av  åtta nya lägenheter i Östad.

Per den 31 december beräknas Tanums
Bostäders resultat uppgå till 3 000 tkr.

Tanums Hamn & Turism AB 
0908 0808

Intäkter 9 455 8 302
Kostnader -8 554 -7 370
Verksamhetsresultat 901 931
Avskrivningar -67 -45
Finansnetto 19 208
Resultat 853 1 094

Tanums Hamn & Turism AB redovisar ett
överskott per den 31 augusti på 853 tkr.

Resultatet förklaras främst av att den
största delen av årets intäkter är hänförliga
till årets första åtta månader. Jämfört med
motsvarande period 2008 är finansnettot
188 tkr sämre, vilket i huvudsak förklarar
resultatförändringen sedan 2008. 

Beläggningen i gästhamnarna beräknas
till drygt 20 500 gästbåtsnätter, cirka fem
procent fler än 2008. 

Arbete och planering för utveckling av
hamnområden och för att skapa fler båt-
platser pågår oförtrutet på flera platser i
kustbandet. Ambitionen är främst att
möta behovet av fler båtplatser och verk-
samhetslokaler för havsanknutna yrkes-
verksamheter, vilket glädjande nog ökat de
senaste åren. 

Per den 31 december beräknas Tanums
Hamn & Turism AB´s resultat uppgå till
60 tkr.

RAMBO AB
Tanums kommun är delägare i RAMBO
AB tillsammans med Lysekil, Munkedal
och Sotenäs kommun. Kommunens
ägarandel är 20,6 procent. Resultat efter
åtta månader är 5 048 tkr.

Särredovisning VA- verksamhet
Resultaträkning: 0908 0808
Intäkter 21 793 21 793
Kostnader -11 755 -11 755
Avskrivningar -5 123 -7 670
Verksamhetsresultat 4 914 2 367
Finansnetto -3 242 -974
Resultat 1 672 1 393

Balansräkning: 0908 0812
Anläggningstillgångar 140 354 138 448
Omsättningstillgångar 26 302 25 223
Summa tillgångar 166 656 163 671
Avr. Taxekollektiv - -353
Inv. fond 7 698 6 287
Eget kapital 7 698 5 934
Avsättningar 305 305
Långfristiga skulder 155 357 153 891
Kortfristiga skulder 3 297 3 541
Skulder eget kapital 166 656 163 671

Av verksamhetens kostnader januari-
augusti 2009 utgör 405,9 tkr fördelade
kostnader från tekniska nämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kostna-
der för samhällsbyggnadsförvaltningens
administration fördelas utifrån uppskattad
tid. Nämndskostnader fördelas utifrån
andelen ärenden i nämnden.

Av kostnaderna utgör 264 tkr förde-
lade kommuncentrala kostnader. Kom-
munfullmäktige, 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 brut-
tokostnader.

Avsättning till investeringsfond avser
planerad investering i nytt reningsverk.
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