
DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007
Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 0708 0608 0708 0608
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter 118,3 117,3 95,7 100,8
Verksamhetens kostnader -390,4 -380,8 -381,2 -373,6
Avskrivningar -23,7 -24,1 -19,6 -20,6
Jämförelsestörande poster - - - -
Verksamhetsresultat -295,9 -287,6 -305,2 -293,4

Skatteintäkter 262,3 249,2 262,3 249,2
Generella statsbidrag 69,7 67,9 69,7 67,9
Finansiella intäkter 1,4 0,9 1,2 0,7
Finansiella kostnader -10,8 -9,8 -6,4 -6,5
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 26,8 20,7 21,7 18,0

Extraordinära poster - - - -
Skattekostnader - - - -
Bokslutsdispositioner - - - -
Periodens resultat 26,8 20,7 21,7 18,0

BALANSRÄKNING 0708 0612 0708 0612
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 687,6 689,3 494,3 498,0
Maskiner och inventarier 12,6 17,7 10,2 15,9
Finansiella anläggningstillgångar 2,1 7,2 26,0 26,0
Summa anläggningstillgångar 702,2 714,2 530,6 540,0

Omsättningstillgångar:
Fordringar 20,5 23,2 23,3 25,5
Förråd 0,9 1,3 0,8 0,9
Kassa och bank 50,9 37,1 48,1 34,3
Summa omsättningstillgångar 72,3 61,6 72,2 60,7

SUMMA TILLGÅNGAR 774,5 775,8 602,8 600,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 256,9 232,6 250,8 228,4
Justering pensionsskuld/semesterlöneskuld 0,3 -0,1 0,0 -
Årets resultat 26,8 24,6 21,7 22,4
Summa eget kapital 284,0 257,1 272,5 250,8

Avsättningar 31,3 31,2 30,3 30,9

Skulder
Långfristiga skulder 372,2 387,2 210,9 225,9
Kortfristiga skulder 87,0 100,3 89,1 93,1
Summa skulder 459,2 487,5 300,0 319,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 774,5 775,8 602,8 600,7

Koncernen Tanums kommun

NYCKELTAL 0708 0608 0708 0608
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 30,3% 30,8% 25,1% 27,0%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 89,1% 90,7% 91,9% 92,5%
Ökning verksamhetsresultat 2,9% 6,4% 4,0% 6,4%

0708 0612 0708 0612
Soliditet 36,7% 33,1% 45,2% 41,7%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 10,7% 7,2% 11,3% 8,3%



KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har minskat med åtta
personer och uppgick per 30 juni till
12 245 personer. Arbetslösheten har mins-
kat från 241 personer i augusti 2006 till 116
personer samma period 2007. 

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 lämar skuld till
kommande generation. Bokslutsprognos
för 2007 indikerar på att det ekonomiska
resultatet är tillräckligt för att god eko-
nomisk hushållning kommer att uppnås.

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

RESULTATANALYS
Periodens resultat
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.

Periodens resultat uppgår för kom-
munen till 21,7 mkr vilket är en förbättring
med cirka 3,6 mkr jämfört med samma
period 2006. Koncernens resultat uppgår
till 26,8 mkr I resultatet ingår 1,8 mkr
avseende intäkter från tomtförsäljning.

Resultat exklusive tomtförsäljning upp-
går till 19,9 mkr.

Resultatet och bokslutsprognosen
innebär att kommunen klarar såväl balans-
kravet som det övergripande finansiella
målet.

Intäkter
Kommunens verksamhetsanknutna intäk-
ter uppgår till 95,7 mkr vilket är en minsk-
ning med -5,2 mkr jämfört med samma
period förra året. Förändringen förklaras av
att intäkter för hamnverksamhet numera
finns i det kommunala hamnbolaget. De
verksamhetsanknutna intäkterna täcker
25,1 procent av kommunens verksamhet-
skostnader exklusive avskrivningar, vilket är
1,9 procentenheter mindre än samma peri-

od förra året. Koncernens verksamhets-
anknutna intäkter uppgår till 118,3 mkr. 

Kostnader
Målsättning: Kommunens kostnader ska inte
öka procentuellt mer än skatteintäkter och
statsbidrag.

Bruttokostnaderna för kommunens
verksamhet uppgår till 381,2 mkr och för
koncernen till 390,4 mkr. Kommunens
kostnader ökar med 7,6 mkr från 373,6
mkr samma period 2006. 

Kostnadsökningen härrör främst till
ökad volym inom barnomsorg och köp av
gymnasieplatser. 

Kommunens kostnader ökar med 2,0
procent medan skatteintäkter och stats-
bidrag ökar med 4,7 procent vilket innebär
att man lever upp till antagen målsättning.

Verksamhetsresultat
Kommunens verksamhetsresultat uppgår
till -305,2 mkr och koncernens till -295,9
mkr. Kommunens verksamhetsresultat
försämras således med -11,8 mkr (4,0 pro-
cent). Som andel av skatteintäkter och stats-
bidrag uppgår verksamhetsresultatet till
91,9 procent, detta skall jämföras med 92,5
procent samma period förra året.

Skatteintäkter
Målsättning: Utdebitering ska hållas oför-
ändrad.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag
ökade med 14,8 mkr jämfört med samma
period 2006 och uppgår till 332,0 mkr.
Ökningen beror framförallt på höjt skatte-
underlag avseende 2007 års skatteintäkter.
Avgifter till kostnadsutjämning och LSS-
utjämning ökar något jämfört med samma
period 2006. De fem senaste åren har kom-
munen gått från att vara mottagare med
11,6 mkr till att under 2007 betala totalt
17,6 mkr till dessa båda utjämningssytem.
Kommunen har 2007 oförändrad utdebi-
tering på 21,99 kronor.

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgår till -5,2
mkr jämfört med -5,8 samma period 2006.
Som andel av skatteintäkter och generella
statsbidrag uppgår finansnettot till 1,6 pro-
cent vilket är den lägsta nivån på tio år.
Detta förklaras främst av en minskad
låneskuld.

Genomsnittsräntan på kommunens
låneskuld är 4,19 procent och räntebind-
ningen är 4,1 år.

Koncernens finansnetto uppgår till -9,4
mkr. Genomsnittsräntan på koncernens
låneskuld är 4,06 procent och räntebind-
ningen är 3,6 år.

FINANSIELL STÄLLNING
Anläggningstillgångar
Målsättning: Investeringarna, exklusive in-
vesteringar avseende markexploatering, ska
över en treårsperiod inte överstiga 105 mkr
och finansieras med egna medel.

Kommunens bruttoinvesteringar i
fastigheter, anläggningar och inventarier
uppgår till 15,7 mkr. Investeringsbidrag har
erhållits med 1,2 mkr. Nettoinvesteringarna
uppgår därmed till 14,5 mkr jämfört med
16,2 mkr samma period 2006. 

Koncernens nettoinvesteringar uppgår
till 17,7 mkr. 

Större investeringsprojekt är lägenheter
i Grebbestad och inköp av mark på
Hamburgö.

En planerad investeringsvolym för 2007
på 58,8 mkr och en investeringsvolym på
61,3 mkr för de två föregående åren innebär
att målsättningen om att inte överstiga 105
mkr under en treårsperiod ej kommer att
uppnås.

Likvida medel
Målsättning: Likvida medel och tillgängliga
garanterade kreditutrymmen skall uppgå till
minst 20 mkr.

Kommunens likviditet har ökat med
13,8 mkr sedan årsskiftet och uppgår till
48,1 mkr Därutöver har kommunen en
checkkredit på 20 mkr.

Koncernens likviditet uppgår till
50,9 mkr. 

Låneskuld
Målsättning: Låneskulden ska nettoamorteras
med minst tio mkr per år.

Kommunens låneskuld uppgår till
210,9 mkr medan koncernens låneskuld
uppgår till 372,2 mkr. Både kommunens
och koncernens låneskuld har minskat med
15,0 mkr Kommunens minskade låneskuld
förklaras av starka resultat och senarelagda
investeringar.

Soliditet
Periodens resultat för kommunen har ökat
det egna kapitalet med 21,7 mkr. Till-
gångarna har under samma period ökat
med 2,0 mkr. Detta innebär att det egna
kapitalets andel av totalt kapital ökat från
41,7 procent till 45,2 procent. Soliditet
inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner
uppgår till 11,9 procent.

För koncernen ökar soliditeten från
33,1 procent till 36,7 procent.

Framåtblick
Svensk ekonomi och arbetsmarknad fortsät-
ter att utvecklas starkt vilket medför att
skatteunderlaget och därmed de kommu-
nala skatteintäkterna ökar kraftigt. Det
demografiska trycket på verksamhetsök-
ningar är lågt de kommande åren. Ovan-
stående faktorer ger goda kommunal-
ekonomiska förutsättningar de närmaste
åren. De ekonomiska förutsättningarna för
Tanum begränsas av ökade kostnader för
kostnadsutjämning och höga löneavtal
under 2008.



Prognos 2007-12-31
Kommunens resultat är budgeterat till 8,0
mkr. Nämnderna prognos beräknas sam-
mantaget ge ett underskott på  -0,1 mkr.

Miljö- och byggnadsnämnden samt
kommunrevision beräknas göra ett under-
skott medan övriga nämnder beräknas göra
överskott eller nollresultat. 

Skatteintäkterna beräknas ge ett bud-
getunderskott på -1,4 mkr enligt kommun-
förbundets prognos i september. Finans-
netto beräknas ge ett överskott på 4,0 mkr
vilket förklaras av fortsatt låga räntor och
lägre låneskuld än budgeterat. Övriga
poster under finans beräknas ge ett över-
skott på 1,5 mkr.

Sammantaget ligger det prognostise-
rade resultatet på 11,9 mkr.

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

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.

En ledarskapsutbildning pågår. Utbild-
ningen genomförs tillsammans med Sote-
näs kommun. 

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 arbe-
tad tid.

För att stärka insatserna för ökad hälsa
bedriver kommunen ett aktivt arbete.
Under året har sjukfrånvaron minskat något
och uppgick för årets första åtta månader
till 6,5 procent.

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.

Arbete pågår med fördjupade översikts-
planer och ett flertal detaljplaner som när
de är fastställda kommer att ge förutsät-
tningar för nya bostäder i främst kom-
munens kustsamhällen.

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

Kommunen arbetar aktivt tillsammans
med grannkommuner för att påskynda ut-
byggnad av E6 samt fortsatt trafikering av
Bohusbanan. 

Grundskola
Mål/Vision: Tanum ska ha landets bästa
grundskola.

Arbetet med att utveckla landets bästa
skola fortsätter genom kompetensutveck-
ling för den pedagogiska personalen i
”Formativ bedömning”. Ett arbete med att
ta fram en ny skolplan pågår. I denna skall
tydliga, mätbara mål för en framgångsrik
skola formuleras. Planen skall även beskriva
hur verksamheten konkret skall arbeta med
de framgångsfaktorer som sedan tidigare
identifierats och hur uppföljning av målen
skall ske.

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

I svenskt näringslivs företagsbarameter
får Tanum en placering kring 200 av
Sveriges 290 kommuner. Kommunen kom-
mer att tillsammans med näringslivsföreträ-
dare att ta fram ett handlingsprogram för
att utveckla näringsklimatet i Tanum.

Under våren har företagsträffar och
företagsbesök genomförts. Tematräffar om
upphandling för det lokala näringslivet har
anordnats. Sommarträffen på TanumStrand
samlade i år 170 deltagare. Syftet med träf-
fen är att knyta kontakter mellan företagare
och beslutsfattare.

I juli besökte ostindiefararen Götheborg
kommunen. Detta lockade fler än 10 000
besökare.

Camilla Läckbergs kriminalromaner
som utspelas i Fjällbackamiljö har fimatiser-
ats under året. Filmerna som kommer att
sändas i TV ger möjligheter att utveckla
Fjällbacka som besöksort.

KVALITETSGARANTIER
I arbetet med att ta fram tydliga mål för verk-
samheten och att tydliggöra de kommunala
tjänsternas innehåll för kommuninvånarna
arbetar Tanums kommun med att ta fram
kvalitetsgarantier för den kommunala verk-
samheten. Utgångspunkten för kvalitets-
garantierna är att göra tydligt vad medbor-
garna har rätt att vänta sig av kommunala
tjänster. Respektive nämnd följer upp huru-
vida man uppfyller kvalitetsgarantierna.

ÖVERSIKTSPLAN
Tanums kommun har upprättat en över-
siktsplan där de långsiktiga frågorna för
mark- och vattenanvändning samt byg-
gande behandlas. I översiktsplanen anges
bland annat följande målsättningar:

Kommunens struktur med många själv-
ständiga samhällen ses som positiv och ska så
långt som möjligt behållas och förstärkas.
Livskraftiga samhällen i kombination med en
levande landsbygd ses som en förutsättning för
kommunens utveckling.

Kommunen ska verka för att områden för
helårsboende tillskapas i kustnära lägen.

Vid utbyggnad av bostadsbebyggelse ska
ett brett utbud av olika typer av boendeformer
eftersträvas.

Fördjupade översiktsplaner har tagits
fram för samhällena Tanumshede, Grebbe-
stad och Fjällbacka. Arbete pågår med att ta
fram fördjupad översiktsplan för Ham-
burgsund.

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

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

Ett arbete pågår med att revidera kom-
munens energiplan. De senaste årens arbete
att effektivisera energianvändningen och
minska oljeberoendet har inneburit att olje-
förbrukningen minskat med drygt 300
kubikmeter. Fjällbacka skola och Fjällbacka
service kommer under året att ställas om
från direktverkande el och oljeuppvärm-
ning till värmesystem baserat på värme-
pumpar.

Tanums kommun har samlat drift och
skötsel av fordon i en gemensam bilenhet
vilket ger förutsättning att utnyttja fordo-
nen på ett effektivivt sätt och minska antalet
körda mil.

Kommunstyrelsen har beslutat åter-
uppta ett aktivt miljöarbete i enlighet med
den miljöstyrningsmodell som fastställts.

INFORMATION
Det övergripande målet med kommunens
informationsverksamhet är att underlätta den
ömsesidiga kontakten mellan medborgare och
de kommunala organen och mellan väljare
och valda.



Informationsverksamheten och kom-
munens webbplats erhöll bra betyg i den
medborgarenkät som genomförts under
året. 

Kommunens webbplats har utvecklats
för att bättre anpassas till kravet på kom-
munen som 24 timmarsmyndighet.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Kommunens verksamheter arbetar i allt
väsentligt för att förverkliga de av kom-
munfullmäktige antagna mål, visioner och
strategier.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen

0708 0608
Intäkter 8 217 7 007
Kostnader -36 397 -31 946
Verksamhetsresultat -28 180 -24 939
Kommunbidrag 28 103 24 833
Resultat -77 -106
Balanserat resultat  
06-12-31 2 099

Ekonomi
Kommunstyrelsens nettokostnader har ökat
med 3 241 tkr jämfört med förra året.
Förändringen beror dels på att kommun-
styrelsen övertagit kostnadsansvaret för tu-
rism- och hamnverksamhet och dels på
ökade kostnader för kommunledning och
kommunövergripande verksamhet.

Kommunstyrelsen beräknas göra ett
överskott mot budget på 1 900 tkr, främst
beroende på lägre kostnader än budgeterat
för admnistration och räddningstjänst.

För att finansiera bland annat det på-
gående arbetet med fördjupade översikts-
planer har kommunstyrelsen disponerat
1 160 tkr ur sitt balanserade överskott vilket
gör att överskottet mot den av kommun-
fullmäktige fastställda budgetramen beräk-
nas uppgå till 700 tkr per den 31 december.

Verksamhet
För att uppfylla kommunallagens bestäm-
melser om god ekonomisk hushållning har
kommunens modeller för styrning och
uppföljning av ekonomi och verksamhet
utvecklats.

Kommunledningen har haft regelbudna
uppföljningsträffar med omsorgsnämnden,
tekniska nämnden samt barn- och utbild-
ningsnämnden.

Arbetet med att utveckla inköpsverk-
samheten och införa E-handel har fortsatt i
samarbete med övriga komuner i norra
Bohuslän. 

Kommunstyrelsen har tecknat ett
vänortsavtal med den Italienska kom-
munen Capo di Ponte. Kommunerna ska
gemensamt arbeta med att utveckla de
världsarv som finns i kommunerna.

Arbete med att bilda Sveriges första
marina nationalpark pågår. Nationalparken

kommer att finnas i Kosterarkipelagen och
berör Strömstads och Tanums kommuner.

För att mäta kommuninnevånarnas
betyg på de kommunala verksamherna har
en medborgarenkät genomförts. Bäst betyg
får förskola, grundskola, räddningstjänst,
tillgänglighet och information medan
teknisk verksamhet och äldreomsorg får
lägre betyg. Sammantaget får den kommu-
nal verksamheten något lägre betyg än
genomsnittskommunen.

Under första halvåret 2007 startades 43
nya företag i Tanum.

I det personalstrategiska arbetet har
ledarutveckling och arbete för ökad hälsa
och minskad sjukfrånvaro prioriterats.

Under året har sjukfrånvaron sjunkit
successivt och uppgick för årets första åtta
månader till 6,5 procent. 

Räddningstjänsten genomförde under
perioden januari-augusti 159 utryckningar
vilket är cirka 30 färre än samma period
föregående år.

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
0708 0608

Intäkter 78 595 79 079
Kostnader -83 890 -88 789
Verksamhetsresultat -5 295 -9 710
Kommunbidrag 9 407 9 436
Resultat 4 112 -274
Balanserat resultat  
06-12-31 8 158

Ekonomi
Tekniska nämnden redovisar ett överskott
på drygt 4 100 tkr. Det största överskottet
har renhållningsverksamheten, 1 730 tkr,
och det beror främst på högre intäkter än
budgeterat inom verksamheternas hushålls-
avfall och slamtömning. Fastighetsförvalt-
ningen har överskott på nära 1 500 tkr och
den främsta orsaken är att ingen uppvärm-
ning sker av fastigheterna under som-
marhalvåret och att underhållskostnaderna
hittills är låga. Gator och parker redovisar
ett överskott med nära 900 tkr som främst
beror på beslutat lägre vägunderhåll än
budget.

Förändrad kapitalkostnadsmodell gör
att intäkter och kapitalkostnader inte kan
jämföras mellan 2007 och 2006.

Prognosen är ett överskott på 1 400 tkr

främst beroende på att det nuvarande över-
skott inom renhållningen är större än plane-
rat samt att det beslut om årets vägunder-
håll som tagits är cirka 800 tkr lägre än
budget.

Verksamhet
Exploateringen av åtta villatomter på
Skogsvägen i Havstensund är slutbesiktigad
och försäljning kommer att påbörjas under
hösten. 

Under våren har mindre akut väg-
underhåll utförts. Större vägunderhåll kom-
mer att utföras under hösten. Iordningstäl-
lande av parkering och bussangöring vid
Stallarna i Fjällbacka utfördes under våren.
Bussvändslingor har iordningställts i Havs-
tensund, Långekärr och på Resö. Projekte-
ring av gång- och cykelväg i Tanumshede
från stall Heane till Tanums Fönstret pågår
och innefattar även förbättringsarbeten av
befintliga vägar mellan Tanums station och
Siljevi i Grebbestad.

Ombyggnationen av vårdcentralen på
Fjällbacka service har färdigställts och slut-
besiktigats. Upphandling av entreprenör för
bergvärmeprojektet i Fjällbacka är klart och
arbetet har påbörjats. Anläggningen beräk-
nas bli klar i januari 2008. Utvärdering av
anbud pågår gällande ombyggnationen av
tre våningsplan på Fjällbacka service samt
ny förskola i Grebbestad. Arbetena påbörjas
under oktober-november.

Belastningssituationen i Grebbestads
avloppsreningsverk har under sommaren
varit hög, men inte lika hög som sommaren
2006. Bevattningsförbud med dricksvatten
infördes under perioden 30/6-15/8, vilket
resulterade i att kommunen inte hade
samma kapacitetsproblem på dricksvatten-
nätet som föregående år. Luktreducerings-
utrustningen för Fjällbacka avloppsrenings-
verk har byggts ut. Tillståndsansökan för
nytt avloppsreningsverk med tillhörande
utsläppspunkt har lämnats in till länss-
tyrelsen. Byggandet av nytt vattenverk för
samhället Lur har påbörjats. 

Kommunen har sänkt den fasta avgiften
i VA-taxan 2007 med 6,5 procent.

Avfallsmängderna inom industri- och
hushållsavfall, som går till förbränning och
deponi, ligger för första halvåret 2007 på
jämförbar nivå med 2006. I juli månad har
hushållsavfallet, jämfört med 2006, mins-
kat något. Trenden med ökade avfalls-
mängder via återvinningscentralerna, ÅVC,
Tyft och Hamburgsund fortsätter. Under
2007 har Rambo AB infört betalningssy-
stem för småföretagare som lämnar avfall
via ÅVC samt även infört nya betalningsru-
tiner för privatpersoner som lämnar ren-
overings-, bygg- och rivningsavfall.
Hushållens grovavfall ingår i den ordinarie
renhållningsavgiften och är avgiftsfritt att
lämna vid ÅVC.



Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Målen gällande aktuell energiplan, till-
fredsställande vägstandard samt gång- och
cykelvägar kommer inte att nås. Det finns
idag ett stort behov att kunna leverera
dricksvatten och ta emot spillvatten ute i
samhällena. Verksamheten kan för närva-
rande inte alltid tillgodose alla önskemål,
men har som målsättning att kunna utveck-
la kapaciteter i ledningsnät och verk för att
kunna bidra till en god infrastruktur i kom-
munen.

Renhållningens övergripande verk-
samhetsmål med minskad avfallsmängd
som behandlas via förbränning och deponi
kommer troligen inte att kunna nås.

Målet att öka utsortering av farligt avfall
är i dagsläget svårt att överblicka, då farligt
avfall mellanlagras och levereras vid ett fåtal
tillfällen under året. I övrigt kommer de
övergripande målen att uppfyllas.
Kvalitetsgarantier

De antagna kvalitetsgarantierna beräknas
uppfyllas under året förutom när det gäller
utbyggnationen av gång- och cykelvägar.

Miljö- och byggnadsnämnden
0708 0608

Intäkter 6 018 6 683
Kostnader -8 607 -9 278
Verksamhetsresultat -2 589 -2 594
Kommunbidrag 2  222 2 078
Resultat -367 -516
Balanserat resultat 
06-12-31 2 196

Ekonomi
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett
underskott för perioden med 367 tkr som
främst beror på lägre intäkter än budge-
terat inom bygglovsverksamheten samt
arbete med ofinansierade planer inom fysisk
planering.

Beslut finns att finansiera totalt 1 035
tkr med balanserat överskott, varav 600 tkr
avser olika projekt som budgeterats. De
åtgärder som vidtagits för att få en verk-
samhet i balans är att en ny bygglovstaxa
har antagits samt att grundbeloppet i
samma taxa har höjts.

Prognosen för 2007 är ett underskott
med 870 tkr främst beroende på lägre
intäkter inom bygglovsverksamheten och
arbete med ofinansierade planer inom fysisk
planering.

Verksamhet
Under året har arbete pågått med cirka 40
planer inom fysisk planering, varav FÖP
Hamburgsund är den som föranlett flest
antal nedlagda timmar. Hittills har fyra de-
taljplaner och två fastighetsplaner antagits:

· Grebbestad 2:404, ICA 
· Fjällbacka 149:11, fastighetsplan 
· Fjällbacka 163:1, fastighetsplan 
· Fjällbacka 165:9, Håkebacken
· Fjällbacka 109:1, Kyrkskolan 
· Kuseröd 1:21 

De tre sistnämnda planerna är överkla-
gade. 

Bygglovsverksamheten har under som-
maren varit underbemannad på grund av
tjänstledig byggnadsinspektör. En vakant
tjänst har medfört att ett rekryteringsarbete
har genomförts och en ny bygglovsinspek-
tör börjar under september. Detta kommer
att medföra vissa inskolningskostnader, som
ej budgeterats.

Inom miljöverksamhet har två beslu-
tade projekt, inventering av hamnar och
båtupptagningsplatser samt information
om nya allmänna råd gällande enskilda
avloppsanläggningar, genomförts. Projektet
gällande genomgång av befintliga verk-
samheter för prövning och anläggningsgod-
kännande enligt ny livsmedelslagstiftning
kommer att slutföras till en fjärdedel.
Tanken är att projektet fortsätter under
2008.

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Fysisk planering har påbörjat arbetet med
en vindkraftsplan för att upprätthålla en
god planberedskap. I övrigt bedöms att
verksamheten närmar sig de övergripande
målen. Det stora exploateringsintresset och
den snabba utvecklingen i kombination
med kommunens begränsade planerings-
resurser gör annars att det är svårt att
upprätthålla en god planberedskap.

Bygglovsverksamheten bedöms inte
fullt ut nå upp till de övergripande målen
på grund av underbemanningen under
delar av året i kombination med att resurser
saknas för tillsyn. Från och med mitten av
september är dock bemanningen åter full-
talig och kan åter börja närma sig de över-
gripande målen. 

Inom miljöbalkens verksamhet be-
döms att de tillgängliga resurserna täcker
ungefär hälften av den verksamhet som
lagstiftaren förutsätter. Resurserna för till-
syn har ökat en del tack vare ändrade rutin-
er för bygglovsremisser. Taxetäckningen har
ökat genom debitering av remisshantering
vid bygglov och förhandsbesked. Arbetet
inom verksamheten bedöms stämma
överens med inriktningen i miljökvali-
tetsmålen. Detta medför att verksamheten
bedömer att de ställda målen nås, förutom
när det gäller resurserna för tillsyn.

De ställda målen inom djurskyddet
kommer att nås, förutom när det gäller
ökningen av taxetäckningen inom verk-
samheten. Bedömningen som görs är att
taxetäckningen ligger på en relevant nivå
utifrån verksamhetens karaktär med många
anmälningar och tidskrävande ärenden.

De ställda målen inom livsmedel kom-
mer att nås för året.
Kvalitetsgarantier

När det gäller de ställda kvalitets-
garantiernan så bedöms verksamhetena leva
upp till det utlovade.

Barn- och utbildningsnämnden
0708 0608

Intäkter 19 480 20 177
Kostnader -182 269 -174 928
Verksamhetsresultat -162 789 -154 751
Kommunbidrag 165 304 155 849
Resultat 2 515 1 098
Balanserat resultat  
06-12-31 763

Ekonomi
Kommunbidraget ökar med 9 455 tkr, net-
tokostnaderna ökar med 8 038 tkr mellan
åren. Ökningen mellan 2006 och 2007
motsvarar totalt 5,2 procent.

Vid avräkning per september har barn-
antalet ökat mot budget och barn- och
utbildningsnämnden får 2 735 tkr i presta-
tionsanslagskompensation. Prestationsan-
slaget ökar främst inom barnomsorgen med
ökat barnantal inom samtliga verksamhets-
former. Gymnsieskolan redovisar en minsk-
ning i elevantalet.

Barn- och utbildningsnämnden beräk-
nar ett överskott per den 31 december på
1 440 tkr.

De verksamheter som redovisar de
största budgetavvikelserna är barnomsorgen
med 1 460 tkr och gymnasieskolan med
840 tkr i överskott. Särskolan, vuxenutbild-
ningen och grundskolan redovisar respek-
tive 530 tkr, 450 tkr och 270 tkr i under-
skott.

Inom barnomsorgen redovisar samtliga
verksamhetsformer ett stort överskott. För-
skoleverksamhetens överskott härleds bland
annat till ej utnyttjade anslag i samband
med nybyggnation i Grebbestad. Statsbi-
draget för personalförstärkning i förskolan
redovisar också ett överskott mot budgete-
rad volym. Förvaltningen har under året
avvaktat ytterligare fördelning och inväntat
Skolverkets utvärdering av personalför-
stärkningsinsatserna i kommunen på grund
av risk för eventuell återbetalning.

Verksamheten
Inom barnomsorgen kan en fortsatt kraftig
ökning av efterfrågan på platser konstateras.
Både andelen barn som har barnomsorg
och den genomsnittliga placeringstiden
ökar, sannolikt som en konsekvens av den
goda arbetsmarknaden. Utbyggnaden av
förskoleplatser fortsätter därför och under
2007 har ”Världsarvsförskolan”, en utom-
husavdelning med särskild kulturinrktning,
öppnats i samarbete med Vitlycke museum.
Ytterligare en utomhusavdelning planeras i
samarbete med Hornbore by.

Arbetsmarknadsenheten flyttade vid
halvårsskiftet in i nya lokaler i det hus där
sedan tidigare Bilenheten och Utvecklings-
centrum fanns. Hela verksamheten, inklusi-
ve ledning och administration, finns nu
samlad under ett tak i ändamålsenliga loka-
ler. Den ökning av hyreskostnaderna detta
medför beräknar verksamheten kunna
finansiera inom ram innevarande år. För



2008 äskas budgetförstärkning. 
Vid årsskiftet tog barn- och utbild-

ningsnämnden över ansvaret för stora delar
av kultur- och fritidsverksamheten i kom-
munen. Bland annat på grund av oklar
bemanningssituation är det ännu för tidigt
att utvärdera omorganisationen. En omfat-
tande kartläggning av externa samar-
betsparters syn på kommunens kulturarbete
har gjorts och kommer att ligga till grund
för en ny kulturplan.

Tanums gymnasieskola har utökat sitt
programutbud med Hantverksprogram-
met, inriktning frisör. Dessutom erbjuds nu
nationella program i stället för de tidigare
specialutformade inom samma utbildnings-
områden. En klar höjning av meritvärdena
hos de sökande eleverna kan noteras, lik-
som en ökning av antalet sökande från
andra kommuner.

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-
mer att avseende läsinlärningen så ges det
stöd som kvaltietsgarantin föreskriver men
det finns fortsatt elever som trots detta inte
är fullgoda läsare.

Dokumentation börjar göras i ett
enhetligt system, men beroende på
sekretesskäl kan inte hela dokumentationen
automatiskt föras över från barnomsorgen
till grundskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen har
införskaffat ett gemensamt digitalt doku-
mentations- och informationssystem (Fron-
ter).

Omsorgsnämnden
0708 0608

Intäkter 33 288 33 815
Kostnader -158 506 -161 106
Verksamhetsresultat -125 218 -127 291
Kommunbidrag 126 578 123 171
Resultat 1 360 -4 120
Balanserat resultat  
06-12-31 -2 057

Ekonomi
Omsorgsnämndens kostnader har minskat
med 1,6 procent, cirka 2 600 tkr, jämfört
med samma period förra året. Kostnads-
minskningen beror främst på färre institu-
tionsplaceringar av barn, ungdomar och
vuxna, cirka 3 000 tkr samt lägre personal-
kostnader inom äldreomsorgen. Intäkterna
har minskat med 1,6 procent, cirka 500 tkr,

jämfört med samma period förra året främst
beroende på färre sålda dygn på korttids-
boende inom handikappomsorgen till
andra kommuner.

Äldreomsorgens kostnader har minskat
med cirka 2,7 procent främst till följd av
lägre kostnader för personalförstärkningar
inom särskilt boende samt för inköp av
material och inventarier.

Handikappomsorgens personalkostna-
der har ökat med 4,7 procent beroende på
fler arbetstagare i daglig verksamhet samt på
personalförstärkningar i framförallt två
ärenden. Den totala kostnadsökningen för
avdelningen är 4,5 procent.

Individ- och familjeomsorgens kostna-
der för försörjningsstöd liksom antalet ären-
den med försörjningsstöd ligger på en nivå
som är bland de lägsta på flera år. Kostna-
derna för institutionsplaceringar för både
barn och vuxna har minskat väsentligt jäm-
fört med förra året. Istället har antalet barn
och ungdomar i familjehem ökat avsevärt
under året. 

Kostenhetens intäkter har ökat som en
följd av prisjustering gentemot äldreomsorg
och skola. Kostnaderna har ökat på grund
av högre kostnader för livsmedel. En över-
syn av kostorganisationen pågår tillsam-
mans med barn- och utbildningsförvaltnin-
gen.

Omsorgsnämnden beräknas 2007 redo-
visa ett nollresultat. Äldreomsorgen och
kostenheten beräknas redovisa överskott
och handikappomsorgen och individ- och
familjeomsorgen beräknas redovisa under-
skott.

Verksamhet
Under året har arbetet inom äldreomsorgen
framförallt koncentrerats till fortsatt
utveckling och förändring av hemtjänsten
och hemsjukvården. Ett it-baserat system
för planering och uppföljning har tagits i
bruk under 2007. Syftet är att kvalitetssäkra
verksamheten samt att förbättra resurs-
fördelningen. Omsorgsnämnden har under
året diskuterat förutsättningarna för att star-
ta ett eller flera demenscenter i kommunen.
En konkret åtgärd blev att en demensavdel-
ning förändrades till boende för fysiskt
sjuka och vice versa. Stort arbete har lagts
ned på genomförande av utbildningsin-
satser för all personal i den nationella
Kompetensstegen. En arbetsgrupp har till-
sammans med tekniska förvaltningen arbe-
tat fram ett förslag till ombyggnad av
Fjällbacka servicehus till ett modernt
äldreboende. Ombyggnaden planeras att
starta i slutet av 2007 och beräknas vara
färdig i augusti 2008. Länsstyrelsen gjorde
en omfattande tillsyn av äldreomsorgen
under flera dagar, vilken redovisades för
omsorgsnämnden under våren. Resultatet
visar att äldreomsorgen i kommunen
fungerar på ett bra sätt. En Nöjd-Kund-
Index-undersökning i hemtjänsten i norra
Bohuslän gav också ett positivt resultat.

SCB:s enkätundersökning i Tanum under
våren 2007 visade att äldreomsorgen är ett
område där fortsatta förbättringsåtgärder
behövs.

Handikappomsorgen har fortsatt sats-
ningar på kvalitetsarbete och kompetens-
höjning av personalen. På grund av ökat
behov har flera utlokaliserade dagcenter-
platser tagits i bruk på olika platser i kom-
munen. Kommunens gruppboenden är nu
fullbelagda och därför pågår planering av
nya boendeformer. Kommunens hand-
ikappplan håller på att omarbetas där
omsorgsnämnden har en samordningsfunk-
tion. Komrev genomförde vid årsskiftet en
granskning av insatserna personlig assistans,
ledsagning och biträde av kontaktperson
enligt LSS. Resultatet av revisionen är posi-
tivt för Tanums del.

En bemanningsenhet för äldre- och
handikappomsorgen startade under hösten
2006. Elva heltidstjänster betjänar hela
kommunen. Verksamheten kommer att
utvärderas under hösten och planen är att
bygga ut bemanningsenheten att även om-
fatta timvikarier.

Under året har individ- och familjeom-
sorgens förebyggande samarbete med barn-
och utbildningsnämnden fortsatt och inrik-
tats mot en gemensam familjecentral till-
sammans med primärvården. Kommunens
psykiatriverksamhet tillhör sedan årsskiftet
individ- och familjeomsorgen. En lokal
samverkansplan har tagits fram tillsammans
med vuxenpsykiatrin. Gemensamma ut-
bildningsinsatser har skett med regionens
och kommunens personal. Nationella
bedömningskriterier håller på att introduc-
eras när det gäller utredningar avseende
barn (BBIC – barns behov i centrum) och
missbrukare (ASI -addiction severity index).

Måluppfyllelse
Verksamhetsinriktning
Äldre ska kunna känna sig trygga och
kunna bo kvar hemma så länge de önskar.
Satsningar ska göras på förebyggande verk-
samhet. Äldreomsorgens organisation har
ändrats och arbete pågår med fortsatt om-
strukturering samt ökat stöd till anhöriga.
För att följa upp målsättningen har kom-
munen genomfört enkätundersökningar.
Resultaten visar att övervägande delen är
nöjda med verksamheten och bemötandet,
men ett fortsatt arbete pågår med att för-
bättra kvaliteten. Kommunen har hittills i
år endast haft två dygn med betalningsans-
var för utskrivningsklara patienter från
regionen och efterfrågan på särskilda boen-
deplatser är i balans.

De som har rätt till stöd enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) eller socialtjänstlagen (SoL) ska i den
egna kommunen erbjudas den service, stöd
och hjälp som erfordras för att den enskilde
ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat
och självständigt liv. Målet bedöms till
största delen kunna uppfyllas under året.



För vissa personer krävs så omfattande
insatser att kommunen väljer att erbjuda
dessa i annan kommun.

Individ- och familjeomsorgen ska arbe-
ta för att antalet personer som behöver för-
sörjningsstöd minskar samt att särskilt
engagemang ägnas åt att agera i och följa
ärenden som rör barn och ungdom. Målet
bedöms kunna uppfyllas under året.
Kvalitetsgarantier

Kommunen har en kvalitetsgaranti för
särskilt boende som bland annat lovar väl-
komstsamtal, 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-
tande policy. Korttidsverksamheten har
utarbetat 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.

Bedömningen är att omsorgsnämn-
dens verksamheter kommer att i huvudsak
leva upp till kvalitetsgarantierna under året.
Där garantierna är svåra att mäta kommer
omsorgsnämnden att överväga att förändra
innehållet i kvalitetsgarantierna.

Tanums Bostäder AB
0708 0608

Intäkter 23 708 22 198
Kostnader -13 730 -13 990
Verksamhetsresultat 9 977 8 208
Avskrivningar -3 485 -2 890
Finansnetto -4 357 -3 144
Resultat 2 136 2 174

Tanums Bostäder redovisar ett överskott per
den 31 augusti på 2 100 tkr vilket är
oförändrat jämfört med föregående år. Det
goda resultatet förklaras främst av ökade
hyresintäkter och minskade kostnader för
uppvärmning samtidigt som de effektiviser-
ings- och besparingsåtgärder bolaget ge-
nomfört minskat  driftskostnaderna. 

Ny- och ombyggnadsprojekt har med-
fört ökade kostnader för räntor och
avskrivningar.

Efterfrågan på lägenheter är fortsatt
god, under årets åtta första månader har
uthyrningsgraden varit 99 procent.  

Planering för byggande av ytterligare
lägenheter i Fjällbacka, Östad och Grebbe-
stad pågår.

Per den 31 december beräknas Tanums
Bostäders resultat uppgå till 1 800 tkr.

Tanums Hamn & Turism AB 
0708 0608

Intäkter 8 486 -
Kostnader -6 675 -
Verksamhetsresultat 1 810 -
Avskrivningar -5 -
Finansnetto 152 -
Resultat 1 958 -

Tanums Hamn & Turism AB redovisar ett
överskott per den 31 augusti på 1 958 tkr.
Resultatet förklaras främst av att nästan alla
intäkter inom hamnverksamheterna är hän-
förliga till årets första åtta månader.

Beläggningen i gästhamnarna beräknas
till cirka 17 500 gästnätter, cirka 7 procent
lägre än 2006. 

Insatser för att höja säkerhets- och ser-
vicenivån i hamnarna pågår oförtrutet.  

Planering för utveckling av hamnområ-
den har påbörjats i samverkan med kom-
munen och lokala intressenter. Målet är att
möta de behov av fler båtplatser och verk-
samhetslokaler för havsanknutna yrkesverk-
samheter som påtagligt har ökat de senaste
åren.

Per den 31 december beräknas Tanums
Hamn & Turism AB´s resultat uppgå till
budgeterade 236 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 4 979 tkr. Per den 31
december beräknas RAMBO AB:s resultat
uppgå till 5 000 tkr.



VA-VERKSAMHETEN

RESULTATRÄKNING 0708 0608
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter 19 808 20 093
Verksamhetens kostnader  (not 1) -11 358 -10 098
Avskrivningar -5 328 -5 291
Verksamhetsresultat 3 122 4 704
Finansiella intäkter 72 19
Finansiella kostnader -3 214 -6 228
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto -20 -1 504
Justeringspost - -
Periodens resultat -20 -1 504

BALANSRÄKNING 0708 0612
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 110 198 115 523
Maskiner och inventarier - -
Summa anläggningstillgångar 110 198 115 523
Omsättningstillgångar:
Kundfordringar 503 1 591
Övriga fordringar 774

Summa omsättningstillgångar 1 277 1 591
SUMMA TILLGÅNGAR 111 475 117 114
Avsättningar: (not 2)
Periodens förändring av investeringsfond -20 5 469
Tidgare års avsättning investeringsfond 5 469 -
Summa investeringsfond (not 3) 5 449 5 469
Skulder:
Kommunlån 98 422 103 710
Periodiserade anslutningsavgifter 6 351 6 528
Summa långfristiga skulder 104 773 110 238
Leverantörsskulder 1 089 1 407
Övriga kortfristiga skulder (not 4) 164 -

Summa kortfristiga skulder 1 253 1 406
SUMMA SKULDER 111 475 117 114

Särredovisning av VA-verksamheten
I den nya VA- lagen ställs det krav på

att VA- verksamheten skall redovisas i en
särskild resultat- och balansräkning. Av
tilläggsupplysningar skall det framgå hur
kommunen fördelat kostnader som varit
gemensamma med annan verksamhet som
kommunen drivit.

Not 1
Av verksamhetens kostnader januari-

augusti 2007 utgör 423 tkr fördelade kost-
nader från tekniska nämnden och sam-
hällsbyggnadsförvaltningen. Kostnader för
samhällsbyggnadsförvaltningens admini-
stration fördelas utifrån uppskattad tid.

Nämndskostnader fördelas utifrån andelen
ärenden i nämnden.

Av kostnaderna utgör 243 tkr förde-
lade kommuncentrala kostnader. Kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen samt
kommunkansliet fördelas efter andelen
ärenden. IT-kostnader fördelas efter anta-
let PC. Personalkontoret fördelas efter
antalet anställda. Ekonomikontoret, växel
och tryckeri fördelas efter andel av brutto-
kostnader.

Not 2
Verksamhetens upparbetade pensions-

skuld är ej upptagen.

Not 3
Avsättning till investeringsfond avser

planerad investering i nytt reningsverk.

Not 4
Följande poster saknas: Arbetsgivar-

avgift och preliminärskatt för augusti och
semesterlöneskuld. För 2006 saknas även
momsavräkning för augusti.
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