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ÅRSREDOVISNING 1999

Balansomslutning.................................567,9 Mkr

Investeringar ...........................................33,7 Mkr

Resultat ....................................................-29,3 Mkr

Antal anställda ...............................................1 018

Invånarantal .................................................12 069

Utdebitering..............................................21,62 kr



KONCERNEN TANUMS KOMMUN

KOMMUNALA BOLAG

Förutom kommunen omfattar koncernredovisningen följande

bolag:

TANUM KOMMUNALA FÖRVALTNINGS- OCH 

UTVECKLINGS AB

Bolaget, som är helägt av kommunen, ska äga och förvalta

fastigheter och genom delägarskap i andra företag främja den

industriella sysselsättningen i kommunen. Bolaget har inte 

drivit någon verksamhet under året.

STIFTELSEN TANUMS BOSTÄDER

1995 såldes hyresfastigheterna från Stiftelsen Tanums 

Bostäder till Tanums Bostäder AB och under 1996 såldes

äldreomsorgsfastigheterna till Tanums kommun. Stiftelsen 

kommer att permuteras under år 2000.

TANUMS BOSTÄDER AB

Bolaget, som bildades den 8 maj 1995, ägs helt av Tanums 

kommun. Bolaget ska äga, förvalta och hyra ut bostäder och

fastigheter i Tanums kommun.

Omslagsbild: Snixholmen, Dyngön, Hamburgö. Fotograf: Erik Malm.

TANUMS KOMMUN

Stiftelsen
Tanums Bostäder

Tanums Kommunala
Förvaltnings- &
Utvecklings AB

Tanums Bostäder AB



KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i

Tanums kommun. Uppgifter och organisation är till vissa

delar bestämd av lagar, stiftade av Sveriges riksdag, men stor

frihet har lämnats till fullmäktige själv att utforma sitt arbete.

I fullmäktige finns  ledamöter och  ersättare. Kom-

munfullmäktiges sammansättning bestäms av medborgarna i

Tanum genom allmänna val. Fullmäktige leds av ett presidi-

um som består av en ordförande och två vice ordföranden.

KOMMUNALA NÄMNDER

För alla nämnder i Tanums kommun finns dels regler som

talar om vilket ansvarsområde varje nämnd har samt regler

som är gemensamma för alla.

Nämnderna ska följa de mål och riktlinjer i sin verksamhet

som fullmäktige fastslagit. Och det ska ske inom de ekono-

miska ramar som fullmäktige angivit. Nämnderna är också

skyldiga att se till att verksamheten  bedrivs på ett ändamåls-

enligt och effektivt sätt.

De ansvariga gentemot fullmäktige ska därför regelbundet

rapportera om sin verksamhet till fullmäktige.

KOMMUNSTYRELSENS ROLL

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska för-

valtningsorgan. Den har till uppgift att leda och samordna

planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet.

POLITISK STÄLLNING

1 NOVEMBER 1998–31 OKTOBER 2002

Mandat i kommunfullmäktige

Socialdemokratiska Arbetarpartiet......................................

Centerpartiet .......................................................................

Folkpartiet...........................................................................

Moderata Samlingspartiet ....................................................

Miljöpartiet De Gröna .........................................................

Kristdemokratiska Samhällspartiet .......................................

Vänsterpartiet ......................................................................

KOMMUNENS ORGANISATION
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Kommunstyrelsens ordförande 
har ordet

 var ett märkligt år. Ett år som alla mer eller mindre

väntade skulle ta slut för att tiden istället skulle glida in i det

nya millenniet.

Det talades allt som oftast om kaos och datakraschen och

miljarder investerades för att allt skulle löpa friktionsfritt

nyårsnatten. Och visst fungerade det mesta som det skulle. 

För Tanum blev  ett händelserikt år. Flera för fram-

tiden viktiga beslut togs det året. :ans nya sträckning,

Fiskecentrum och Lärcentrum är exempel på några.

Det är glädjande hur eniga alla är om att  genom 

Norra Bohuslän måste rustas upp.  skall  vara utbyggd

och klar har Näringsminister Björn Rosengren lovat.

Sträckningen genom ”Världsarvet” är ännu inte helt klar.

Kommunen och Vägverket är överens och har sagt sitt men

Länsstyrelsen har en annan uppfattning. Mycket talar för att

regeringen får avgöra frågan till slut.

Förstärkningen och förlängningen av Ångbåtsbryggan 

i Grebbestad ger goda förutsättningar för att utveckla fisket 

i kommunen.

Ny mottagningslokal, isverk och lådförråd är en kraftfull

satsning totalt handlar det om ‒ miljoner. Den unga

fiskarekåren har genom satsningen fått framtidstro och kom-

mer nu att våga investera i nya båtar och redskap.

Satsningen på ett Lärcentrum i Tanumshede har skett i

stor politisk enighet. Det handlar om ett nytt huvudbibliotek

nästan dubbelt så stort som det vi har idag. En hörsal och

teaterlokal för  personer och nya lokaler för bl.a. vuxen-

utbildningen.

I utbildningsvisionen  som ligger till grund för

satsningen finns också gymnasial utbildning och högskole-

utbildning.

Investeringsmässigt är Lärcentrum en stor satsning totalt

runt  miljoner. När det gäller utbildning och kompetens-

utveckling så måste vi våga; våga prioritera människan och

människans behov av kunskap.

Ekonomiskt är  ett svagt år. Kommunen redovisar 

ett underskott på ca  miljoner. Orsaken till underskottet är

ett aktieägartillskott till bostadsbolaget Tanums Bostäder AB.

Verksamheterna går i stora drag runt men rekonstruktionen

av bostadsbolaget drar ner resultatet kraftigt. Med det här

aktieägartillskottet har kommunen tillfört bostadsbolaget 

ca  miljoner.

Tack vare rekonstruktionen har kommunen nu ett bostads-

bolag som kan stå på egna ben och inte längre behöver årligt

ekonomiskt stöd av kommunen.

Bengt Mattsson

Ordf kommunstyrelsen
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Befolkning

Tanums befolkning minskade för fjärde året i följd. Minsk-

ning var  personer och befolkningen uppgick vid årskiftet

till   personer. Sedan  har befolkningen minskat

med  personer.

Flyttningsnettot var positivt,  personer. Såväl inflytt-

nings- som utflyttningstalen var i likhet med de senaste åren

höga,  respektive  personer. Skälet till att befolkningen

minskade trots ett positivt flyttningsnetto var det låga födelse-

talet under året,  födda. Under den senaste femårsperioden

uppgår antalet födda till  personer att jämföra med 

personer under föregående femårsperiod (‒). Antalet

avlidna var  vilket är något lägre än genomsnittet den

senaste femårsperioden.

Av landets  kommuner var det endast  som ökade sin

befolkning under . 

Tanums befolkning präglas av en större andel personer över

 år medan åldersgrupperna ‒ och ‒ är underrepre-

senterade vid en jämförelse med genomsnittet för riket.

Utflyttning från kommunen sker främst av personer i åldrarna

 till  år. De främsta orsakerna till utflyttning är studier och

arbete på ort utanför kommunen.

Av den totala befolkningen är , procent kvinnor och

, procent män.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten minskar både i riket som helhet och i Tanum.

I Tanums kommun har den totala arbetslösheten minskat från

, procent  till , procent . Under  var  per-

soner öppet arbetslösa och  personer var sysselsatta i arbets-

marknadspolitiska åtgärder. Det förbättrade arbetsmarknads-

läget beror främst på den förbättrade konjunkturen.

Näringsliv

I Tanums kommun finns cirka   företag varav de flesta är

enmans- eller fåmansföretag med noll till fem anställda. Större

företag i kommunen är Extra Film med  anställda, Lear

Corporation med  anställda, Tanums Fönster med 

anställda samt Järund Inventing med  anställda. Under året

har Tanums Fönster ökat antalet anställda med .

Antalet sysselsatta inom jordbrukssektorn minskar succes-

sivt. Sedan mitten på -talet har andelen sysselsatta inom

jordbruket minskat från  procent till drygt fem procent.

Turism och handel är näringsgrenar som sysselsätter allt fler.

Den offentliga sektorn sysselsätter nära  procent av

arbetskraften i kommunen. Merparten av de offentliganställda

arbetar inom vårdsektorn. 

Befolkning, arbetsmarknad,
näringsliv
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Redovisningsmodell
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Den kommunala redovisningslagen reglerar den externa redo-

visningen. Årsredovisningen skall enligt lagen redovisa resul-

tat- och balansräkning samt en finansieringsanalys. För kom-

munens interna redovisning tillkommer även drift- och inves-

teringsredovisning. Enligt lagen skall årsredovisningen även

innnehålla en s.k. sammanställd redovisning (koncernredo-

visning) som utgör en sammanställning av kommunens resul-

tat- och balansräkningar för övriga juridiska personer i vilka

kommunen har betydande inflytande. 

Resultaträkningen redovisar det ekonomiska resultatet på

tre nivåer. Den första nivån, verksamhetsresultat, visar vad

kommunens egentliga verksamhet kostar. Resultatet på den

andra nivån, resultat efter skatteintäkter och finansnetto,

beskriver resultatet sedan skatteintäkter samt ränteintäkter

och räntekostnader ställts mot resultatet för den egentliga

verksamheten. Det tredje resultatet, årets resultat, visar resul-

tatet efter att hänsyn har tagits till extraordinära intäkter och

kostnader. Med extraordinära poster avses större intäkter och

kostnader som ligger utanför den normala verksamheten.

Finansieringsanalysen ger upplysning om hur medel har

tillförts och hur dessa använts. Ett positivt saldo på finansie-

ringsanalysen innebär således att en del av de tillförda medlen

används till att förstärka likviditeten. Vidare ger finansierings-

analysen information om investeringsvolymen.

Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen vid

en viss tidpunkt. Balansräkningen visar värdet av kommunens

tillgångar och hur dessa har finansierats, externt med skulder

och internt med eget kapital. Tillgångarna delas upp i anlägg-

ningstillgångar och omsättningstillgångar.

Avsättningar är skulder, som till storlek och förfallotid-

punkt är okända och därmed osäkra. Pensionsskulden betrak-

tas som avsättning.

Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder.

Kortfristiga skulder är de som förfaller inom ett år.

Skillnaden mellan tillgångar och summan av avsättningar

och skulder utgör det egna kapitalet. 



Redovisningsprinciper
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Övergripande principer

I den löpande redovisningen och vid upprättandet av årsredo-

visningen följs ett antal övergripande redovisningsprinciper

vilka skapar ett normverk som styr innehållet i redovisnings-

rapporterna. Analysen av den finansiella ställningen och

utvecklingen baseras på antagandet att dessa principer har

följts. Principerna är följande:

• Principen om pågående verksamhet

• Objektivitetsprincipen

• Försiktighetsprincipen

• Matchningsprincipen

• Principen om öppenhet

De mätprinciper som tillämpas idag leder till att en återhåll-

sam bild av kommunernas ekonomi redovisas. T.ex. gäller att

en skuldredovisning av semesterlöner och pensionsåtaganden

ska ske i enlighet med såväl försiktighetsprincipen som

matchningsprincipen. Vidare innebär de etablerade principer-

na att värdering av tillgångar ska ske försiktigt. En tillämpning

av god redovisningssed innebär således att den finansiella

redovisningen ger en försiktig och restriktiv beskrivning av

utvecklingen och situationen. Redovisningen anger en mini-

minivå för det finansiella läget.

Sammanställd redovisning (koncernredovisning)

Koncernen Tanums kommun omfattar aktiebolag och stiftel-

ser i vilka kommunen har ett bestämmande eller väsentligt

inflytande. I aktiebolag anses kommunen kunna utöva ett

väsentligt inflytande vid en röstandel av minst  procent.

Stiftelser ingår i koncernredovisningen då kommunen utser

huvuddelen av styrelseledamöterna.

Utgångspunkten för koncernbokslutet är balans- och

resultaträkningarna för kommunen och dotterföretagen.

Konsolideringen av koncernbokslutet för  bygger på ett

preliminärt bokslut för Tanums Bostäder AB. Interna mellan-

havanden mellan de i koncernen ingående enheterna har i allt

väsentligt eliminerats. Kommunens redovisningsprinciper

tillämpas vid upprättande av koncernredovisning. 

Att efter eliminering dra samman kommunens och 

dotterföretagens räkenskaper till en redovisningsenhet kallas

konsolidering. Koncernredovisningen har upprättats enligt

förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med

förvärvsmetoden avses att det av kommunen vid förvärvstill-

fället förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har elimine-

rats. Därefter intjänat kapital räknas in i koncernens eget

kapital. Med proportionell konsolidering avses att om dotter-

företagen ej är helägda tas endast ägda andelar av räkenska-

perna in i koncernredovisningen.

Vid konsolideringen har inga elimineringsdifferenser upp-

kommit.

Kommunal redovisningslag

Kommunerna skall enligt den kommunala redovisningslagen

redovisa enligt god redovisningssed. Lagen reglerar vilka delar

som skall ingå i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen

skall ge en översikt över utvecklingen. Den skall även redo-

göra för de förhållanden som är viktiga för bedömningen av

ekonomin. Här skall förhållanden som är kända fram till dess

årsredovisningen upprättas redovisas.

I  års bokföring och bokslut har den kommunala redo-

visningslagens bestämmelser i allt väsentligt tillämpats. Nedan



följer en kort beskrivning av vissa väsentliga principer som

påverkar bokslut och redovisning:

Tillämpning av redovisningsprinciper

•  års löneökningar som inte betalats ut under året har

periodiserats och belastar  års resultat.

• Årets förändring av semesterlöneskulden, okompenserad

övertid och jour redovisas under verksamhetens kostnader i

resultaträkningen. Den totala skulden av dessa redovisas som

kortfristig skuld i balansräkningen.

• Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som inkommit

efter årsskiftet men är hänförliga till redovisningsåret, har

skuldbokförts och belastar  års redovisning.

• Fr.o.m.  har förändring skett av redovisningen av de stats-

bidrag kommunen erhöll för mottagande av flyktingar under

tidigt -tal. Eftersom kostnaderna inte var lika stora som

intäkterna har dessa ingått i kommunens balanserade resultat.

Under  har dessa återförts och bokförts som inkomstför-

skott för kommande kostnader för flyktingverksamheten.

• Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter Rådet

för kommunal redovisnings rekommendation om Redovis-

ning av skatteintäkter. Rekommendationen är att skatteintäk-

ter skall redovisas efter bokföringsmässiga grunder baserat på

av regeringen prognostiserat belopp. Rekommendation skall

börja tillämpas senast räkenskapsåret . Skatteintäkter

redovisas enligt rekommendation fr.o.m. .

• Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag som kan

hänföras till redovisningsåret har skuldbokförts respektive

fordringsförts och belastar  års resultat.

• Pensionsskulden redovisas enligt den s.k. blandade model-

len. Fr.o.m.  ingår även löneskatt i pensionsskulden.

Justering av pensionsskulden har även gjorts för .

Löneskatt för utgående skuld för  har justerats mot eget

kapital. Den pensionsskuld som uppkommit efter --

redovisas som skuld i balansräkningen. KPA:s beräkning har

används för att ta fram skuldens storlek. Den årliga föränd-

ringen av pensionsskulden redovisas som verksamhetskostnad

i resultaträkningen, pensionsskuldens räntekostnader redovi-

sas som finansiell kostnad i resultaträkningen. Garantipensio-

ner, som är beslutade t.o.m. , ingår i pensionsskulden.

Pensionsåtaganden som uppkommit före  redovisas som

ansvarsförbindelse.

• Redovisning av extraordinära poster sker enligt följande

kriterier:

1. Posten saknar klart samband med kommunens ordinarie

verksamhet,

2. Posten är av sådan typ att den inte kan förväntas inträffa

ofta eller regelbundet,

3. Posten uppgår till ett väsentligt belopp.

• Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde minskat med

investeringsbidrag. Avskrivningstiderna baseras på anlägg-

ningarnas beräknade ekonomiska livslängd.

Avskrivningstider:

Förvaltningsfastigheter .................................... år

Övriga verksamhetsfastigheter.......................... år

Va-anläggningar............................................... år

Industrifastigheter och fritidsanläggningar....... år

Inventarier exkl. datorutrustning ....................... år

Datorutrustning ................................................ år

• Anpassning har skett till Svenska kommunförbundets

avskrivningstider vad gäller inventarier, industrifastigheter och

fritidsanläggningar. Den extra avskrivning som därmed upp-

står kommer att genomföras på två år,  och  och

redovisas som extraordinär kostnad.

• Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde

minskat med investeringsbidrag och avskrivningar. 

• Koncernens tillgångar placerade i koncernkonto redovisas

som likvida medel i kommunen. De kommunala bolagens

andel redovisas som kortfristig skuld i kommunen och som

kortfristig fordran i respektive bolag. 

• En rättslig process gällande grundläggningen av Fjällbacka

Servicehus utföll vid Strömstads tingsrätt till kommunens

fördel. Motparten NCC har dock beslutat att föra målet

vidare till hovrätten.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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Omvärldsanalys
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Samhällsekonomi

Den ekonomiska utvecklingen i flera av de ekonomiskt viktiga

länderna är starkare än väntat. Den amerikanska ekonomin

fortsätter att växa i snabb takt utan påtagliga tecken på ökad

inflation. Samtidigt har situationen i en lång rad asiatiska eko-

nomier förbättrats påtagligt.

Även den svenska ekonomin utvecklas bättre än väntat.

Antalet sysselsatta ökar kraftigt under både  och .

Ökningen kan i huvudsak hänföras till den privata tjänstesek-

torn. Den positiva sysselsättningsutvecklingen har inneburit att

arbetslösheten sedan  sjunkit från , procent till , pro-

cent. Förutom fler sysselsatta har fler platser inom utbildnings-

väsendet bidraget till att antalet arbetslösa minskat snabbt.

Den öppna arbetslösheten beräknas att fortsätta nedåt även

under år  och .

Om antalet sysselsatta fortsätter att öka kommer man till

en punkt där löne- och prisökningar hotar att ta fart, vilket

med nuvarande inflationsmål leder till att räntorna måste

höjas. Under andra halvåret  steg de långa räntorna med

drygt två procentenheter. I slutet på året noterades femårsrän-

tan till ca , procent. Den korta räntan låg under  kvar

på mycket låga nivåer. I november höjde Riksbanken styrrän-

tan för första gången sedan december . De flesta bedömare

tror att Riksbanken kommer att fortsätta höja räntan den

närmaste tiden vilket medför höjda korta räntor. De långa

räntorna beräknas däremot stiga betydligt mindre.

Inflationen fortsätter att ligga på en låg nivå. Efter låga

prisökningar  och deflation under  följde ännu ett år

med låga prisökningar. Mellan december  och december

 ökade konsumentprisindex med , procent. Även om

svensk ekonomi går bra förväntas prisökningarna även de

kommande åren att stanna mellan två och tre procent. 

Den starka ekonomiska utvecklingen beräknas fortsätta

även under år . Åren därefter beräknas tillväxttakten 

avta något. 

Kommunsektorn

Trots att högkonjunkturen gör att kommunernas skatteintäk-

ter ökar kraftigt och att regeringen i omgångar ökat statsbidra-

gen till kommunerna ser det ut som om flertalet kommuner

kommer att redovisa underskott i  års bokslut.



Tidigare års nedskärningar, demografiska förändringar,

höjda statsbidrag och den för tillfället starka tillväxten gör att

det finns ett tryck på kommunerna att öka utgifterna genom

att höja lönerna, anställa fler, utöka verksamhet eller höja kva-

litén i befintlig verksamhet.

Det förbättrade allmänekonomiska läget, som bl.a. möjlig-

gjort ökade statsbidrag och ökade skatteinkomster, är delvis av

tillfällig karaktär då tillväxttakten i ekonomin avtar åren efter

. Detta innebär att det inte finns utrymme att etablera en

långsiktigt högre konsumtionsnivå.

Utsikter inför framtiden

Balanskravet som gäller från år  innebär att kommuner-

nas resultat måste vara positivt. Bedömningen är att kommun-

sektorn generellt sett kommer att klara balanskravet. Däremot

kommer spridningen inom kommunsektorn att vara stor och

många kommuner brottas fortfarande med stora problem.

Kommunernas möjligheter att möta ökade behov med 

ett bibehållet, positivt resultat kommer även framöver att vara

beroende av en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling.

Förslag om maxtaxor inom barn- och äldreomsorg riskerar 

att kraftigt öka de kommunala utgifterna. Kommunerna har

genom ett antal reformer fått ett allt större ansvar för hälso-

och sjukvården i Sverige. Förändringar i demografin med en

större andel äldre och andra faktorer som ökad livslängd, ny

medicinsk tekonologi, kortare genomsnittliga vårdtider på

sjukhusen m.m. ger stora utslag i den kommunala verksam-

heten i form av ökade kostnader.

Den budget som Tanums kommun antagit för år 

redovisar ett överskott på , mkr. I bokslutet för år 

genomfördes en ekonomisk rekonstruktion av Tanums

Bostäder AB som medför att bolaget ges förutsättning att

bedriva verksamheten utan framtida tillskott från kommunen.

Rekonstruktionen av Tanums Bostäder ger utslag i den kom-

munala budgeten i form av ökade räntekostnader. För år 

görs bedömningen att förutsättningarna är goda att Tanums

kommun ska klara balanskravet. 

I budgeten för år  kommer kostnaderna för bl.a. gymna-

sieskolan och driftkostnader för vuxenutbildning (Lärcentrum)

att öka samtidigt som ökningstakten för skatteintäkter avtar.

OMVÄRLDSANALYS
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Resultaträkning
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Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 1999 1998 1997 1999 1998 1997

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter (not 1) 123 436 116 227 118 787 108 804 101 150 102 736

Verksamhetens kostnader (not 2) -430 327 -393 104 -414 191 -421 925 -383 990 -394 148

Aktieägartillskott TBAB - - - - -3 937 -4 666

Avskrivningar (not 3) -29 723 -29 355 -27 695 -27 253 -27 039 -25 100

Verksamhetsresultat -336 614 -306 232 -323 099 -340 374 -313 815 -321 179

Skatteintäkter (not 4) 242 891 223 322 212 317 242 891 223 322 212 317

Generella statsbidrag (not 5) 114 384 110 974 100 212 114 384 110 974 100 212

Finansiella intäkter (not 6) 4 713 7 629 12 757 3 007 4 151 6 136

Finansiella kostnader (not 7) -25 253 -29 511 -36 292 -16 426 -18 450 -20 223

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 121 6 182 -34 105 3 482 6 182 -22 736

Extraordinära kostnader (not 8) -33 894 -3 916 - -32 785 -3 916 -12 176

Årets resultat -33 773 2 266 -34 105 -29 303 2 266 -34 912
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29% 

Avgifter äldreomsorg 10%Avgifter barnomsorg 6%
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RESULTATANALYS

Årets resultat

Koncernens resultatet för  uppgår till –, mkr. Resulta-

tet har belastats med engångsposter i form av nedskrivning av

fastigheter med , mkr samt med , mkr avseende extra

avskrivningar av inventarier m.m. Full avsättning till pensioner

har gjorts enligt blandmodellen med , mkr. Exklusive poster

av engångskaraktär uppgår koncernens resultat till , mkr.

Kommunens resultat uppgår till –, mkr. Skillnaden

mellan kommunens och koncernens resultat förklaras i

huvudsak av att Tanums Bostäders rörelseresultat på –, mkr

inte täcks av kommunen. Exklusive poster av engångskaraktär

uppgår kommunens resultat till , mkr.

Intäkter

Verksamhetsanknutna intäkter som uppgår till , mkr

täcker  procent av koncernens verksamhetskostnader. De

största enskilda posterna är vatten- och renhållningsavgifter,

hyresintäkter, äldre- och barnomsorgsavgifter samt statsbi-

drag. Relationen mellan olika intäktsslag har varit stabil under

de senaste åren. Då de flesta avgifter är kopplade till konsu-

mentprisindex har avgiftshöjningarna varit små under .

Under  hölls hyrorna oförändrade.

Kommunens verksamhetsanknutna intäkter uppgår till ,

mkr och finansierar  procent av verksamhetskostnaderna.

Kostnader

Bruttokostnaden för koncernens verksamhet har ökat med

, mkr (nio procent) och uppgår till , mkr. Kostnaden

för nämndernas verksamhet har ökat med , mkr. Av denna

ökning avser , mkr verksamhet som övertogs från lands-

tinget vid övertagandet av hemsjukvården m.m. Personalkost-

naderna som svarar för  procent av de totala kostnaderna

har ökat med  mkr (tolv procent).

Kommunens bruttokostnader uppgår till , mkr.

Verksamhetsresultat

Både koncernens och kommunens verksamhetsresultat har

försämrats beroende på kraftigt ökade kostnader. Som andel

av skatteintäkter och statsbidrag uppgår verksamhetsresultatet

till , procent för koncernen medan kommunens uppgår

till , procent. I  års bokslut var motsvarande siffror

, procent för koncernen och , procent för kommunen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Intäkter från kommunalskatt är koncernens viktigaste

inkomstkälla och svarar för  procent av de totala intäkterna.

Skatteintäkterna har ökat med , mkr (nio procent) jämfört

med . Utdebiteringen som  höjdes med  öre, varav

 öre avsåg skatteväxling med landstinget, uppgår till ,

kronor. Skattehöjningen gav ökade intäkter med , mkr.

Under  betalar Tanums kommun en straffavgift på ,

mkr i form av minskade generella statsbidrag, eftersom höj-

ningen av utdebiteringen gjordes under rådande skattestopp.

Under  erhöll koncernen , mkr i statsbidrag och

utjämningsbidrag. Av bidragen avsåg , mkr generella stats-

bidrag. Stats- och utjämningsbidragen svarar för  procent 

av de totala intäkterna. Jämfört med  har statsbidragen

och utjämningsbidragen ökat med , mkr (tre procent).

Sedan  då staten började höja statsbidragen har Tanums

kommun fått , mkr i ökade generella statsbidrag.

Finansnetto

Både de korta och långa räntorna har legat på mycket låga

nivåer under året även om den långa räntan stigit under andra

halvåret. Nettot av koncernens finansiella intäkter och kostna-

der uppgår till –, mkr motsvarande , procent av skattein-

täkter och statsbidrag. Årets finansnetto innebär en förbätt-

ring med , mkr. Förbättringen beror på minskade räntekost-

nader, däremot har räntebidragen minskat.

Kommunens finansnetto uppgår till –, mkr motsvarande

, procent av skatteintäkter och statsbidrag.



Finansieringsanalys

Koncernen Tanums kommun

FINANSIERINGSANALYS 1999 1998 1997 1999 1998 1997

Belopp i tkr

Tillförda medel

Resultat efter finansnetto 121 6 182 -34 105 3 482 6 182 -22 736

Minskning kapitalbindning (not 9) - - 8 537 26 077 9 548 1 804

Försäljning anläggningstillgångar (not 10) 457 28 861 2 323 457 1 861 2 323

Minskning långfristiga fordringar - 482 217 - 482 217

Ökning långfristiga skulder (not 11) - - - - 2 416 8 624

Avskrivningar (not 3) 29 723 29 355 27 695 27 253 27 039 25 100

Pensionsskuldsökning 9 788 5 675 19 517 9 788 5 675 19 517

Övrigt (not 12) 88 56 13 484 88 56 2 742

Summa tillförda medel 40 177 70 612 37 668 67 145 53 258 37 591

Använda medel

Ökning kapitalbindning (not 9) 1 493 8 666 - - - -

Nettoinvesteringar (not 13) 32 075 26 941 36 741 30 863 26 941 36 864

Ökning långfristiga fordringar 511 - - 28 - -

Minskning långfristiga skulder (not 11) 14 379 8 913 12 364 15 883 - -

Övrigt (not 14) 6 183 1 722 2 076 35 073 1 722 14 252

Summa använda medel 54 641 46 242 51 181 81 847 28 663 51 116

Förändring likvida medel -14 464 24 369 -13 513 -14 702 24 595 -13 525
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FINANSIERING

Kassaflödet

Årets kassaflöde (förändring av likvida medel) är negativt och

uppgår till –, mkr i koncernen och –, mkr i kommu-

nen. Det negativa kassaflödet beror på ett svagt verksamhets-

resultat och höga investeringskostnader samtidigt som låne-

skulden minskats. Koncernens kassaflöde från den löpande

verksamheten uppgick till , mkr medan investeringsverk-

samheten belastade likviditeten med , mkr. Finansnettot

ger ett negativt kassaflöde på , mkr. Låneskulden har

amorterats med , mkr under året.

KASSAFLÖDET I SAMMANDRAG

Kassaflödesanalys, belopp i tkr 1999 1998

Verksamhetsresultat inkl skatteintäkter 20 661 28 064

Planenliga avskrivningar 29 723 29 355

Avsättning pensionsskuld 5 265 5 675

Reavinst/förlust netto -134 -1 667

Finansnetto -20 540 -21 882

Förändring av rörelsekapitalet -2 932 -8 665

Nettoinvestering -32 075 -26 941

Försäljning av fastigheter 457 28 861

Amortering av långfristig skuld -14 380 -8 913

Förändring av långfristiga fordringar -511 482

Summa kassaflöde -14 465 24 369

Rörelsekapital

Koncernens rörelsekapital, skillnaden mellan omsättningstill-

gångar och kortfristiga skulder, har försämrats med , mkr

och uppgår till –, mkr. Försämringen beror på att likvidite-

ten minskat samtidigt som de korta skulderna ökat. Kommu-

nens rörelsekapital uppgår till –, mkr. Det negativa rörelse-

kapitalet beror främst på stora koncerninterna kortfristiga

skulder.

Investeringarnas finansiering

Nettoinvesteringarna, som uppgår till , mkr, finansieras

genom egna medel. Egenfinansieringen är det överskott som

finns kvar sedan verksamhet och finansnetto betalats. Enligt

kommunens ekonomiska målsättningar ska investeringarna i

sin helhet finansieras med egna medel, dessutom ska verksam-

heten generera ett tillräckligt bra resultat så att en amortering

av låneskulden kan påbörjas.

FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens tillgångar minskade under  med , mkr

(fem procent) medan kommunens tillgångar minskade med

, mkr (en procent). Koncernens minskning beror på en

nedskrivning av det bokförda värdet på Tanums Bostäders

fastigheter med  mkr. Kommunens minskning av tillgång-

arna beror framförallt på minskade omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar

Bruttoinvesteringar i fastigheter, anläggningar och inventarier

har skett med , mkr. Investeringsbidrag har erhållits med

, mkr varvid nettionvesteringarna uppgår till , mkr. 

Försäljning av anläggningstillgångar har skett med , mkr

medan avskrivningar och nedskrivningar uppgår till , mkr.

Anskaffning av aktier har skett med , mkr. Sammantaget

innebär detta att värdet på koncernens anläggningstillgångar

minskat med , mkr.

Kommunens anläggningstillgångar har minskat med 

, mkr. 

Kortfristiga fordringar

De kortfristiga fordringarna i koncernen uppgår till , mkr

vilket är en ökning med , mkr. Ökningen förklaras av att

kommunens fordran på staten för avräkning av kommunal-

skatt ökat från , mkr till , mkr.

Kommunens kortfristiga fordringar uppgår till , mkr.

FINANSIERINGSANALYS
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Balansräkning

16

Koncernen Tanums kommun

BALANSRÄKNING 1999 1998 1997 1999 1998 1997

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 15) 569 385 596 659 626 458 469 424 465 448 465 940

Maskiner och inventarier (not 16) 16 449 21 041 24 767 16 400 20 983 24 701

Finansiella anläggningstillgångar (not 17) 2 445 1 934 2 415 17 390 17 362 17 844

Summa anläggningstillgångar 588 279 619 634 653 640 503 214 503 794 508 485

Omsättningstillgångar

Fordringar (not 18) 31 221 20 714 17 215 30 208 20 216 22 263

Förråd 343 277 469 - - -

Kassa och bank (not 19) 34 871 49 335 24 967 34 505 49 206 24 611

Summa omsättningstillgångar 66 435 70 327 42 651 64 713 69 423 46 874

Summa tillgångar 654 714 689 961 696 291 567 927 573 217 555 359

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital (not 20) 220 242 86 518 120 623 217 388 83 664 118 575

Justering pensionsskuld/semesterlöneskuld -5 961 131 458 - -5 961 131 458 -

Årets resultat -33 773 2 266 -34 105 -29 303 2 266 -34 912

Summa eget kapital 180 508 220 242 86 518 182 123 217 388 83 664

Avsättningar

Pensionsskuld (not 21) 28 827 19 039 - 28 827 19 039 -

Skulder

Långfristiga skulder (not 22) 374 864 389 244 398 157 228 405 244 288 241 872

Pensionsskuld före 980101 (not 21) - - 144 822 - - 144 822

Kortfristiga skulder (not 23) 70 515 61 436 66 794 128 572 92 503 85 001

Summa skulder 445 380 450 680 609 773 356 977 336 790 471 695

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 654 714 689 961 696 291 567 927 573 217 555 360
SKULDER

ANSVARSFÖRBINDELSER (not 24)

Pensionsförpliktelser, som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 176 636 172 585 - 176 636 172 585 -

Förvaltade stiftelser 1 639 1 166 1 210 1 639 1 166 1 210

Deponerade medel 431 449 481 431 449 481

Borgensförbindelser 9 370 12 113 14 177 155 529 157 069 170 462

Outnyttjad checkkredit 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000



Likvida medel

Koncernens likvida medel uppgår till , mkr, en minskning

med , mkr jämfört med  års bokslut. Den kortfristiga

betalningsberedskapen har varit tillfredsställande under året.

Behovet av likviditet har dels kunnat tillfredsställas genom ett

effektivt nyttjande av koncernkontot till vilket en kredit på 

 mkr är kopplad. Koncernkontots hela behållning redovisas

som likvida medel i kommunens redovisning. Tanums Bostä-

ders behållning på koncernkontot uppgår till , mkr.

Eget kapital

Eget kapital påverkas dels av årets resultat med –, mkr och

dels av de justeringar av eget kapital som gjorts avseende löne-

skatt på pensioner intjänade under  och  och tidigare

erhållet statsbidrag för flyktingverksamheten. Koncernens egna

kapital uppgår till , mkr efter årets resultat och justering,

medan kommunens egna kapital uppgår till , mkr.

Låneskuld

Koncernens totala låneskuld upgår till , mkr medan kom-

munens låneskuld uppgår till , mkr. Utöver redovisad

skuld finns ej utnyttjad del av beslutad låneskuld med ,

mkr på koncernen och , mkr på kommunen. Genomsnitts-

räntan på hela låneportföljen för koncernen uppgår till ,

procent medan genomsnittsräntan på kommunens låneskuld

är , procent.

Skuldsättningsgraden

Skuldsättningsgraden, dvs. den del av koncernens respektive

kommunens anläggningstillgångar som finansierats med lån,

uppgår till , procent för koncernen och till , procent 

för kommunen. Koncernens skuldsättningsgrad har ökat

beroende på att värdet på anläggningstillgångarna minskat

mer än låneskulden. Kommunens skuldsättningsgrad har

minskat till följd av att låneskulden minskat samtidigt som

anläggningstillgångarna är oförändrade.

Pensionsskuld

Koncernerns och kommunens totala pensionsskuld uppgår 

till , mkr. Av den totala skulden redovisas den del som är

intjänad före  som ansvarsförbindelse. Denna del av

pensionsskulden uppgår till , mkr. Pensioner intjänade

fr.o.m. år  samt garantipensioner redovisas som avsättning

i balansräkningen och uppgår till , mkr. Vid beräkning av

pensionsskulden har löneskatt med , procent inkluderats.

Soliditet

Soliditetsutvecklingen är beroende av två faktorer dels hur det

egna kapitalet förändras och dels hur tillgångarna förändras.

Koncernens soliditet inklusive hela pensionsskulden, både den

som redovisas som skuld och den del som redovisas som

ansvarsförbindelse uppgår till , procent medan kommunens

soliditet med samma beräkningsgrund är , procent. Om

den del av pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbin-

delse exkluderas uppgår koncernens soliditet till , procent

medan kommunens uppgår till , procent. Både kommu-

nens och koncernens soliditet har försämrats under  bero-

ende på den stora negativa förändringen av det egna kapitalet

som årets resultat ger upphov till.
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Noter till årsredovisning 1999
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Not 1
VERKSAMHETENS INTÄKTER
Koncernen 1999 1998 1997
Statsbidrag 13 005 16 796 16 722

Barnomsorgsavgifter 7 721 7 264 6 988

Äldreomsorgsavgifter 11 845 11 263 10 645

Vatten- och renhållningsavgifter 36 399 35 163 34 107

Hyresintäkter 38 255 37 810 40 691

Hamnavgifter 3 569 3 807 4 068

Försäljning av verksamhet 7 741 3 908 5 009

Övrigt 4 901 216 557

Summa 123 436 116 227 118 787

Tanums kommun 1999 1998 1997
Statsbidrag 13 005 16 796 16 722

Barnomsorgsavgifter 7 721 7 264 6 988

Äldreomsorgsavgifter 11 845 11 263 10 645

Vatten- och renhållningsavgifter 38 257 37 199 36 367

Hyresintäkter 18 744 17 742 16 654

Hamnavgifter 3 569 3 807 4 068

Försäljning av tjänster och 
verksamhet 7 741 3 908 5 009

Övrigt 7 922 3 171 6 283

Summa 108 804 101 150 102 736

Not 2
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Koncernen 1999 1998 1997
Personalkostnader 243 075 217 146 211 217

Material 27 927 23 603 23 055

Köpta tjänster 118 019 117 966 116 380

Bidrag 19 992 16 063 17 471

Pensionskostnader 15 026 15 998 27 847

Fastighetsskatt 1 386 1 617 1 823

Nedskrivning fastigheter 88 - 13 288

Övrigt 4 814 711 3 110

Summa 430 327 393 104 414 191

Tanums kommun 1999 1998 1997
Personalkostnader 242 905 216 965 211 063

Material 23 871 22 215 21 200

Köpta tjänster 114 393 111 739 108 759

Bidrag 19 992 16 063 17 471

Pensionskostnader 15 026 15 998 27 847

Fastighetsskatt 906 577 721

Nedskrivning fastigheter 88 - 1 940

Övrigt 4 745 433 5 147

Summa 421 925 383 990 394 148

Not 3
AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar sker enligt plan på ursprungligt anskaffnings-

värde. Avskrivningstiden beräknas på anläggningens beräknade

ekonomiska livslängd. Tanums Bostäder AB har en avskriv-

ningstid på 40 år medan kommunens avskrivningstid är 33 år.

1999 1998 1997
Tanums kommun
Inventarier 7 060 7 741 6 913

Fastigheter och anläggningar 20 193 19 298 18 187

Tanums Bostäder AB
Inventarier 13 13 16

Fastigheter och anläggningar 2 457 2 303 2 580

Summa 29 723 29 355 27 695

Not 4
SKATTEINTÄKTER

1999 1998 1997
Kommunalskatt 230 744 218 352 211 060

Skatteavräkning 8 729 3 508 -

Övriga skatteintäkter 1 155 - -

Mellankommunal avräkning 2 264 - -

Sjömansskatt - 1 462 1 257

Summa 242 891 223 322 212 317



Not 5
GENERELLT STATSBIDRAG

1999 1998 1997
Generella statsbidrag 58 147 55 762 47 026

Bidrag inkomstutjämning 57 484 53 533 52 990

Bidrag kostnadsutjämning 1 186 3 041 3 915

Momsbidrag 23 851 21 993 22 121

Momsavgift -23 851 -21 993 -22 121

Införandeavdrag - -1 362 -3 719

Nivåjustering -2 433 - -

Summa 114 384 110 974 100 212

Not 6
FINANSIELLA INTÄKTER
Finansiella intäkter avser ränteintäkter och räntebidrag.

1999 1998 1997
Tanums kommun
Ränteintäkter 1 185 860 1 959

Räntebidrag 1 821 3 291 4 157

Övrigt - - 20

Tanums Bostäder AB
Ränteintäkter 1 023 1 083 717

Räntebidrag 1 576 2 395 6 206

./. Interna poster -892 - -302

Summa 4 713 7 629 12 757

Not 7
FINANSIELLA KOSTNADER
Finansiella kostnader avser i sin helhet räntekostnader.

1999 1998 1997
Tanums kommun
Räntekostnader å lån 15 677 17 878 20 223

Räntekostnader å pensionsskuld 749 572 -

Tanums Bostäder AB
Räntekostnader å lån 9 719 11 141 16 372

Stiftelsen Tanums Bostäder - - -

./. Interna poster -892 -80 -303

Summa 25 253 29 511 36 292

Not 8
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER
Koncernen 1999 1998 1997
Nedskrivning av värdet på 

TBAB:s fastigheter 30 000 - -

Överavskrivning anläggnings-

tillgångar Tanums kommun 3 894 3 916 -

Summa 33 894 3 916 -

Tanums kommun 1999 1998 1997
Aktieägartillskott TBAB 28 891 - 12 176

Överavskrivning anläggnings-
tillgångar Tanums kommun 3 894 3 916 -

Summa 32 785 3 916 12 176

Not 9
FÖRÄNDRING KAPITALBINDNING
Kapitalbindningen skall hållas på en så låg nivå som möjligt.

Ökade fordringar och minskade skulder ökar kapitalbindningen.

Minskade fordringar och ökade skulder minskar kapitalbind-

ningen.

Koncernen 1999 1998 1997
Ökning fordringar 10 525 3 308 -

Minskning fordringar - - -4 882

Ökning skulder -9 032 - -3 655

Minskning skulder - 5 358 -

Förändring kapitalbindning 1 493 8 666 -8 537

Tanums kommun 1999 1998 1997
Ökning fordringar 9 992 - 2 747

Minskning fordringar - -2 047 -

Ökning skulder -36 069 - -4 550

Minskning skulder - -7 501 -

Förändring kapitalbindning -26 077 -9 548 -1 804

Not 10
FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Denna post avser försäljning av anläggningstillgångar, dvs.

sådana försäljningar som inte har ett direkt samband med

investeringsverksamheten.

1999 1998 1997
Försäljning fastigheter TBAB - 27 000 -

Försäljning anläggningar 
Tanums kommun 457 1 861 2 323

Summa 457 28 861 2 323
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Not 11
FÖRÄNDRING LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncernen 1999 1998 1997
Ny upplåning 80 000 150 000 56 000

Omsättning och amortering -94 379 -158 913 -68 364

Summa -14 379 -8 913 -12 364

Tanums kommun 1999 1998 1997
Ny upplåning 40 000 130 000 56 000

Omsättning och amortering -55 883 -127 584 -47 376

Summa -15 883 2 416 8 624

Not 12
ÖVRIGT TILLFÖRDA MEDEL
Dessa poster är sådana poster som inte påverkar rörelse-

kapitalet.

1999 1998 1997
Nedskrivning anläggningar 
kommunen 88 56 2 742

Nedskrivning fastigheter TBAB - - 11 544

./. Interna poster - - -802

Summa 88 56 13 484

Not 13
NETTOINVESTERINGAR
Från investeringsredovisningen hämtas årets bruttoinveste-

ringar och investeringsbidrag. Bruttoinvesteringar minskat

med investeringsbidrag utgör nettoinvesteringarna. 

Koncernen 1999 1998 1997
Bruttoinvesteringar 34 958 30 224 38 599

Investeringsbidrag -2 883 -3 283 -1 858

Nettoinvesteringar 32 075 26 941 36 741

Tanums kommun 1999 1998 1997
Bruttoinvesteringar 33 746 30 224 38 722

Investeringsbidrag -2 883 -3 283 -1 858

Nettoinvesteringar 30 863 26 941 36 864

Not 14
ÖVRIGT ANVÄNDA MEDEL
Dessa poster är sådana poster som inte påverkar rörelse-

kapitalet.

Koncernen 1999 1998 1997
Realisationsvinst 221 1 722 2 076

Statsbidrag för flyktingmottagning 
justerat mot eget kapital 1 438 - -

Löneskatt pensionsskuld 1998 
justerat mot eget kapital 4 523 - -

Övrigt

Summa 6 183 1 722 2 076

Tanums kommun 1999 1998 1997
Realisationsvinst 221 1 722 2 076

Statsbidrag för flyktingmottagning 
justerat mot eget kapital 1 438 - -

Löneskatt pensionsskuld 1998 

justerat mot eget kapital 4 523 - -

Aktieägartillskott TBAB 28 891 - 12 176

Summa 35 073 1 722 14 252

Not 15
MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Koncernen 1999 1998 1997
Förvaltningsfastigheter 32 058 32 149 32 955

Skolfastigheter 77 514 78 742 81 323

Förskolor/daghem 11 617 10 436 9 704

Servicehus 173 365 174 441 181 518

Brandstationer 2 943 3 178 3 214

Vatten- och avloppsverk 84 004 74 706 77 986

Gator och vägar 11 679 12 456 13 232

Markreserv 18 651 11 914 9 885

Exploateringsområden industri 4 489 4 611 4 790

Exploateringsområden bostäder 3 923 4 058 4 312

Industrifastigheter 4 001 5 144 5 326

Hamnar 13 206 13 695 13 647

Hyresfastigheter 103 869 135 275 163 193

Anläggningar under uppförande 18 892 25 616 12 261

Övrigt 9 174 10 238 13 112

Summa 569 385 596 659 626 458

Anskaffningsvärde 788 842 773 799 789 950

Ackumulerade avskrivningar -219 457 -177 140 -163 492

Bokfört värde 569 385 596 659 626 458
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Tanums kommun 1999 1998 1997
Förvaltningsfastigheter 32 058 32 149 32 955

Skolfastigheter 77 514 78 742 81 323

Förskolor/daghem 11 617 10 436 9 704

Servicehus 173 365 174 441 181 518

Brandstationer 2 943 3 178 3 214

Vatten- och avloppsverk 84 004 74 706 77 986

Gator och vägar 11 679 12 456 13 232

Markreserv 18 651 11 914 9 885

Exploateringsområden industri 4 489 4 611 4 790

Exploateringsområden bostäder 3 923 4 058 4 312

Industrifastigheter 4 001 5 144 5 326

Hamnar 13 206 13 695 13 647

Hyresfastigheter 2 366 2 522 2 675

Anläggningar under uppförande 18 892 25 616 12 261

Övrigt 10 716 11 780 13 112

Summa 469 424 465 448 465 940

Anskaffningsvärde 648 687 624 143 624 507

Ackumulerade avskrivningar -179 263 -158 695 -158 567

Bokfört värde 469 424 465 448 465 940

Not 16
MASKINER OCH INVENTARIER
Koncernen 1999 1998 1997
Inventarier 16 449 21 041 24 767

Anskaffningsvärde 35 498 50 119 49 907

Ackumulerade avskrivningar -19 049 -29 078 -25 140

Bokfört värde 16 449 21 041 24 767

Tanums kommun 1999 1998 1997
Inventarier 16 400 20 983 24 701

Anskaffningsvärde 35 414 50 014 49 802

Ackumulerade avskrivningar -19 014 -29 031 -25 101

Bokfört värde 16 400 20 983 24 701

Not 17
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen 1999 1998 1997
Aktier 1 091 347 347

Andelar 666 630 631

Långfristig utlåning 688 957 1 437

Summa 2 445 1 934 2 415

Tanums kommun 1999 1998 1997
Aktier 16 091 15 789 15 789

Andelar 611 616 616

Långfristig utlåning 688 957 1 439

Summa 17 390 17 362 17 844

Not 18
FORDRINGAR
Koncernen 1999 1998 1997
Vatten och renhållning 1 386 1 893 2 478

Barnomsorgsavgifter 1 025 1 116 1 003

Äldreomsorgsavgifter 990 1 050 914

Hyror och arrenden 397 588 507

Statsbidragsfordringar 43 215 -

Bohustrafiken 1 223 4 199 2 874

Västtrafik 900 - -

Moms 3 936 47 2 563

Skatteintäkter 10 905 2 177 -

Förutbetalda kostnader 2 058 1 211 2 236

Upplupna intäkter 4 327 5 118 4 125

Övrigt 4 031 3 100 515

Summa 31 221 20 714 17 215

Tanums kommun 1999 1998 1997
Vatten och renhållning 1 386 1 997 2 478

Barnomsorgsavgifter 1 025 1 116 1 003

Äldreomsorgsavgifter 990 1 050 914

Hyror och arrenden - 101 -

Statsbidragsfordringar 43 215 -

Bohustrafiken 1 223 4 199 2 874

Västtrafik AB 900 - -

Moms 3 936 47 2 563

Skatteintäkter 10 905 2 177 -

Förutbetalda kostnader 1 988 1 211 2 236

Upplupna intäkter 3 782 4 616 2 307

TBAB koncernkonto - - 5 881

Övrigt 4 030 3 487 2 007

Summa 30 208 20 216 22 263
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Not 19
KASSA OCH BANK
Beloppet utgör summan av kassa, bank och lätt realiserbara

medelsplaceringar. 

Koncernen 1999 1998 1997
Kassa 27 21 30

Bank 34 844 49 314 24 937

Summa 34 871 49 335 24 967

Tanums kommun 1999 1998 1997
Kassa 19 20 27

Bank 34 486 49 186 24 584

varav TBAB:s del i koncernkonto 4 846 6 135 -5 881

Summa 34 505 49 206 24 611

Not 20
EGET KAPITAL
Koncernen 1999 1998 1997
Ingående eget kapital 220 242 86 518 120 623

Justering löneskatt 
pensionsskuld -5 961 131 458 -

Årets resultat -33 773 2 266 -34 105

Utgående eget kapital 180 508 220 242 86 518

Rörelsekapital -4 080 8 891 -24 142

Anläggningskapital 184 587 211 351 110 660

Totalt 180 508 220 242 86 518

Tanums kommun 1999 1998 1997
Ingående eget kapital 217 388 83 664 118 575

Justering tidigare års 
pensionsskuld/löneskatt -4 523 131 458 -

Justering av flyktingstatsbidrag -1 438 - -

Årets resultat -29 303 2 266 -34 912

Utgående eget kapital 182 123 217 388 83 664

Rörelsekapital -63 859 -23 079 -38 127

Anläggningskapital 245 982 240 467 121 791

Totalt 182 123 217 388 83 664

Not 21
PENSIONSSKULD
Redovisning av pensionsskulden regleras i den kommunala

redovisningslagen. Den del av pensionsskulden som uppkom-

mit före 1998 skall redovisas som ansvarsförbindelse. 

Kommunens ansvarförbindelse för pensionsförpliktelser till

personalen uppgår till 17 636 tkr för 1999.

1999 1998 1997
Ingående pensionsskuld 19 039 13 364 125 305

Pensionskostnader 15 026 15 998 27 847

Finansiella kostnader 749 572 -

Pensionsutbetalning -10 510 -10 895 -8 330

Löneskatt på 1998 års 
pensionsskuld 4 523 - -

Summa 28 827 19 039 144 822

Not 22
LÅNGFRISTIG SKULD
Koncernen 1999 1998 1997
Spintab 66 836 66 928 101 653

SE-banken 19 000 10 000 11 000

Nordbanken 20 000 20 000 30 000

Kommuninvest 235 860 231 360 201 760

SBAB 27 168 54 956 45 342

Europeiska Investeringsbanken 6 000 6 000 6 000

Övrigt - - 2 402

Summa 374 864 389 244 398 157

De långfristiga lånen förfaller till betalning enligt följande:

2000 108 133 29%

2001 56 847 15%

2002–2003 100 701 27%

2004 eller senare 109 183 29%

Summa 374 864 100%

Tanums kommun 1999 1998 1997
Spintab 9 964 10 000 37 954

SE-banken 19 000 10 000 11 000

Nordbanken 20 000 20 000 30 000

Kommuninvest 158 860 166 735 132 761

SBAB 14 581 31 553 21 756

Europeiska Investeringsbanken 6 000 6 000 6 000

Övrigt - - 2 401

Summa 228 405 244 288 241 872
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De långfristiga lånen förfaller till betalning enligt följande:

2000 59 000 26%

2001 33 272 14%

2002–2003 61 389 27%

2004 eller senare 74 744 33%

Summa 228 405 100%

Not 23
KORTFRISTIGA SKULDER
Koncernen 1999 1998 1997
Preliminär skatt, dec 5 325 4 667 4 453

Arbetsgivaravgift dec 4 999 4 316 4 201

Semesterlöneskuld 20 303 17 248 16 841

Leverantörsskulder 15 697 15 799 19 346

Upplupna kostnader 14 361 13 780 13 001

Förinbetalda intäkter 4 947 5 112 5 215

Övrigt 4 883 514 3 737

Summa 70 515 61 436 66 794

Tanums kommun 1999 1998 1997
Preliminär skatt, dec 5 325 4 667 4 450

Arbetsgivaravgift dec 4 999 4 316 4 201

Semesterlöneskuld 20 303 17 248 16 841

Leverantörsskulder 15 697 14 913 18 139

Upplupna kostnader 11 625 11 346 11 313

Förinbetalda intäkter 4 947 4 163 4 881

Kommunens skuld till TBAB 57 169 28 278 24 341

Kommunens skuld till TBAB via 

koncernkontot 4 846 6 135 -

Övrigt 3 661 1 437 835

Summa 128 572 92 503 85 001

Not 24
STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Förvaltade fonders och deponerade medels kapital uppgick till

2 070 tkr. Kommunens förlustansvar för egna hem var den 31

december 1999 9 312 tkr vilket är 40 procent av den totala

låneskulden 23 279 tkr. Kommunens borgensåtagande till

Tanums Bostäder AB var 146 159 tkr. Enligt avtal uppgår

Tanums Bostäder AB:s möjligheter att uppta lån med borgen

från Tanums kommun till 175 000 tkr.

Tanums kommun är enligt beslut i kommunfullmäktige

medlem i Kommuninvest Ekonomisk Förening. All upplåning i

Kommuninvest sker med stöd av kommunal borgen. Denna

borgen är solidarisk. Varje borgensman har ett slutligt ansvar

för ett belopp motsvarande vad borgensmannen lånat via

Kommuninvest. Koncernens lån hos Kommuninvest uppgick

vid årsskiftet till 235 860 tkr.

Förlustansvar för egna hem 9 312 12 038 14 083

Borgensåtagande 
Tanums Bostäder AB 146 159 144 956 156 285

Borgensförbindelser 
föreningar/enskilda 58 75 94
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DRIFTREDOVISNING 1999 BUDGET REDOVISNING BUDGETAVVIKELSE 
Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto 

Kommunstyrelsen 10 293 -46 926 -36 633 14 820 -50 979 -36 159 4 527 -4 053 474

Tekniska nämnden 94 809 -105 348 -10 539 96 543 -105 742 -9 199 1 734 -394 1 340

Miljö- och byggnadsnämnden 3 177 -5 259 -2 082 4 014 -5 896 -1 881 837 -637 201

Kultur- och fritidsnämnden 5 378 -16 869 -11 491 6 013 -17 554 -11 541 635 -685 -50

Barn- och utbildningsnämnden 14 151 -173 343 -159 192 20 823 -180 317 -159 494 6 672 -6 974 -302

Omsorgsnämnden 34 773 -178 689 -143 916 39 445 -187 079 -147 634 4 672 -8 390 -3 718

Kommunrevisionen - -406 -406 2 -711 -709 2 -305 -303

Summa nämndsverksamhet 162 581 -526 840 -364 259 181 660 -548 277 -366 618 19 079 -21 438 -2 359

Pensionskostnader - -15 900 -15 900 - -15 026 -15 026 - 874 874

Semesterskuldsförändring - - - - -3 201 -3 201 - -3 201 -3 201

Kompletteringspension 7 272 - 7 272 8 460 - 8 460 1 188 - 1 188

Kapitalkostnad 61 581 - 61 581 63 208 - 63 208 1 627 - 1 627

Avskrivningar - -26 662 -26 662 - -27 253 -27 253 - -591 -591

Kommunstyrelsens förfogande 709 -800 -91 - - - -709 800 91

Övrigt - - - 1 253 -1 198 55 1 253 -1 198 55

Summa verksamhet 232 143 -570 202 -338 059 254 581 -594 955 -340 374 22 438 -24 754 -2 315

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 350 996 - 350 996 357 275 - 357 275 6 279 - 6 279

Finansiering 3 000 -15 800 -12 800 3 007 -16 426 -13 419 7 -626 -619

Summa efter finansiering 586 139 -586 002 137 614 863 -611 380 3 482 28 724 -25 379 3 345

Aktieägartillskott - - - - -28 891 -28 891 - -28 891 -28 891

Extraordinära poster - -3 900 -3 900 - -3 894 -3 894 - 6 6

Total 586 139 -589 902 -3 763 614 863 -644 165 -29 303 28 724 -54 264 -25 540

Driftredovisning
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Driftredovisningen visar ett sammanlagt underskott mot bud-

get med , mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag har

ett budgetmässigt överskott på , mkr. Pensionskostnaderna,

kompletteringspension och semesterlöneskuldsförändringen

redovisar ett underskott på , mkr. Avskrivningar redovisar

ett underskott på , mkr. Extraordinära poster, vilket är

ökade avskrivningar på inventarier, industrifastigheter och fri-

tidsanläggningar samt aktieägartillskott till TBAB redovisar

ett budgetmässigt underskott på , mkr.

Nämndernas verksamhet redovisar både över- och under-

skott mot budget. Sammanlagt redovisar nämndernas verk-

samhet ett underskott på , mkr. Bland de större budget-

avvikelserna kan nämnas:

• Tekniska nämndens överskott på , mkr beror främst på att

fastighetsförvaltningen redovisar ett bättre resultat än budge-

terat. Renhållningsverksamheten redovisar ett underskott mot

budget med , mkr. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ett underskott

på , mkr. Gymnasieskolan redovisar ett underskott på ,

mkr. Den kommunala vuxenutbildningen redovisar ett över-

skott på , mkr. 

• Samtliga av omsorgsnämnden större verksamhetsområden

redovisar underskott, sammanlagt , mkr. Äldreomsorgen

redovisar ett underskott på , mkr. LSS-enheten redovisar ett

underskott på , mkr och IFO-enheten redovisar ett under-

skott på , mkr.



De totala bruttoinvesteringarna  uppgick till , mkr. 

Av den totala investeringsvolymen utgjorde investeringar i

fastigheter , mkr, VA-investeringar , mkr samt exploate-

ringsområden , mkr. Investeringar i inventarier uppgick 

till , mkr. Investeringsbidragen uppgick till sammanlagt 

, mkr. Nettoinvesteringarna  var således , mkr.

Några av de största investeringsprojekten  var:

• Hamnplanen Grebbestad. , mkr investerades i parker-

ingsplatser samt in och utfarter. Anslaget för  var , mkr.

Totala investeringsramen för projektet uppgår till , mkr

varav , mkr förbrukats t.o.m. .

• Om- och tillbyggnad av Hedegården. , mkr har investe-

rats under året. Anslaget för  var , mkr. Totala investe-

ringsramen för projektet uppgår till , mkr varav , mkr

förbrukats t.o.m. .

• Gruppboendet Berget. , mkr har investerats under året för

nybyggnation av gruppbostad med sex platser för utvecklings-

störda. Totala investeringsramen för projektet uppgår till ,

mkr varav , mkr förbrukats t.o.m. .

• -investeringar. Investeringar för att säkra IT-system och

andra känsliga verksamhetssystem inför millennieskiftet. , mkr

har investerats under . Totala investeringsramen för projek-

tet uppgår till , mkr varav , mkr förbrukats t.o.m. .

• Ulmekärrsand avlopp. , mkr har investerats under året i ny

pumpstation i Grönemad för överföring av avloppsvatten till

avloppsreningsverket i Grebbestad. Totala investeringsramen

för projektet uppgår till , mkr varav , mkr förbrukats

t.o.m. .

Investeringsredovisning 1999

Belopp i tkr Investeringsutgift/inkomst 1999

Inventarier 5 642

Va-investeringar

Va-omläggningar 884

Fastighetsinvesteringar

Gruppboendet Berget 3 527

Gruppboendet Fjällbacka Service 368

Fritid- och förskola Tanumskolan 266

Ombyggnad Grebbestads skola 690

Övriga investeringar

Exploateringsverksamhet 7 419

Övrigt 6 689

Pågående investeringar

Hedegården etapp 3 4 719

Lurs skola 232

Ingrid Bergmans torg 1 058

Ulmekärrsand avlopp 2 002

Avloppsreningsverk Heestrand 250

Summa bruttoinvesteringar 33 746

Investeringsbidrag

Exploateringsverksamhet 1 756

Gruppboendet Berget 703

Övrigt 424

Summa investeringsbidrag 2 883

Summa nettoinvesteringar 30 863

Anläggningsförsäljningar 457

Investeringsredovisning
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Miljöredovisning
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Kommunens verksamhet påverkar miljön på många olika sätt.

Vissa verksamheter eller aktiviteter påverkar miljön indirekt

såsom undervisning, planering, information genom att den

påverkar företags och människors beteende och handlingar.

Andra verksamheter har en direkt påverkan såsom energi-

användning, materialförbrukning och transporter vilket 

kan medföra utsläpp till luft och vatten, brutna kretslopp,

minskade naturresurser etc.

Under året har Tanums kommun genomfört en miljöut-

redning. Syftet med utredningen var att fastställa kommunens

miljöpåverkan och vara ett underlag för mål och prioriteringar

i det framtida miljöarbetet. Miljöredovisningen i  års

bokslut koncentreras till de områden där kommunens miljö-

påverkan är störst.

Energi

Energiförbrukningen i verksamheten kan delas upp i två

huvudområden. Den ena är energi i form av uppvärmning

och den andra i form av verksamhetsel (lampor, apparatur

etc). I den upphandling av el som genomförts har kommunen

valt grön el.

Vid uppvärmningen av kommunens fastigheter använder

sig kommunen av  olja, grön el och bioenergi. Oljan står för

den största delen av uppvärmningen,  procent medan el

svarar för  procent och bioenergi för resterande  procent.

Relationen mellan de olika energislagen är oförändrad jämfört

med föregående år.

Transporter

Den direkta transportsträckan som verksamheten genererar

(exkl räddningstjänsten) är ca   mil per år. Ambitionen

är att transporter ska ske med fordon som körs med förnyelse-

bara bränslen eller enligt kriterierna för bra miljömål.

Kollektivtrafiken och skolskjutsar är upphandlade med

kravet att fordon skall vara miljövänliga och att drivmedlen 

är av miljöklass .

Vid upphandlingen av leasingbilar som genomfördes

under  visade sig att inget av anbuden uppfyllde de miljö-

krav som kommun ställde. I upphandlingen av drivmedel som

genomfördes under året offererade ingen av leverantörerna de

miljövänliga drivmedel som kommunen efterfrågade.

Livsmedel

Vid upphandling av livsmedel ställer kommunen miljökrav 

i största möjliga omfattning. Andelen ekologiska livsmedel 

av den totala livsmedelsförbrukningen uppgår till cirka 

procent.

Olja 54%

Grön el 24%

Bioenergi 22%

Uppvärmning av kommunala fastigheter 1999



Andelen ekologiska livsmedel på olika varugrupper

Livsmedel Mejerivaror Rotfrukter Mjöl, bröd

kg 80 000 60 000 20 000

Andel ekologiskt 10 % 30 % 5 %

Avfall

Mängden sopor som körs till Göteborg för förbränning har

ökat med  ton till   ton. Mängden återvunnet material

har ökat med  ton till   ton. Den totala sopmängden

har ökat med   ton. Komposterande hushåll har ökat med

. Totalt komposterar  procent av hushållen. 

 var det fem butiker som accepterat erbjudandet om

avgiftsfri kommunal hämtning av batterier.  accepterade

fyra butiker hämtning av batterier.

Det råder ett generellt förbud mot spridning av avlopps-

slam på åkrarna. Om förbudet kvarstår under en längre tid

måste kommunen hitta andra lösningar för omhändertagan-

det av slammet.

Kommunal skogsmark

Den kommunala skogsmarken är certifierad enligt Forest 

Stewardship Council (FSC), som är en oberende internatio-

nell medlemsorganisation. Enligt certifieringen skall minst

fem procent av den produktiva skogsmarken undantas för att

bevara och befrämja biologisk mångfald. I kommunens certi-

fiering har nära sju procent av den produktiva skogsmarken

undantagits.

Investeringar

Totalt har , mkr investerats i förbättring av vatten och

avloppsanläggningar. Reningsgraden i avloppsreningsverken i

Gerlesborg och Rabbalshede har förbättrats men klarar fortfa-

rande inte de krav myndigheterna satt upp för verken. Övriga

verk har i flera fall förbättrat reningsresultaten. Planeringen av

förbättrad avloppsrening i Heestrand-Slottet fortsätter. Över-

klaganden försenar projektet och medför ökade kostnader.

Avloppet från Grönemad pumpas till avloppsreningsverket i

Grebbestad.

Lokala investeringsprogrammet

I november  lämnade Tanums kommun in en ansökan

om lokalt investeringsprogram till regeringen. Ansökan avsåg

 projekt med en total investering på , mkr som skulle

genomföras under åren ‒.

Under våren  beslutade regeringen att godkänna tret-

ton av projekten. Av de godkända projekten är tio projekt

kommunala med en total investering på , mkr.

De större projekten var:

Biobränsle i Tanumshede som innebär att åtta oljeeldade

värmecentraler ersätts med biobränsle. I den fortsatta plane-

ringen har projektets investeringskostnad stigit kraftigt varför

det i dagsläget är oklart om projektet är ekonomiskt lönsamt.

Projektets tidplan har reviderats i väntan på utredning.

Kretsloppsanpassad avloppshantering i Kämpersvik

innebärande att urinseparering och multrum införs i hela 

va-området för Kämpersvik. Efter samrådsmöten med fastig-

hetsägarna i Kämpersvik, där det framkom att intresset för

projektet var lågt, har kommunen beslutat lösa avloppsfrågan

genom att bygga en överföringsledning för avlopp till Fjäll-

backa reningsverk.

MILJÖREDOVISNING
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Restaurering av grunda vikar och anläggande av våtmarker.

Projektet syftar till att förbättra vattenomsättningen i grunda

vikar genom att öppna vägbankar samt anlägga våtmarker.

Projektet genomförs med start under år .

Utsikter inför framtiden

Med miljöutredningen som grund kommer kommunfullmäk-

tige våren  att peka ut de områden som skall prioriteras.

Utifrån fullmäktiges prioritering skall miljömål, handlingspla-

ner och rutiner fastställas.

Miljöutredningen har belyst följande frågor:

• Hur påverkar Tanum kommuns verksamhet miljön?

• Vilken miljöpåverkan är betydande och därmed viktigast att

angripa?

I budgeten för år  har kommunen avsatt , mkr till en

miljöpott som ska användas för att delfinansiera ökade drift-

kostnader vid val av bättre miljöalternativ.

Ny renhållningsordning med avfallsplan samt ny taxa har

antagits av kommunfullmäktige. Samma hämtningsintervall

har införts för åretruntboende och sommargäster. Samtidigt

har valmöjligheterna ökat. Detta är ett led i kommunens sats-

ning på avfallsminimering, då taxan stimulerar till källsorte-

ring och kompostering.

MILJÖREDOVISNING
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Faktaruta

Insamlat återvinningsmaterial 1999 1998 1997

Glas, ton 289 313 460

Papper, ton 793 476 499

Kartong, ton 88 105 126

Wellpapp, ton 401 349 203

Batteri, ton 4,2 2,0 0,8

Elektronik, ton 26,7 17,8 15,9

Kylmöbler, st 1 057 884 930

Skrot, ton 672 472 469

Metallförpackning, ton 14,2 22,5 22,2

Textilier, ton 45 37 37,5

Lysrör, st 8 100 7 970 6 900

Hårdplastförpackningar, ton 7,3 10,7 8,3

Miljöfarligt avfall, ton 28 12,3 10

Trä-flis, ton 1 300 1 100 500

Antal komposterande hushåll 5 010 4 990 4 880

Mängd sopor till förbränning, ton 5 958 5 234 5 390

Förbränning 
5958 ton

Slam 1983 ton

Deponi 425 ton

Återvinning 3700 ton

Hemkompost 600 ton

Avfallstyper 1999
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Personalredovisningen syftar till att inom ramen för årsredo-

visningen ge en översiktlig redovisning av personalstrukturen

och de faktorer som påverkar kommunens personalkostnader.

Redovisningen av nyckeltal följer de förslag till nyckeltalsbe-

räkningar som tagits fram av Svenska kommunförbundet.

Nämnd och förvaltningsorganisation

Kommunfullmäktige har tagit beslut om en ny nämnd- och

förvaltningsorganisation som trädde i kraft den  januari .

Den nya organisationen innebär bl.a. att:

• Räddningstjänsten har överförts till kommunstyrelsen

• Tekniska nämnden har tillförts fastighetsnämndens verksam-

hetsområde vilket lett till att fastighetsnämnden har upphört

• En miljö- och byggnadsnämnd har tillskapats genom en

sammanslagning av miljö- och hälsoskyddsverksamheten och

byggnadsnämnden

• En kultur- och fritidsnämnd har tillskapats med ansvar för

bl.a. allmänkulturell verksamhet, friluftsliv, turism, hamn-

verksamhet, fritidsgårdsverksamhet samt föreningsstöd

• Barn o ungdomskultur, biblioteks- och simskoleverksam-

heten har överförts till barn- och utbildningsnämnden

Personalstrategi

Kommunfullmäktige har sedan tidigare antagit en personal-

strategi som kompletterats med riktlinjer och anvisningar. De

frågor som varit mest i fokus under året är personalförsörjning

samt arbetsmiljöfrågor. 

Personalomsättningen har varit låg i kommunen under

lång tid. Den personalrörlighet som funnits härrör sig i första

hand från vikariat på grund av sjukdom och semester. En

ökad rörlighet på arbetsmarknaden har märkts under ,

vilket inneburit ökad personalomsättning. Den genomsnitt-

liga anställningstiden för alla månadsanställda är , år.

Kvinnor har en något högre genomsnittlig anställningstid än

män. Svårigheter att rekrytera nyckelpersoner finns främst

inom vård och omsorg.

Inriktningen på personalpolitiken kommer att behöva 

styras om för att klara framtida rekryteringsbehov. För att

kunna rekrytera personal med rätt kompetens behövs ett aktivt

arbete för förbättrad arbetsmiljö med goda anställningsvillkor.

Merparten av den kommunala personalen har någon form

av gymnasial utbildning men endast en mindre del har hög-

skoleutbildning. I kommunens gemensamma riktlinjer för

utvecklingssamtal med den enskilde, ingår även en kompe-

tensplanering som skall genomföras för alla anställda. Den

fortlöpande kompetensutvecklingen sker successivt och mer-

parten har varit arbetsplatsförlagd fortutbildning. Inför fram-

tiden gör kommunen bedömningen att behovet av personal

med en högre utbildning och kompetens kommer att öka.

Detta gäller inom alla kommunala verksamhetsområden.

Ett av de viktigaste personalpolitiska dokumenten är de

om arbetsmiljön. Av riktlinjerna framgår att en kartläggning

av arbetsmiljön skall göras med jämna mellanrum. Kartlägg-

ningen syftar till att:

• erhålla en nulägesbeskrivning av hur anställda uppfattar

arbetsmiljön i Tanums kommun.

• fånga upp behov av fortsatt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Kartläggning av arbetsmiljön, i form av en enkät till alla

anställda, har genomförts under året. Undersökningen omfat-



tade såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. 

I undersökningen framkom att arbetsbelastning samt löne-

och ledarskapsfrågor var de enskilda frågor som utgjorde störst

negativ påverkan på arbetsmiljön. Störst positiv påverkan

hade frågor om arbetsinnehåll och egen kontroll över arbets-

uppgifterna. Åtgärder för att förbättra de brister i arbets-

miljön, som framkommit av enkäten, har i mindre omfatt-

ning hunnit påbörjas under året. Detta arbete fortsätter och

kommer kontinuerligt att bearbetas under de närmaste åren.

Personalöversikt

Antalet anställda uppgick den  november  till  , 

varav  inom omsorgsförvaltningen och  inom barn- och

utbildningsförvaltningen. Under året har kommunen tagit

över ansvaret för bl.a. hemsjukvården. Övertagandet av de nya

verksamheterna innebar att  personer gick från anställning

vid landstinget till kommunal anställning. I november 

uppgick antalet anställda till .

Andelen kvinnor som är anställda i kommunen är  pro-

cent vilket är lika stor andel som föregående år. Av kommu-

nens sex förvaltningschefer är två kvinnor.

Andelen deltidsanställda av de månadsanställda uppgick

till  procent vilket är en ökning med en procentenhet jäm-

fört med föregående år. Deltidsanställningar är särskilt vanliga

inom vård och omsorg.

Medelåldern bland de anställda fortsätter att stiga och var

 år . Låg personalrörlighet och få pensionsavgångar

bidrar till att höja medelåldern. Kommunen har få månadsan-

ställda under  år.

Personalkostnader

Redovisningen avser kostnader för all personal anställd i kom-

munen oavsett anställningsform

Löner och arvoden

Kostnaden för löner och arvoden inklusive personalomkost-

nader uppgick till , mkr att jämföra med , mkr före-

gående år. Av ökningen på , mkr står höjda löner för ,

mkr. Omsorgens löner ökade med , mkr, barn och utbild-

ning , mkr efter genomförda löneförhandlingar. Löneför-

handlingar för innevarande avtalsperiod har genomförts. I för-

handlingarna som avslutades i början av -talet fördelades

även verksamhetsutrymmet. I löneförhandlingen prioriterades

framför allt personal inom omsorg och utbildning men också

vissa specialistgrupper.

Arbetet med lönepolitiken enligt de strategier och rikt-

linjer som fullmäktige har fastställt fortsatte under året. Den

framtida lönepolitiken måste inriktas så att den bidrar till att

trygga personalförsörjningen.

Semester och övertidsskuld

Semester och övertidsskuld består av ej uttagen semester eller

ej uttagen ersättning för arbetad övertid. Skulden har under

året ökat från , mkr till , mkr. Skuldökningens främsta

orsak är svårigheter att rekrytera vikarier till äldreomsorgen

under sommaren, vilket får till följd att ordinarie personal inte

kan ges semester i den omfattning som önskas. Ökningen

beror också på ett ökat antal timanställda som övergått till

månadsanställning. Av den totala skulden utgör , mkr

skuld till anställda till följd av ej uttagen semester. 
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Omsorgsnämnden 50% Barn- och
utbildningsnämnden

39%

Samhällsförvaltningen 5,5%
Kommunstyrelsen 3,5% Kultur- och fritidsnämnden 2% 60– år, 4%

50–59 år, 30%

40–49 år, 33%

30–39 år, 23%

–29 år, 10%

4%

5%

6%

7%

8%

199919981997199619951994

5,6%

4,7%

4,1%
4,4%

4,9%

6,3%

Anställda per nämnd Antal anställda i olika åldersgrupper Sjukfrånvaro 1994–1999



Pensioner

Kommunens redovisade pensionsskuld är den skuld arbetsgi-

varen har till anställda för framtida pensioner. Den redovisade

pensionsskulden var , mkr för . Av pensionsskulden

avser , mkr intjänade pensioner enligt avtal och , mkr

kostnader för pensionsförbindelser utöver avtal. 

Kommunens pensionskostnader uppgick under året till

, mkr. Av kostnaderna avser , mkr pensionsutbetalning-

ar inklusive löneskatt och , mkr skuldökning. Räntan på

pensionsskulden var , mkr.

Pensionsavtal

Flertalet av kommunens anställda har genom centrala kollek-

tivavtal rätt till tjänstepension grundad på anställning hos

arbetsgivaren. Under  har en pensionsöverenskommelse

slutits med andra villkor än vad som följer enligt avtal.

Förtroendevalda erhåller pension enligt kommunens regle-

mente om pension för förtroendevalda. Nuvarande reglemen-

te innebär att förtroendevalda med årsarvode och en beräknad

arbetsinsats motsvarande  procent av heltid eller mer erhål-

ler pensionsrätt. Avtalet är utformat utifrån de rekommenda-

tioner som givits av kommunförbundet. I jämförelse med

tidigare gällande pensionsavtal erhåller fler förtroendevalda

pensionsrätt nu än tidigare då endast kommunstyrelsens ord-

förande hade rätt till pension. Minsta tjänstgöringstid för att

erhålla pension är en mandatperiod. Pensionen ökar propor-

tionellt för varje tjänstgöringsår och full pension erhålls efter

tolv tjänstgöringsår med heltidsuppdrag. Pension samordnas

med eventuell inkomst av tjänst. Kommunstyrelsens nuvaran-

de ordförande hade vid utgången av , elva tjänstgöringsår,

som är pensionsgrundande.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Under året ökade den från

, procent till , procent, vilket är den högsta sjukfrånvaron

sedan . Som lägst var sjukfrånvaron , procent år .

Det är framför allt de långa sjukskrivningarna som ökar. Den

ökade sjukfrånvaron bidrar också till att den faktisk arbetade

tiden redovisad som andel av den totala arbetstiden minskar

från , procent till , procent.

Den ökande sjukfrånvaron medför högre direkta kostnader

för sjuklön, företagshälsovård, rehabiliteringssinsatser och

högre indirekta kostnader för t.ex. vikarieanskaffning. 

Vid sjukdom betalar arbetsgivaren sjuklön under de  första

frånvarodagarna. Kostnaden för sjukfrånvaron under 

var , mkr. 

Utsikter inför framtiden

I slutet av -talet var det svårt att klara personalförsörj-

ningen inom bl.a. vård och omsorg. Den ekonomiska krisen i

början på -talet förändrade situationen och kommunerna

fick vidkännas kraftiga nedskärningar. Nu framstår åter perso-

nalförsörjningen som en av de stora utmaningarna för kom-

munerna. De kommande årens behov av personal och kompe-

tens ställer personalpolitiken i fokus. Kommunerna måste

kunna erbjuda en verksamhet med goda anställningsvillkor

och skapa en arbetsmiljö som lockar till sig kompetenta

medarbetare. 

Arbetet med att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet

kommer att prioriteras så att de mål som fastställts i kommu-

nens riktlinjer om arbetsmiljö kan uppnås. Utifrån den arbets-

miljöenkät som genomfördes under  kommer samtliga

verksamheter att ta fram handlingsplaner för att förbättra

arbetsmiljön.

Upphandlingen av ett nytt modernt personaladministrativt

system har påbörjats och kommer att installeras hösten .

PA-systemet skall kunna användas för styrning, planering, dis-

ponering och uppföljning av personalresurser. Därutöver skall

PA-systemet också kunna stödja hanteringen av arbetstider

utifrån verksamhetens behov och individers önskemål.

Fördelning av arbetstid, % 1999 1998 1997

Arbetad tid 73,6 74,2 74,9

Semester/ferier 10,1 10,2 10,7

Sjukfrånvaro 6,3 4,9 4,4

Föräldraledighet 2,3 3,1 2,9

Vård av barn 0,5 0,5 0,5

Studier 2,1 2,4 1,9

Facklig verksamhet 0,2 0,2 0,2

Övrig tjänstledighet 4,9 4,5 4,5
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KOMMUNLEDNING

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 1 765 1 807 1 682

Kostnader -11 899 -11 373 -11 144

Resultat -10 134 -9 566 -9 462

Kommunbidrag 10 311 10 303 9 601

Förändring eget kapital 177 737 139

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för planering,

utveckling och uppföljning av hela den kommunala verksam-

heten. Det är också kommunstyrelsens uppgift att se till att

det finns övergripande system och principer för styrning av

kommunen så att planering, uppföljning och kontroll sker på

ett sådant sätt att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.

Bostadsdelegationen avslog kommunens ansökan om stat-

ligt stöd för att rekonstruera kommunens bostadsbolag

Tanums Bostäder AB med motiveringen att kommunens eko-

nomi var tillräckligt stark för att kommunen själv skulle klara

en rekonstruktion av bolaget.

Under våren  har kommunen tillsammans med det

lokala näringslivet tagit fram ett lokalt tillväxtavtal för

Tanums kommun. Avtalet ingår i det regionala tillväxtavtalet

för norra Bohuslän. I avtalet anges åtgärder som behövs för att

få tillväxt i regionen.

Belopp i tkr 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Intäkter 14 811 12 957 11 359 11 007 11 243 13 433

Kostnader -49 018 -42 594 -43 301 -44 325 -45 805 -44 256

Kapitalkostnader -1 947 -1 948 -1 950 -1 847 -1 868 -1 897

Verksamhetsresultat -36 154 -31 585 -33 892 -35 165 -36 430 -32 720

Finansiella poster -5 -61 56 -140 -95 269

Resultat -36 159 -31 646 -33 836 -35 305 -36 525 -32 451

Kommunbidrag 36 633 34 967 32 948 35 114 32 639 32 732

Förändring eget kapital 474 3 321 -888 -191 -3 886 281

Justering -267 -325 289 1 487 1 541 490

Balanserat resultat 5 823 5 616 2 620 3 219 1 923 4 268

Bruttoinvest 2 005 5 042 1 877 1 295 3 189 2 101

Personalkostnader 18 196 17 400 16 403 17 183 17 296 17 000

Ordförande:
Bengt Mattsson (fp)

Kanslichef:
Ulf Björkman

Ekonomichef:
Ulf Ericsson

Personalchef:
Ann-Sophie Svedhem

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget med  tkr. Det balanserade resultatet uppgår därmed till    tkr.

Överskottet beror i huvudsak på lägre kostnader än budgeterat för förvaltningsadministration, försäkringar, räddningstjänst och

arbetsmarknadsåtgärder. Kostnaden för verksamheten har ökat med   tkr beroende på högre kostnader för kollektivtrafik,

näringslivsåtgärder, IT-stöd och räddningstjänst Kostnadsökningar för näringslivsåtgärder och kollektivtrafik balanseras av ökade

intäkter för dessa verksamheter, vilket förklarar större delen av nämndens intäktsökning.



Kommunfullmäktige har beslutat att satsa på ett lär-

centrum med huvudbibliotek på bostadsområdet Höjden i

Tanumshede. Fullmäktige har även tagit beslut om att bygga

ett fiskecentrum i Grebbestad.

En uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom kommunen har

gjorts genom en för alla verksamheter gemensam arbetsmiljö-

kartläggning. Kartläggningen tydliggjorde inom vilka områ-

den som det förebyggande arbetet måste utvecklas. 

Inför upphandlingen av nytt personaladministrativt system

har ett projekt startats med syfte att klarlägga vilka behov och

krav som finns inom kommunens förvaltningar på ett sådant

system. 

Under året skedde planläggning och åtgärder för att säkra

att inte störningar uppkom i för verksamheten viktiga IT-

system vid övergången till ett nytt millennium. Inga större

störningar inträffade vid millenniumskiftet.

Upphandling av för kommunen gemensamma ramavtal

för livsmedel, leasingbilar och drivmedel har genomförts

under året.

Kommunen har genomfört en miljöutredning som ska

ligga till grund för prioriteringar och målsättningar för kom-

munens fortsatta miljöarbete.

SERVICE

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 6 297 5 720 4 608

Kostnader -6 372 -5 348 -4 873

Resultat -75 372 -265

Kommunbidrag - - -

Förändring eget kapital -75 372 -265

Växeln

Vid årets slut fanns  anknytningar i växeln varav  hyrs av

landstinget. Elva anknytningar används som modem för data-

kommunikation.

Under året har det genomförts en upphandling och instal-

lation av ny programvara i växeln. Uppgraderingen innebar

installation av ny hänvisningsdator och röstbrevlåda och den

gjordes bl.a. för att -säkra verksamhetsområdet.

Kopiering/post

All inkommande och utgående post hanteras centralt av en

gemensam postfunktion.

Den centrala kopieringen har tryckt ca   kopior för

kommunens olika verksamheter.

IT-enhet

Kommunen har en gemensam IT-enhet som svarar för drift,

underhåll och utveckling av hela kommunens IT-verksamhet.

Under året har flera nya system implementerats bl.a. system

för skoladministration, administration av individ- och familje-

omsorgsverksamhet samt ärendehantering.

Installationen av de nya verksamhetssystemen skedde dels

för att få en modernisering av systemen men också för att

-säkra dem. En annan del i arbetet med att -säkra

kommunens verksamhet har varit att uppgradera arbetsdato-

rer, nätverk och servrar.

En uppdatering av kommunikationsstrategin har påbörjats

som ska ge kommunens externa enheter, som äldreboenden

och skolor, tillgång till centrala resurser, e-post och annan

Internet-kommunikation. Under planeringen för detta arbete

vägs även in hur eventuella investeringar kan innebära något

positivt för kommunens näringsliv.

En utredning om IT-enhetens framtida organisationsform

och bemanning har påbörjats. Kravet på organisationen är att

den ska klara ökade krav från olika användargrupper om till-

gänglighet, driftsäkerhet och service. Utredningen ska vara

klar så att en ”ny” organisation kan fungera fr.o.m. den  juli

.

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 2 192 2 488 2 466

Kostnader -4 187 -4 123 -4 870

Resultat -1 995 -1 635 -2 404

Kommunbidrag 2 021 2 000 2 000

Förändring eget kapital 26 365 -404

Kommunens insatser inom arbetsmarknadsområdet består i att

tillsammans med arbetsförmedlingen och länsarbetsnämnden

KOMMUNSTYRELSEN

33



bedriva åtgärder som ökar möjligheten för en anställning på

den ordinarie arbetsmarknaden samt förhindrar utförsäkring.

Åtgärder som bedrivits under året är bl.a. Datortek, Tanums

kunskapare, Returverkstad, Frivillig verksamhet, Skogsvårdslag

samt åtgärder som särskilt riktat sig till ungdomar.

KOLLEKTIVTRAFIK

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 611 - -

Kostnader -4 988 -2 938 -4 249

Resultat -4 377 -2 938 -4 249

Kommunbidrag 4 400 4 440 4 800

Förändring eget kapital 23 1 502 551

För den nya Västra Götalandsregionen har det bildats ett nytt

länstrafikbolag; Västtrafik AB. Dotterbolaget Fyrbodal bedri-

ver kollektivtrafiken i Tanum. 

Under året har kostnaderna för Tanums kommun justerats

då bolaget påfört kommunen ytterligare   vagnkilome-

ter. Kommunen får ett omstruktureringsbidrag under fem år.

Under  var bidraget  tkr.  års låga kostnader beror

på att i samband med avvecklingen av Bohustrafiken AB åter-

betalades gemensamma medel till kommunen. Kommunens

kostnad för kollektivtrafiken under  uppgick till   tkr.

NÄRINGSLIV

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 815 - 10

Kostnader -3 586 -1 654 -1 938

Resultat -2 771 -1 654 -1 928

Kommunbidrag 2 465 1 850 1 700

Förändring eget kapital -306 196 -228

Den ökade kostnaden för näringslivsåtgärder beror främst på

att ett flertal EU-projekt redovisats och att kommunens

bidrag till projekten därmed utbetalats. 

Genom Näringslivsresurs Norra Bohuslän (NNB) har

affärsrådgivning och information lämnats till företag i kom-

munen. NNB har medverkat till att arbetstillfällen skapats

eller säkrats.

För utveckling av kommunen stödjer eller driver kommu-

nen EU-projekt inom bl.a. mål , a, b, Interreg och Leader.

 är sista året i EU:s programperiod. Men flera av projek-

ten har förlängts till år . ‒ juni arrangerade kommu-

nen tillsammans med West Sweden en EU-konferens inom

IT-området på TanumStrand. Konferensen hade  deltagare

och gav en nettokostnad för kommunen på ca  tkr.

I november genomförde kommunen en minimässa med

lokalproducerade råvaror och en kocktävling. Under året har

kommunen ordnat företagsträffar, frukostmöten och partner-

skapsträffar. Kommunen har tillsatt en näringslivsgrupp och

en visstidstjänst som näringslivssekreterare för arbetet med

näringslivsfrågor.

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 2 434 2 427 2 009

Kostnader -13 520 -13 271 -12 344

Resultat -11 086 -10 844 -10 335

Kommunbidrag 11 567 11 289 9 928

Förändring eget kapital 481 445 -407

Försäkringar

Arbetet med skadeförebyggande arbete i enlighet med över-

enskommelser i kommunens försäkringsavtal har fortsatt

genom att skolorna i Grebbestad, Fjällbacka och Ham-

burgsund har försetts med larm och nya låssystem.

Information

Kommunen har givit ut två nummer av kommuntidningen

samt specialinformation om millenniumskiftet till alla hus-

håll. Verksamheten har svarat för tryck av årsredovisning,

informationsmaterial och utveckling av kommunens intranät

och webb.
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RÄDDNINGSTJÄNST

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 494 357 328

Kostnader -6 271 -5 689 -5 571

Resultat -5 777 -5 332 -5 243

Kommunbidrag 5 919 5 085 4 919

Förändring eget kapital 142 -247 -324

Räddningstjänsten visar ett överskott med  tkr. Intäkterna

har ökat från budgeterade  tkr till  tkr beroende på 

fler kurser och utbildningar samt debitering av automatlarm.

Det har varit färre resurskrävande insatser under året än

beräknat, vilket givit lägre kostnader än budgeterat.

Räddningstjänsten är organiserad med två räddningsstatio-

ner, varav stationen i Tanumshede fungerar som huvudsta-

tion. Den andra stationen är förlagd till Hamburgsund.

Kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Lysekil,

Sotenäs och Uddevalla bildar en räddningsregion, ”Bohuslän

region nord”, med samverkan inom räddningstjänsterna. 

Den övergripande interkommunala befälsberedskapen

inom kommunen upprätthålls av räddningscheferna i Tanum

och Strömstad kommun. Härigenom har kommunerna fått

en gemensam kompetensresurs. Räddningscheferna ska

samordna de båda kommunernas räddningstjänstresurser i

operativa sammanhang och verka som räddningsledare i båda

kommunerna.

Inom kommunen finns  anläggningar med brandlarm

vilka är primärt anslutna till räddningstjänsten och sekundärt

till SOS Alarm AB.

Räddningstjänsten utförde  utryckningar under ,

vilket är en ökning med  utryckningar jämfört med .

Det stora flertalet av dessa larm var av mindre resurskrävande

karaktär. Under  minskade antalet bränder från  till .

Antalet utryckningar till följd av trafikolyckor har ökat under

samma tid från  till .

Brandsynen har under året genomförts i större omfattning

än vad som var planerat. Antal brandsyner under året var .

För att klara de ökade risker som finns i samhället måste kom-

mun och företag förbättra det skadeförebyggande arbetet,

vilket i de flesta fall också är ekonomiskt fördelaktigt. Tyngd-

punkten i det förebyggande arbetet har lagts och kommer att

läggas på attitydpåverkan. Vid brandsyner och informations-

tillfällen har mycket kraft lagts på att förändra attityd avse-

ende eget ansvar, sannolikhet och konsekvenser av oönskade

händelser.

Rökdykarutbildning och rökövning med värmetillsats har

utförts med brandmännen i ett specialinrett militärfort.

Inredningen har gjorts av egen personal. Övningen gav ett bra

resultat hur rökdykarläget är hos brandmännen.

TOTALFÖRSVAR

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 201 158 256

Kostnader -146 -208 -206

Resultat 55 -50 50

Kommunbidrag -50 - -

Förändring eget kapital 5 -50 50

INVESTERINGAR

Kommunstyrelsen har köpt inventarier och maskiner för

sammanlagt   tkr. Av investeringarna avser   tkr 

-säkring av växel och IT-system.

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN

Under året kommer kommunen att ta ställning till om man

ska låta de anställda själva ta ansvar för förvaltningen av intjä-

nade pensioner utöver den miniminivå som pensionsavtalet

PFA  ger eller om kommunen ska återlåna och/eller förvalta

pensionskapitalet. 

Projektet Näringslivsresurs Norra Bohuslän (NNB) är ett

EU-projekt som avslutas i september . Strömstad,

Tanums, Sotenäs och Munkedals kommun kommer även i

fortsättningen att inom ramen för det regionala tillväxtavtalet

samarbeta kring näringslivsfrågor. Tillsammans med regionen

och de fyra kommunerna i norra Bohuslän kommer kommu-

nen och det lokala näringslivet att arbeta med projekt för

genomförandet av tillväxtavtalet för norra Bohuslän.
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Arbete pågår med att revidera kommunens översiktsplan.

Kommunen har två huvudfrågor inför framtiden, dels frågan

om personal/kompetensförsörjning och dels frågan om arbets-

miljö. 

Den arbetsmiljökartläggning som genomförts har visat på

brister i arbetsmiljön som behöver åtgärdas. Även den ökande

sjukfrånvaron kan tolkas som ett tecken på brister i arbets-

miljön. För att avhjälpa detta och samtidigt bli en attraktiv

arbetsgivare behövs satsningar på arbetsmiljön på såväl kort

som lång sikt. Vissa av de brister som behöver åtgärdas är

gemensamma för all kommunal verksamhet och av strategisk

betydelse. Åtgärderna bör därför läggas fast i för kommunen

gemensamma riktlinjer.

Framtida behov av personal och särskild kompetens inne-

bär ett fortsatt arbete med bemanningsplanering utifrån en

långsiktig verksamhetsplanering. I de fall personal med efter-

frågad kompetens inte kan rekryteras behövs stimulansåtgär-

der inom kommunen som bidrar till att redan anställd perso-

nal kan skaffa den kompetens som efterfrågas.

De viktigaste frågorna de närmaste åren för brandpersona-

len är arbetsmiljön och för kommuninnevånarna det skadefö-

rebyggande arbetet. Den viktigaste arbetsmiljöfrågan är att få

en fungerande brandstation i Hamburgsund och ett

övningsområde. Det skadeförebyggande arbetet skall med

ökad samverkan med andra myndigheter och förvaltningar

kunna ge snabbare åtgärder för att minska olycksrisker i

Tanums kommun.
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ADMINISTRATION

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 1 048 437 455

Kostnader -2 355 -1 568 -2 125

Resultat -1 307 -1 131 -1 670

Kommunbidrag 1 335 965 1 012

Förändring eget kapital 28 -166 -658

Som en följd av den nya nämndsorganisationen  skedde

en sammanslagning av fastighetsnämnden och tekniska

nämnden. Den löpande verksamheten handhas av en för tek-

niska och miljö- och byggnadsnämnden gemensam förvalt-

ning, samhällsbyggnadsförvaltningen. All personal är anställd

av tekniska nämnden.

Under verksamheten administration redovisas kostnaderna

för tekniska nämnden samt för den gemensamma administra-

tionen för hela samhällsbyggnadsförvaltningen. Den gemen-

samma administrationen finansieras delvis genom intäkter

från verksamheterna. Jämförelse med tidigare år är inte möjlig.

Kostnaderna för nämndens administrationen var  tkr lägre

än budgeterat.

Ordförande:
Gunnar Simonsson (m)

Chef för samhälls-
byggnadsförvaltningen:

Inge Berndtsson

Belopp i tkr 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Intäkter 96 401 94 605 97 874 86 580 73 983 69 477

Kostnader -52 516 -52 235 -50 526 -45 754 -43 905 -45 597

Kapitalkostnader -53 166 -52 049 -56 599 -51 191 -42 659 -40 667

Verksamhetsresultat -9 281 -9 679 -9 251 -10 365 -12 581 -16 787

Finansiella poster 82 -286 -262 -384 -445 -48

Resultat -9 199 -9 965 -9 513 -10 749 -13 026 -16 835

Kommunbidrag 10 539 9 072 8 822 12 569 13 430 12 190

Förändring eget kapital 1 340 -893 -691 1 820 404 -4 645

Justering 6 576 1 162 27 7 - -

Balanserat resultat 3 508 -4 408 -4 677 -4 013 -5 840 -6 244

Bruttoinvesteringar 28 427 20 569 31 984 150 930 26 046 19 501

Personalkostnader 12 784 11 498 12 335 9 250 8 568 8 071

Tekniska nämnden redovisar ett överskott på   tkr. I bokslut  skrivs fastighetsförvaltningens balanserade underskott av

med   tkr.  Det balanserade resultatet uppgår efter justering   tkr. Av det balanserade resultatet avser  tkr renhållnings-

verksamhet och  tkr va-verksamhet. Dessa medel är reserverade för respektive område och kan inte tas i anspråk av annan verk-

samhet. Dessutom utgör  tkr medel som reserverats för framtida kostnader för översiktsplanen och  tkr, som avsatts för det

planerade fastighetsunderhållet.

Tekniska nämnden



EXPLOATERING

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 1 059 963 833

Kostnader -1 840 -1 937 -1 774

Resultat -781 -974 -941

Kommunbidrag 1 183 1 235 1 105

Förändring eget kapital 402 261 164

Exploateringsverksamheten handhar ägande och förvaltning

av markreserv och exploateringsfastigheter i syfte att utveckla

kommunen.

Intäkterna från tomträttsavgälderna var  tkr  och från

markarrenden  tkr, en total ökning med  tkr jämfört

med föregående år.

Förvaltningen av kommunens , ha produktiva skogs-

mark resulterade i en intäkt på  tkr, vilket är i samma nivå

som . 

Kostnaderna för pågående revidering av översiktsplanen

har under året uppgått till  tkr. Av tekniska nämndens

balanserade resultat för  avser  tkr medel som anslagits

för det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

ENERGI

Belopp i tkr 1999 1998

Intäkter 155 49

Kostnader -155 -50

Resultat 0 -1

Kommunbidrag - -

Förändring eget kapital 0 -1

Kommunal energirådgivning riktad till privatpersoner, små-

företagare och organisationer har bedrivits i samarbete med

Munkedals kommun genom en gemensam energirådgivare,

anställd på halvtid i vardera kommun. Verksamheten finansie-

ras helt med statsbidrag.

Under året har anordnats informationskvällar i pelletseld-

ning, vedeldning, värmepumpar, vindkraft, spara el i lägenhet

och solvärme. Energirådgivaren har även haft föredrag om

energibesparing samt om att byta elbolag. Deltagarantalet har

varierat mellan tio och  personer per gång. Energirådgiv-

ning har lämnats i lokalpressen där även en energifrågespalt

startats. Av energirådgivarens arbetstid har  procent utgjort

telefonrådgivning.

Kommunen har en representant i ledningsgruppen för

projektet ”Bioenergi i mål -regionen Västra Sverige” som

syftar till att öka bioenergianvändningen i kommunen.

GATOR OCH PARKER

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 147 310 325

Kostnader -8 014 -7 549 -7 466

Resultat -7 867 -7 239 -7 141

Kommunbidrag 7 901 7 243 6 705

Förändring eget kapital 34 4 -436

Ett snöfattigt år har medfört få insatser avseende snöröjning,

medan de täta väderomslagen har gjort att sandning fått

utföras vid ett stort antal tillfällen. Kostnaderna översteg bud-

get med  tkr. Två nya sandspridningsaggregat har inköpts. 

Det kommunala gatunätet, som är försett med asfaltbe-

läggning, omfattar drygt   m2. Asfaltering har utförts i

framför allt Sannäs och Tanumshede. En del av gång- och

cykelvägen längs Repslagarevägen i Grebbestad har byggts om

av trafiksäkerhetsskäl.

VATTEN OCH AVLOPP

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 26 408 25 515 24 749

Kostnader -26 269 -24 945 -25 267

Resultat 139 570 -518

Kommunbidrag - - -

Förändring eget kapital 139 570 -518

Utgående balanserat resultat 191 52 -518

Va-verksamheten finansieras helt med avgifter. Eventuella

över- och underskott balanseras inom verksamheten.
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Av  tagna prov i Tanumshede vattenverk visade ett, fyra

procent, godkänt med anmärkningen hög aluminiumhalt.

Övriga prover från vattenverken i Lur och Klageröd var

godkända utan anmärkning. Fem,  procent, av  tagna

vattenprov, som tagits på rörnätet, är godkända med anmärk-

ning på färg och/eller järn. Övriga prover är godkända utan

anmärkning.

Värmeåtervinning har installerats i Rabbalshede avloppsre-

ningsverk. I Grebbestads avloppsreningsverk har handlingar

färdigställts för en förbättring av slamhanteringen.

Intäkterna från anslutningsavgifter har ökat med  tkr

jämfört med . Brukningsintäkterna har ökat med tre pro-

cent,  tkr, jämfört med  som ett resultat av taxeför-

ändring och fler abonnenter. Kapitalkostnaderna har ökat

med sju procent,   tkr, och driftkostnaderna med fem

procent,  tkr. 

RENHÅLLNING

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 11 529 11 691 11 527

Kostnader -12 190 -11 088 -10 647

Resultat -661 603 880

Kommunbidrag 50 - -

Förändring eget kapital -611 603 880

Utgående balanserat resultat 1 672 2 283 1 680

Renhållningsverksamheten finansieras helt med avgifter. Even-

tuella över- och underskott balanseras inom verksamheten.

Renhållningsverksamheten redovisar ett underskott på 

tkr. Intäkterna har ökat med  tkr, främst beroende på ret-

roaktiva ersättningar för städning och markupplåtelse samt

ökade tippavgifter. De totala kostnaderna har ökat med  

tkr främst på grund av ökade kostnader för transport och för-

bränning av avfall.

Kostnaderna för att transportera och förbränna avfall i

Göteborg har ökat med  tkr eller  procent beroende på

ökade mängder och högre pris.

De avfallsmängder som transporteras till Göteborg för att

förbrännas har ökat med  procent. Insamlade mängder som

återvinns har fortsatt att öka, medan den mängd som depone-

ras på Tyft ligger på en fortsatt låg nivå.

Avtal har tecknats med producentorganisationerna om

ersättning för upplåtelse av återvinningsgårdar, samt drift och

städning av dessa. Avtalet gäller retroaktivt från . Trots

stora städinsatser har nedskräpningen av återvinningsgårdarna

fortsatt att öka.

Återvinningscentralen har utökats, en ny katastrofplatta

för omhändertagande av miljöfarligt gods samt en ”balja” för

att förhindra  läckage av spillolja har anlagts.

Trots avtal med jordbrukare om spridning av slam har

ingen slamspridningen kunnat utföras. Ett nytt larm gällande

bromerade flamskyddsmedel gav ett nytt spridningsstopp.

Som en nödlösning används slammet inom Tyft för bl.a. byg-

gande av en bullervall.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 56 055 55 640 59 985

Kostnader -54 777 -57 433 -60 108

Resultat 1 278 -1 793 -123

Kommunbidrag 70 -371 -

Förändring eget kapital 1 348 -2 164 -123

Verksamheten omfattar kommunens lokal- och bostadsbe-

stånd samt genom ett avtal även förvaltningen av det kommu-

nala bostadsbolaget, Tanums Bostäder AB:s fastigheter. Avta-

let med TBAB är ett självkostnadsavtal.

Total förvaltningsvolym är   kvm. Kommunens fas-

tighetsbestånd uppgår till   kvm och bostadsbolagets till

  kvm. 

Förvaltningsvolymen av de kommunala fastigheterna har

jämfört med  ökat med  kvm. Tillbyggnation har skett

med en yta av  kvm medan två fastigheter på sammanlagt

 kvm har sålts.

Intäkterna uppgick under året till   tkr, vilket är en

ökning med  tkr jämfört med . Kostnaderna uppgick

till   tkr varav kapitalkostnader   tkr.
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Verksamheten redovisar ett totalt överskott på   tkr.

Driftskostnaderna visar ett överskott mot budget med  tkr,

varav  tkr är att hänföra till lägre förbrukningskostnader. En

ny elupphandling har minskat elkostnaderna för de kommu-

nala fastigheterna. I övrigt har en lägre total energiförbrukning

för uppvärmning medverkat till minskade kostnader.

Planerade underhållsåtgärder har genomförts för   tkr

mot budgeterade   tkr. Väderförhållande under hösten

har senarelagt vissa planerade utvändiga målningsarbeten.

Utredningar och planering för ett Lärcentrum på Höjden-

området i Tanumshede samt för en biobränslebaserat fjärrvär-

meanläggning i Tanumshede har genomförts under året. En

lokalutredning har påbörjats med syfte att effektivisera utnytt-

jandet av kommunala verksamhetslokaler.

En rättslig process gällande grundläggningen av Fjällbacka

Servicehus utföll vid Strömstads tingsrätt till kommunens för-

del. Motparten NCC har dock beslutat att föra målet vidare

till hovrätten.

INVESTERINGAR

Lokalförsörjning

Bruttoinvesteringar har under året skett till ett värde av  

tkr. De större investeringar som gjorts under  är:

• Om- och tillbyggnation av Hedegården för   tkr.

• Tillbyggnation av gruppbostad i Tanumshede för   tkr.

• Installation av inbrottsskydd samt lås och larm vid skolorna i

Hamburgsund,  Fjällbacka och Grebbestad för totalt   tkr.

Exploatering

Den totala investeringen under året är   tkr. Hamnplanen

i Grebbestad har färdigställts avseende parkeringsområdet,

  tkr. På Lökholmen i Havstensund har markarbeten

färdigställts,  tkr, vilket har möjliggjort försäljning av tre

tomter för småhusbebyggelse. 

Gator och parker

Ingrid Bergmans torg i Fjällbacka har byggts och stensatts,

  tkr. Parken i Tanumshede har delvis byggts om, så att den

nu fungerar som en enhet istället för fristående delar,  tkr.

Vatten och avlopp

Totalt har   tkr investerats inom verksamheten. Större

projekt under året har varit:

• Omläggningar av va-ledningar har främst skett i Ham-

burgsund. I övrigt har ett stort antal ventiler etc bytts ut för

att avstängningar och sektioneringar skall fungera som avsett,

 tkr.

• Pumpstationen vid Extra Film i Tanumshede och pumpsta-

tionen mellan Backa och Östad har byggts om,  tkr.

• Arbetet med nytt styr- och övervakningssystem pågår. Delar

av detta arbete har påskyndats, som ett led i arbetet att millen-

niesäkra verksamheten,  tkr.

• Slamavskiljaren i Grönemad har ersatts med en ny pumpsta-

tion och avloppsvattnet överförs nu till avloppsreningsverket i

Grebbestad,   tkr.

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN

Kommunens ansvar för vägar och gator behöver klarläggas.

I dag finns vägföreningar i vissa samhällen, medan kommunen

är väghållare inom vissa områden i några samhällen. Det finns

även vägar utan någon formell väghållare. De kommunala

resurserna till väghållningen måste anpassas till en långsiktigt

hållbar nivå. Pågående kapitalförstöring måste hejdas och sats-

ningar på trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder genomföras.

Investeringar i va-verksamheten bedöms även fortsätt-

ningsvis behöva ligga på en hög nivå. Trycket på kommunen

att få ansluta till det kommunala vattenledningsnätet ökar när

enskilda vattentäkter blir otillräckliga eller otjänliga. Kvarva-

rande kommunala slamavskiljare måste ersättas med fullvärdiga

reningsmetoder. Reningsverken börjar bli hårt belastade varför

investeringar i kapacitetshöjande åtgärder blir nödvändiga.

TEKNISKA NÄMNDEN
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För närvarande råder generellt förbud mot spridning av

avloppsslam på åkrarna. Om inte förbudet tas bort måste

kommunen hitta andra metoder för omhändertagandet.

Ny renhållningsordning med avfallsplan samt ny taxa har

antagits av kommunfullmäktige. Samma hämtningsintervall

har införts för åretruntboende och sommargäster. Samtidigt

har valmöjligheterna ökat. Detta är ett led i kommunens sats-

ning på avfallsminimering, då taxan stimulerar till källsorter-

ing och kompostering. Samarbetet med grannkommunerna

kommer att utökas för att effektivisera avfallshanteringen och

sänka kostnaderna.

Det framtida lokalbehovet för kommunens egen verk-

samhet bedöms komma att effektiviseras avseende ytbehov

och utnyttjandegrad. De fastigheter som inte används i kom-

munens lokalförsörjning kommer att förvaltas eller avvecklas 

i enlighet med strategier och mål för aktivt ägande som fast-

ställs av kommunen.

TEKNISKA NÄMNDEN
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FAKTARUTA

1999 1998 1997

Gator

Belagd yta, m2 228 215 220 140 220 140

Kostnad kr/m2 exkl. 
kapitalkostnad 3,43 1,14 1,28

Antal belysningspunkter 2 450 2 456 2 690

Kostnad/belysningspunkt 
inkl. kapitalkostnad, kr 645 595 731

VA

Täckningsgrad, % 101 103 98

Antal va-abonnenter 3 360 3 338 3 318

Tillverkad och köpt vatten-
mängd, m3 618 000 617 500 628 214

Renhållning

Antal renhållningsabonnenter 9 002 8 930 8 954

1999 1998 1997

Fastighetsförvaltning

Förvaltad yta, m2 BRA 79 893 79 591 79 902

Fastighetstyper

Skollokaler, m2 *27 015 26 010 25 466

Barnomsorgslokaler, m2 *2 486 3 760 3 754

Äldreomsorgslokaler, m2 28 346 28 331 28 555

Industrilokaler, m2 8 468 8 833 8 833

Övriga lokaler och 
fastigheter, m2 13 578 12 657 13 294

Tillsyn och skötselkostnad, kr/m2 49 52 47

Förbrukningskostnad, kr/m2 97 108 110

Administrationskostnad, kr/m2 16 18 17

Underhållskostnad, kr/m2 70 **89 65

* I och med verksamhetsförändringar inom skolan har
justering av ytorna skett.

** Underhållskostnaden 1998 är hög p.g.a. bl.a. elsäkerhets-
arbete under året.

Personal 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 1999

Antal anställda 54

Andel deltidsaställning 26%

Andel kvinnor 37%

Grundskola 
56%

Gymnasienivå 
29%

Högskola,
universitet 15%

0–29 år, 7%

30–49 år,
43%

50–59 år,
35%

60– år, 15%

Utbildning Åldersstruktur



42

ADMINISTRATION

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter - - -

Kostnader -450 -359 -414

Resultat -450 -359 -414

Kommunbidrag 390 404 428

Förändring eget kapital -60 45 14

Den nya miljö- och byggnadsnämnden startade sin verksam-

het  januari . Nämnden är en sammanslagning av bygg-

nadsnämnden och del av miljö- och räddningsnämnden.

Den löpande verksamheten handhas av samhällsbyggnads-

förvaltningen som är gemensam för tekniska nämnden och

miljö- och byggnadsnämnden.

Administrationsverksamheten redovisar endast kostnader-

na för miljö- och byggnadsnämnden. Kostnader för övrig

administration ingår i respektive verksamhetsområde. Kostna-

der för nämnden har överskridit budget med  tkr. 

Belopp i tkr 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Intäkter 4 000 3 481 3 024 3 367 3 048 2 906

Kostnader -5 744 -5 032 -5 015 -5 195 -4 938 -4 809

Kapitalkostnader -146 -145 -44 -46 -36 -35

Verksamhetsresultat -1 890 -1 696 -2 035 -1 874 -1 926 -1 938

Finansiella poster 9 15 27 42 61 107

Resultat -1 881 -1 681 -2 008 -1 832 -1 865 -1 831

Kommunbidrag 2 082 1 988 1 745 1 813 1 784 1 526

Förändring eget kapital 201 307 -263 -19 -81 -305

Justering - - 77 - - -

Balanserat resultat 451 250 -57 129 148 229

Bruttoinvesteringar - 29 - 44 29 -

Personalkostnader 3 069 3 014 2 922 2 662 2 556 1 605

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggnadsväsendet.

Nämnden har ansvaret för kommunens uppgifter avseende handläggning och prövning av bygglovsärenden samt fysisk planering.

Nämnden skall i enlighet med lagstiftningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet utöva den tillsyn samt företa den prövning som

åvilar kommunen. 

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett överskott på  tkr. Det balanserade resultatet uppgår därmed till  tkr.

Ordförande:
Rolf Hermansson (c)

Chef för samhälls-
byggnadsförvaltningen: 

Inge Berndtsson
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FYSISK PLANERING

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 780 685 550

Kostnader -790 -784 -587

Resultat -10 -99 -37

Kommunbidrag 97 90 -

Förändring eget kapital 87 -9 -37

Arbetet med fysisk planering bedrivs som uppdragsverksam-

het. Under året har det producerats ca   arbetstimmar

debiterbar tid, vilket är ca  procent mindre än  och

endast ca  procent av den budgeterade tiden. Minskningen

beror på en långvarig sjukfrånvaro. En stor del av resurserna

för fysisk planering,  timmar eller  procent, har avsatts

för arbetet med en ny översiktsplan.

Under året har aktivt arbete pågått med ett tiotal planupp-

drag, varav sex har avslutats genom beslut om antagande:

• Grebbestad : syftar till att möjliggöra butikslokaler inom

området norr om Hamnplanen. 

• Tanums fiskecentrum syftar till att möjliggöra en utveckling

av fiskmottagningen i Grebbestad genom flyttning av fiske-

hamnen från torget. 

• Hamburgsunds centrum syftar till att möjliggöra en ända-

målsenlig användning av en f.d. butikslokal och i övrigt

uppordning av ett centralt område i samhället. 

• Rådalen, Heestrand, skall möjliggöra uppförande av sju nya

småhus och i övrigt spegla dagens målsättningar vad gäller

utformningen av bostadsområdet och småbåtshamnen samt

kretsloppsanpassade toaletter.

• För fritidsområdet på Raftön har en ny detaljplan gjorts för

att åstadkomma generella bestämmelser som medger större

byggnadsyta.

• För ett område i norra delen av Tanumshede samhälle, öster

om Riksvägen, har en plan utarbetats, i första hand för att

möjliggöra uppförandet av värmecentral för en fjärrvärmean-

läggning. 

BYGGLOV

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 1 251 1 437 1 212

Kostnader -1 518 -1 335 -1 513

Resultat -267 102 -301

Kommunbidrag 287 272 218

Förändring eget kapital 20 374 -83

Verksamheten består dels av de obligatoriska arbetsuppgifter

som hör samman med funktionen som myndighet, dels av

rådgivning och service till allmänheten i byggnadsfrågor.

Antalet bygglovsärenden i förhållande till antalet kommu-

ninvånare är högt, jämfört med övriga kommuner i länet.

Orsaken är den omfattande fritidsbebyggelsen och det domi-

nerande småhusboendet. Intäkterna har minskat för bygglov-

avgifter med  procent jämfört med . Justerat för den

höjning av taxans grundbelopp med ca tre procent, som sked-

de vid årsskiftet  ⁄, innebär detta en minskning av voly-

men med , procent eller en återgång till  års nivå. 

Antalet ärenden har minskat med ca sex procent jämfört

med . Ungefär hälften av bygglovärendena har behandlats

som delegationsbeslut och hälften som nämndsbeslut.

1999 1998 1997

Beslut om kontrollplaner 187 232 207

Övriga delegationsbeslut 245 284 280

Nämndsbeslut 335 299 311

Intäkterna har således minskat betydligt mer än antalet

ärenden, vilket innebär att de mindre byggnadsärendena, som

om- och tillbyggnader samt uthus, överväger i antal. Bland 

de större byggprojekten kan nämnas en konferensanläggning

med restaurang vid Tingvalls gård, klubbhus vid Mjölkeröds

golfbana, hamnserviceanläggning vid Resö hamn och hall för

båtförvaring i Hamburgsund. 

Bygglov har dessutom lämnats för  vindkraftverk,  nya

småhus och  nya fritidshus. 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
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KARTFÖRSÖRJNING

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 136 147 98

Kostnader -229 -224 -100

Resultat -93 -77 -2

Kommunbidrag 129 103 -

Förändring eget kapital 36 26 -2

Kommunen har en utspridd bebyggelse med många små

samhällen och har därför ett omfattande kartverk som består

av  kartblad, i skala : , täckande femton samhällen.

Kartmaterialet finns digitalt, vilket ger möjligheter att

använda kartorna mer effektivt och för fler ändamål. Materia-

let är färdigställt till stora delar, men höjdkurvor och väglinjer

saknas ännu inom vissa områden. Byggnader ajourförs konti-

nuerligt, övriga förändringar ajourförs vid upprättande av

grundkartor till detaljplaner.

Kostnaderna finansieras genom användaravgifter enligt

taxa. Vid större uttag träffas avtal som löper flera år. För när-

varande finns avtal med Telia, Posten och eldistributören.

Under året har dataprogrammet AutoKa-Vy köpts in. Det

är ett hjälpmedel där ekonomiska kartan finns tillgänglig digi-

talt för snabb sökning på fastighetsbeteckningar. Programmet

har underlättat arbetet betydligt och finns åtkomligt för alla

kommunens förvaltningar.

MILJÖVERKSAMHET

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 1 833 1 212 1 164

Kostnader -2 894 -2 460 -2 418

Resultat -1 061 -1 248 -1 254

Kommunbidrag 1 179 1 119 1 100

Förändring eget kapital 118 -129 -154

Miljöbalken

Tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter regleras i miljöbalken

och förordning om tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynsmyndig-

heterna har bl.a. skyldighet: 

• att kontrollera att miljöbalkens bestämmelser följs

• att handlägga ärenden om anmälan/tillstånd av verksamheter

• att upprätta en årlig tillsynsplan

• att regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksam-

heten.

Kommunen har enligt miljöbalken krav på sig att ägna

särskild uppmärksamhet åt byggnader för bostäder och lokaler

dit allmänheten har tillträde. Det gäller skol- och vårdbygg-

nader, samlingslokaler, hotell- och fritidsanläggningar samt

lokaler för djurförvaring och hygienbehandling.

Arbetsuppgifterna inom miljöbalken är t.ex. tillstånd, dis-

penser och tillsyn. Under året har handlagts ca  ärenden,

främst av karaktären tillstånd och remisser. 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
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Under hösten  har arbete påbörjats med framtagande

av tillsynsplan som kommer att ge en tydligare bild av verk-

samheten och resursbehovet.

För att motverka försurning i sjöar och vattendrag spreds

  ton kalk till en kostnad av   tkr. Verkamheten finan-

sieras helt med statsbidrag.

Miljöavdelningen har deltagit i Naturvårdsverkets projekt

Mercurius – ett projekt för att göra landets skolor kvicksilver-

fria. I januari besöktes fyra skolor av den kvicksilver-spanande

hunden Ville Sigmund. Hunden hittade en del kvicksilver,

framför allt i vattenlåsen. Utöver hundens fynd inventerades

förekomsten av kvicksilver i laboratoriesalar. Totalt hittades ca

sju hekto kvicksilver.

Djurskydd

I kommunen finns ‒ djurhållare. Djurskyddstillsyn

har endast bedrivits efter inkomna klagomål/anmälningar, där

kraftiga brister i djurhållningen oftast konstateras. 

Nuvarande ambitionsnivå bedöms för låg då samtliga djur-

hållare borde inspekteras med tre till fem års intervall i enlig-

het med förarbetena i djurskyddslagen.

Livsmedel

I kommunen finns ca  livsmedelsföretag. Livsmedelstillsy-

nen skall utövas enligt livsmedelslagstiftningen så att konsu-

menten skyddas mot hälsorisker och mot oredligt förvarande

av livsmedel. Kravet på redlighet innebär bl.a. att livsmedlen

skall uppfylla de krav på sammansättning och märkning som

finns i lagstiftningen.

Under hösten  har arbetet påbörjats med framtagande

av en tillsynsplan för livsmedelstillsynen.

Under året har främst verksamhet med yttrande och god-

ännande av nytillkomna livsmedelslokaler bedrivits. I mindre

omfattning har tillsyn via inspektioner och livsmedelsprov-

tagning m.m. utförts. 

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN

Den nuvarande relativt omfattande byggverksamheten

bedöms fortgå. Det stora intresset för exploatering innebär att

kommunen måste ha en hög planberedskap. Översiktsplanen

och fördjupningsplaner i de större samhällena bedöms som

nödvändiga att färdigställa.

Geografisk informationsteknologi (GIT) kommer att

utvecklas och bli ett självklart hjälpmedel i såväl planerings-

som tillstånds- och tillsynsverksamheterna.

Miljöbalken innebär nya arbetsuppgifter och ökade krav

på utövande av verksamheterna

En för alla operativa tillsynsmyndigheter ny uppgift enligt

miljöbalken är att kartlägga tillsynsbehovet och beskriva detta

i en tillsynsplan. Denna ska uppdateras och utvärderas årligen.

Skyldighet finns att avsätta de resurser som behövs i tillsynsar-

betet i förhållande till tillsynsbehovet samt att personalens

kompetens är relevant för arbetet. Tillsynsplanen som ska tas

fram under år  kommer att ge en tydligare bild av verk-

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
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ADMINISTRATION

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 1 - 8

Kostnader -3 101 -2 083 -2 118

Resultat -3 100 -2 083 -2 110

Kommunbidrag 2 977 2 332 2 305

Förändring eget kapital -123 249 195

Verksamhetsområdet omfattar kostnader för nämnden och

den tillsvidareanställda personalen samt alla kostnader hänför-

liga till förvaltningskontoret.

Orsaken till det negativa resultatet beror på de merkostna-

der som uppstått för flyttning till det nya förvaltningskontoret.

Belopp i tkr 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Intäkter 5 955 5 838 6 126 5 643 5 179 5 952

Kostnader -14 241 -13 809 -13 020 -13 069 -13 327 -15 442

Kapitalkostnader -3 286 -3 380 -3 253 -3 546 -3 451 -3 391

Verksamhetsresultat -11 572 -11 351 -10 147 -10 972 -11 599 -12 881

Finansiella poster 31 10 21 42 46 6

Resultat -11 541 -11 341 -10 126 -10 930 -11 553 -12 875

Kommunbidrag 11 491 11 045 10 890 11 321 11 486 13 794

Förändring eget kapital -50 -296 764 391 -67 919

Justering - 378 204 -139 110 -1 268

Balanserat resultat 1 181 1 231 1 149 181 -71 -114

Bruttoinvesteringar 1 104 2 248 702 441 807 582

Personalkostnader 4 282 3 731 3 991 3 981 4 001 3 985

Nämndens huvudansvar är att leda och utveckla den kommunala fritids-, hamn- och kulturverksamheten samt att skapa en god 

bas för turismen. 

Nämndens verksamhet  redovisar ett underskott på  tkr mot ram. Det budgeterade resultatet var – tkr. Balanserat

resultat uppgår till   tkr.

Kostnaderna har ökat med ca  tkr och förklaras huvudsakligen av ett mycket omfattande underhållsarbete i gästhamnarnas

serviceanläggningar, turismutveckling samt ökade personalkostnader. Kostnaderna för nämndsverksamhet, småbåtshamnar samt

för samlingslokaler har dock minskat jämfört med budget.

Intäkterna har ökat med ca  tkr jämfört med budget. De största budgetavvikelserna avser gästhamnsavgifter, småbåts-

hamnsavgifter, hyror och arrenden inom turismområdet, kulturarrangemang, hyror och arrenden i idrottslokaler som ökat markant

medan avgifter från fritidsföreningar har minskat. 

Ordförande:
Hélène Arvidsson (fp)

Förvaltningschef:
Anders Eklund
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FRITIDSVERKSAMHET

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 795 528 978

Kostnader -6 380 -6 891 -6 872

Resultat -5 585 -6 363 -5 894

Kommunbidrag 5 872 6 238 6 427

Förändring eget kapital 287 -125 533

Verksamhetsområdet omfattar fritidsanläggningar samt sam-

lingslokaler, föreningsbidrag, ungdomsverksamhet, lotterier

och strandstädning.

Intäkterna har ökat bl.a. beroende på ökade hyresintäkter på

Ranebo friluftsgård och Badholmens vandrarhem samt utförda

entreprenadarbeten på Väderöarna för Västkuststiftelsen.

Inriktningen under året har i första hand varit att under-

hålla kommunens fritidsanläggningar och därför har det inte

genomförts några större nyinvesteringar. För att successivt höja

standarden på badplatserna till minst i nivå med EU:s krav för

”Blå flagg” har det genomförts ett antal åtgärder vilka kommer

att fortsätta . ”Blå flagg” har under året tilldelats Grebbe-

stads badplats. En mycket omfattande inventering av samtliga

lek- och badplatser genomfördes under året och den kommer

att ligga till grund för underhållsarbeten de närmaste åren. 

Under verksamhetsområdet finns ett arbetslag som rekry-

terats med arbetsmarknadsstöd och som främst arbetar med

röjning, underhåll av motionsspår samt andra underhålls-

uppgifter för kommunens olika förvaltningar.

Under sommarhalvåret fanns ytterligare två arbetslag som

rekryterats med arbetsmarknadsstöd. Det ena var sysselsatt

med strandstädning medan det andra främst arbetade med

underhåll av kulturella sevärdheter inom världsarvsområdet.

Föreningsbidrag

Kommunens bidragsberättigade idrotts-, ungdoms-, handi-

kapp- och pensionärsföreningar har erhållit bidrag med totalt

 tkr. En ny förening har beviljats startbidrag under året.

Sju föreningar med egna samlingslokaler har erhållit drift-

bidrag med sammanlagt  tkr. Lönebidrag har utgått med

 tkr till  föreningar med sammanlagt  anställda.

Ungdomsverksamhet

Verksamheten omfattar kommunens sex fritidsgårdar, skol-

lovsarrangemang och andra aktiviteter riktade till kommu-

nens ungdomar. Den traditionsenliga skolavslutningsbalen

har även i år genomförts med gott resultat. Den stora musik-

mönstringen Rock of Bohuslän var i år mer välbesökt av

publik än under .

För att möta och förhindra ökning av drogmissbruk samt

effekter av andra problem runt kommunens ungdomar samver-

kar förvaltningen aktivt med polis, sociala myndigheter, före-

ningar och skolor. Detta arbete kommer under  att utökas.

Strandstädning

Strandstädningen pågick under tiden  april till  septem-

ber. Antal dagsverken har varit ca , vilket är  färre än

förra året. Antalet säckar som samlats ihop är färre än under

,   mot  . Dessutom har  fiskelådor och 

oljedunkar i olika storlekar omhändertagits.

HAMNAR

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 4 198 4 182 4 092

Kostnader -4 940 -4 862 -4 226

Resultat -742 -680 -134

Kommunbidrag 437 292 149

Förändring eget kapital -305 -388 15

Det finns idag tio småbåtshamnar från Spånslätt i söder till

Resö i norr. I sex av dessa bedrivs gästhamnsverksamhet.

Fiskeverksamhet bedrivs i Hamburgsund, Grebbestad, 

Havstenssund och Resö medan Fjällbacka för närvarande har

ringa fiskeverksamhet. Handelshamnsverksamhet bedrivs i

Fjällbacka och Grebbestad.

Gästhamnar

Under det gångna verksamhetsåret har det gjorts förbätt-

ringsarbeten i framför allt gästhamnarna. Arbetena har i första

hand inriktats på att höja standarden på de sanitära anlägg-

ningarna samt höja elsäkerheten. Återstående arbeten i gäst-

hamnarna är brandsäkerhetsrelaterade.

Grebbestadsbryggan har utökats genom att öppna ytor har

byggts över och att Hélènebryggan har färdigställts. För att

förbättra sophanteringen har en ny sopgård byggts vid service-

anläggningen. Tre nya toaletter har byggts på Vadskär. Dess-

utom har tvättmaskiner i flera gästhamnar bytts ut.

Antalet gästande under  i gästhamnarna uppgick till

  vilket är en ökning med knappt två procent jämfört

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
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med . Resultatmässigt visar gästhamnsverksamheten ett

underskott på ca  tkr jämfört med budget för året, vilket

beror på ett omfattande underhållsarbete under året.

Småbåtshamnar

I småbåtshamnarna har den nya bryggan vid Långestrand i

Hamburgsund färdigställts och där har även underhållsmudd-

ring skett. Underhållsarbeten har utförts i de flesta småbåts-

hamnarna.

Resultatmässigt har småbåtshamnsverksamheten givit ett

överskott på ca  tkr jämfört med budget. Det förbättrade

resultatet beror till största delen på en utökning av antalet 

båtplatser samt högre hyror och arrenden. 

Handelshamnar

Ett trädäck har bytts ut på bryggan vid f.d. fiskmottagningen i

Havstenssund. Under året har tre fartyg lastat timmer i Fjäll-

backa, vilket är färre än föregående år. Fyra fartyg har lossat

vägsalt i Grebbestad för Vägverkets räkning. Totalt har detta

resulterat i intäkter på ca  tkr, vilket är en mindre ökning

jämfört med .

Resultatmässigt visar handelshamnarna under det gångna

året ett underskott på ca   tkr, vilket är  tkr bättre än

budgeterat.

Kvalitet

Förvaltningen har ambitionen att höja den upplevda kvaliteten

på de tjänster som tillhandahålls. Under sommaren genomfördes

därför en frågeenkät där båtbesökande i de tre största gästham-

narna fick svara på tio frågor om hur de upplever standard och

service i den gästande hamnen. Svaren var övervägande positiva.

KULTURVERKSAMHET

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 417 404 618

Kostnader -1 771 -1 800 -2 011

Resultat -1 354 -1 396 -1 393

Kommunbidrag 1 453 1 518 1 250

Förändring eget kapital 99 122 -143

De traditionella Visor på Falkeröd genomfördes för artonde

året på Falkeröds Hembygdsgård, utanför Grebbestad. För

sjätte året i rad fylldes ladan på Falkeröds Hembygdsgård 

med berättelser under rubriken Berättare om Bohuslän. Dessa

arrangemang samlade tillsammans   besökare. I genom-

snitt hade visor på Falkeröd  besökare per kväll. Berättar-

kvällarna hade ett snitt på  åhörare.

Förutom sommarens verksamhet har  arrangemang

under övriga delen av året besökts av   personer. 

Det totala antalet vuxenarrangemang har ökat till  och

besökarna till   personer.

Tonerna de gå… 

I samverkan med kulturförvaltningarna i Munkedals, Sotenäs,

Lysekils och Tanums kommuner och Musik i Väst har musik-

serien ”Tonerna de gå… – musik i norra Bohuslän” arrange-

rats för femte året. 

Kulturveckan

Under tiden ‒ juli -årsjubilerade Tanums Kulturvecka,

med Kultur- och fritidsförvaltningen som samordnare. Under

Kulturveckan arrangerades totalt  program på  orter av 

 föreningar/institutioner/företag. Dessutom hölls  hem-

bygdsgårdar/museer/kyrkor öppna för visning och  utställ-

ningar arrangerades under veckan. 

Bok & Bibliotek ’99

Vid årets ”Bok & Bibliotek ’” i Göteborg, den ‒ sep-

tember, hyrde Kultur- och fritidsförvaltningen en monter.

Under temat ”Kultur och miljö i Tanum – en ren njutning”

samlades, för tredje året, företrädare för kultur och miljö i

Tanum och ställde ut tillsammans.

Konstutställningar

Nämndens konstutskott har via Galleri Ranrike presenterat

varierande, intressanta och välbesökta utställningar: 

”Fokuseringar -”–Gunnar Rasmusson visade naturfotogra-

fier, ”Vävnad–Prydnad”–Gertrud Hagberg ställde ut vävnader

för hemmet med anledning av att kommunens årsredovisning

för  illustrerats med hennes konsthantverk, ”Lofoten och

andra fötter”–Margareta Andersson visade olje- och akrylmål-

ningar samt teckningar, ”Ansare skabbloner”–Siw-Britt Söder-

back ställde ut akvareller och Bertil Wivhammar visade olje-

målningar med motiv från ”Västkusten–ett kulturlandskap”. 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
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Stipendier och pris

Kommunens kulturstipendium tilldelades  Linda Anders-

son, Grebbestad, samt Rose-Marie Gunberg Ådin, Skickeröd,

Grebbestad. Kulturpriset  delades av Staffan Greby, Greb-

bestad och Helge Tyft, Bullaren. 

Vänortsverksamhet

Tanums kommun har fem vänorter i de nordiska länderna:

Hole i Norge, Merimasku och Gustafs i Finland, Årslev i

Danmark och Holmavik på Island. I september besökte perso-

nal från kultur- och biblioteksverksamheten i Hole kommune

Tanums kommun.

Världsarvet

Tanums hällristningar är, tillsammans med  kultur- och

naturminnen av betydelse för mänskligheten, upptagna på

UNESCO:s Världsarvslista. Under året har Kultur- och fritids-

förvaltningen tillsammans med företrädare från länsstyrelsen,

riksantikvarieämbetet, Bohusläns museum och markägarna vid

hällristningarna, samverkat i en förvaltningsgrupp för Tanums

världsarv. Tillsammans med övriga världsarvsförvaltare har

samverkan skett i nybildade nätverk i Sverige och Norden.

Föreningsbidrag

 föreningar har erhållit bidrag med totalt  tkr. Lönebidrag

har utgått med  tkr till sex föreningar.

TURISM

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 544 724 430

Kostnader -1 304 -1 543 -1025

Resultat -760 -819 -595

Kommunbidrag 752 665 759

Förändring eget kapital -8 -154 164

Kommunen samverkar aktivt med näringslivet för att utveckla

turismen. Inom ramen för Tanum Turist har ett antal gemen-

samma projekt drivits under året. Tanum Turist har ansvaret

för turistinformationerna i kommunen. 

Under året har kommunalt bidrag utbetalats till Tanums

Turist ekonomisk förening med  tkr varav  tkr belastat

kultur- och fritidsnämndens budget. 

Tanum samverkar aktivt även med övriga nordbohuslänska

kommuner inom turismområdet. Det mest synbara under

 var EU-projektet Vårt Bohuslän med målet att i samver-

kan utveckla turismen i Strömstad, Tanum, Munkedal och

Sotenäs. Resultatet av detta projekt har givit förutsättningar

för fortsatt kontinuerligt samarbete att den informella grup-

pen Norra Bohuslän har bildats. Inom ramen för detta samar-

bete har det startats ett gemensamt marknadsföringsarbete

med målet att göra Norra Bohuslän till ett än mer känt varu-

märke för de fyra kommunerna.

Campingplatserna är liksom tidigare utarrenderade till

lokala idrottsföreningar. På Fjällbacka Camping har upprust-

ningen fortsatt och en ombyggnad av el och vvs har utförts för

 tkr.

Turismutveckling

Totalt har under året satsats  tkr i ett -tal olika projekt.

Bidrag från externa medfinansiärer har erhållits med  tkr. De

största delprojekten har varit:

• Foldrar om kyrkor och hembygdsgårdar,  tkr

• Parkeringsplats vid badplatsen Pannberget, Kragenäs,  tkr

• Turistbroschyr Norra Bohuslän,  tkr

INVESTERINGAR

Förvaltningen har under året köpt konst till ett värde av 

tkr, inventarier till Falkeröd  tkr, möbler till nya förvalt-

ningskontoret  tkr samt bryggor och övrigt till hamnverk-

samheten  tkr.

Summa bruttoinvesteringar under året   tkr.

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN

Efter lång planering har utbyggnaden av Tanums fiske-

centrum i Grebbestad kommit igång. Projektet är en del av

flera viktiga förutsättningar för utveckling av fiskenäringen.

Tanums fiskecentrum förväntas att ge positiva effekter inte

bara för fisket utan även för turismen i Norra Bohuslän.

Gästhamnstandarden på Resö förbättras väsentligt genom

att det skapas en fungerande serviceanläggning med duschar,

toaletter och tvättmaskiner. Vidare fortsätter ombyggnaden 

i Hamburgsund av bryggor vid färjeläget samt Vendigen. 

I Grebbestads småbåtshamn påbörjas drivmedelsanläggningen

och projektet för översyn av Grebbestadsbryggans framtida

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN



FAKTARUTA 1999 1998 1997

FRITIDSGÅRDAR

Antal fritidsgårdar 6 7 6

Antal timmar/vecka 64,5 59 59

FÖRENINGSBIDRAG

Idrotts- och ungdomsföreningar 32 36 40

Pensionärsföreningar 7 7 7

Handikappföreningar 11 11 9

Samlingslokalsföreningar 7 7

Kulturföreningar 15 15 15

Studieförbund 7 7 7

GÄSTNÄTTER, VANDRARHEM

Valö, Fjällbacka

Lägergård 1 756 1 362 1 416

Vandrarhem 694 790 603

Badholmen, Fjällbacka 602 461 -

SMÅBÅTSHAMNAR

Antal gästnätter i 
gästhamnar 14 172 13 913 13 873

Antal fasta båtplatser i 
småbåtshamnar 1 560 1 550 1 550

FARTYGSANLÖP

Civila 7 6 6

Marina 6 4 30

KULTUR

Antal arrangemang 45 42 37

Antal besökare 4 301 3 851 4 424
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funktion. Reparation av kajen i Fjällbacka kommer att ske

inom de närmaste åren.

En genomgång av kommunens badplatser kommer att

genomföras med målet att höja standarden på några års sikt.

Ett förslag har redan utarbetats för att säsongen  ansöka

om ”Blå flagg” för fyra badplatser. Vid ytterligare några bad-

platser kommer åtgärder att vidtagas för att göra badplatserna

mer lättillgängliga för rörelsehindrade.

Turismen är kanske den näringsgren där de största utveck-

lingsmöjligheterna finns i vår kommun. I samverkan med de

övriga tre nordbohuslänska kommunerna Strömstad, Sotenäs

och Munkedal och turistorganisationerna i kommunerna har

vi påbörjat ett arbete för att marknadsföra varunamnet Norra

Bohuslän. Med de grundläggande mycket goda förutsättning-

arna som vi har i vårt område – natur, kultur och miljö – avser

vi att försöka utöka turismens omfattning.

En positiv och bra utveckling för ungdomar i kommunen

är en grundläggande förutsättning för en aktiv och kreativ

kommun i framtiden. Utifrån de problem med drogmissbruk

och främlingskap som vi ser idag är en av nämndens viktigare

uppgifter att på olika sätt stödja ungdomar. Detta kommer att

ske såväl inom ramen för fritidsgårdarnas verksamhet men

även på andra sätt. Nämnden har därför utökat budgeten

inom detta område för år  för att möta ökat behov.

Föreningslivet i kommunen har och tar ett stort ansvar för

många olika slags verksamheter som i många kommuner drivs

i kommunal regi – idrott, kultur, studier, fritidsverksamhet,

samlingslokaler m.m. Många föreningar har problem med

lokaler, ekonomi och rekrytering av ledare. Nämnden har där-

för ett stort ansvar att stödja föreningslivet.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Personal 1999

Antal anställda 14

Andel deltidsanställning 36%

Andel kvinnor 29%

Utbildning

Grundskola 
36%

Gymnasienivå 
43%

Högskola,
universitet 21%

0–29 år, 7%

30–49 år,
43%

50–59 år,
50%

Åldersstruktur
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Barn- och Utbildningsnämnden

ADMINISTRATION

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 13 11 103

Kostnader -3 851 -3 370 -3 406

Resultat -3 838 -3 359 -3 303

Kommunbidrag 3 683 3 609 3 414

Förändring eget kapital -155 250 111

Administrationen ansvarar för förvaltningsledning och till-

sammans med nämnden för utveckling av all verksamhet.

Administrationens underskott beror på konsultinsatser

samt ökade arvodesersättningar.

BARNOMSORG

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 8 212 8 167 7 650

Kostnader -40 398 -43 154 -43 989

Resultat -32 186 -34 987 -36 339

Kommunbidrag 32 311 36 593 36 107

Förändring eget kapital 125 1 606 -232

Barnomsorgen består av omsorg och pedagogisk verksamhet

inom förskolan för barn i åldrarna ett till fem år, i familjedag-

hem för åldrarna ett till tolv år och i fritidshem för åldrarna

sex till tio år.

Belopp i tkr 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Intäkter 20 718 19 438 16 242 15 469 14 064 14 618

Kostnader -176 728 -165 501 -160 937 -155 154 -145 157 -140 867

Kapitalkostnader -3 586 -4 958 -4 199 -1 731 -1 352 -1 369

Verksamhetsresultat -159 596 -151 021 -148 894 -141 416 -132 445 -127 618

Finansiella poster 102 38 -44 142 106 0

Resultat -159 494 -150 983 -148 938 -141 274 -132 339 -127 618

Kommunbidrag 159 192 153 323 147 460 138 574 132 647 128 414

Förändring eget kapital -302 2 340 -1 478 -2 700 308 796

Justering 200 63 12 345 -110 1 268

Balanserat resultat -547 -445 -2 848 -1 382 973 775

Bruttoinvesteringar 1 297 1 826 2 720 3 706 5 717 1 036

Personalkostnader 93 309 86 596 82 340 79 643 74 948 74 141

Barn- och utbildningsnämnden har till uppgift att ansvara för barnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola,

kommunal vuxenutbildning, kommunal musikskola, kunskapslyftet, folkbibliotek, barn- och ungdomskultur och simskola.

Nämndens kostnader och intäkter har ökat med ca sju procent. Orsak till kostnadshöjningen är ökad lärartäthet inom grund-

skolan och ökade kostnader med åtta procent för utbildningsplatser i gymnasieskolan i annan kommun. Intäktsökningen härleds

till kunskapslyftet inom kommunala vuxenutbildningen. 

Nämndens största budgetavvikelse är inom gymnasieskolan, som uppvisar ett underskott på  tkr. Barn- och utbildnings-

nämnden redovisar ett underskott på  tkr. Det balanserade resultatet uppgår till – tkr.

Ordförande:
Clas-Åke Sörkvist (c)

Förvaltningschef:
Kjell-Inge Mörk



Barnomsorgen redovisar ett resultat på  tkr under .

Förskola/fritidshem redovisar ett överskott på  tkr. Famil-

jedaghem, kooperativa förskolor, deltidsförskola/femårsverk-

samhet samt barn- och ungdomsstödet redovisar underskott.

Antalet barn i fritidshem fortsätter att öka. Under år 

kommer två nya fritidshem att etableras för att tillgodose

ökade behov. Därmed finns fritidshem i Bullaren, Tanums-

hede (fyra avdelningar), Grebbestad (två avdelningar), Fjäll-

backa och Hamburgsund.

Antalet barn inom familjedaghemmen fortsätter att mins-

ka. Kostnaden per barn har dock ökat med  procent. Orsa-

ken är att genomsnittlig placeringstid har ökat med , timme

per vecka och barn. Verksamheten har också haft svårigheter

att anpassa personalstorleken till det minskade barnantalet. 

Enligt tidigare beslut i nämnden skall verksamhet för sexår-

ingar ske genom integrerad undervisning av sex- och sjuåring-

ar. Arbetssättet har införts på alla skolor med några undantag.

Resultat och ekonomi för sexårsverksamheten presenteras

fr.o.m.  inom grundskolans verksamhetsområde, vilket

gör jämförelser mellan  och tidigare år svår att göra.

Under våren  tog nämnden beslut om verksamhet för

femåringar. Det innebär att barn utan förskoleplats erbjuds

pedagogiska aktiviteter under en halv dag per vecka under

vårterminen.

Från hösten  har nämnden fördelat resurser till utökad

planeringstid för personal som arbetar i fritidshem/förskole-

klass och grundskola. Ökade resurser har också använts för att

höja personaltätheten i förskolan. Medlen fördelas terminsvis

efter aktuella behov.

GRUNDSKOLA/FÖRSKOLEKLASS

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 1 166 1 523 979

Kostnader -85 171 -77 242 -74 042

Resultat -84 005 -75 719 -73 063

Kommunbidrag 84 174 75 961 71 488

Förändring eget kapital 169 242 -1 575

Grundskolan redovisar ett överskott på  tkr under .

Del av kostnadsökningen på   tkr beror på att förskole-

klassen redovisas inom grundskolans verksamhetsområde

fr.o.m. . En ökning av elevantalet i år ett till nio har också

bidragit till kostnadsökningen. 

Under  redovisades sexåringarna under barnomsorgens

deltidsförskola, vilket gör jämförelser mellan  och tidigare

år svåra att göra.

Särskild satsning på skolan ökat lärartätheten med tre 

procent. Tillsammans med löneökningar medför det att kost-

naden för undervisning ökat med , procent per elev. Grund-

skolan redovisar förutom ökad resurstilldelning till pedagogisk

personal minskade kostnader per elev för aktiviteterna skol-

skjutsar, lokaler och elevomsorg. Nettokostnaden per elev ökar

därför med endast , procent mellan  och .

Antal pedagogtjänster/100 elever

1999 1998 1996 1994 1992

Elever 1678 1485 1 361 1 275 1 240

Tjänster 7,3 7,1 7,6 7,8 8,6

Nämnden har tagit fram förslag till ny skolplan vilken antogs

av kommunfullmäktige i slutet av året. Nämnden kommer

årligen att ta fram en plan för utvärdering av kvalitén inom de

olika verksamhetsområdena. 

Nämnden har beslutat om en satsning för att ytterligare

stödja och följa upp läsinlärningen i de lägre åldrarna. Efter

behovsinventering har medel fördelats under hösten. Satsning-

en fortsätter under  och diagnosmetoder ska tas fram för

att komplettera de intervjuer som görs med alla lärare. Resur-

ser har också satsats på utbildning av en lärare till specialpeda-

gog. En av de viktigaste arbetsuppgifterna blir att stödja och

följa upp läsinlärningen för de yngsta barnen i skolan.

På Tanumskolan högstadium har en särskild satsning

gjorts till stöd för elever som behöver längre tid för sin inlär-

ning. Insatsen skall utvärderas under våren .

Resultatet av de nationella proven i år fem blev att  pro-

cent uppnådde godkänt i basämnena svenska, engelska och

matematik. Motsvarande resultat för  var  procent.

I år nio uppnådde  procent av Hamburgsundskolans

elever gymnasiebehörighet. Tanumskolan redovisade motsva-

rande  procent. Genomsnittet för Tanums kommun, 

procent, blev därmed oförändrat jämfört med  medan

riksgenomsnittet sjönk från  till  procent. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄNNDEN
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Läroplanen föreskriver som mål för år fem att eleven skall

kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten. Därför

har särskild simundervisning anordnats under vårterminen 

för de elever i år tre, år fyra och år fem som ej hade tillräckliga

simkunskaper. Dessa elever fick, efter skoltid, simundervisning

bekostad av barn- och utbildningsnämnden.

Under juli månad har simskola bedrivits på ett antal platser

i kommunen. Totalt har  barn deltagit i simskolan.

SÄRSKOLA

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 463 388 409

Kostnader -5 299 -4 748 -3 697

Resultat -4 836 -4 360 -3 288

Kommunbidrag 4 772 4 743 3 081

Förändring eget kapital -64 383 -207

Av särskolans  elever undervisas sju på Ekdungeskolan, fem

i särskild grupp på Hedeskolan, fyra i särskild grupp på Brisen

i Fjällbacka och resterande i annan kommun.

Möjligheten att anordna gymnasiesärskola i Tanum utreds

för närvarande och bl.a. undersöks förutsättningarna för att

starta arbetsplatsförlagd utbildning för gymnasiesärskoleelever

inom Tanums kommun.

GYMNASIESKOLA

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 853 1 244 1 179

Kostnader -29 789 -28 096 -28 389

Resultat -28 936 -26 852 -27 210

Kommunbidrag 28 087 26 770 27 665

Förändring eget kapital -849 -82 455

Gymnasieskolan redovisar ett underskott mot budget på 

tkr. Totalt ökar kostnaderna mellan åren  och  med

åtta procent per elev i annan kommun. Orsaker till kost-

nadsökningen är att Strömstads kommun under hösten har

tagit bort den särskilda rabatt som Tanums kommun har haft.

Utbildningskostnaden för omvårdnadsprogrammet i Udde-

valla har blivit dyrare än prognosen som gjordes i samband

med kommunernas övertagande av landstingsutbildningarna.

Andelen ungdomar som söker till teoretiska utbildningar

fortsätter att minska. Under  var det  procent av elever-

na som läste på program med teoretisk inriktning. Genom-

snittet för riket var  procent under .

Andelen elever från Tanum som studerar i Strömstad

gymnasium har under senare år minskat. Ett trendbrott kan

skönjas i samband med förstahandsvalen inför hösten . 

På det individuella programmet har  elever varit inskriv-

na under året. Kostnaden per elev har ökat kraftigt. Orsaken

är satsning på olika undervisningsnivåer för att ge eleverna

bättre förutsättningar att studera på ett nationellt program.

Under läsåret ⁄ har en särskild undervisningsgrupp

inrättats för att ge eleverna möjligheten till praktiskt arbete.

Insatsen har skett i samarbete med grundskolan.

Under året påbörjade  elever eftergymnasial utbildning.

KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 9 049 7 144 5 088

Kostnader -10 639 -9 031 -7 000

Resultat -1 590 -1 887 -1 912

Kommunbidrag 1 942 1 885 1 912

Förändring eget kapital 352 -2 0

På grund av den goda utvecklingen på arbetsmarknaden har

elevantalet sjunkit från föregående år. En stark organisation

för uppsökande verksamhet och rekrytering bland anställda

har skapats.

Kostnaden för den gymnasiala vuxenutbildningen har ökat

p.g.a. mindre undervisningsgrupper men samtidigt med bibe-

hållet utbildningsutbud. 

MUSIKSKOLA

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 232 220 210

Kostnader -955 -899 -862

Resultat -723 -679 -652

Kommunbidrag 719 676 633

Förändring eget kapital -4 -3 -19

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄNNDEN
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Elevantalet ökade även under  i musikskolan.  elever

deltog i musikskolans verksamhet, vilket är det högsta elev-

antalet sedan .  procent av grundskolans elever i åren

fem till nio deltar i musikskolan. Musikskolans personal deltar

i grundskolans satsning på informationsteknik, ItiS. Det

innebär att musikskolans lärare och elever ges möjlighet att

skapa musikarrangemang med datorstöd. Musikskolan sam-

arbetar i ett flertal projekt med grundskolan.

BIBLIOTEK/BARN- OCH UNGDOMSKULTUR

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 730 742 625

Kostnader -4 111 -3 881 -3 796

Resultat -3 381 -3 139 -3 171

Kommunbidrag 3 504 3 086 3 160

Förändring eget kapital 123 -53 -11

Genom ny nämndsorganisation har barn- och utbildnings-

nämnden ansvaret för folkbiblioteksverksamheten. Biblioteks-

verksamheten består av huvudbiblioteket i Tanumshede och

filialerna i Bullaren, Fjällbacka och Hamburgsund. Huvud-

biblioteket och filialbiblioteken hade ett sammanlagt öppet-

hållande på  timmar per vecka.

Antalet utlånade medier,  , är en minskning med

jämfört med . Antalet besök i biblioteken har ökat med

till   vilket är  procent högre än föregående år.

En satsning på projektet ”Open media – Open Learning”

innebär stöd via avancerad läsutrustning till personer med

olika typer av läshandikapp. 

Ett nytt tvåårigt samarbetsavtal med Posten har slutits under

året. Avtalet innebär att biblioteksfilialen i Hamburgsund även

fortsättningsvis kommer ombesörja viss postservice. 

Som en del av satsningen på barn- och ungdomskultur har

barn- och utbildningsnämnden delfinansierat årets upplaga av

”Ungdomens kulturmönstring”. Skolornas kulturombud har

tillsammans med ansvarig för barn- och ungdomskulturen

anordnat ett rikt utbud av kulturupplevelser för barn och

ungdomar.

INVESTERINGAR

Under året har barn- och utbildningsnämnden investerat för

  tkr. Investeringsanslaget gäller reinvesteringar av inven-

tarier och datorutrustning. Nya inventarier har köpts in till

skolorna i Grebbestad och Hamburgsund.

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN

Barn- och utbildningsnämnden utarbetade förslag till ny

skolplan. Kommunfullmäktige antog planen i slutet av året.

Nämnden antog också en plan för utvärderingar. De vikti-

gaste inslagen för år  är:

• Lokala styrelsen i Bullaren skall utvärderas efter tre års

verksamhet.

• Ledningsorganisationen i Grebbestads rektorsområde skall

ses över.

• Skolråd skall finnas i varje rektorsområde och respektive

fadderpolitiker skall rapportera till nämnden.

• Åtgärdsprogram för elever i särskilda svårigheter skall

studeras. Elevmappsystem skall utarbetas.

• Läsinlärningen under de första skolåren skall följas upp.

• En undervisningsgrupp på Tanumskolan avsedd för elever

med behov av längre tid för inlärning skall utvärderas.

• En attitydundersökning riktad till elever i år sex och nio och

deras föräldrar skall genomföras under våren.

Kommunen har beslutat att bygga ett Lärcentrum integrerat

med folkbibliotek på Höjdenområdet i Tanumshede. I sam-

band med projektet förs samtal med Strömstads kommun om

fördjupat samarbete kring ungdomsgymnasiet och vuxen-

utbildningen. Nämnden skall under  ta fram ny biblio-

teksplan, förskoleplan samt ett skolskjutsreglemente.

Fortbildning inom ramen för ITiS, Informations Teknik 

i Skolan, startar för  lärare under . I augusti skall nya

förskoleavdelningar i Hamburgsund och Fjällbacka startas

upp. Därtill en fritidshemsavdelning i Hogane skola. Avtal

, det femåriga skolutvecklingsavtalet för lärare, ersätts

under året av ett nytt avtal för lärarorganisationerna. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄNNDEN
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Två frågor som är högaktuella och som kommer att

påverka kommunens ekonomi är:

• antalet elever i gymnasieskolan,

• kommande beslut om förskoleverksamhet för fyra- och

femåringar samt maxtaxa.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄNNDEN

FAKTARUTA

Belopp i kr 1999 1998 1997

Administration, % av Bun totalt 2,4% 2,3% 2,3%

BARNOMSORGEN

Förskola/fritidshem

Antal platser 330 298 268

Bruttokostnad/plats 58 812 61 500 67 142

Nettokostnad/plats 48 436 51 325 57 048

Varav barn med särskilda behov 4 862 5 515 6 527

Familjedaghem

Antal platser 357 399 436

Bruttokostnad/plats 42 785 37 644 37 329

Nettokostnad/plats 30 409 27 087 27 307

Kooperativ

Antal platser 110 123 123

Nettokostnad/plats 40 652 37 182 36 791

GRUNDSKOLAN/FÖRSKOLEKLASSEN

Antal elever 1 520 1 485 1 418

Antal elever i förskoleklass/
barnskola 158

Nettokostnad/elev 48 089 47 806 48 739

SÄRSKOLAN

Antal elever 20 20 19

Nettokostnad/elev 241 785 218 006 173 053

1999 1998 1997

GYMNASIESKOLAN, ANNAN KOMMUN

Antal elever 390 403 425

Bruttokostnad/elev 71 465 66 436 63 533

TANUMS GYMNASIESKOLA

Antal elever 24 24 22

Nettokostnad/elev 67 365 24 052 21 284

VUXENUTBILDNINGEN

Antal heltidsstuderande 189 230 197

Nettokostnad/elev 8 413 8 205 9 706

MUSIKSKOLAN

Antal elever 266 259 244

Nettokostnad/elev 2 722 2 623 2 672

SIMSKOLAN

Antal simskoleelever 387 353 402

Kostnad/barn 295 317 241

Kostnad/barn och dag 14,74 15,85 12,05

BIBLIOTEKEN

Öppethållande timmar/vecka 51 51 52

Antal besökare 58 907 51 692 59 256

Antal medialån 68 526 71 612 70 712

Antal medialån/invånare 5,7 5,9 5,8

Antal elever och antal platser avser ett genomsnitt under året.

Personal 1999

Antal anställda 420

Andel deltidsanställning 42%

Andel kvinnor 79%

Utbildning Åldersstruktur

Grundskola 
18%

Gymnasienivå 
28%

Högskola,
universitet

54%

0–29 år, 10%

30–49 år,
58%

50–59 år,
31%

60– år, 1%



Belopp i tkr 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Intäkter 39 354 35 363 35 316 38 371 42 319 38 159

Kostnader -186 003 -165 183 -161 180 -163 249 -152 473 -148 359

Kapitalkostnad -1 076 -1 139 -1 180 -1 149 -1 069 -1 058

Verksamhetsresultat -147 725 -130 959 -127 044 -126 027 -111 223 -111 258

Finansiella poster 91 89 113 553 684 691

Resultat -147 634 -130 870 -126 931 -125 474 -110 539 -110 567

Kommunbidrag 143 916 128 497 121 161 114 583 109 000 106 810

Förändring eget kapital -3 718 -2 373 -5 770 -10 891 -1 539 -3 757

Justering 10 422 1 218 1 130 944 875 1 075

Balanserat resultat -3 000 -9 704 -8 549 -3 909 6 038 6 702

Bruttoinvesteringar 942 343 989 614 818 712

Personalkostnader 119 824 99 774 96 786 97 246 89 602 87 702

Omsorgsnämnden
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ADMINISTRATION

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 235 219 238

Kostnader -3 599 -3 293 -3 548

Resultat -3 364 -3 074 -3 310

Kommunbidrag 3 536 3 314 3 233

Förändring eget kapital 172 240 -77

Administrationen ska svara för utveckling, uppföljning, utvär-

dering och förvaltningsledning av den sociala verksamheten.

Administrationen omfattar kostnader för omsorgsnämn-

den och omsorgsförvaltningens gemensamma administration

t.ex. ekonomi- och personalfunktioner.

Intäkterna för  är  tkr högre jämfört med föregående

år. Kostnaderna för nämnden ökar med  tkr till  tkr.

Orsaken är ökade arvoden och fler sammanträden.

Administrationen gör ett överskott på  tkr jämfört med

budget. Överskottet förklaras främst av vakanshållen tjänst. 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 72 234 198

Kostnader -15 288 -15 020 -16 361

Resultat -15 216 -14 786 -16 163

Kommunbidrag 14 905 13 667 13 427

Förändring eget kapital -311 -1 119 -2 736

Intäkterna ökar med   tkr jämfört med , detta beror främst på övertagen verksamhet från landstinget. Kostnaderna är  

tkr högre  jämfört med . Kostnadsökningen beror främst på övertagen verksamhet från landstinget i form av hemsjukvård och

rehabilitering,   tkr. Resterande kostnadsökning beror på ökad vårdtyngd inom hemtjänst och särskilt boende, ökad volym avseende

personliga assistenter inom LSS-verksamheten.  Löneökningar för anställda och timanställda står för ca   tkr av den totala kostnads-

ökningen. Omsorgsnämnden gör ett underskott på   tkr gentemot budget vilket är  en avvikelse på , procent. I bokslut  görs 

en nedskrivning av det balanserade resultatet med   tkr. Omsorgsnämndens balanserade resultat blir därmed –  tkr.

Ordförande:
John-Rune Forsberg (m)

Förvaltningschef:
Eeva-Riitta Leppänen
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Inom ramen för socialtjänstlagen arbetar individ och famil-

jeomsorgen bl.a. med barnavårds- och missbruksärenden samt

försörjningsstöd.

Kostnaden för försörjningsstöd var oförändrad ,  

tkr jämfört med . Antalet hushåll som fått försörjnings-

stöd har minskat med  medan antalet hushåll som är bero-

ende av försörjningsstöd mer än  månader har ökat från 

elva hushåll  till  hushåll . De flesta i denna grupp

är äldre än  år. Ökningen förklarar varför den totala kostna-

den är oförändrad trots minskat antal hushåll. Orsaken till 

att antalet hushåll med långtidsberoende av försörjningsstöd 

ökar kan vara sviterna efter den höga arbetslösheten under

- talet. En långvarig arbetslöshet kan medföra missbruk,

psykiska och sociala problem vilket försvårar möjligheten att

få arbete när konjunkturen vänder.

Försörjningsstödsärenden fördelat på 

hjälpbehovets längd i tid

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Bidragskostnad 5 415 5 403 6 199

Antal ärenden

1–2 månader 78 149 149

3–6 månader 82 80 110

7–12 månader 90 87 86

Totalt 250 316 345

Antal hushåll med försörjningsstöd under en till två månader

minskar med , vilket förklaras av en förbättrad arbetsmarknad.

Samverkan med arbetsförmedlingen, AMI, psykiatrin och

försäkringskassan avseende arbetslösa och långtidssjukskrivna

har pågått under  i form av gemensam ärendehandlägg-

ning. Det har påbörjats en kartläggning av arbetslösa personer

som varit sjukskrivna mer än sex månader och är aktuella hos

mer än en myndighet. Ambitionen är att starta ett tvärsektori-

ellt team för att minska antalet hushåll som har försörjnings-

stöd i mer än tolv månader.

Handläggning av flyktingärenden administreras av individ-

och familjeomsorgen, medan kostnaderna för flyktingar

kommer att särredovisas även i fortsättningen under ett eget

verksamhetsområde. 

Placeringskostnaderna för  var totalt   tkr, vilket

är  tkr mer än . Kostnaderna för placering av vuxna var

 tkr och omfattade sex personer och  dygn, vilket är två

personer fler än föregående år. Ökningen är ett resultat av ett

aktivt motivationsarbete och krav på drogfrihet. Syftet är att

försöka minska spridningen av missbruk.

Kostnaderna för placering av barn- och ungdom var  

tkr och omfattade  personer och   dygn. Jämfört med

 har kostnaderna minskat med  tkr. Kostnadsminsk-

ningen förklaras av att antalet placeringsdygn minskat med

. Placering av barn sker i två former, institutionsvård

respektive familjehem. Familjehemsplaceringarna, tio perso-

ner, är s.k. uppväxtplaceringar och beror på föräldrarnas

bristande omsorgsförmåga. Målsättningen är att barnen skall

kunna växa upp under stabila förhållanden. Institutionsplace-

ringarna, som utgjorde tre personer, syftar till att säkra skol-

gången och/eller skydda mot drogmissbruk. Målet är att dessa

placeringar skall kunna övergå till hemmaplanslösningar eller

familjehemsplaceringar. För närvarande finns det fem barn i

hemmaplanslösningar.

FLYKTINGMOTTAGNING

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 1 195 2 225 2 473

Kostnader -1 195 -2 225 -2 473

Resultat 0 0 0

Kommunbidrag - - -

Förändring eget kapital 0 0 0

Tanums kommun har under åren ‒ tagit emot flyk-

tingar enligt överenskommelse med invandrarverket.

Under  har kommunen inte mottagit några nya flyk-

tingar. Intäkterna har minskat med   tkr och kostnaderna

har minskat med lika mycket, orsaken är att kostnaderna för

utbildning (SFI) upphört samt att antalet flyktingar som kom-

munen har betalningsansvar för minskar till  personer .

Föregående år var det  personer. Kostnaderna för denna

verksamhet finansieras helt av statsbidrag. Av de statsbidrag

som kommunen erhållit för flyktingmottagning återstår  

tkr, som är öronmärkta för framtida flyktingkostnader.

OMSORGSNÄMNDEN
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LSS-ENHETEN

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 4 759 3 843 4 180

Kostnader -25 607 -22 198 -20 757

Resultat -20 848 -18 355 -16 577

Kommunbidrag 19 480 16 889 15 670

Förändring eget kapital -1 368 -1 466 -907

Intäkterna har ökat med  tkr och kostnaderna med  

tkr jämfört med . Detta beror främst på ökat antal

LASS/LSS-timmar.

Under  fick ca  personer stöd utifrån Lagen om

särskilt stöd och service, LSS. Det rör sig om personer med

utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada eller med

psykiatrisk diagnos.

För personer med psykiska funktionshinder bedriver kom-

munen dag- och fritidsverksamheten ”Gnistan”. För dessa

personer tillhandahålls också stöd och hjälp i hemmet i form

av boendestöd. I vissa fall är behovet av boendestöd så omfat-

tande att det krävs gruppbostadsplats, vilket inte finns i

Tanums kommun och därför har kommunen köpt tre platser

 av andra huvudmän.

För personer som behöver särskilt anpassade sysselsättning/

arbetsmarknadsåtgärder tillhandahålls detta på Samverksta’n.

Under  fick  personer sysselsättning på Samverksta’n,

vilket är tolv färre än under . Minskningen förklaras av 

att man under andra hälften av  hade intagningsstopp i

väntan på besked om verksamhetens framtid.

Kostnaderna för personliga assistenter har ökat med ca  

tkr till   tkr. Av ökningen avser ca  tkr en tillfällig volym-

ökning av denna insats i väntan på gruppbostadens uppstart. 

Kostnaden för korttidsboendet för utvecklingsstörda var ca

  tkr , vilket är ungefär lika mycket som . Verksam-

heten redovisar ett underskott jämfört med budget med ca 

tkr. Detta förklaras främst av att man utnyttjat korttidsboendet

i väntan på att den nya gruppbostaden skall bli klar. Övriga för-

klaringar till budgetunderskottet är akuta behov av avlastning

som inneburit utvidgat öppethållande. För att minska kostna-

derna har samtliga biståndsbeslut omprövats under hösten .

Omsorgsnämnden köper platser av andra huvudmän avse-

ende funktionshindrade, psykiskt sjuka och elevhemsplatser.

Totalt köptes tolv platser inkl dagcenter för   tkr under

, detta är en minskning med två platser jämfört med .

Kostnaden har minskat med ca   tkr. Förändringen har

möjliggjorts genom utökat antal gruppbostadsplatser för

utvecklingsstörda.

Tanums kommuns fem gruppbostadsplatser för utveck-

lingsstörda har utökats med en ny gruppbostad med sex plat-

ser under året. En försenad start för gruppboendet innebar

merkostnader för bla korttidsboende och personlig assistans

på ca  tkr. Det utökade antalet platser innebär att kostna-

derna totalt för gruppbostadsplatser ökar med ca   tkr.

ÄLDREOMSORG

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 16 786 13 233 13 743

Kostnader -124 821 -107 737 -103 802

Resultat -108 035 -94 504 -90 059

Kommunbidrag 105 915 94 627 88 831

Förändring eget kapital -2 120 123 -1 228

Justering bostadsanpassning - 1 217 1 130

Äldreomsorgen tillhandahåller särskilda boenden, omsorg i 

de egna hemmen, färdtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård och

rehabilitering. 

Intäkterna ökar med ca   tkr jämfört med .

Ökningen förklaras främst av ny verksamhet i samband med

övertagande av ansvaret för hemsjukvård och rehabilitering

från landstinget,   tkr. 

Kostnaderna för äldreomsorgen totalt ökar med   tkr

jämfört med . Ökningen förklaras främst av övertagen

verksamhet från landstinget, såsom hemsjukvård och rehabili-

tering. Av kostnadsökningen på äldreomsorg utgör   tkr

övertagen verksamhet.

Under  har  omsorgstagare erhållit hemtjänst och

 platser har utnyttjats på särskilda boenden, dessa platser är

fördelade på sex olika orter. Tolv av platserna utgör en rehab-

avdelning. För medicinskt färdigbehandlade personer har

kommunen betalt  vårddygn till länssjukvården. Dagverk-

samhet har erbjudits till både omsorgstagare och allmänheten

vid dagcentraler. Sjukvård har tillhandahållits av sjuksköter-

skor på särskilda boenden och till patienter i hemsjukvården.

Dagrehabiliteringen har haft  patienter inskrivna. 

OMSORGSNÄMNDEN
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Huvudmannaskapet för hemsjukvård och rehabilitering

överfördes  januari  från primärvården till kommunen.

Verksamheten budgeterades till   tkr netto.

I samband med övertagandet tillskapades en ny organisato-

risk enhet som omfattar all kommunal hälso- och sjukvårds-

verksamhet samt rehabilitering.

Den övertagna verksamheten har bedrivits inom tilldelade

ramar och genererar även ett överskott på ca  tkr som för-

klaras av en intäkt av engångskaraktär.

Sjukvård i särskilt boende redovisar ett underskott på ca

  tkr. Detta förklaras av att det varit svårt att rekrytera

sjuksköterskor vilket har inneburit ökade kostnader för över-

tid och kostnader vid utnyttjande av bemanningsföretag. För

att komma till rätta med problemet har man under  gjort

en organisationsöversyn med ambitionen att integrera hem-

sjukvård med sjukvård i särskilt boende.

Kostnaderna för hemtjänsten är   tkr vilket är ca  

tkr högre än . Löneökningar förklarar ca  tkr av kost-

nadsökningen och resterande förklaras främst av ökad volym.

Antal hemtjänsttimmar ökar med ca tre procent. Antalet hem-

tjänsttagare var  per  december . Under  har hem-

tjänsten i genomsnitt haft tre ärenden fler än föregående år.

Kostnaderna för särskilda boenden ökar med   tkr jäm-

fört med . Detta förklaras av ökad vårdtyngd vilket krävt

personalförstärkningar, ökade sjuksköterskekostnader p.g.a.

besvärlig rekryteringssituation, ombyggnation på Hedegården

har medfört åtta färre utnyttjade platser och en del extrakost-

nader i samband med överbeläggning av vissa avdelningar. Ett

nytt gruppboende i Fjällbacka Service som öppnade januari

 med åtta platser som ersättning för Åldersro. Detta ledde

till att hyreskostnaderna ökade med ca  tkr.

Nettokostnaderna för färdtjänst ökar med  tkr till  

tkr jämfört med . Detta beror på ökat antal riksfärdtjänst-

resor.

KÖKS-ENHETEN

Belopp i tkr 1999 1998 1997

Intäkter 16 308 15 609 14 485

Kostnader -16 478 -15 760 -15 308

Resultat -170 -151 -823

Kommunbidrag 80

Förändring eget kapital -90 -151 -823

Köksenheten har serverat skolluncher till ca   elever,

  portioner, och eftermiddagsmål till ca  elever,  

portioner, i två tillagningskök och fem mottagningskök. Dess-

utom har man levererat måltider till två kooperativ,   por-

tioner. Intäkterna för skolköken ökar med ca  tkr och kost-

naderna ökar med ca  tkr  jämfört med . Ökningen

förklaras av luncher till sexårsverksamheten, utökad service till

kooperativa förskolor och eftermiddagsmål till skolan.

För äldreomsorgen finns det fyra tillagningskök och ett mot-

tagningskök. Det produceras frukost, lunch, kvällsmat och kaffe

på för- och eftermiddag för ca  omsorgstagare på särskilt

boende. Utöver mat till omsorgstagare på särskilt boende pro-

duceras   portioner till externa gäster och till matdistribu-

tion för hemtjänsttagare. Intäkterna avseende äldreomsorgens

kök ökade med ca  tkr  jämfört med  och kostna-

derna ökade med ca  tkr. Orsaken är ökad försäljningsvolym.

INVESTERINGAR

Under  har omsorgsnämnden gjort investeringar för 

tkr. Investeringarna avser nytt IT-stöd på individ- och famil-

jeomsorgen,  tkr, inventarier på ny gruppbostad i LSS-

enheten,  tkr, inventarier i äldreomsorgen,  tkr och

inventarier på administrationen,  tkr. 

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN

Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, AMI och psykiatrin

är under omfattande omstrukturering som kan leda till att det

inte finns ”full-service-kontor” för dessa i Tanum. Under

 råder det ovisshet bland den berörda personalen om hur

den framtida organisationen skall se ut, vilket får negativa

konsekvenser avseende IFO:s möjligheter till samverkan med

nämnda myndigheter. Det faktum att antalet personer med

försörjningsstöd i mer än  månader ökar är oroväckande.

Detta är en grupp som IFO kommer att arbeta särskilt med

under .

Under  startade en ny gruppbostad, vilket innebar till-

fälligt ökade kostnader för personliga assistenter och korttid-

savlösning. Under  skall man ha fokus på att dessa verk-

samheter återgår till normal kostnadsnivå. 

Behovet av gruppbostadsplatser är för det närmsta året till-

godosett, men de kommande årens behov är svårbedömda då

det finns några ungdomar i lägre tonåren med stora vård-

OMSORGSNÄMNDEN



FAKTARUTA

Belopp i tkr 1999 1998 1997

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Socialbidrag

Antal hushåll 250 316 345

Kostnad/hushåll 21 727 17 098 17 968

Placering barn

Placering i antal dygn 5 840 6 000 5 755

Total kostnad 3 725 000 3 810 000 4 215 045

Kostnad/dygn 638 635 732

Placering vuxna

Placering i antal dygn 499 255 319

Total kostnad 570 000 422 000 378 448

Kostnad/dygn 1 142 1 655 1 186

LSS-ENHET

Gruppboende

Antal utnyttjade platser 9 5 5

Bruttokostnad/plats 515 993 550 040 560 387

Nettokostnad/plats 490 528 532 402 518 417

Dagcenter

Antal platser 13 11 11

Bruttokostnad/plats 165 092 185 218 156 295

Nettokostnad/plats 145 015 162 259 140 291

ÄLDREOMSORG

Särskilda boenden

Antal utnyttjade platser 221 229 229

Bruttokostnad/plats 390 297 356 636 339 743

Nettokostnad/plats 339 489 310 394 294 649

Färdtjänst

Antal personer med 
färdtjänst 31 dec 693 711 665

Bruttokostnad/färdtjänst-
berättigad 3 460 2 988 2 899

Nettokostnad/färdtjänst-
berättigad 2 926 2 540 2 430

Hemtjänst

Antal personer med trygghets-
larm 31 dec 182 167 162

Antal personer med hemtjänst 
31 dec 184 183 164

Antal hemtjänsttimmar 72 281 70 233 78 489

Bruttokostnad/hemtjänst-
timme 253 237 236

Nettokostnad/hemtjänst-
timme 233 222 215
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behov. Under  skall LSS-enheten påbörja arbete med en

handikapplan som skall vara klar .

Befolkningsprognos gjord av SCB visar att åldersgruppen

–äldre ökar i genomsnitt med ca , procent per år fram till

. Detta innebär sannolikt att hemtjänsten kommer att ha

motsvarande tillväxtbehov. Ambitionen avseende särskilda

boende är dock att det totala platsantalet,  inkl korttids-

platser, skall räcka. En förutsättning för detta är dock att

anpassningar görs på Fjällbacka Service. Under  kommer

en ny verksamhetsinriktning utvecklas på sjukhemsavdel-

ningarna Norrgården  och  som syftar till ett flexiblare plats-

utnyttjande, för att kunna tillgodose platsbehovet ‒.

För att förbättra äldreomsorgens möjligheter att rekrytera

personal prövas under ‒ att bemanna en avdelning

enligt treskiftsmodell. Avsikten är att öka möjligheterna till

högre tjänstgöringsgrader för personalen samt skapa en bättre

kontinuitet i vården.

Det projekt som påbörjades halvårsskiftet  med syfte

att utveckla demensvården i eget boende kommer att fortsätta

under . Projektets syfte är bl.a. att fördröja behovet av

plats i gruppboende för dementa.

OMSORGSNÄMNDEN

Personal 1999

Antal anställda 521

Andel deltidsanställning 79%

Andel kvinnor 96%

Utbildning

Åldersstruktur

Grundskola 
30%

Gymnasienivå 55%

Högskola,
universitet 15%

0–29 år, 28%

30–49 år, 44%

50–59 år,
24%

60– år, 4%
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Kommunrevisionen

Den kommunala revisionen kan delas in i två huvudområden:

• redovisningsrevision

• förvaltnings- och miljörevision

Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om

god redovisningssed tillämpas, om räkenskaperna är rättvisan-

de samt om kontrollen av förmögenhetsskyddet är tillräckligt.

Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om fullmäktiges

beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna

och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen. Inför

varje räkenskapsår görs en riskanalys som ligger till grund för

vilka granskningsinsatser som skall göras. Resultatet av

granskningarna har sammanfattats i rapporter.

Under året har följande förvaltningsrevisionella projekt

rapporterats:

• miljörevision

• studie av Tanums kommuns styr- och ledningsprocess

• granskning av investeringsprojekt inom tekniska nämnden

• granskning av Kunskapslyftet

• statusrapport avseende år -arbetet inom kommunen.

Riksdagens beslut i maj  om ändringar i kommunallagen

har bl.a. syftat till att stärka den kommunala revisionen. Det

betyder för den framtida revisionen att mer fokus kommer att

läggas på den interna kontrollstrukturen i nämnder och för-

valtningar. För att stimulera till en effektivare förvaltning har

revisorerna under året haft sammanträffanden med nämnder

och förvaltningar där aktuella frågeställningar diskuterats.

Revisionsnämndens ekonomiska utfall för  beror bl.a. på

ändrad redovisningsprincip.

Revisorerna har till kommunfullmäktige lämnat en revi-

sionsrapport med redogörelse, vilken ligger till grund för

prövning av ansvarsfriheten.

Belopp i tkr 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Intäkter - - - - - -

Kostnader -712 -648 -604 -292 -288 -345

Kapitalkostnad

Verksamhetsresultat -712 -648 -604 -292 -288 -345

Finansiella poster 2 -23 20 21 28 6

Resultat -710 -671 -584 -271 -260 -339

Kommunbidrag 406 400 421 422 418 418

Förändring eget kapital -304 -271 -163 151 158 79

Justering 267 - - - - -

Balanserat resultat 0 37 308 471 320 162

Personalkostnader 36 28 33 47 29 54

Ordförande:
Berit Carlsson ( c)

Revisionskonsult:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers



ÅRETS VERKSAMHET

Årets resultat uppgår till –  tkr. Av underskottet avser

  tkr en nedskrivning av fastigheternas värde. Nedskriv-

ningen är en del av den ekonomiska rekonstruktion av

Tanums Bostäder AB som Tanums kommun beslutat om.

Tanums kommun fick avslag på sin begäran om statligt stöd

från bostadsdelegationen för rekonstruktion av Tanums

Bostäder AB. Delegationen ansåg att kommunen själv var så

ekonomiskt stark att den ensam skulle klara bolagets ekono-

mi. Rekonstruktionen ger Tanums Bostäder AB en ekono-

misk möjlighet att genomföra en femårig renoveringsplan.

Årets verksamhetsresultat före nedskrivningar uppgår till

–  tkr vilket är bättre än både föregående års resultat och

budget . Förbättringen beror framför allt på att det finan-

siella nettot har förbättrats. Ökade driftkostnader, bl.a. till

följd av omfattande underhållsåtgärder i samband med ökad

uthyrning har dock medfört högre kostnader än beräknat.

Tanums Bostäders fastighetsbestånd består av  lägenhe-

ter, varav  köptes på Kullen-området i Fjällbacka under

januari . Köpet i Fjällbacka gör att Tanums Bostäder nu

kan erbjuda ett mer varierat utbud av lägenheter. Den totala

Tanums Bostäder AB

Belopp i tkr 1999 1998 1997 1996

RESULTATRÄKNING

Intäkter 20 250 20 698 24 677 24 899

Kostnader -14 503 -14 655 -29 471 -17 001

Avskrivningar -2 470 -2 316 -2 595 -

Rörelseresultat 3 277 3 727 -7 389 5 478

Finansiella poster -7 121 -7 664 -9 449 -9 676

Extraordinära poster -30 000 12 176

Årets resultat -33 844 -3 937 -4 662 -4 198

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar 101 607 132 866 162 182 176 444

Omsättningstillgångar 65 670 37 539 27 929 27 680

Summa tillgångar 167 277 170 405 190 111 204 124

Eget kapital 15 000 19 880 19 880 18 249

Långfristiga skulder 146 159 144 66 156 285 176 974

Kortfristiga skulder 6 178 5 869 13 946 8 901

Summa eget kapital och skulder 167 277 170 405 190  111 204 124

Bruttoinvesteringar 1 212 - 606 178 258

Personalkostnader 175 181 154 2 778
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Ordförande:
Clas-Åke Sörkvist (c)

Verkställande direktör:
Ulf Ericsson



ytan uppgår till   kvm efter köpet. Fastighetsbeståndet

består nästan uteslutande av hyreslägenheter. 

Bolagets hyresgäster består till stor del av personer under

 år och över  år. Var tredje hyresgäst är över  år. 

Under året har omflyttning, eller nyinflyttning till tidigare

tomma lägenheter, skett i  lägenheter vilket motsvaras av 

procent av det totala lägenhetsbeståndet. En hög flyttnings-

frekvens ger höga kostnader för hyresbortfall, reparationer och

administration.

Uthyrningsläget har förbättrats rejält. Under det senaste

året har antalet outhyrda lägenheter minskat från  i januari

 till  i mars . Efter det att en fastighet på Höjden-

området med  lägenheter byggs om till lokaler (lärcentrum)

är vakansgraden nere på ca fem procent, vilket är de bästa siff-

rorna sedan början på -talet. 

För åren ‒ har Tanums Bostäder AB träffat avtal

med hyresgästföreningen om oförändrade hyror. Dessutom

skedde en sänkning av hyran med två kronor per kvadratmeter

under  för att hyresgästerna skulle få del av den sänkta fas-

tighetsskatten. Genomsnittshyran i bolagets fastighetsbestånd

uppgår till  kronor per kvadratmeter och år. Hyresnivån är

något högre än hos de flesta andra allmännyttiga bostadsbolag i

regionen. Kommande år måste bolaget kompensera sig för

ökande driftskostnader genom att höja hyran.

Tanums Bostäder AB har under året genomfört en kund-

undersökning där en enkät skickats till alla  kommuninvånare

i åldrarna ‒ år och ‒ år för att få idéer om det fram-

tida ungdoms- och seniorboendet. Sammanlagt svarade cirka

  personer på enkäten

En ökad andel av marknadsföringsinsatserna inriktas på att

stärka relationerna till de befintliga hyresgästerna bl.a. genom

att premiera kvarboende och satsa på ökad boendetrygghet.

Betydande insatser görs för att minska antalet outhyrda lägen-

heter, bl.a. erbjuder företaget särskilda inflyttnings- och ung-

domsrabatter. Sedan ett antal år tillbaka presenteras Tanums

Bostäders lägenheter på Tanum kommuns webbplats. Under

år  kommer bolaget att öppna en egen webbplats. 

INVESTERINGAR

Under året har   tkr avseende köp av fastigheter i Fjäll-

backa aktiverats som anläggningstillgång. Resterande del av

köpeskillingen aktiveras under år . Vidare har  tkr

investerats i förbättringsarbeten i tvättstuga.

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN

Tanums kommun kommer att satsa på ett lärcentrum och

bibliotek, denna satsning sker i Höjdenområdet. Satsningen

förväntas ge positiva utbildningseffekter för kommun-

invånarna och ökad uthyrning av lägenheter.  

Tanum Bostäders styrelse har under  antagit en reno-

veringsplan som innebär att  lägenheter under en femårs-

period kommer att renoveras. Detta beräknas kosta  mkr

under perioden.

TANUMS BOSTÄDER AB
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Nils-Lago Lengquist (M)
Intendent, född 1940, Fjällbacka,
ledamot i kommunstyrelsen fr o m
1999.

Lennart Larson (M)
Byggkonsult, född 1954, Bullaren,
ledamot i kommunstyrelsen fr o m
1999. Tidigare ledamot i kommun-
styrelsen 1992–1994.

Rolf Hermansson (C)
Målarmästare, född 1945, Tanumshede, leda-
mot i kommunstyrelsen fr o m 1999. Tidigare
ordförande i byggnadsnämnden och fr o m
1999 i miljö- och byggnadsnämnden.

Bengt Widengård (S)
Färjförare, född 1939, Hamburgsund,
ledamot i kommunstyrelsen sedan
1991. Ledamot i kultur- och fritids-
nämnden.

Karl Erik Hansson (C)
Lantbrukare, född 1952, Lur, 
ledamot i kommunstyrelsen fr o m
1999.

Nils Olsson (FP)
Skorstensfejarmästare, född 1934,
Hamburgsund, ledamot i kommun-
styrelsen sedan 1974.

Ronny Larsson (S)
Diversearbetare, född 1955, Rabbals-
hede, ledamot i kommunstyrelsen
sedan 1994. Även ledamot i barn-
och utbildningsnämnden.

Bengt Mattsson (FP)
Lärare, men är sedan 1989 heltidsenga-
gerad förtroendeman, född 1937, 
Grebbestad, ledamot i kommunstyrelsen
sedan 1977. Ordförande i kommun-
styrelsen sedan 1989.

Clas-Åke Sörkvist (C)
Polisman, född 1947, Hamburgssund, ledamot 
i kommunstyrelsen sedan 1990, förste vice ord-
förande i kommunstyrelsen sedan 1991. 
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden fr o m
1999. Även ordförande i Tanums Bostäder AB.

Anders Schönbeck (MP)
Konsult, född 1966, Svenneby,
ledamot i kommunstyrelsen fr o m
1999.

Presentation av kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens sammansättning avser mandatperioden 

1 november 1998–31 oktober 2002 

Saknas på bild
Mona Svegås (S) 
Förskollärare, född 1949, Grebbe-
stad, ledamot i kommunstyrelsen 
fr o m 1999.
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Beslut*

Kommunstyrelsen överlämnar med denna årsredovisning sin

redovisning för  till kommunfullmäktige. Med anledning

av årsredovisningen föreslås fullmäktige besluta:

att nedskrivning sker av anläggningstillgångar med  tkr,

att ge aktieägartillskott med  tkr till Tanums Bostäder AB,

att extra avskrivning av anläggningstillgångar sker med 

  tkr,

att nämndernas överskott respektive underskott balanseras i

ny räkning ,

att fastställa resultaträkning, balansräkning och förvaltnings-

berättelse för .

KOMMUNSTYRELSEN

Bengt Mattsson Clas-Åke Sörkvist
Kommunstyrelsens ordförande Ledamot i kommunstyrelsen

Karl-Erik Hansson Rolf Hermansson
Ledamot i kommunstyrelsen Ledamot i kommunstyrelsen

Nils Olsson Lennart Larson
Ledamot i kommunstyrelsen Ledamot i kommunstyrelsen

Nils Lago-Lengquist Anders Schönbeck
Ledamot i kommunstyrelsen Ledamot i kommunstyrelsen

Ronny Larsson Bengt Widengård
Ledamot i kommunstyrelsen Ledamot i kommunstyrelsen

Mona Svegås
Ledamot i kommunstyrelsen

Revisionsberättelse för 1999

Vi har granskat nämnders och styrelsers verksamhet och

räkenskaper för . Granskningen har utförts i enlighet med

kommunallagen, fastställt revisionsreglemente och vägledande

principer för kommunal revision.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt oss vid revi-

sionen i enlighet med den revisionsplan vi fastställt.

Vi tillstyrker att styrelserna, nämnderna och de enskilda

förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Tanumshede 

Berit Carlsson Sture Olsson
ordförande

Lars Hognert Jan Kronlund

Beslut och Revisionsberättelse

* Tanums kommunfullmäktige fattar slutligt beslut vid samman-

träde den  april .
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RESULTATRÄKNING Bokslut 1999 Bokslut 1998 Bokslut 1997

Verksamhetens intäkter 108 804 101 150 102 736

Verksamhetens kostnader -421 925 -387 926 -398 814

Avskrivningar -27 253 -27 039 -25 100

Verksamhetsresultat -340 374 -313 815 -321 178

Skatteintäkter och generella statsbidrag 357 275 334 296 312 529

Finansnetto -13 419 -14 299 -14 087

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 3 482 6 182 -22 736

Extraordinära kostnader -32 785 -3 916 -12 176

ÅRETS RESULTAT -29 303 2 266 -34 912

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 503 214 503 794 508 485

Fordringar 30 208 20 216 22 263

Kassa och bank 34 505 49 206 24 611

Summa omsättningstillgångar 64 713 69 423 46 874

SUMMA TILLGÅNGAR 567 927 573 217 555 359

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 217 388 83 664 118 575

Justering -5 961 131 458 -

Årets resultat -29 303 2 266 -34 912

Summa eget kapital 182 123 217 388 83 663

Avsättningar

Pensionsskuld 28 827 19 039

Skulder

Långfristiga skulder 228 405 244 288 241 872

Pensionsskuld - - 144 822

Kortfristiga skulder 128 572 92 503 85 001

Summa skulder 356 977 336 790 471 695

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 567 927 573 217 555 359

NYCKELTAL

Verksamhetsresultat/skatteintäkter 95,3% 93,9% 102,8%

Soliditet 32,1% 37,9% 15,1%

Bruttoinvesteringar, tkr 33 746 30 224 38 722

Antal invånare 12 069 12 111 12 152

Utdebitering, kr 21,62 20,96 20,96

Belopp i tkr
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Bokslut 1996 Bokslut 1995 Bokslut 1994 Bokslut 1993 Bokslut 1992 Bokslut 1991 Bokslut 1990

102 326 92 551 92 848 75 156 71 222 69 824 100 462

-393 229 -363 461 -358 556 -339 656 -341 653 -291 919 -258 704

-22 293 -16 917 -16 198 -15 065 -12 423 -9 709 -7 498

-313 196 -287 827 -281 906 -279 565 -282 854 -231 804 -165 740

299 287 293 077 290 013 282 649 302 836 229 183 166 953

-11 131 -5 812 -5 662 -6 537 -7 804 - 924 -1 321

-25 040 - 562 2 445 -3 453 12 178 -3 545 - 108

-25 040 - 562 2 445 -3 453 12 178 -3 545 - 108

499 926 376 637 346 543 333 994 316 674 261 544 217 845

19 516 25 652 22 211 24 029 40 032 37 335 32 561

38 136 48 377 78 087 47 761 3 097 32 439 45 309

57 652 74 029 100 298 71 790 43 129 69 774 77 870

557 578 450 666 446 841 405 784 359 803 331 318 295 715

146 883 147 445 152 821 156 274 144 096 147 641 147 749

-3 269 - -7 822 - - - -

-25 039 -562 2 446 -3 453 12 178 -3 545 -108

118 575 146 883 147 445 152 821 156 274 144 096 147 641

233 247 128 020 121 006 126 828 88 308 70 153 36 374

125 305 112 017 101 742 86 442 79 277 68 228 51 102

80 451 63 745 76 647 39 692 35 944 48 841 60 598

439 003 303 782 299 395 252 962 203 529 187 222 148 074

557 578 450 666 446 841 405 784 359 803 331 318 295 715

104,6% 98,2% 97,2% 98,9% 93,4% 101,1% 99,3%

21,3% 32,6% 33,0% 37,7% 43,4% 43,5% 49,9%

156 359 48 909 26 837 38 200 92 719 98 907 60 839

12 216 12 306 12 362 12 443 12 366 12 203 12 068

20,96 20,77 20,77 20,70 20,70 17,00 17,00


