Delårsrapport april 2014

Delar av de nya bostäderna och innergården på Håkebacken i Fjällbacka. Här har
Tanums Bostäder AB byggt tolv ägarlägenheter. Detta är ett av två nya bostadsområden
som Tanums Bostäder färdigställt i Fjällbacka under 2014.
Foto: Tomas Gillberg

DELÅRSBOKSLUT APRIL 2014
Belopp i mkr

Koncernen

RESULTATRÄKNING
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetsresultat

1404
76,9
-244,8
-17,5
-185,3

1304
65,7
-221,2
-16,4
-171,9

1404
62,1
-235,0
-15,3
-188,1

1304
52,7
-212,7
-14,3
-174,2

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansnetto
Periodens resultat

154,9
47,9
-6,6
11,0

151,0
42,1
-6,8
14,3

154,9
47,9
-4,1
10,6

151,0
42,1
-4,3
14,5

KASSAFLÖDESRAPPORT
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av korta fordringar
Ökning/minskning korta skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1404
11,0
16,7
27,6
5,9
10,3
43,8

1304
14,3
16,1
30,5
15,4
-29,3
16,5

1404
10,6
14,5
25,1
22,2
8,1
55,3

1304
14,5
14,0
28,6
12,2
-18,2
22,6

Investering i materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-37,4
-37,4

-27,2
-27,2

-20,0
-20,0

-18,2
-18,2

Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Övrig finansiering
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

220,0
-240,0
0,7
-19,3

40,0
-25,0
-0,9
14,1

120,0
-170,0
0,7
-49,3

0,0
0,0
-0,9
-0,9

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

-13,0
39,2
26,2

3,4
35,9
39,3

-13,9
39,2
25,2

3,4
35,9
39,3

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1404

1312

1404

1312

1 094,4
15,4
10,6
1 120,4

1 073,5
16,3
9,4
1 099,3

785,8
11,0
30,6
827,4

780,3
11,8
29,4
821,5

70,8
0,9
26,2
98,0

79,0
0,9
39,2
119,1

71,6
0,2
25,2
97,0

93,7
0,2
39,2
133,1

1 218,4

1 218,3

924,4

954,6

374,4
15,0
1,2
11,0
386,6

363,4
15,0
1,6
9,5
374,4

360,7
15,0
1,2
10,6
372,5

350,0
15,0
1,6
9,0
360,7

32,8

33,6

31,4

32,2

661,5
137,6
799,0

680,8
129,6
810,4

396,5
124,1
520,5

445,8
116,0
561,8

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

1 218,4

1 218,3

924,4

954,6

Soliditet
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner
Pensionsförpliktelser före 1998
Borgensåttagande

1404
31,7%
9,8%
267,0
0,4

1312
30,7%
8,8%
267,0
0,6

1404
40,3%
11,4%
267,0
265,6

1312
37,8%
9,8%
267,0
200,7

Omsättningstillgångar:
Fordringar
Förråd
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
-varav Resultatutjämningsreserv
Justering, emission
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Tanums kommun

KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har minskat med 12
personer sedan årsskiftet och uppgick per
den 31 mars till 12 291 personer.
Arbetslösheten uppgick i april till 5,1
procent, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med april 2013. Arbetslösheten
i Tanum är lägre än i Västra Götaland och i
riket som helhet. Däremot har ungdomsarbetslösheten har ökat, i april var 10,1 procent
av ungdomarna i åldern 18-24 år arbetslösa,
att jämföra med 9,5 procent i april 2013.

I budget beräknas årets resultat till 17,2
bidrag uppgår verksamhetsresultatet till 92,7
procent, detta skall jämföras med 90,3 pro- mkr, prognosen är 2,7 mkr bättre och beräknas bli 19,9 mkr. Samtliga nämnder utom
cent samma period förra året.
barn- och utbildningsnämnden beräknas
Skatteintäkter
göra underskott. Skatteintäkterna beräknas
Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar ge ett budgetöverskott på 4,5 mkr enligt
med 9,8 mkr jämfört med samma period SKLs senaste prognos. Finansnetto beräknas
2013 och uppgår till 202,8 mkr. Ökningen ge ett överskott på 1,0 mkr, vilket förklaras
beror framförallt på nytt kostnadsutjämnings- av fortsatt låga räntor och en eftersläpning
system, som på helår minskar kommunens av investeringsverksamheten. Försäljning av
kostnader med cirka 20 mkr. Kommunens en fastighet beräknas genom ett överskott på
utdebitering 2014 är 21,56 kronor.
4,0 mkr för reavinster.

KONCERNSTRUKTUR
Koncernen består av kommunen och Tanums
Bostäder AB (TBAB) som äger och förvaltar
hyresbostäder samt Tanums Hamnar AB
som bedriver hamnverksamhet.

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgår till -4,1 mkr
vilket är 0,1 mkr bättre jämfört med samma
period 2013. Finansnettot andel av skatteintäkter och generella statsbidrag har minskat
och uppgår till 2,0 procent.

RESULTATANALYS
Periodens resultat
Målsättning: För att uppnå kommunallagens
bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska
resultatet exklusive reavinster uppgå till cirka två
procent av skatteintäkter och statsbidrag.
Periodens resultat uppgår för kommunen
till 10,6 mkr och för koncernen till 11,0 mkr,
vilket är en försämring jämfört med samma
period 2013 med 3,9 mkr för kommunen.
Bokslutsprognosen på 19,9 mkr, 15,9 mkr
exklusive reavinster och innebär att kommunen klarar balanskravet och det övergripande
finansiella målet.

Personal
Sjukfrånvaron minskade successivt från cirka
nio procent till cirka fyra procent under åren
2003-2009. Under 2010 bröts den nedåtgående trenden och sjukfrånvaron ökade successivt under åren 2010-2013. Under perioden januari-april 2014 uppgick sjukfrånvaron
till 6,1 procent vilket är en minskning med
0,5 procentenheter (åtta procent) jämfört
med samma period föregående år. Samtliga
förvaltningar utom kommunstyrelsens har
en minskande sjukfrånvaro. Antalet personer
som är långtidssjukskrivna (mer än 59 dagar)
minskade kraftigt från 2005 fram till 2011.
Antalet långtidssjukskrivna har sedan dess
åter ökat. Under årets fyra första månader
har antalet långtidssjukskrivna varit i princip
oförändrat. Den sista april var 43 personer
långtidssjukskrivna. Hittills i år har 16 personer blivit långtidssjukskrivna medan 18 personer som tidigare varit långtidssjukskrivna
återgått i arbete eller på annat sätt lämnat
sjukskrivningen.

Intäkter
Kommunens verksamhetsanknutna intäkter
uppgår till 62,1 mkr vilket är en ökning med
9,4 mkr jämfört med samma period förra
året. Ökningen förklaras främst av statsbidrag och försäljning av verksamhet inom
omsorgsverksamheten. De verksamhetsanknutna intäkterna täcker 26,4 procent av
kommunens verksamhetskostnader exklusive avskrivningar, vilket är 1,6 procentenheter
mer än samma period förra året. Koncernens Prognos 2014-12-31
verksamhetsanknutna intäkter uppgår till NÄMNDER
Kommunstyrelsen
76,9 mkr.
Kostnader
Bruttokostnaderna för kommunens verksamhet uppgår till 235,0 mkr vilket är 22,3 mkr mer
än samma period 2013. Kostnadsökningen
är 10,5 procent. Ökningen avser främst
personalkostnader som förklaras av volymökningar inom omsorgsverksamheten.
Bruttokostnaderna för koncernen uppgår till
244,8 mkr.
Verksamhetsresultat
Kommunens verksamhetsresultat har försämrats då kostnaderna ökar mer än verksamhetsanknutna intäkter. Kommunens
verksamhetsresultat uppgår till -188,1 mkr
och koncernens till -185,3 mkr. Kommunens
verksamhetsresultat försämras med 7,9 procent. Som andel av skatteintäkter och stats-

Tekniska nämnden
-Varav taxefinansierat
-Varav skattefinansierat
Miljö och byggnadsnämnden
Barn och utbildningsnämnden
Prestationsanslag Bun
Omsorgsnämnden
NÄMNDER
FINANS
Skatteintäkter
Finansnetto
Tomtförsäljning
Reavinst
Övrigt
FINANS
TOTALT
BUDGET
PROGNOS

Prognos
-2,7
-0,9
0,2
-1,1
-1,5
0,4
0,4
-2,5
-6,7
4,5
1,0
-1,8
4,0
1,7
9,4
2,7
17,2
19,9

FINANSIELL STÄLLNING
Anläggningstillgångar
Kommunens bruttoinvesteringar i fastigheter, anläggningar och inventarier uppgår till
20,0 mkr. Större enskilda investeringsprojekt
under perioden har varit den pågående investeringen i vindkraftverk på Tyft, 8,3 mkr.
VA-investeringar, såsom omvandlingsområdet Sjöviken, 3,3 mkr samt vattenförsörjning
1,8 mkr. Totalt har det investerats 6,8 mkr
i VA-anläggningar. Investering i gator och
parker har gjorts med 1,5 mkr samt i fastigheter med 1,0 mkr.
Investeringsbudgeten för 2014 uppgår
till 89,8 mkr. Tillsammans med beslutade ej
utförda investeringar i bokslut 2013 på cirka
100 mkr uppgår budgeterade investeringar
2014 totalt till cirka 190 mkr. I kompletteringsbudget 2014 samt inför budget 2015
görs en genomgång av ej förbrukade investeringsanslag.
Koncernens investeringar uppgår till 37,4
mkr. TBAB har under perioden investerat
12,9 mkr i nya lägenheter i Fjällbacka.
Investeringsuppföljning jan-apr 2014
Utgift
Budget
VA-anläggningar
6 830
91 487
Gator och parker
1 516
25 685
Fastigheter
1 035
13 568
Fritidsanläggningar
17
4 373
Exploatering
9 560
43 993
Hamnar
0
1 642
Inventarier
1 010
6 667
Summa
19 968
187 414
Likvida medel
Kommunens likviditet har minskat med 13,9
mkr sedan årsskiftet och uppgår till 25,2 mkr.
Därutöver har kommunen en checkkredit
på 30 mkr. Koncernens likviditet uppgår till
26,2 mkr.
Låneskuld
Kommunens låneskuld uppgår till 396,5 mkr
vilket är en minskning med 49,3 mkr sedan
årsskiftet. Av kommunens låneskuld utgör
81,5 mkr anslutningsavgifter och 315 mkr lån
från banker och Kommuninvest. Koncernens

låneskuld uppgår till 661,5 mkr.
Kommunens soliditet ökar från 37,8 procent till 40,3 procent. Inkluderande samtliga
pensionsåtaganden uppgår kommunens soliditet till 11,4 procent. Koncernens soliditet
uppgår till, 9,8 procent.
Framåtblick
De senaste åren har kommunens kostnadsutveckling legat på en förhållandevis låg nivå, i
genomsnitt ca 3,1 procent de senaste 5 åren.
För det senaste året är kostnadsökningen
10,5 procent och uppställt resultatmål klaras
främst av det nya kostnads- och inkomstutjämningssystem som infördes 2014. Systemet
innebär att Tanums avgift till kostnadsutjämningssystemet minskar med 20 mkr. För att
klara resultatmålet även i framtiden krävs det
att kostnadsutvecklingen bromsas upp och
hålls på samma nivå som skatteintäkternas
utveckling. Efter att ha legat på en låg nivå
under första del av 2000-talet har investeringarna ökat kraftigt från 2008 och framåt.
Även kommande år beräknas investeringarna ligga på en hög nivå. För att finansiera
den omfattande investeringsverksamheten
har och kommer en nyupplåning att vara
nödvändig.
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen
1404
1304
Intäkter
8 407
7 987
Kostnader
-23 979 -22 219
Verksamhetsresultat -15 572 -14 232
Kommunbidrag
14 867 13 416
Resultat
-705
-816
Balanserat resultat
4 706
13-12-31
Kommunstyrelsen beräknas disponera 4
700 tkr ur sitt balanserade resultat främst för
att finansiera utbyggnad av bredband och det
fortsatta arbetet med översiktsplanering. Av
2013 överskott beräknas cirka 2 500 tkr förbrukas under 2014. Förutom disposition av
tidigare års överskott bedrivs verksamheten i
princip inom av kommunfullmäktige tilldelad
budget.
Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan för Tanums kommun. Förutom
översiktsplanen pågår arbete med ett 60-tal
olika detaljplaner. Planerna som skapar möjlighet till nya bostäder och verksamhetsmark
prioriteras.
I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i kommunerna klättrar Tanum
från plats 267 till plats 241. Tanum får bättre
betyg inom de flesta mätområdena.
Kommunfullmäktige har antagit ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Tanums
Bostäder AB, Tanums Hamnar AB och
Rambo AB.

Byggnationen av Tanums shoppingcenter
pågår. Shoppingcentret beräknas stå klart
under hösten 2014. I april öppnade Happy
Price sin nya butik vilket skapade ett flertal
nya arbetstillfällen i kommunen.
Byggnation av den sista etappen av motorvägen genom Bohuslän pågår. Motorvägen
beräknas öppna under 2015. Från mars har
invånare över 75 år möjlighet att resa gratis
med kollektivtrafiken inom kommunen.
Utbyggnaden av bredband i kommunen
pågår och sker främst genom fiberföreningar.
Flertalet fiberföreningar kommer att vara
klara med sitt arbete under 2014, vilket innebär att merparten av företagen och hushållen
i kommunen då kommer att ha tillgång till
bredband i form av fiber.
En ny personalpolicy har utarbetats och
antagits av kommunfullmäktige. I det personalstrategiska arbetet prioriteras frågor kring
ledarskap och hälsa. Ett ledarutvecklingsprogram med totalt elva deltagare från Tanum,
Sotenäs och Strömstad har genomförts under
våren 2014.
Återkoppling av resultaten från arbetsmiljö- och hälsoenkäten samt upprättande av
handlingsplaner pågår på många arbetsplatser
inom kommunen i syfte att förbättra arbetsmiljö och verksamheterna. Efter upphandlingen av företagshälsovård har ett tvåårigt
avtal tecknats med Hälsobolaget.
Löneöversyn 2014 är slutförd och ny lön
utbetalades i april. Utfallet av löneöversynen
ligger på cirka tre procent.
I kvalitetsmätningen, Kvalitet i korthet får
kommunen bra betyg inom kommunens två
prioriterade verksamhetsområden, skola och
omsorg. Dock är kostnadsnivån fortsatt hög.
Räddningstjänsten har under årets första
fyra månader haft 123 utryckningar vilket är
något färre än samma period förra året.
Val till Europaparlamentet kommer att
hållas i maj och i september är det val till
Riksdag, region och kommunen.
Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens
förvaltningar uppgår till 8,0 procent. Fyra
personer inom förvaltningen var långtidssjukskrivna den 30 april.
Kommunstyrelsen beräknas göra ett
underskott på -2 650 tkr per den 31 december 2014.

Tekniska nämnden

1404
1304
Intäkter
49 872 48 012
Kostnader
-57 457 -54 117
Verksamhetsresultat -7 585 -6 105
Kommunbidrag
8 407
8 012
Resultat
822
1 907
Balanserat resultat
5 902
13-12-31

Inom de skattefinansierade verksamheterna har intäkterna minskat och kostnaderna
ökat. Intäktsminskningen beror delvis på
delad förvaltningen och därmed minskad
interndebitering mot miljö- och byggnadsnämnden. Kostnadsökningen beror på ökade
kapitalkostnader och vinterväghållningen.
Inom VA-verksamheten så har kapitalkostnaderna ökat på grund av fortsatt hög
investeringsvolym. Även intäkterna har ökat
vilket beror på höjning av taxan som genomfördes januari 2014.
Försäljning pågår av de 17 kommunala
tomterna i Gisslerödsområdet som ligger i
anslutning till Grebbestads västra del men
efterfrågan är just nu relativt låg. Kart & mätverksamheten kan nu erbjuda tjänster i form
av inmätning, utsättning och framtagande av
nybyggnadskartor. Trafikverkets arbetsplan
för gång- och cykelväg mellan Sportshopen
och Grebbestad camping vann laga kraft i
början av mars och nu håller Trafikverket på
att upphandla markentreprenaden, så att arbetet kan starta efter sommaren. Kommunen
är, i egenskap av medfinansiär, involverad i
genomförandet. Utbyte av i gatubelysningen
har genomförts i Rabbalshede. Motsvarande
arbete pågår i Kville, Backa och Östad.
Arbete har pågått med att få fram kontorslokaler till miljö och byggnadsförvaltningen samt tekniska förvaltningen. Ett avtal
har tecknats med Tedact och inflyttning är
beräknad till våren 2015. Det pågår också ett
arbete med att hitta en plats i Tanumshede
för en ny förskola med fyra avdelningar.
Arbetet med att få upp statusen på kommunala lekplatser har fortsatt och man arbetar
med att åtgärda besiktningsanmärkningar.
En ny arbetsledare har anställts inom yttre
miljö.
Ett antal större investeringsprojekt pågår
inom förvaltningen för VA och fastighet.
Förenkla helt enkelt
Prognosen är att nämnden kommer att
Beslut har tagits att inrätta en kund- redovisa ett underskott på 880 tkr per den
center för att förbättra tillgänglighet och 31 december.
service till företag samt kommuninvånare.
Förenkla helt enkelt
Kundcentrat kommer vara i drift från januari
Diskussioner om hur förvaltningen kan
2015. Införande av e-tjänster sker succesivt.
bidra till att företag, besökare och övriga
Upphandling av IT-stöd för kundcenter och
kommuninvånare upplever att man får en
e-tjänster pågår.
god service, har förts i ledningsgruppen
och på avdelningarnas arbetsplatsträffar.
Kommunen kommer att införa ett kundcenter i två nivåer med start 2015 och arbetet
pågår genom kartläggning av frågor samt
ärenden som passar på de olika nivåerna.

En lotsgrupp för företag har inrättats och
personal från förvaltningen deltar. Oftast
representeras förvaltningen av förvaltningschefen, men när det går att urskilja behov av
specialistkompetens medverkar även andra
medarbetare från förvaltningen. Syftet är
underlätta för näringsidkare och övriga när
t.ex. en ny verksamhet skall startas upp eller
utvecklas.
Översyn av förvaltningens sidor på kommunens hemsida pågår kontinuerligt för att
kunna ge en bättre och tydligare information.
Miljö- och byggnadsnämnden
1404
Intäkter
4 616
Kostnader
-5 943
Verksamhetsresultat
-1 327
Kommunbidrag
1 698
Resultat
371
Balanserat resultat
13-12-31

1304
4 196
-5 236
-1 040
1 239
199
1 869

Både intäkter och kostnader har ökat
jämfört med samma period förra året. Miljöoch byggnadsnämnden är sedan årsskiftet
en egen förvaltning har i och med delningen
fått ökade kostnader. Intäktsökningen beror
på internfinansiering av förvaltningens administration som tidigare gjorts mot tekniska
förvaltningen. Kostnadsökningen beror på
utökad bemanning.
Miljö och byggnadsnämnden har haft
fyra möten och behandlat 102 ärenden.
Styrelsen har också deltagit i Plangruppen
och VA-gruppens möten. Ett planavtal har
tecknats mellan Tanums kommun och externexploatörer.
Fysisk planering har fortsatt arbetet med
detaljplaner där miljö- och byggnadsnämnden under den första delen av året har godkänt tre planförslag i Fjällbacka, Grebbestad
och i Tångane för samråd eller granskning.
För att kunna hantera både den stora efterfrågan på nya detaljplaner och arbeta med en
ny översiktsplan, så har man utökat bemanningen med en person. Under början av
året har miljöavdelningen arbetat med bland
annat hälsoskyddstillsyn på skolor och förskolor, miljötillsyn på företag som hanterar
lösningsmedel och inventering av enskilda
avlopp inom området Svenneby-Bottna. Det
har också lagt mycket energi på att komma
ikapp med arbetsuppgifter som inte hanns
med under 2013 t.ex. tillsynsrapporter från
miljötillsyn och uppföljningar av att bristfälliga avlopp inom inventerade områden blir
åtgärdade. Livsmedelskontrollen har under
januari-april har inriktats på ordinarie besök
på året-runtverksamheter. Bemanningen är
förhållandevis låg under årets första månader, för att sedan ökas inför och under sommarsäsongen.

Vid avräkning per april har barnantalet
Prognosen är att nämnden kommer att
redovisa ett underskott på 1 450 tkr per den minskat mot budget, barn- och utbildningsnämnden får då ett minskat budgetanslag
31 december, vilket är enligt budget.
med 400 tkr genom prestationsanslaget.
Förenkla helt enkelt
Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar Minskningen redovisas främst inom barnkontinuerligt med att förbättra verksamheten omsorgen.
Nämnden har beslutat att minska de
inom olika områden. Kommunen har i sin
utlagda
resurserna med totalt 1 300 tkr.
handlingsplan utifrån Förenkla helt enkelt
Besparingar
har skett inom följande verkbeslutat att prioritera tillgänglighet, inrätsamheter:
Pedagogisk
omsorg (familjedagtande av företagslots samt bemötande och
hem)
500
tkr,
förskolan
300 tkr, fritidshem
service.
300
tkr,
kultur
och
fritid
150
tkr och musikRepresentanter från byggavdelningen och
skolan
50
tkr.
miljöavdelningen, vid behov även planavdelVerksamhetsuppföljningen redovisas därningen, deltar i Lotsgruppens möten. Nästan
för
mot det minskade anslaget. De verksamsamtliga handläggare på förvaltningen deltog
heter
som redovisar de största budgetavvii en tvådagarsutbildning om Kommunikation
kelserna
är gymnasieskolan med -2 000 tkr,
och bemötande i januari. Vi talar ofta om
Komvux/sfi
med -520 tkr och kultur och
bemötande och det är en fråga och som vi
fritid
med
-160
tkr. Barnomsorgen prognosprioriterar i samband med rekryteringsartiserar
ett
överskott
på 620 tkr, centrala admibete på förvaltningen. Vi har också påbörjat
nistrationen
med
420
tkr, arbetsmarknadsenarbetet med att förbereda för införande av
heten
med
430
tkr
och
grundskolan 120 tkr.
kundcenter.
Gymnasieskolans
underskott
orsakas dels
Utifrån rapporten Insikt 2013 finns det
av
kostnader
för
elevassistenter
till elever
anledning att i det fortsatta utvecklingsarbesom
får
utbildning
utanför
kommunen,
samt
tet särskilt uppmärksamma upplevelsen av
dels
av
underskott
i
den
egna
gymnasieskorättsäkerhet och bemötande. Upplevelsen av
rättssäkerhet är det enda delområde i rap- lan. För den egna gymnasieskolan i Tanum är
porten där varken Bygglov eller Miljö- och elevantalet lägre än budgeterat samtidigt som
hälsoskydd får ett helt godkänt NKI (nöjd tjänsterna för våren inte motsvarar denna
kund index). Bemötande bör prioriteras högt minskning. Från höstterminen minskar antadärför att det är det område som företagarna let tjänster samtidigt som programutbudet
reduceras. En aktiv marknadsföring av den
själva anger som viktigast.
egna verksamheten sker vilket kan öka elevantalet.
Barn- och utbildningsnämnden
Barnomsorgens överskott härleds till
1404
1304
Intäkter
10 559
9 228 minskat antal tjänster. Den centrala admiKostnader
-104 444 -98 296 nistration sätter inte in resurser vid tjänstleVerksamhetsresultat -93 885 -89 068 dighet samtidigt som anslag för administrativ
Kommunbidrag
90 739 88 191 chef inte används.
Resultat
-3 146
-877
Grundskolan redovisar ett litet överskott.
Balanserat resultat
-449 För hösten minskar antalet utlagda tjänster
13-12-31
med 4,3 procent jämfört med vårterminen.
Bruttokostnaderna ökar med 6 148 tkr Minskningen redovisas inom Tanumshedes
mellan åren. Nettokostnaden ökar med 4 och Hamburgsunds rektorsområde för att nå
817 tkr. Ökningen är högre än budget- målet ekonomi i balans. Effekter av ny uppförutsättningarna och förklaras genom hög handling samt genomförda effektiviseringar
bemanning inom grundskola, barnomsorg inom skolskjutsorganisation är förnärvaranoch Futura under våren. Verksamheterna de omöjliga att uppskatta. Bättre utvärdering
kommer under hösten att lägga ett schema kommer därför att ske i samband med redosom är anpassat till de ekonomiska ramarna visning per tertial 2.
och möjliggör förbättringar av de balansera- Förenkla helt enkelt
de resultaten. Antalet gymnasieelever under
Sedan tidigare har barn- och utbildhösten minskar vilket också ger lägre kost- ningsförvaltningen infört e-tjänster framnader avseende köp av utbildningsplatser till förallt inom barnomsorgsverksamheten.
hösten.
Verksamhetsansvariga och förvaltningsBarn- och utbildningsnämnden prognos- ledningen deltog i värdsskapsutbildning på
tiserar ett överskott på 390 tkr. Det balan- Futura. Förvaltningen har även påbörjat
serade resultatet uppgår således till -59 tkr arbetet med organisation av kundcenter.
vid årets slut. Barn- och utbildningsnämnden
har som led i de ekonomiska styrprinciperna
överfört under- och överskott till respektive
verksamhet. Totalt redovisas för verksamheterna ett balanserat underskott.

Omsorgsnämnden
Intäkter
Kostnader
Verksamhetsresultat
Kommunbidrag
Resultat
Balanserat resultat
13-12-31

1404
1304
42 995
36 662
-125 511 -113 841
-82 516 -77 179
84 669
81 644
2 153
4 465
-995

Jämfört med samma period förra året har
omsorgsnämndens nettokostnader ökat med
drygt 5 000 tkr. Bortsett från avtalsenliga
löneökningar är det en faktisk kostnadsökning. Det förklaras av den ökande volym
inom funktionshinderverksamheten, högre
kostnader för försörjningsstöd samt institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen.
Äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten samt individ och familjeomsorgen
beräknas visa underskott mot budget per den
31 december. De största avvikelserna beror
på höga kostnader för institutionsplaceringar
inom såväl funktionshinder som individoch familjeomsorg, ökande kostnader för
försörjningsstöd samt ett underskott inom
hemtjänsten. Inom hemtjänsten visar pågående effektiviseringar succesivt bättre resultat, men kommer inte att nå ett noll resultat
under 2014. Nämndens sammanlagda underskott beräknas till -2 505 tkr.
För att uppnå målet att ha en god vård
och omsorg som är lättillgänglig och som
tillgodoser högt ställda krav på kvalitet, har
hemtjänsten fortsatt varit i fokus där den
ökade volymen har krävt genomlysning och
effektivisering. Hemtjänsten uppvisar god
kvalitet i nationella jämförelser. Inom särskilt
boende pågår planering för konvertering
av platser för fysiskt sjuka, till platser för
demenssjuka, för att möta brukarnas förändrade behov. Förändringen planeras till
årsskiftet. Under första tertialet pågår den
nationella brukarundersökningen med enkäter kring kvalitet och nöjdhet som omfattar
alla brukare inom hemtjänst och särskilt
boende. Sista svarsdag är 31 maj.
Förbättrad tillgänglighet för brukare
och medborgare ska uppnås bland annat
genom att individ- och familjeomsorgen
har organiserats för att handläggare skulle
nås samma dag. Antalet handläggare inom
äldreomsorgens biståndsenhet har utökats.
Anhörigstödet har utvecklats inom alla verksamhetsgrenar. Arbetet pågår med att verksamhetsanpassa arbetsterapeutbemanningen
med anledning av uppsägning gällande avtal
med regionen. Anpassning av antalet platser
till brukarnas behov planeras inom funktionshinderverksamheten och är föremål för
tilläggsbudget.

Ökad samverkan med brukarföreträdare
sker bland annat genom kontakter med
brukarorganisationer vid de nu planeradeverksamhetsförändringarna inom funktionshinderverksamheten.
För att stärka helhetssynen inom hela
det sociala området fortsätter verksamheten
inom Möteshuset. Där pågår förebyggande
arbete genom verksamheter för grupper med
varierande sociala problem, till exempel missbruk, våld och föräldrastöd. Stöd ges till
individer med olika åldrar, nationaliteter och
behov.

Förenkla helt enkelt

Omsorgsförvaltningen har sedan tidigare
arbetat med att öka tillgängligheten inom
Mottagnings- och utredningsavdelningen samt
hälso- och sjukvård. Alkoholhandläggningen
har uppdaterat information på kommunens
hemsida. Förvaltningen har arbetat med
brukare angående förhållningssätt och värdighetsgarantier. Deltagande från verksamhetsansvariga och förvaltningsledningen har
ingått i en värdsskapsutbildning på Futura.
Arbetet med organisation av kundcenter är
påbörjat.
Tanums Hamnar AB
Intäkter
Kostnader
Verksamhetsresultat
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

1404
3 285
-2 668
617
-328
-8
281

1304
3 314
-2 764
550
-217
-6
328

Tanums Hamnar AB redovisar ett resultat på 281 tkr för årets fyra första månader,
vilket är 47 tkr sämre än motsvarande period
föregående år.
Rörelsens intäkter och kostnader är i princip
lika stora som för 2013. Personalkostnaderna
ligger en bit under 2013 års, vilket förklaras
med mindre kostnader både vad gäller företagsledningen och hamnchefen.
Större insatser har under perioden skett i
form av ny brygga på Resö, nya båtbommar
i Havstenssund samt renovering av Hjalmars
brygga i Hamburgsund
Per den 31 december beräknas Tanums
Hamnar AB:s resultat uppgå till cirka 500 tkr,
vilket är enligt budget.
Tanums Bostäder AB
Intäkter
Kostnader
Verksamhetsresultat
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

1404
13 968
-9 602
4 366
-1 871
-2 455
40

1304
13 693
-9 808
3 885
-1 883
-2 550
-549

Tanums Bostäder AB redovisar ett resultat på 40 tkr för årets fyra första månader,
vilket är cirka 590 tkr bättre än motsvarande
period föregående år. Resultatförbättringen
beror på lägre kostnader för framförallt uppvärmning.

Uthyrningssituation är fortsatt mycket
god. Under perioden januari - april har i princip samtliga lägenheter varit uthyrda. Under
perioden har investeringarna uppgått till 17
239 tkr. I princip hela investeringsutgiften
avser färdigställande av byggnationerna på
Kyrkskolan och Håkebacken i Fjällbacka
samt totalrenovering av 60 lägenheter på
Bergsvägen i Tanumshede.
I samband med renoveringen av
Bergsvägen har 10 ersättningslägenheter
införskaffats. Lägenheterna kommer att placeras intill Bergsvägen och är tänkt att nyttjas
under två renoveringsperioder, totalt mellan
3-4 år och därefter permanentas.
Avtal är tecknat avseende byggnation av
ett egenägt vindkraftverk på Tyft (tillsammans med Tanums kommun och Rambo).
Vindkraftverket ska stå klart vintern 2014.
Per den 31 december beräknas Tanums
Bostäders resultat uppgå till 500 tkr, vilket är
enligt budget.
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