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Arbetet med att förbättra kommunens service och 
tillgänglighet har förstärkts och det är verkligen glädjande 
att det börjar ge resultat och visar att vi är på rätt väg. 

Tanum ligger trea i Sverige på tillgänglighet och service 
enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) senaste 
mätning.

Företagarna blir allt mer nöjda med kommunens service. 
Enligt SKL:s undersökning ”Insikt” klättrar Tanum till ett 
Nöjd-kundindex på 72 i 2016 års mätning, jämfört med  
64 år 2015. Det är ett värde som är bättre än genomsnittet 
i Sverige.

Tanum ligger även över genomsnittet i SKL:s rapport 
över kvalitén i kommunens verksamheter, såsom skola, vård 
och omsorg.

Positivt är också att vi forsätter öka befolkningsmässigt. 
Vid årsskiftet var vi 12 606 invånare. Vi har inte varit så 
många tanumsbor sedan 1958. Glädjande är att 132 barn 
föddes under 2016. Det är det högsta födelsetalet sedan 
början på 1990-talet.

För att det ska bli ännu fler som flyttar till Tanum måste 
bostadsbyggandet fortsatt hålla ett högt tempo. Bostäder i 
alla former är viktigt. Hyresrätter, bostadsrätter, koopera- 
tiva hyresrätter och villatomter skapas genom vårt bostads- 
bolag Tanums Bostäder AB och genom privata aktörer runt 
om i kommunen.

Vi måste ha en god ekonomi när befolkningen ökar så vi 
kan ha en fortsatt hög kvalité i våra verksamheter och inför 
framtida investeringar. Tanums kommun redovisar ett posi-
tivt resultat 2016 på 12,7 mkr. Kommunens investeringar 
uppgick till 82,6 mkr. Den största investeringen är vatten- 
och avloppsanläggningar, vilket är naturligt då bostäder och 
verksamhetsmark är prioriterade områden. 

Det är viktigt att vår befolkning, vårt näringsliv samt 
våra besökare är nöjda med den service som kommunen 
ger och att ni upplever Tanum som en attraktiv plats. För 
tillsammans gör vi Tanums kommun ännu attraktivare.

Jag önskar er alla en trevlig sommar!

Liselotte Fröjd
Kommunstyrelsens ordförande (M)
liselotte.frojd@tanum.se
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Nya grepp för förbättringar
Kommunen tar nya tag för att finslipa effektivitet och bemötande. 
Workshoppar, som vårens med företagare och byggfolk, ger synpunkter och tips på  
förändringar och handläggning av olika typer av ärenden analyseras.

Färgglada post it-lappar används när 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer,  
administratör och avdelningschef i  
detalj går igenom hur de hanterar  
enskilda avlopp, ärenden som utgör en 
stor del av miljöavdelningens arbete.

På lapparna vid denna så kallade 
processkartläggning står det sådant som 
”ansökan in”, ”handläggare tilldelas”, 
”granskning” och ”platsbesök”. Deltagar- 
na jobbar två och två med målet att 
göra en processkarta, ett ”flödesschema”, 
som visar alla steg i hanteringen av 
dessa ärenden.

Kartläggningen blir ett stöd för för-
bättrad information och service.

– Mycket av vårt arbete går åt till 
kontakter med privatpersoner. Många 
upplever nog att deras ansökan hamnar 
i ett stort svart hål. Vi vill gärna hitta 
bättre sätt att informera om handlägg-
ningen. Vi vill också bli tydligare med 
vilka uppgifter den sökande måste ge 
oss. Nu får vi ofta begära kompletter-
ingar.

Det säger Karin Lundin som är  
administratör på avdelningen och leder 
kartläggningsarbetet tillsammans med 
avdelningschef Martina Vestgård.

Samsyn
Kartläggningen bidrar till samsyn och 
likvärdig hantering, oavsett vem som 
handlägger ett ärende, och underlättar 
när nya problem ska tacklas. Bättre in-
troduktion av nyanställda är en annan 
effekt.

Möjligheter att effektivisera arbetet 
kan upptäckas.

– Först ser vi hur processen ser ut 
idag, sen var eventuella brister finns, 
förklarar Josefin Kaldo, chef för Tanums 
miljö-  och byggförvaltning och, på  

grund av en vakans, tillfälligt även 
bygglovschef.

Hon har erfarenhet av processarbete 
från sin tid som plan-  och bygglovschef 
i Lysekil, där förbättringsmetoden Lean 
(med ursprung i tillverkningsindustrin) 
tillämpades.

– Det blev väldigt lyckat, säger hon.
I Tanum har även bygglovshandläggarna 
samlats i ett processarbete om sådant 
som bygglovsgivning, startbesked och 
slutbesked. Tjänstemän från Lysekil 
och Sotenäs bidrog med erfarenheter 
från dessa kommuner och flera förbätt- 
ringsområden ringades in.

Workshoppar
I våras bjöd kommunen även in till två 
workshoppar för dels företagare, med 
erfarenhet av byggärenden, och dels 

kontrollansvariga, som har i uppgift 
att se till att ett bygge sker enligt alla 
krav och regler.

Samtalen fördes i blandade grupper 
med inbjudna, tjänstemän och politiker 
från miljö-  och byggnadsnämnden.

Nämndens ordförande, Hans Schub, 
och Josefin Kaldo är mycket nöjda:

– Det blev en väldigt, väldigt bra 
dialog, konstruktiv och saklig, säger 
Schub.

Planer finns på en fortsättning, även 
för privatpersoner med erfarenheter 
från byggärenden.

– Det är mycket viktigt för oss att få 
en bild utifrån på vår verksamhet. Vad 
fungerar? Vad kan bli bättre?, säger  
Josefin Kaldo.

4

Vilka olika moment ingår i handläggningen av enskilda avlopp? Från vänster: Karin 
Lundin, administratör, Mia Simonsson och Emma Snejder, båda miljö- och hälsoskyddsin-
spektörer, funderar och flyttar lappar som anger de olika stegen.
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Tar tid
Hon påpekar att ansträngningarna för 
att effektivisera arbetet, förbättra ser-
vice och bemötande är ett långsiktigt 
arbete.

– Inget händer som genom ett troll-
slag, men målet är ändå att vi till jul 
ska känna att det hänt mycket och att 
det även märks utåt, säger hon, glad 

över den vilja att förbättra som hon 
upplever hos personalen.

Processarbetet, liksom planer på ett 
nytt verksamhetssystem för förvalt-
ningen, tar tid från ordinarie arbete. 
Josefin Kaldo hoppas på förståelse för 
detta.

– På sikt vinner vi ju tid!

Andra exempel på  
förbättringsarbete
Inom miljö- och  
byggnadsförvaltningen:
• Handlingsplan för en tydlig och 
 serviceinriktad planprocess som 
 innebär kortare ledtid och ökad 
 kvalité. Exempelvis genom ut- 
 ökat ansvar för planavdelningens  
 handläggare och mer dialog med  
 olika parter.
• Fortsatt arbete för bättre service  
 och bemötande. En handlings- 
 plan listar en rad grepp, exem- 
 pelvis referensgrupp med olika  
 kategorier sökande och olika  
 former av utbildning.
• Fortgående digitalisering av 
 bygglovsarkivet.
• Avslutning av eftersläpande
 ärenden.

I hela kommunen:
• Vidareutveckling av kundcentren,  
 centralt och på förvaltningsnivå,  
 med ledstjärnan att välinforme- 
 rad personal svarar direkt på  
 många frågor och slussar övriga  
 vidare.
• Förenklat språk på hemsida, i  
 brev och beslut. Klarspråksut- 
 bildning. Blanketter som är lätta  
 att använda.
• Förbättrat samarbete mellan de  
 fem nordbohuslänska kommu- 
 nerna, till exempel i utbildnings-   
 och rekryteringsfrågor.

Håkan Jarlengrip, kontrollansvarig från Jarlengrip/Schewenius AB, har förslag på förbätt- 
ringar i fråga om bland annat slutbesked. Politikern Roger Friberg, till höger, funderar.

Hur kan bygglovshanteringen utvecklas?  
Bra samtal mellan företagare, politiker och  
tjänstemän. Runt bordet: Kjell Jacobsson 
(närmast kameran), Rotrum Bygg, 
Karl-Erik Hansson, politiker, Elisabeth 
Jonsson, näringslivsutvecklare,  
Åke Johansson, Kranman och Bullarens 
Fastigheter, Carola Palm Jacobsson, 
nämndsekreterare och administratör.
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Plan för utveckling
Tanums pinfärska översiktsplan 
öppnar för utveckling av bostäder 
och verksamheter i hela kommu-
nen, förutsatt att det sker inom 
givna ramar och att viktiga 
värden respekteras.
Översiktsplanen ska vägleda 
fram till år 2030.

– Vi vill ha en plan med ett bäst före- 
datum långt fram i tiden, säger plan-
arkitekt Olof Jönsson.

Därför styr planen bara i liten 
omfattning med kartor över områden 
för olika typer av markanvändning. I 
stället är det rekommendationer som 
gäller – för geografiska områden, sam- 
hällen och verksamheter och med av-
stamp i förutsättningar som identitet 
och värden, exempelvis landskapsbild, 
natur, kulturmiljöer och infrastruktur.

En kartbaserad plan har valts bort 
eftersom utpekade områden för bostäder 
och verksamheter kan ta slut efter hand 
och andra, väl så lämpade, blir svåra att 
använda när de saknar stöd i 
översiktsplanen.

Småskalighet
Översiktsplanen pekar ut riktningen för 
utvecklingen. Detaljerade avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen 
av olika slag sker istället i mer finmaskig 
planering, som detaljplanering, eller vid 
bygglovsgivning.

Översiktsplan 2030 utgår från kom- 
munens mål att öka folkmängden. Och 
det är såväl landsbygden som alla de 
många samhällena som ska kunna ut- 
vecklas. Det ska ske på ett sätt som är 
hållbart och som stärker kommunens 
identitet.

Till den hör småskaligheten och när- 
heten till natur och vatten. Entrepre-
nörskap och kultur pekas också ut som 
viktiga kännetecken för kommunen.

Nyheter
Bland nyheterna i översiktsplanen är att 
den, efter en omfattande analys, anger 
områden för så kallad landsbygdsutveck- 
ling i strandnära lägen (LIS). De utpekade 
områdena finns i huvudsak vid Bullare-
sjöarna. Här kan lättnader i strandskyd- 
det komma i fråga, till förmån för bos-
tadsbebyggelse och verksamhet som kan 
gynna sysselsättning och service i bygden.

Avsnittet Bygga på berg ger riktlinjer 
för byggnation i otraditionella lägen som 
uppe på berg. De högsta partierna ska 

hållas fria, ingreppen i terrängen mini- 
meras och färgskalan anpassas.

I fråga om vindkraftverk har en ana-
lys gjorts av konsekvenserna av att öka 
verkens totalhöjd från 150 meter upp 
till 200 meter. Översiktsplanen öppnar 
upp för att högre verk kan prövas i de 
områden som sedan tidigare pekats ut 
för vindkraft.

Några axplock ur nya planen
Blandad bebyggelse med verksamheter och olika boendeformer önskas i 
samhällena, där även vikten av allmänna stråk och grönområden understryks.

Återhållsamhet i exploatering av jordbruksmark och splittring av skogsområden.

Fisket viktigt för kustsamhällenas identitet och för besöksnäringen.

Sammanhängande gång- och cykelleder önskas.

Nya bostadshus på Sannäsberget har en dämpad färgskala, något som stämmer med rik-
tlinjerna i nya översiktsplanen. Den ger förutsättningar för byggande på berg samtidigt 
som hänsyn tas till natur- och kulturlandskapets karaktärsdrag.
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De bygger kooperativt hyreshus
De gör det ingen annan gjort i 
trakten: Bygger hyreshus. En 
grupp kvinnor är drivande i ett 
annorlunda byggprojekt i 
Hogslätt i Gerlesborg.

Idén kom från en kvinna som oroade sig 
över hur hon skulle bo när hon inte 
längre orkade med sitt hus men ändå 
ville bo kvar i bygden.

– Många vill inte flytta från samman- 
hanget här, säger Gunilla Rahm, sekre-
terare i styrelsen för den ekonomiska 
föreningen bakom projektet.

Med sammanhanget menar 
hon sådant som kulturutbud och 
gemensamt arbe-te med exempelvis 
odling och inköp av dagligvaror.

Det är sammanhang som också lockar 
ungdomar till trakten, men hyreslägen-
heter saknas för såväl unga som äldre 
som inte ser eget hus som ett alternativ.

Det är det som Gunilla Rahm, Lena 
Jarlöv och övriga driftiga kvinnor i Hog- 
slätts vänboende kooperativa hyresrätts- 
förening är på väg att ändra på. I maj 
2018 ska hyreshuset stå klart i Hogslätt, 
i ett bostadsområde där det även finns 
servicehus och ett B&B.

Julklapp
Finansieringen har varit en svår nöt att 
knäcka, men på självaste julafton kom 

ett besked om banklån, sedan kommunen 
lämnat borgen på 2,5 miljoner kronor.

– Det gav oss en skjuts, säger Lena 
Jarlöv, föreningens ordförande.

Envåningsbyggnaden ska rymma tolv 
lägenheter i olika storlekar, med loft på 
halva ytan. Standarden blir enkel.

– Men ingen dålig kvalité, betonar 
Gunilla Rahm.

Alla lägenheter är tecknade och ytter- 
ligare cirka 30 föreningsmedlemmar köar.

Mot spekulation
Till skillnad från en bostadsrätt är det 
föreningen och inte den boende som 
äger lägenheten. Kooperativets hyres-
gäster betalar. 

– Många uppskattar att vi på 
detta sätt motverkar spekulation och 
segregering, säger Gunilla Rahm.

Låg insats och hyra har eftersträvats 
för att lägenheterna ska vara attraktiva 
för tilltänkt målgrupp.
Föreningen bygger i nära samverkan 
med arkitekt Hans Sörqvist och bygg-
mästare Ulf Pagander.

– Ett fantastiskt roligt projekt, tycker 
Ulf Pagander.

Uppmärksammas
Kooperativa hyresrätter är inte så van- 
ligt i Sverige och särskilt inte i den form 
där föreningen äger huset. Projektet 
väcker uppmärksamhet, både lokalt och 
på riksnivå.

– Något pågår i samhället och Tanum 
kommun ligger i framkant, säger Lena 
Jarlöv, arkitekt och forskare med erfa- 
renhet från bland annat seniorboendet 
Tersen i Falun, ett annat gemensamhets- 
projekt.

Så här ska det kooperativa hyreshuset se 
ut (bilden är beskuren).

Här byggs ett kooperativt hyreshus. Lena Jarlöv, ordförande i föreningen bakom 
Gerlesborgsbygget, är glad över att med sin professionella bakgrund kunna bidra till 
detta projekt. 

Mer husfakta:
Upplåtelseinsats: 3 200 kronor per 
kvadratmeter.
Hyresexempel: 5 600 kr för en  
50 kvm-lägenhet.
Tillgång till gemensamhetslokal.
Solceller på taket.
Kostnadstak för bygget: 18,7 mkr
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Ny VA-policy ger fler alternativ 
för enskilda avlopp
Tanums kommun var bland de 
första kommunerna i Sverige att 
ställa krav på att nya enskilda 
avlopp skulle vara kretslopps- 
anpassade. Det skedde 1998 med 
ett beslut i dåvarande miljö- och 
räddningsnämnden. Nu, nästan 
20 år senare, har detta villkor 
tagits bort. Först genom ett beslut 
i miljö- och byggnadsnämnden 
och slutligen genom att kommun- 
fullmäktige i mars antog en ny 
VA-policy.

I praktiken innebar den gamla VA- 
policyn (vatten- och avloppspolicy) ett 
snävt utbud av tekniska lösningar för 
enskilda avlopp. Torrtoalett, urinsepa- 
rerande toalett och vakuumtoalett har 
varit de lösningar som miljö- och bygg- 
nadsnämnden godkänt vid nyinstallation. 
Den nya VA-policyn öppnar upp för 
fler tekniklösningar, ex mini-renings- 
verk och gör frågan om kretsloppsan-
passade avloppslösningar frivillig.

Det är miljöbalken som reglerar 
frågor om avlopp
Avloppsvatten innehåller näringsämnen, 
syreförbrukande material, smittämnen 
och beroende på typ av avloppsvatten 
även tungmetaller och kemikalier.  
Utsläpp av avloppsvatten räknas därför 
som en miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken. Tillstånd krävs för att an-
lägga enskilt avlopp med vattentoalett 
enligt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.

Tillståndsbedömningen utgår alltså 
från miljöbalken och för att underlätta 
för tolkningen av denna finns allmänna 
råd utgivna av Havs- och vattenmyndig- 
heten. I dessa finns vissa stöd för krav 
på kretslopp. Samtidigt ska detta alltid 

ställas i relation till möjligheten att på 
ett effektivt sätt upprätta ett system 
som håller kretsloppet slutet och säker- 
ställer att återföringen av näringsämnen 
till jordbruksmark sker på ett hållbart 
sätt.

Erfarenheten efter knappt 20 år visa- 
de att dessa säkra system inte kan  
garanteras. Vidare visade sig de olägen- 
heter som en del fastighetsägare upp- 
levt kring de kretsloppsanpassade lös- 
ningarna vara så stora att skäl fanns 
för miljö- och byggnadsnämnden att ta 
bort kravet på kretslopp. De tillgängliga 
tekniklösningarna bedömdes också vara 
för få. I och med förändringen behövde 
också VA-policyn omarbetas.

Kan man nu alltid få tillstånd 
för enskilt avlopp?
I extrema fall kan det ändå visa sig 
omöjligt att få ett nytt tillstånd för 
avlopp, oavsett vilken teknisk lösning 
man väljer. Det handlar då oftast om att 
det inte finns förutsättningar att utan 
risk för människors hälsa hitta en lämp- 
lig punkt för utsläpp av BDT-vattnet 
(bad-disk-tvätt). Detta problem kan 
uppstå om huset som ska byggas inte 
ligger enskilt utan tillsammans med 
andra hus. Då kan intilliggande fastig- 
heter ha dricksvattenbrunnar som kan 
komma att skadas av ett nytt utsläpp 
av BDT-vatten. Det är inte ofta detta 
problem uppstår men viktigt att veta 
är att detta alltså inte handlar om krets- 
loppets vara eller inte vara utan om 
hälsoskyddet (man behöver alltid släp-
pa ut sitt BDT-vatten till omgivningen).

I dessa fall är det sällan så att den 
som söker om nytt avlopp är ensam med 
problemet. Är det i ett äldre fritidshus- 
område är det troligt att grannarnas 
avloppslösning inte uppfyller dagens 

krav. Om kommunen inte har detta 
område i sin plan för VA-utbyggnad är 
det bättre om stugområdet går samman 
och försöker få till en egen, gemensam 
lösning. Detta blir ofta också billigare. 
Exempel på detta finns just nu på Resö 
och Galtö. 

Vilken tekniklösning är då den 
bästa?
Svaret är att det måste den sökande 
själv utvärdera utifrån de förutsätt- 
ningar som finns på platsen. Ett mini- 
reningsverk innehåller mer teknik än 
en vakuumtoalett och behöver därför 
regelbunden tillsyn, enklast i form av 
ett serviceavtal med leverantören. Det 
är troligen också en dyrare lösning än 
ex en vakuumtoalett. Å andra sidan 
löser ett mini-reningsverk oftast både 
toalett- och BDT-reningen medan en 
vakuumtoalett behöver en efterföljande 
separat BDT-rening.

Hygienisering av avloppslam 
från slutna tankar
Kommunen driver sedan 2016 en prov- 
anläggning, en sk hygieniseringsanlägg- 
ning i form av en gödselbrunn dit toa- 
lettvattnet från slutna tankar körs. I 
denna anläggning oskadliggörs bakte- 
rierna och efter ett halvårs behandling 
kan detta slam spridas ut på intiliggan- 
de åkrar. Eftersom vakuumtoalettens 
slutna tank innehåller betydligt mindre 
vatten än en traditionell sluten tank 
kommer anläggningen att fungera allt 
bättre i takt med att fler vakuumtoa- 
letter installeras. Vill du på frivillig 
basis bidra till ett hållbart kretslopp 
ska du överväga en lösning med 
vakuumtoalett.
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Ny VA-taxa från 1 juli
Från 1 juli 2017 kommer en ny 
VA-taxa att gälla i Tanums kom-
mun. Den nya taxan innebär en 
omfördelning av avgifterna och 
det blir ändringar i både anlägg-
nings- och brukningsavgiften.

Rättvis fördelning
Avgifterna ska fördelas skäligt och rätt-
vist mellan alla VA-abonnenter – det är 
utgångspunkten i alla kommuner. Exakt 
hur VA-taxan ska se ut finns det ingen 
standard för, men branschorganisationen 
Svenskt Vatten har ett basförslag som 
många kommuner utgår från. Tanums nya 
VA-taxa följer det basförslaget i större 
utsträckning än den gamla VA-taxan.

Ändring av avgifter
Den nya taxan innebär en minskning av 
intäkterna till VA-verksamheten. Senare- 

läggning av några stora projekt samt 
sänkning av räntan medför att verksam-
heten har ett överskott och kan sänka 
avgifterna. De årliga fasta avgifterna 
sänks i nya taxan, medan de rörliga av-
gifterna höjs. Upplägget för den fasta 
avgiften ändras så att fastigheter med 
flera lägenheter i får en mindre avgift 
än tidigare. 

– Det känns positivt att kunna sänka 
VA-avgifterna betydligt för flerbostads- 
hus, som tidigare haft en relativt hög 
avgift, säger tekniska nämndens ordfö- 
rande Arne Mörk.

Avlopp – spillvatten  
och dagvatten
I den årliga brukningsavgiften för abon-
nenter i Tanums kommun har det tidi-
gare bara varit vatten och avlopp som 
varit specificerat, men i den nya taxan 

skiljer man på spillvatten och dagvatten. 
Begreppet avlopp används ofta som ett 
samlingsnamn för både spillvatten och 
dagvatten. Man kan säga att spillvatten 
är avlopp inifrån huset - toalett, dusch, 
disk med mera - medan dagvatten är 
sådant som finns utanför huset – tak-
vatten, dräneringsvatten och andra for-
mer av regnvatten. De abonnenter som 
belastar det kommunala systemet med 
dagvatten ska betala för det, medan de 
som inte gör det inte betalar. Avgiftsför- 
delningen mellan de olika vattentjäns- 
terna är satt för att motsvara den kost-
nad som kommunen har för respektive 
vattentjänst.

Omhändertagande av eget slam
Vid sidan om den nya VA-policyn 
antog kommunfullmäktige vid samma 
möte i mars nya avfallsföreskrifter. De 
behandlar ex nytt insamlingssystem 
för hushållens sopor men också nya 
skrivningar kring omhändertagande av 
eget avloppsslam. Ändringen där är att 

om du söker om eget omhändertagan-
de så är det du själv som måste svara 
för spridningen, du kan inte anlita 
någon annan att hämta och sprida ditt 
slam på annans mark. Undantag görs 
om det är din närmaste granne som 
kan utföra tjänsten.

Vatten- och avloppspolicyn hittar 
du på hemsidan www.tanum.se.
Där kan du också läsa mer om en-
skilda avlopp i foldern "Enskilda 
avlopp i Tanums kommun".



Arbetet med ett enat Bohuslän 
fortsätter! 
Samarbetet med att göra Bohus- 
län till världens mest attraktiva 
skärgårdsdestination fortsätter. 
Under våren välkomnade 
Tanums kommun alla Bohusläns 
kommuner till Vitlycke museum 
i samarbetet ”ett enat Bohuslän”, 
för att ta nästa steg för besöks-
näringens utveckling.

”Ett enat Bohuslän” är kommunernas, 
Turistrådet Västsveriges, lokala turist- 
organisationers och besöksnäringsföre-
tagens överenskommelse om att arbeta 
tillsammans för och med besöksnäring-
ens utveckling i Bohuslän. Mötet var ett 
uppstartsmöte för vad kommunerna ska 
prioritera under år 2017.

– Det är ett stort engagemang från 
alla kommunerna i Bohuslän, alla är 
eniga att samarbeta. Att vi jobbar till- 
sammans stärker förutsättningarna och 
utvecklar besöksnäringen i Bohuslän. 
Vi är också stolta att vi fick visa upp 
vårt fina världsarv för alla kommuner i  
Bohuslän, säger Elenor Olofsson närings- 
livsutvecklare i Tanums kommun.

Tydlig vision för 
besöksnäringen i Bohuslän
Vårens möte enades också kring en 
tydligare vision för besöksnäringen i 
Bohuslän, samarbetets vision är: 
”Bohuslän – världens mest attraktiva 
skärgårdsdestination”.

– Nu fortsätter vi att tillsammans 
bygga ett riktigt starkt och attraktivt 
varumärke och göra Bohuslän känt i 
världen. Ett enat Bohuslän där närings- 
liv, kommuner och organisationer till- 
sammans stärker förutsättningarna och 
utvecklar besöksnäringen i Bohuslän, 
säger Marie Linde, vice vd Turistrådet 
Västsverige AB.

Ökat samarbete kring att 
utveckla vandringsleder och 
cykelleder
Kommunerna har sedan 2015 samarbe- 
tat kring prioriteringarna att stärka 
varumärket Bohuslän, tillståndsgivning, 
att beakta besöksnäringsperspektivet i 
samhällsplanering och kollektivtra- 
fikens betydelse för besöksnäringen. 
Arbetet som har inletts kring dessa 
områden kommer att fortsätta. Nytt 
för 2017 är även att inleda ett mer in- 
tensifierat samarbete kring att utveckla 
vandringsleder och cykelleder i 
Bohuslän 

Kontakta oss gärna….
 
Elenor Olofsson, 
telefon och mobil 0525-181 09, 
elenor.olofsson@tanum.se 
Elisabeth Jonsson, 
telefon och mobil 0525-180 76, 
elisabeth.jonsson@tanum.se

Följ oss på Facebook! Vår sida heter 
Näringslivsutvecklarna i Tanums 
kommun.

Mer information till dig som 
företagare hittar du på 
www.tanum.se/naringsliv
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Ett utvecklingsinriktat Tanum – 
vi lägger pusslet
Kommunens övergripande  
vision är att växa befolknings-
mässigt. Visionen symboliserar 
den positiva utveckling som ska 
karaktärisera Tanums kommun. 
Ett prioriterat område och en 
viktig del i det drivhjulet är att 
näringslivet i Tanum utvecklas 
och mår bra.

Tanums kommun vill på de sätt vi kan 
medverka och bidra till en positiv ut- 
veckling och tillväxt. Detta är inget 
någon part råder ensam över utan i 
samarbete med näringslivet strävar vi 
efter att skapa förutsättningar för ett 
utvecklingsinriktat, hållbart och livs-
kraftigt näringsliv. 

Just nu pågår det ett arbete med att 
revidera kommunens näringslivsstrategi, 
det dokument som lägger planen för det 
strategiska arbetet. I strategin pekar man 
ut konkreta faktorer som är av vikt för 

en positiv utveckling och man anger vart 
man vill nå och vilken vision Tanums 
kommun har för näringslivet. 

I processen var ambitionen att ha 
ett högt deltagande från näringslivet. 
En forumgrupp kallad ”Ny näringslivs-
strategi” bildades som referensgrupp 
till arbetet, ett viktigt bollplank för 
processen. Arbetet inleddes med en 
studieresa till Laholms kommun för 
politiker, företagare och tjänstemän. 
Laholm är en kommun som får mycket 
bra resultat i olika mätningar och har 
ett aktivt näringslivsarbete. Syftet med 
resan var att inspireras av en kommun 
som arbetar med näringslivsfrågor på 
ett framgångsrikt sätt. Besöket startade 
processen med att forma ett utkast för 
ett nytt strategidokument för Tanums 
näringslivsarbete. För att få möjlighet 
till inspel från ytterligare företagare 
bjöds alla intresserade in till ett öppet 
möte i maj månad.

Tanums kommun har i verksamhets-
målen för näringslivsarbetet angett att 
man ska arbeta för att skapa förutsätt-
ningar för att fler arbetstillfällen ska-
pas, man vill arbeta för ett förbättrat 
företagsklimat och man vill utveckla 
myndighetsutövningen utifrån företa-
garnas behov. 

Strategin anger riktningen och sätter 
ramverket för hur det strategiska arbe-
tet med näringslivsutveckling ska for-
mas och hur de uppsatta verksamhets-
målen ska nås. Till näringslivsstrategin 
kommer det att kopplas en handlings-
plan med aktiviteter för att förverkliga 
strategin. Handlingsplanen kommer 
att revideras vartannat år. 

Efter sammanställning av alla inkom-
na synpunkter kommer ett slutförslag 
till en ny näringslivsstrategi att antas 
under hösten. 

                       

Tematiska Forum
För att stärka samarbetet mellan 
kommunen och näringsliv har det 
bildats olika forumgrupper kring 
olika frågor. Forumgrupperna ska 
vara ett bollplank, inspirationsin-
stans, ge näringslivsperspektiv och 
kompetensutveckling till det aktu-
ella ämnet. Ett tematiskt forum kan 
diskutera en konkret fråga eller 
spänna över ett brett spektrum. Det 
kan handla om allt ifrån en bred och 
öppen visionsprocess för Tanum till 
konkreta satsningar.

Kommunstyrelsen har beslutat att 
tillsammans med representanter för 
näringslivet inleda arbete inom tre 
tematiska områden; ”Kompetens-
plattform”, ”Värdskapsfrågor” samt 
”Ny näringslivsstrategi”.



12

Byggbolag med bas i Bullaren
Tilltänkta sommarstugan i  
Bullaren blev åretruntbostad 
och platsen Grankula fick ge 
namn till ett byggbolag som nu 
har tolv anställda.

Mats Gustavsson bildade MG Grankula 
Bygg AB 2003. Då hade han drivit 
byggverksamhet i enskild firma i tio år.

Till Bullaren, Liveröd närmare be-
stämt, flyttade göteborgaren 1984 och 
arbetade till en början som anställd på 
byggen.

Tingvalls Eko och ett antal ladugår-
dar var bland de första projekten. När 
fastighetskrisen slog mot bostadsbyg-
gandet fanns det jobb att få inom lant- 
bruket.

Numera handlar de flesta uppdra-
gen om fritidshus, främst i kustområ-
det.

– Vi bygger mest lösvirkeshus, i sam- 
arbete med arkitekter, berättar Mats 
Gustavsson.

Det blir också en hel det ombyggna-
der och renoveringar.

– Rotavdraget är det bästa staten 
hittat på. Branschen blev vit och det är 
viktigt för att seriösa företag ska kunna 
överleva.

Nu oroas Mats Gustavsson över följ-
derna av minskad avdragsrätt.

– Ett ödesdigert beslut.

Tolv anställda
MG Grankula Bygg har tolv tillsvidare- 
anställda, de flesta från Bullaren. En 
inhyrd egenföretagare sköter administ- 
ration och ekonomi en dag i veckan.

Senaste räkenskapsåret omsatte före- 
taget 13 miljoner. Mer och mer upp-
gifter ska levereras till myndigheters 
statistik.

– Administrationen har ökat våld-
samt de senaste åren, säger Mats Gus-
tavsson, som hellre vill lägga krutet på 
hantverket än pappersarbetet.

Personalstyrkan utökades nyligen 
med fyra byggnadsarbetare från ett 
avvecklat företag. Mats Gustavsson 
hade egentligen inte tänkt expandera 
mer men ville inte missa tillfället att 
rekrytera erfaret folk.

– Det är jättebrist på duktiga hant-
verkare.

Hyresfastigheter
På senare år har verksamheten utökats 
med ett fastighetsbolag, MG Grankula 
Förvaltning AB. Det äger gamla Hov-
säters pensionat, som byggts om till 
hyreshus med fem lägenheter, och det 
före detta bankhuset på Östad, med 
åtta lägenheter när de sista två är klara.

– Tanken med dessa köp var att få 
ytterligare ett ben att stå på. För att 
klara sig på landsbygden måste man 
hålla på med mycket.

I anslutning till sitt kontor i Backa hyr 
MG Bygg ut till en bussdepå. Hela den 
före detta cementgjuterifastigheten är 
numera i företagets ägo.

Gamla biografen
Kontoret finns i en fastighet som en 
gång i tiden var biograf.

– Här gick pappa på bio, berättar 
Mats Gustavsson.

Pappa och mamma flyttade till Göte- 
borg där sonen Mats började sitt yrkes- 
liv, efter byggutbildning och de första 
lärospånen tillsammans med pappa, 
snickare.

Med återflytten och företagsbygget 
har cirklar slutits. En av de anställda i 
byggbolaget är sonen Carl, uppvuxen i 
Bullaren.

Ett gammalt timrat bostadshus får tilläggsisolering, ny klädsel och nya fönster. Detta 
hus ligger i Bullaren men flertalet jobb för Mats Gustavssons byggföretag är i kustområ-
det, hittills många i Kämpersvik, Grebbestad och Sannäs.
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Tanums Bostäder bygger nya 
lägenheter i Tanumshede
 
Tanums Bostäder satsar stort 
när det gäller bostadsbyggandet 
i Tanumshede. Inom loppet 
av drygt ett år så kommer 
bostadsbolaget producera 40 
nya hyreslägenheter på orten, 
vilket är en investering på cirka 
55 mkr.

Nya Bergsvägen
Under sommaren 2016 påbörjade 
Tanums Bostäder, genom entreprenör 
Erlandssons Bygg, rivning av en förråds- 
länga på Bergsvägen i Tanumshede. 
Längan innehöll även en tvättstuga samt 
ett antal mindre lokaler. Initialt var 
tanken att Tanums Bostäder här skulle 
nyproducera ett 15-tal lägenheter i 
varierande storlekar. Efterfrågan på 
lägenheter var dock mycket stor, vilket 
gjorde att Tanums Bostäder tänkte om. 
Istället beslöt man att på samma mark-
yta nyproducera 30 mindre lägenheter, 
samtliga i markplan och med egen ute-
plats, för att på så vis tillgodose fler 

hyresgästers behov av en lägenhet. Att 
bygga mindre lägenheter innebär också 
en lägre hyresnivå per månad. Lägen-
heterna är i storlek 28-54 kvm samt en 
3:a på 68 kvm och med en hyresnivå 
från 4 100 kr per månad. Inflyttning 
sker i juni 2017. Invigningen ägde rum 
den 14 juni. Tanums Bostäder kan kon-
statera att intresset har varit mycket 
stort. I början av maj månad fanns 
endast tre lägenheter kvar att hyra ut.

Rylandsvägen
Under hösten 2016 fick Tanums Bostä-
der klartecken att påbörja byggnation 
av en andra våning på Rylandsvägen i  
Tanumshede. Den första våningen 
byggdes under våren 2014, i syfte att 
fungera som ersättningslägenheter vid 
renoveringen av Bergsvägens 60 lägen- 
heter. Idag används dessa lägenheter 
för permanentboende. Erlandssons 
Bygg är även här entreprenör. Bygg-
nationen omfattar 10 nya lägenheter 
i storlekarna 43-56 kvm. Hyresnivån 

är ännu inte klar då förhandlingen 
med Hyresgästföreningen inte är klar. 
Inflyttning är planerad till mitten av 
september och uthyrningsförfarandet 
kommer att påbörjas innan sommaren.    

Tanums Bostäder har köpt ett 
nytt markområde i Grebbestad
Tanums Bostäder har köpt ett nytt 
markområde av Tanums kommun. Om- 
rådet är beläget i Grebbestad, Anne- 
bergsområdet, på och runt gamla Haga- 
vallen. Detaljplanen har vunnit laga 
kraft och motiverar 16-18 villatomter 
samt har en stor byggrätt för lägenheter. 
Tanums Bostäder kommer förhoppnings- 
vis att kunna påbörja arbetet med 
infrastruktur med mera under 2018. 
Därefter kommer villatomterna att 
säljas och beslut fattas om när byggna-
tion av nya hyreslägenheter kan starta.   

En andra våning byggs på befintligt hus på Rylandsvägen.Nybyggda enplanslägenheter med egen uteplats på  
Nya Bergsvägen.
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Bra betyg för kvalitén inom 
skola och omsorgsverksamhet
Tanums kommun får bra betyg för kärnverksamheterna i Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) undersökning av kvalitén från ett 
medborgarperspektiv, ”Kvalitet i korthet”. 

Brukarnöjdheten inom äldreomsorg 
uppgick till 89 procent och inom hem- 
tjänst till 91 procent, vilket ligger över 
de genomsnittliga betygen i riket. 
Undersökningen av serviceutbudet för 
hemtjänst visade på ett genomsnittligt 
betyg medan betyget för serviceutbudet 
på särskild boende för äldreomsorg låg 

något under genomsnittet. Kvalitets-
aspekter och serviceutbud för grupp- 
och serviceboenden inom LSS får ett 
högt betyg med 92 procent av max- 
poängen, vilket gör att vi ligger bland 
de 35 bästa i landet.

Resultaten inom skola ligger på en 
genomsnittlig nivå jämfört med land-

ets övriga kommuner. Resultaten vid 
nationella prov i årskurs 3 och 6 är 
genomsnittliga i riket medan andelen 
elever som är behöriga till gymnasiet 
är bland de bättre i landet. Andelen 
elever som fullföljer gymnasiet inom 
fyra år har minskat och ligger nära ge-
nomsnittet bland landets kommuner. 

Tanum i toppen i servicenivå
Tanums kommun får toppbetyg 
i den årliga servicemätningen 
som Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) gör. 

Kommunen ligger på tredje plats i  
landet när det gäller tillgänglighet.  
88 procent av medborgarna i Tanum 
fick direkt svar på en enkel fråga via 
telefon inom en minut. 98 procent av 
de som skickar frågor via e-post får 
svar på sin fråga inom en arbetsdag. 
Resultaten är betydligt bättre jämfört 

med andra deltagande kommuner.
– Det är fantastiskt roligt att kom-

munens satsning på service, tillgänglig-
het och bemötande ger resultat. Året 
innan kundcenter infördes, 2014, fick 
47 procent svar på sina frågor via tele-
fon så det är en enorm förbättring. Vi 
är glada och stolta över resultatet men 
fortsätter arbetet med att bli ännu 
bättre, säger kanslichef Ida Aronsson 
Hammar.

Mätningen visar också att vi ger tyd- 
liga och relevanta svar både via telefon 

och e-post. 4 av 5 uppger att svaren på 
e-post innehöll extra bra information 
och hänvisningar. Den samlade bedöm-
ningen är att servicen på telefon och 
e-post är mycket bra i Tanum. 

Servicemätningen är en del av Kom-
munens Kvalitet i Korthet, en mätning 
där kommuners kvalitet jämförs utifrån 
service, kvalitet, effektivitet och med-
borgares delaktighet inom olika områ-
den. 251 kommuner deltar i projektet. 

Betyg i SKL:s undersökning, Kvalitet i Korthet
Riket
2016

Tanum
2016

Tanum
2015

Tanum
2014

Nöjdbrukarindex, särskilt boende äldreomsorg 83 89 88 86

Nöjdbrukarindex, hemtjänsten 91 91 96 95

Serviceutbud inom särskilt boende, äldreomsorg, andel av maxpoäng 67 55 60 57

Serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng 65 64 73 73

Serviceutbud grupp- och serviceboende, LSS 80 92 82 88

Resultat nationella prov år 3, procent 71 71 77 82

Godkända betyg i år 6, procent 78 78 95 96

Behörighet till något program, procent 86 94 87 94

Andel som fullföljer gymnasiet inom fyra år, procent 78 76 82 72
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Företagare allt 
nöjdare med kommunens 
servicenivå
Tanums resultat har förbättrats i 
många frågor i SKL:s (Sveriges 
Kommuner och Landsting) under- 
sökning ”Insikt”, en mätning som 
ger oss en indikation på hur 
företagen upplever kommunens 
servicenivå.

Tanum klättrar till ett Nöjd-kund-index 
(NKI) på 72 i 2016 års mätning, jämfört 
med 64 år 2015. Det är ett värde som 
är bättre än riksgenomsnittet 70. 
Jämfört med andra mindre kommuner 
är Tanum en av de kommuner som har 
ökat mest i NKI-värde jämfört med 
föregående år.

– Vi är glada för dessa positiva  
siffror, vi ser att vi är på rätt väg. Vi  
arbetar kontinuerligt för ett bättre  
företagsklimat och har så gjort under 

en längre tid. Detta har genererat olika 
satsningar för bättre kommunikation 
och service till näringslivet, säger 
Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ord-
förande.

Jämfört med 2015 har NKI-värdena 
ökat för tre av fyra myndighetsområ-
den. Bygglov står för de största förbätt-
ringarna. Resultaten för brandskydd, 
serveringstillstånd och bygglov är alla 
högre än genomsnittet för Sverige.

– Det är glädjande att förtagen 
uppfattar att den kommunala servicen 
förbättrats. Miljö- och byggnadsnämn-
den kommer att fortsätta arbeta med 
att förbättra service och handläggning 
till företagen, säger Hans Schub, ordfö-
rande i miljö- och byggnadsnämnden.

2016 års resultat jämfört med före-
gående år och riksgenomsnittet.

www.tanum.se, 
bland de bättre i landet
Tanums hemsida, www.tanum.se, 
tillhör de bästa i landet när det gäller 
informationsinnehåll och tillgänglig-
het. I SKL:s mätning får hemsidan 89 

procent. Kommunens mål är minst 80 
procent. Resultatet gör att hemsidan 
ligger bland de 20 bästa i landet.

Ostron och 
prisutdelning i 
fokus på After 
Work
Tanums kommun bjöd 5 maj 
tillsammans med Tanum 
Turist och Företagarna in till 
After Work som en upptakt 
inför Öppna Grebbestadsmäs-
terskapen och Nordiska Mäs-
terskapen i Ostronöppning.

Ett stort antal företagare tog tillfället 
att äta skaldjur tillsammans med po-
litiker och kommunala tjänstemän.

Näringslivet utmanade politikerna 
i en spännande ostronöppnartävling, 
i vilken näringslivet slutade som 
segrare. Under eventet premierades 
framgångsrika företag.

Företagarna Tanum delade ut det 
ärofyllda priset ”Årets företagare” 
vilket 2017 tilldelades Freddy Lund 
på Tenstar Simulation. Samtidigt 
hyllades Vitlycke Museum, som no-
minerades till Turistpriset 2016, och 
Everts Sjöbod som i februari 2017 
på Grand Travel Award i Stockholm 
tilldelades Ekoturismpriset.

Tanums kommun bjuder årligen in 
till en större aktivitet med syfte att 
under lättsamma former ge företaga- 
re ett tillfälle att få aktuell infor-
mation från kommunen, träffa kom-
munala företrädare samt skapa nya 
och utveckla gamla affärskontakter.

   

2015 2016
2016

snitt riket

Brandskydd 78 83 80

Bygglov 51 69 60

Miljö- och hälsoskydd 64 61 70

Livsmedelskontroll 60 72 74

Serveringstillstånd 77 78 74

NKI totalt Tanums kommun 64 72 70

Freddy Lund (t.h.) mottar pris som 
Årets företagare.



Kommunala småhustomter
Tomter på Sönneberget i  
Havstenssund
Elva nya tomter har tagits fram på  
Sönneberget i Havstenssund. Tomterna 
är högt belägna med en fantastisk ut-
sikt över omgivningen. Sex av tomter- 
na är kommunala och kommer att  
erbjudas till dem som står i tomtkön. 
Eventuellt kvarvarande tomter kom-
mer sedan att lämnas ut på den öpp-
na marknaden. Priset på tomterna är 

3,0 till 3,4 miljoner kr, exklusive an-
slutning till VA, och de fastställdes av 
kommunfullmäktige 27 mars 2017. 

Barberarevägen i Tanumshede
Inom Vinbäcksområdet i Tanumshede 
har under senare delen av 2016 en gata 
byggts ut, den så kallade Barberare-
vägen. Därmed blev ytterligare nio 
villatomter möjliga att bjuda ut till 
försäljning. Kommunen har en stadig 
efterfrågan på villatomter i området. 
Priset är för närvarande 250 000 kr  
exklusive VA-anslutning.
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Vi blir fler!
Befolkningen i Tanums kommun ökar. 
Under 2016 växte invånarantalet med 
151 personer och vid årsskiftet 2016– 
2017 så var 12 606 personer folkbok-
förda i kommunen. Ser man i ett längre 
perspektiv så har befolkningen ökat 
med knappt 1 800 individer sen kom-
munreformen i början på 70-talet, då 
landskommunerna Tanum, Bullaren och 
Kville slogs ihop till en. I slutet på 90- 
talet och under 00-talet hade dock 
kommunen en stagnerande befolknings- 
utveckling. På senare år har kurvan vänt 

uppåt igen med en befolkningsökning 
under de fyra senaste åren.

Ökad inflyttning
Den enskilt största anledningen till att 
befolkningen ökar är inflyttningen av 
människor till Tanums kommun. Under 
2016 flyttade 820 personer till kom-
munen medan 626 personer lämnade, 
alltså en nettoinflyttning med 194 per- 
soner. De flesta av de inflyttade kom-
mer från andra delar av Sverige.

Det föds många barn
Under 2016 föddes 132 barn i Tanums 
kommun. Så många har det inte fötts 
sen 1994 då 139 barn kom till världen. 
Flest barn föds det i Tanumshede med 
omnejd, följt av Grebbestad och Ham-
burgsund. Men även i Bullaren och 
Rabbalshede är födslotalen höga om 
man ser till hur stor befolkningen är 
på dessa ställen. Kommunen har dock 
fortfarande ett negativt födelsenetto 
där det föds färre personer än det av-
lider.

Antal folkbokförda invånare vid årsskiftet 2016–2017, befolkningsökning och antal nyfödda barn under 2016 i Tanums kom-
mun. (Både tätorter och landsbygd ingår i respektive område.)

Område Invånare

Befolknings- 

ökning Nyfödda

Tanumshede (inkl. Sannäs) 2988 55 39

Grebbestad (inkl. Havstenssund och Kämpersvik) 2753 46 27

Fjällbacka 1355 42 13

Hamburgsund (inkl. Kville) 1516 14 19

Rabbalshede 840 21 10

Slottet-Heestrand och Svenneby-Gerlesborg 850 2 3

Lur 846 -27 4

Bullaren 1451 -2 17

Restförda 7 0 0

Totalt 12 606 151 132



Fiberläget sommaren 2017
 
Landsbygden
De ideellt drivna fiberföreningarna, 
som täcker in landsbygdsområdena i 
Tanums kommun, är klara och drift- 
satta med ett undantag, Lurs fiber. 

Föreningen Lurs fiber ansvarar för 
Lurs socken öster om gamla E6:an. Före- 
ningen bygger i ett område där invå- 
narna är få men spridda över hela ytan. 
Detta har gjort att planering inför 
byggstart måste ske med stor omsorg 
för att hålla kostnaderna nere. Sedan 
försenades byggstart ytterligare av sent 
 beslut om bidrag från länsstyrelsen.

När man kom igång gick föreningens 
huvudentreprenör sent på hösten 2016 
in i rekonstruktion och därefter i april 
2017 i konkurs. Underentreprenörerna 
fortsätter att fullfölja projektet som 

planerat. Planen är fortfarande att nätet 
ska vara klart och driftsatt under 2017.

Tätorterna
I de tre största tätorterna i Tanums 
kommun, Tanumshede, Grebbestad och 
Fjällbacka, startade grävning för kana- 
lisation under hösten 2016. Projektet 
var helt kommersiellt, inga bidrag från 
det offentliga finns med. Fram till års-
skiftet hade merparten kunderna i  

Tanumshede och några i Grebbestad 
fått sin driftsatta fiber. Men när arbe-
tena skulle fortsätta efter helgerna så 
hände inget. En av Telias entreprenörer 
hade gått i konkurs! I början av maj blev 
det omstart. Förhoppningsvis ska det 
mesta vara grävt och anslutningar 
gjorda inför den period då trängseln i 
kustsamhällena gör att arbete i gator 
och vägar blir alltför störande.

17

Frågor om fiber
Har du frågor om fiberanslutningar i de områden där fiberföreningar äger näten, 
så kontakta "din" förening. Karta och kontaktadresser finns på  
www.tanum.se/fiber.

Har du frågor om Telias fiberprojekt i Tanumshede, Grebbestad och Fjällbacka, 
kontakta Telia Öppen Fiber, www.oppenfiber.se.
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Ökande andel ekomat
Tanums kommun ligger i topp i Västra Götaland och hör till de främsta  
kommunerna i landet i användningen av ekologiska livsmedel.

En varierad och färggrann grönsaksbuffé 
är det som först möter lunchgästerna 
i Tanumskolans matsal. Grönsakerna 
och ingredienserna i såserna är över- 
vägande ekologiska. Det samma gäller 
dagens varmrätt; tomatsoppa med pasta.

Två sorters ekologiskt, hårt bröd  
erbjuds också.

– Mjukt bröd finns det ännu inte så 
mycket att välja på, säger kökschef  
Linda Hermansson.

Tillgången på ekologiska livsmedel 
är det som i hög grad bestämmer ande-
len i matproduktionen och hon är glad 
över att utbudet ökar stadigt.

Klättrar i ligan
Av fjolårets inköp till köken inom 
kommunens kostenhet var 53 procent 
ekologiska.

Därmed har dessa kök redan nått 
kommunfullmäktiges mål om 50 pro-

cent senast år 2020. Totalt sett, om alla 
kommunens kök räknas, in är andelen 
lägre. Tanum har ändå förutsättningar 
att fortsätta klättra uppåt i den riks- 
omfattande Ekomatsligan, där kommu- 
nen hamnade på plats 13 vid senaste 
rankingen.

Linda Hermansson är glad över  
Tanumspolitikernas tydligt satta mål, 
som innebär att ekologiska livsmedel 
kan väljas även om de kostar mer än 
konventionellt producerade.

”Fantastiskt god mat”
Tanumskolan lagar närmare 900 lunch-
portioner varje dag, inte bara till den 
egna skolan utan även till andra skolor 
i Tanumshede, Grebbestad och Lur samt 
kooperativa förskolan Krumeluren. 
Lunchgästerna verkar mycket nöjda, 
att döma av en snabbenkät i matsalen.

– Maten är bra, riktigt bra.  Att det 

är mycket ekologiskt märks inte men 
det är bra att de tänker på miljön, 
säger Calle Mattsson, 9B.

–Fantastiskt god mat, säger elevassi- 
stenten Lena Palm och läraren Ann- 
Catrine Haglund håller med:

– Och grönsaksbordet är väldigt fint, 
tillägger hon.

60 procent nytt mål
Regeringen lanserade nyligen målet 
60 procent ekologiskt i offentlig livsme-
delskonsumtion senast 2030.

Linda Hermansson ser inga problem 
att nå dit men flaggar för att målet kan 
komma i konflikt med ambitioner att 
öka andelen närproducerat.

– Närodlat och ekologiskt går inte 
alltid hand i hand, påpekar hon.

Britta Alverstedt svarar för 
tillagningen av specialkost av 
olika slag. I bakgrunden arbets-
kamraten Eva Håkansson.



Tidsvinst i hemtjänsten
Personalen kan ägna mycket 
mer tid åt besök hos omsorgs-
tagarna och budgetramen hålls. 
Omorganisation med stöd av ny 
teknik gav önskat resultat för 
Tanums hemtjänst.

– Jag känner att jag jobbar effektivare, 
säger undersköterskan Barbro Emanu-
elsson.

Tack vare kortade körslingor kan 
hon nu lägga mer av sin arbetstid hos 
omsorgstagarna och mindre på resorna 
till och från.

En annan viktig förändring är persona- 
lens utökade ansvar. Kontaktpersonerna 
svarar för merparten vardagsbesök hos 
”sina” omsorgstagare och kunskaperna 
om dem tas till vara i uppföljningarna. 
Barbro Emanuelsson är kontaktperson 
för fyra omsorgstagare, bland dem 
Eva-Lena Toori.

– Jag är väldigt nöjd med hur kon-
taktmannaskapet fungerar och över 
huvud taget med hemtjänsten. Jag har 
själv jobbat inom vården och vet hur 
viktigt det är med den trygghet och 
tillit som jag känner, säger hon.

B to B
Budgetproblem är bakgrunden till 
omorganisationen men konsulten Britt- 
marie Skånmyr påtalade också behovet 
att öka tiden hos omsorgstagarna/ 
kunderna.

Tanum har anammat den modell, 
B to B, som hon utvecklat i Mölndals 
kommun.

– Namnet står för Back to Basic, att 
arbeta så som man gjorde förr men på 
ett modernt sätt, berättar hon.

Ny områdesindelning hör till föränd- 
ringarna. Slopad uppdelning av perso- 
nal på omvårdnads- och servicearbete 
ger mer sammanhängande tid hos om-
sorgstagarna.

Tre specialiserade planerare har en  
nyckelroll. De matchar behov och  
resurser med hjälp av ett datasystem 
med många funktioner.

– Vi stångades lite med planerings- 
systemet först men det har visat sig 
mycket användbart, säger Åsa Enge-
dotter, enhetschef för hemtjänsten i 
södra kommundelen.

Mobilen viktigt redskap
Personliga mobiler är ett viktigt arbets- 
redskap för hemtjänstpersonalen som 
får all nödvändig information där.  
Direktnumren underlättar kommuni- 

kationen med kunder och anhöriga. 
Med telefonerna hanteras också de 
digitala låsen hos kunderna.

Omorganisationen inleddes hösten 
2015. Nu är budgeten i balans och per-
sonalens tid hos omsorgstagarna har 
ökat med 35 procent.

– Kvalitet och ekonomi går ihop, 
konstaterar Skånmyr, nu enhetschef för 
hemtjänsten i norr men fortsatt med 
vissa konsultuppdrag.

– Det känns så gott att vi har lyckats 
med detta! utbrister Helena Lilliebjelke, 
chef för den avdelning dit hemtjänsten 
hör.
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Eva-Lena Toori får ofta besök av Barbro Emanuelsson, undersköterska i hemtjänsten, 
som värdesätter att hon fått mer tid hos sina omsorgstagare. Planerarnas insatser och 
mobilen som arbetsredskap är annat hon uppskattar

35 procent i tidsvinst
Hemtjänstpersonalen kan, tack vare geografiska scheman och effektivare plane- 
ring, lägga 35 procent mer av sin arbetstid hemma hos omsorgstagarna. På en 
8-timmarsdag innebär det en ökning från i snitt 3,8 timmar till 5,2 timmar.
99 procent av omsorgstagarna är, enligt SKL:s Öppna jämförelser, nöjda med be-
mötandet från personalen.



Nu är det nära till hållplatsen
Nu kan alla i Tanums kommun 
resa med den utbyggda kollek-
tivtrafik och lämna bilen hem-
ma! Närtrafiken är till för att 
kunna ta sig mellan tätort och 
landsbygd eller tvärtom där det 
saknas ordinarie kollektivtrafik.

Alla som vistas i kommunen kan 
använda denna service. Ungdomar som 
ska besöka kompisar som bor i Bullaren, 
eller kanske en förälder från Lur som 
behöver medicin från Apoteket, eller 
en pensionär i Bottna som vill handla 
på Tanum Shoppingcenter.

Närtrafiken är en service du kan resa 
med under fem tidsperioder per dag 
från måndag till fredag. Första turen 
går från 9.30 och sista turen fram till 
22.00.

Gröna områden
Praktiskt fungerar Närtrafik så att 
kunderna kan resa till eller från en 
adress i områden på landsbygden där 
det är långt till en hållplats med bra 
kollektivtrafik. Dessa områden tas fram 

på samma sätt i hela regionen och kal- 
las för ”gröna områden”. 

Nästan hela Tanums kommun är ett 
grönt område. Det som avviker är
•  tätortsområdena Tanumshede,  
 Grebbestad, Fjällbacka och  
 Hamburgsund
• området ungefär en kilometer intill 
 väg 163 mellan Hamburgsund- 
 Fjällbacka- Grebbestad-Tanumshede
• området en kilometer intill gamla 
 E6 från Tanumshede till Överby.
De hållplatser som resorna går till och 
från landsbygd är vid livsmedelsaffärer 

och de centrala busshållplatserna i 
Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka, 
Hamburgsund och Östad. Dessutom 
finns närtrafikhållplatser vid Kultur-
huset Futura, Tanum Shoppingcenter, 
Tanums station samt Rabbalshede station.

Vem som helst kan använda Närtra-
fik och det kostar 42 kronor per resa, 
ungdomar betalar 32 kronor och om du 
är över 75 år och har seniorkort är resan 
gratis! Din resa måste beställas minst 
en timme i förväg och restiden kan 
skifta beroende vilka andra resenärer 
som ska med. 
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Färdtjänst
Färdtjänsten är en del av kollektiv- 
trafiken. Den är till för dig som på 
grund av funktionsnedsättning har  
väsentliga svårigheter att förflytta dig 
eller att resa med allmänna kommuni-
kationer. En enkelresa inom kommu-
nen kostar 86 kronor.

Klarar du att resa med Närtrafik är 
du inte berättigad färdtjänst. Avsaknad 
av körkort, hög ålder eller att det finns 
dåligt utbyggda bussförbindelser är 
inget skäl att beviljas färdtjänst. Färd-
tjänst ansöks på särskild blankett som 
finns på kommunens hemsida eller  
via Tanums kommuns kundcenter 
0525-180 00. 
Kommunens färdtjänsthandläggare 
nås tisdag och torsdag kl. 09.00–
10.00 på 0525-182 78. 

Sjukresor
Sjukresor är till läkarvård, sjukvårdande 
behandling eller tandvård. Resor dit 
görs främst med allmänna kommunika-
tioner eller sjukresebussen Ronden. 
Sjukresetaxi kan ordineras av vård- 
givare (dit du är kallad) eller av legiti-
merad personal med sjukvårdsutbild-
ning. För frågor ring sjukreseenheten 
010-473 21 00 eller Västtrafiks beställ-
ningscentral 020-91 90 90.

Närtrafik
Kollektivtrafik som körs i taxibilar eller 
minibuss mellan landsbygd (lands-
bygd = om du har längre avstånd än 
1 km till närmaste busshållplats) 
och tätort eller tvärtom. I Tanums 
kommun finns närtrafikhållplatser på 
13 platser, exempelvis ICA i Tanums-

hede, Futura, Tanum Shoppingcenter, 
Tanums station, Grebbestads bussta-
tion, Fjällbacka affären, Hamburgsund 
affären och Östad affären. En enkel-
resa med närtrafik kostar 42 kronor. 
Ungdomar betalar 32 kronor och för 
innehavare av Seniorkortet är resan 
avgiftsfri (se nedan).  
Du beställer din resa eller information 
på 0771-91 90 90.

Seniorkortet
Du som är över 75 år kan köpa senior-
kortet till en engångsavgift på  
150 kronor. Då är du berättigad till av-
giftsfria resor i kommunen med buss-
trafiken och även Närtrafiken. Du 
beställer samt får information av Väst-
trafik kundcenter 0771-414 300.



21

Teknik i omsorgen lyftes fram
Hur Tanum använder surfplattor i  
verksamheten för unga funktions- 
hindrade hörde till det som togs 
upp på en nationell konferens och 
mässa om teknik i vård och om-
sorg.

Tanums kommun är med i ett Fyrbodal- 
projekt som handlar om att utveckla 
arbetet med informations- och kommu- 
nikationsteknik med inriktning på barn 
och ungdomar med funktionshinder. 
Det är en inriktning som väcker upp-
märksamhet.

– Det är vanligare att ny teknik  
används inom äldreomsorgen än i verk-
samhet för unga personer, säger Frida 
Lundqvist, metodutvecklare och system- 
ansvarig inom Tanums omsorgsförvalt- 
ning och en av talarna när nätverket 
bakom projektet bjöds in till Mötes-
plats välfärdsteknologi och e-hälsa.

– Det var intressant att ta del av det 
som görs i andra kommuner som börjat 
jobba med ny teknik i vård och omsorg, 
säger Frida Lundqvist.

Utöver fokus på barn och unga väck-
er också samarbetet i sig intresse. I nät- 
verket ingår sex kommuner, Fyrbodals  

kommunalförbund och Högskolan Väst.
Nätverkets företrädare svarade till-

sammans för ett timslångt seminarium 
i Kista. Åhörarna fick bland annat in-
formation om projektet, dess bakgrund 
och syfte, en rad exempel på hur det 
vardagliga arbetet ser ut och informa-
tion om användbara appar.

– Utbudet är så enormt stort och vi 
märkte att det var tacksamt att tipsa 
om bra appar, säger Frida.

Åhörarna fick också veta hur utbild-
ningen av personalen lagts upp i Tanum  
och att utbildningen mötts av ett 
mycket positivt gensvar.

– Det är viktigt är att personal inte 
bara får en surfplatta i handen utan 
också kunskaper om hur den kan an-
vändas i konkreta arbetsuppgifter för 
att ge stöd till de personer som har in-
sats i verksamheten, berättar Frida.

På plats i Kista var även företrädare 
för Tanums IT-avdelning. Det borgar 
enligt Lundqvist för ett gott samarbete 
när teknikanvändningen ska utvecklas 
vidare i verksamheterna.

– I Tanum tycker alla att det är 
spännande och positivt med ny teknik. 
Det är inte självklart i alla kommuner, 
är hennes erfarenhet.

Fakta om projektet:
I projektet Välfärdsteknik med inriktning mot informations- och kommunikations-
teknik samverkar Fyrbodals kommunalförbund, Högskolan Väst (Barn- och 
ungdomsvetenskap) samt kommunerna Tanum, Munkedal, Orust, Uddevalla, 
Mellerud och Vänersborg.

Syftet med utvecklingsprojektet är att genom särskilda samordnare stödja och 
utveckla personalens kunskap och arbete med välfärdsteknik för personer med 
funktionsnedsättningar, upp till 30 års ålder. Nätverket bakom projektet var en 
av de medverkande i Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa, en konferens och 
mässa om ny teknik i kommunal vård och omsorg i Kista 24-25 januari 2017.

Frida Lundqvist

Deltagarna i Fyrbodalsprojektet.
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Tanums kommun –  
en bra plats att bo på,
precis i linje med kommunens vision om att bli 13 000 invånare 
 
Under 2016 tog Tanums kommun 
emot alla de 39 nyanlända per-
soner som kommunen fick anvis-
ning om. Utöver det bosatte sig 
ytterligare 70 nyanlända perso-
ner i olika delar av kommunen. 

En av dem är Amani Husein som kom 
till kommunen 2015 och bodde då på 
Edsviks camping i Grebbestad, ett av 
Migrationsverket dåvarande anlägg-
ningsboenden. I maj förra året stängdes 
boendet på Edsviks Camping ner och 
personerna som bodde där fick flytta 
till andra boenden runt om i landet. 
Amani och hennes bror blev flyttade 
till Munkedal. Under tiden i Edsvik 
hade Amani lärt känna flera personer 
som är bosatta i kommunen. 

– Det fanns språkkafé på Edsvik där 
jag träffade många nya människor. Vi 
fick studiematerial så att jag kunde stu-
dera och lära mig språket, säger Amani.

Amani berättar att det kändes en-
samt när hon bodde i Munkedal och 
att det var svårt att lära känna nya 
människor där. I september 2016 flyt-
tade hon och brodern tillbaka till 
Grebbestad, hem till några som hon 
lärde känna på språkkafét i Edsvik. 

– Jag tycker om det här, naturen och 
den rena luften. Den viktigaste anled-
ningen var att jag kände många här. Det 
är en trygghet att ha personer som bryr 
sig om mig i närheten, säger Amani.

När en person blir anvisad till kom- 
munen via Migrationsverket har kom-
munen skyldighet, enligt bosättnings-

lagen, att ordna en bostad i kommunen. 
När man, som till exempel Amani, själv 
väljer att flytta hit för att det är här 
man vill bo är det upp till individen 
själv att ombesörja bostad.

Fakta:
Bosättningslagen: infördes den 
1 mars 2016 och innebär att alla 
kommuner ska ta emot nyanlända 
som har fått uppehållstillstånd som 
flyktingar eller skyddsbehövande i 
Sverige. Kommunen har ansvar för 
att hitta en första bostad för nya 
Tanumbor som anvisas hit. 
Anvisningstal 2016: 39 personer
Anvisningstal 2017: 59 personer

Uppe på höjden vid Kungsklyftan i Fjällbacka kunde vi beundra den vackra utsikten i november 2016.



Regeringsuppdrag för att 
stärka utbildningens kvalitet för 
nyanlända barn och elever
Regeringen har gett Skolverket i 
uppdrag att genomföra systema- 
tiska insatser för att stärka  
utbildningens kvalitet för nyan-
lända barn och elever. 

Syftet med insatserna är att stärka hu-
vudmännens förmåga att både på kort 
och lång sikt erbjuda nyanlända elev-
er en utbildning av hög kvalitet. Målet 
är att förbättra förutsättningarna för 
goda kunskapsresultat hos eleverna. 
Utav Sveriges 290 kommuner har 280 
kommuner utsett samordnare för upp-
draget.

Camilla Söderlund och Marina Karls-
son, båda med mångårig lärarbakgrund i 
svenska som andraspråk, delar på sam-
ordningsuppdraget för Tanums kommun. 
I uppdraget ingår att analysera utveck-
lingsbehov, göra en nulägesbeskrivning 
och tillsammans med huvudman, ta fram 
en kompetensutvecklingsplan. I uppdra- 
get ingår också att ha en överblick över 
vilka språk som finns inom skolverksam- 
heterna i kommunen för att stödja 
rektorerna kring frågor som rör studie- 
stödjare och modersmålsundervisning. 

– Den största delen i uppdraget är  
inskrivning av nyanlända barn och elev-

er, det vill säga allt från förskola till SFI 
(svenska för invandrare), säger Camilla.

Detta sker i regel alltid med hjälp av 
tolk, därefter kontaktas berörd rektor/
skolverksamhet för placering och över-
lämning av information. 

Kontakta Camilla för eventuella frå- 
gor eller tidsbokning för inskrivnings-
samtal på camilla.soderlund@tanum.se.

Kommunen satsar på 
integrationsarbetet
Tanums kommun satsar på inte- 
grationsarbete. Kommunen har 
tagit fram en handlingsplan där 
kommunens förvaltningar kom-
mit överens om vissa delar som 
är extra viktiga för integration. 

Handlingsplanen är antagen av kom-
munstyrelsen och ska vägleda integra-
tionsarbetet. 

Under höstlovsveckan 2016 arrange-
rade enheten som arbetar med integra-
tion en veckas aktiviteter för nyanlända 
kommuninvånare. Veckan innehöll infor- 
mation om Tanums kommun. Deltagar- 
na fick bland annat lära sig mera om hur 
socialtjänsten och Familjecentralen kan 
ge stöd samt hur föreningslivet i kom-
munen ser ut. Veckan avslutades med 
utflykt till norska gränsen och Älgafal-
let, grillning på Grebbestads Folkhög-
skola och promenad till Kungsklyftan i 
Fjällbacka.  

Enheten kommer fortsätta erbjuda 
informationstillfällen för nyanlända 
kommuninvånare. 

Under 2016 anställde kommunen 
också en integrationsutvecklare som 
arbetar med frågor som handlar om hur 
kommunen kan skapa förutsättningar 
för delaktighet och inkludering i sam-
hället. Genom kartläggningar har det 
bland annat identifierats ett behov av 
 mötesplatser där gamla och nya kom-
muninvånare kan mötas och lära känna 
varandra, få kunskap om kommunens 
föreningsliv, hitta arbetsmöjligheter 
med mera. En viktig del i integrations- 
och inkluderingsarbetet är just att 
människor träffas, etablerar kontakter 
och nätverk och att individer kommer 
ut i arbete. 

Även en praktiksamordnare anställ-
des i slutet av 2016 för att vara en länk 
mellan arbetsgivare och arbetssökande, 
både inom kommunens egna verksam-
heter och externt med näringslivet. 

Praktiksamordnaren, Sara Wetterlinds, 
huvudsakliga uppgift är att skapa, sam-
ordna och följa upp olika praktikplatser:

– I dagsläget har vi flera personer ute 
både på språkpraktik och på praktik 
inom sin yrkeskompetens. Det handlar 
om att skapa möjlighet för fler individer 
att komma in på arbetsmarknaden, men 
också om att hjälpa arbetsgivare att 
stärka kompetensförsörjningen. Rekry-
teringsbehoven är stora samtidigt som 
det i dagsläget finns personer som står 
utanför arbetsmarknaden, målet är att 
matcha ihop dessa två, berättar Sara.
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Praktiksamordnare Sara Wetterlind

Samordnare Camilla Söderlund
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Mobila poliskontoret – 
i allmänhetens tjänst
Från och med första mars har 
ett mobilt poliskontor varit på 
plats i kommunen varje onsdag 
– och så ska det fortsätta. 

Det bestämdes i samband med att  
Polisen och Tanums kommun kom över- 
ens om medborgarlöften, med syftet 
att öka tryggheten i området. För att 
öka tillgängligheten börjar man dagen 
i Hamburgsund och avslutar i Tanums-
hede.

Det gör mobila poliskontoret
Det mobila poliskontoret är en husbil 
inredd som en polisstation i miniatyr. 
Här kan man göra anmälningar, lämna 
tips, göra ansökningar av olika slag och 
lämna vapen för skrotning. Passutläm-
ning har man dock inte i nuläget och 
det beror på tekniska begränsningar i 
det mobila kontoret.

– Vi gör det mesta som görs i en  
traditionell polisstation, berättar  
Stefan. Den stora skillnaden är att vi 
kan göra insatser direkt ute på fältet, 
till och med åka på utryckningar.  
Senast igår fick vi åka på en trafikolycka 
och vi var först på plats. Mycket av  

arbetet går ut på att svara på frågor. 
Vanligast är spörsmål kring trafik och 
internetbedrägerier men det kan stäl-
las frågor om i princip vad som helst, 
du blir väl insatt i juridik och annat.

Mobila poliskontoret en arbetsplats 
med både värme och allvar. – Det en 
trevlig och social tjänst som till stora 
delar går ut på att bistå människor med 
olika former av bekymmer, säger Tom-
my. Det ger en tillfredsställelse att 
kunna hjälpa till och det är nog det 
bästa jobb jag har haft.

Vilka är de som jobbar?
Grundstyrkan består av radarparet 
Tommy Eliasson och Stefan Johansson, 
men vissa onsdagar kan det vara fler 
poliser. Både Stefan och Tommy började 
som poliser i Göteborg 1982, Stefan på 
Hisingen och Tommy i Mölndal. Från 
början var det yttre tjänst som gällde 
som för de flesta nya poliser. 

Familjelivet styrde Stefan hem till 
Strömstad i början på 90-talet där han 

bland annat har jobbat som inre befäl. 
Tommy å sin sida jobbade som kvar-

terspolis och trafikpolis innan han 
styrde kosan mot Strömstad. 2011 var 
han med och startade upp det mobila 
poliskontoret i Fyrbodal. – Det passade 
mig bra som är en social figur, berättar 
Tommy.

Strax efter Tommy anslöt också 
Stefan till det mobila poliskontoret. 
– Det är en bra mix av inne- och ute-
tjänst, säger Stefan. Man träffar vanligt 
folk med stora och små problem.

Mobila poliskontoret – 
Västra Fyrbodal
Tid och plats: 
Hamburgsund (vid Trekanten,  
mittemot ICA Skutan)  
onsdagar mellan 09.00-11.00
Tanumshede (utanför ICA Hedemyrs) 
onsdagar mellan 12.00-14.00
Telefon: 076-133 62 37
Det kan du göra: Polisanmälningar, 
lämna tips, lämna in vapen för 
skrotning, hämta blanketter och 
lämna in ansökningar, ställa frågor 
med mera. Det finns ingen passhan-
tering i nuläget.

Tommy Eliasson berättar om det mobila poliskontoret för några medborgare.

Stefan Johansson lämnar tillbaka ett 
upphittat körkort.



Vad skulle du göra om din vardag 
vändes upp och ner?
Sverige är ett modernt och 
välordnat land. Men ett mo-
dernt land är också sårbart, det 
krävs inte mer än några dagars 
strömavbrott för att mycket av 
det vi tar för givet ska sluta att 
fungera. 

Ett strömavbrott innebär att bostadens 
uppvärmning försvinner för många, det 
blir svårt att laga mat, inget vatten i 
kranen, bankomaterna kan inte leverera 
kontanter, mobilnäten och internet går 
ner. Vid sådana tillfällen kommer sam-
hällets resurser att vara ansträngda och 
i första hand gå till de mest utsatta. 
Därför kommer de allra flesta att be-
höva klara sig själva en tid.

Klara sig själv i minst 72 timmar
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) driver tillsammans 
med Sveriges kommuner en kampanj 
som går ut på att den enskilde invåna-
ren ska klara sig i minst tre dygn –  
72 timmar – utan hjälp från samhället. 
Det bör dock ses som en lägstanivå.  
Efter stormen Gudruns härjningar fick 
många människor klara sig utan sam- 
hällets hjälp i mer än tre dygn. Koncep- 
tet kommer ursprungligen från myndig- 
heter i USA och Kanada där man under  
flera decennier arbetat med att öka 
krisberedskapen hos den enskilde med- 
borgaren. Det kan handla om allt ifrån 
extrema natur- och väderhändelser, 
tekniska kollapser och pandemier till 
terrorism, organiserad brottslighet, 
krig och krigsliknande situationer.

Vad ska man tänka på?
Den som har möjlighet bör alltså bygga 
upp en hemberedskap för att kunna 

klara sig själv i minst tre dygn. Viktigt 
är att tillgodose behovet av vatten, mat 
och värme. Ett förråd av vatten bör 
prioriteras, småbarn, gravida, sjuka och 
äldre personer är extra känsliga för ut- 
torkning. Braskaminer och vedspisar är 
utmärkta komplement när strömmen 
går, både för att värma sig och tillreda 
mat. Även kommunikation är betydel- 
sefullt under krissituationer, till exem- 
pel när myndigheter behöver nå ut med 
viktig information. Mobiltelefoner och 
radioapparater är då bra hjälpmedel 
och nuförtiden finns det solcells- och 
vevdrivna laddare.

Göra en överlevnadslåda
Ett enkelt sätt att strukturera sina 
förberedelser är att göra i ordning en 
överlevnadslåda där man samlar det 
viktigaste inför en kris. Det gör att du 
lätt kan hitta det du behöver även när 

strömmen är borta. Tänk på att förvara 
vatten mörkt och svalt. Var också noga 
med att byta ut och omsätta vatten, 
livsmedel och föremål som har ett bäst 
före datum. 
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För att söka information vid kriser, 
lyssna på radio P4 eller ring 113 13 
som är det nationella informations-
numret. 

Vid nödsituationer som kräver ome-
delbar hjälp – ring 112. 

En överlevnadslåda kan 
innehålla:

Vatten och mat 
Fyllda vattendunkar, vattenrenings-
tabletter, mat som klarar rums-
temperatur, campingkök eller grill 
(brukas utomhus).

Värme och ljus 
Alternativ värmekälla, ficklampa 
med extra batterier, stearinljus, 
tändstickor, varma kläder och filtar.

Kommunikation och information 
Radio och mobiltelefon med batte- 
rier, solcells- eller vevdrivna laddare. 
Papperslista med viktiga telefon-
nummer och radiofrekvenser (P4).

Övrigt 
Husapotek med det allra viktigaste, 
hygienartiklar, kontanter.



Senaste nytt från 
Tanums Hamnar AB
Renovering pågår
Inför säsongen 2017 pågår renovering i 
Tanums hamnar på olika orter och inom 
olika verksamhetsområden.

I Fjällbacka har toaletter och duschar 
vid Järnboden renoverats. Ytterdörrar-
na är utbytta och fasaden är bättrings-
målad. Inne på toaletterna kommer det 
att sättas upp äldre fotografier från 
Fjällbacka i samarbete med Samhälls-
föreningen. 

På Badholmens vandrarhem har för-
bättringsarbete och renovering utförs 
samt delar av husfasaden på annexet är 
utbytt. 

Toaletterna har fått nya ytterdörrar  
och en invändig uppfräschning har 
genomgåtts.

I Hamburgsund har Hjalmars kaj ge-
nomgått en helrenovering. Det gamla 
regelverket är utbytt och ett helt nytt 
trädäck är utlagt.

I Havstenssund har bryggan framför 
Södra Magasinet renoverats. Det gamla 
regelverket har rivits för att sedan lägga 
ett nytt trädäck.

Den gamla slamsugningsstationen har 
bytts ut i norra hamnen och där står 
idag en ny pump med en mycket effek-
tivare konstruktion än den tidigare.

Ny hamnchef 
Peter Johansson är ny hamnchef på  
Tanums Hamnar AB sedan årets början. 
Tidigare har Peter arbetat som projekt- 
ledare inom marin verksamhet och 
marina entreprenader. 
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I Fjällbacka gästhamn har sofforna fått sällskap av små bord.  Hjalmars kaj, Hamburgsund

Södra Magasinet, Havstenssund
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Upphandlingar i Tanums 
kommun
Vi har sedan april ett nytt ramavtal på  
däck till våra fordon. Den nya leveran-
tören är Tanumshede Däckcenter. 

Ny avtalspart på parkeringsövervak-
ning är Q-Security, som kommer sköta 
övervakning av parkeringsplatser på 
kommunal mark. I uppdraget ingår 
också att vara behjälplig med informa- 
tion till boende och besökare i frågor 
kring parkeringsmöjligheter och regler 
för parkering. Även denna sommar 
kommer vi att använda parkeringsskiva 
på de mest frekvent använda 
parkeringsplatserna. 

Det gjordes ett flertal entreprenad-
upphandlingar under våren. Exempel 
på dessa är en större utbyggnad av 
vattenverket i Tanumshede. Produk-
tionskapaciteten ska kunna uppgå till  
120 liter/sekund, och för att nå dit 
kommer nya så kallade Ros-filter, kol-
filter och UV-aggregat installeras. Man 
ska även göra en ny lågreservoar, ny 
vattenledning till vattentornet samt 
en ny processlokal i anslutning till det 
befintliga vattenverket, med nya per-
sonalutrymmen och utrymme för even- 
tuell framtida membranteknik. När den  
nya processdelen tagits i drift ska den 

gamla processanläggningen uppgrade-
ras med bland annat ny styr- och 
reglerteknik.

NCC Sverige är parten i denna entre- 
prenad, vilken kommer att genomföras 
som en så kallad Strategisk partnering. 
Detta innebär ett tätt samarbete mel-
lan kommunen och byggherren, som är 
den som samlar all kompetens som 
behövs under hela projektet, och där 
alla arbetar för projektets bästa i alla 
lägen. Man har en öppen ekonomisk 
redovisning och en aktiv samverkan för 
att kontinuerligt förbättra processen 
och projekten. 

Under våren gjordes en entreprenad-
upphandling av ombyggnation av lek- 
platsen på området Rörvik i Grebbe- 
stad. Denna vanns av PEAB Anläggning, 
som kommer utföra arbetet så att det 
står klart under sommaren.

För Tanums Bostäder har det gjorts 
upphandling av brandskyddsåtgärder, 
vilken innebär ett ramavtal där Total- 

byggen Väst kommer att utföra brand- 
skyddsåtgärder i befintliga lägenhets-
hus. Exempel på åtgärder är brandav- 
skiljande väggar, montering av dörr- 
stängare och montage av luftspalts-
ventiler med brandmotstånd.

Nybyggnation av lägenheter på 
Esplanaden (i folkmun kallat Bocken) i 
Grebbestad. Projektet innebär att bygga 
ett flerbostadshus, utöver de tre som 
redan finns i området. Huset ska rymma 
cirka 25 lägenheter, mest 1- och 2-rums- 
lägenheter, men även någon eller några 
3-rumslägenheter. Även detta projekt 
kommer att genomföras av NCC 
Sverige och i formen Strategisk part-
nering. Byggnaden ska klara högt ställda 
energikrav och i möjligaste mån upp- 
föras med bärande stomme av trä, samt 
trä i både synliga och osynliga 
konstruktioner.

På kommunens hemsida för upphandlingar www.tanum.se/upphandling finns 
en lista på aktuella ramavtalsområden med nuvarande leverantörer. Där framgår 
också när avtalet går ut. 

Följ oss på Facebook
Förutom Facebooksidan Tanums kommun kan du också följa några av våra verksamheter på deras 
egna sidor. 

• Anhörigstödet Tanums kommun
• Familjecentralen Eken
• Näringslivsutvecklarna i Tanums kommun

• Ung i Tanum
• Tanums Gymnasium
• Tanums bibliotek och kultur



Kadmiumkamp går vidare
Målarkonsten har sin givna  
betydelse men konstnärernas 
färger kan bidra till spridning 
av den giftiga tungmetallen 
kadmium. Exemplet Gerlesborg 
visar att det går att minska  
utsläppen avsevärt – och att fler 
insatser behövs.

Kadmium har förbjudits i många pro-
dukter eftersom ämnet kan skada både 
miljö och hälsa. Konstnärsfärger tillåts 
fortfarande innehålla kadmium, men 
Gerlesborgsskolan har tagit ett eget 
beslut om förbud mot kadmiumfärger.

Skolans insatser, i samverkan med 
kommunen, ses som den viktigaste  
orsaken till att halten kadmium i re-
ningsverkets slam under tio års tid 
minskat till cirka en tiondel.

– Det spelar roll vad man spolar 
ned i avloppet. Medvetenhet gör skill-
nad, konstaterar Karin Görfelt, va-in-
genjör i Tanums kommun.

Eleverna på den tvååriga konstnär-
liga grundutbildningen såväl som del-
tagare i kortare kurser informeras på 
olika sätt om kadmiumförbudet.

Nya tag
Skolan har på grund av allergirisk och 
miljöskäl även förbjudit terpentin.

– Medvetenheten om hälsorisker är 
stor. Många med måleri som främsta 
uttrycksmedel har utvecklat allergier, 
säger Elin Wikström, verksamhetsle-
dare på Gerlesborgsskolan, som är be-
redd att ta nya tag mot kadmiumet.

För trots kraftigt minskad halt i 
slammet från Gerlesborgsverket är 
kadmiumvärdet där ändå betydligt hö-
gre än i andra reningsverk i kommu-
nen. Verket renar avlopp från cirka 
150 verksamheter och enskilda hushåll 
i denna konstnärstäta kommundel.

Mer kunskap
Kommunen satsar på att öka kunskap 
och medvetenhet om miljögifter hos 
både allmänhet och verksamheter. För-
utom kadmium är det fokus på koppar, 
där halterna i kommunens slam också 
tangerar gränsvärdet.

–Vi renar avloppsvattnet men vill ock-
så hindra utsläpp vid källorna, säger 
Karin Görfelt.

Det är särskilt viktigt som renings-
verken inte kan fånga upp alla tung-
metaller. En del av dem följer med ut-
loppsvattnet ut i havet.

Slammet är näringsrikt men det som 
kommer från Tanum används inte i jord- 
bruk. Kommunen arbetar ändå för att 
slammet ska ha en kvalité som motsvarar 
ett slam som är godkänt för spridning.
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Kadmiumfakta
Kadmium kan i höga halter skada 
njurarnas funktion. Samband ses 
även med benskörhet.
Giftigt för mikroorganismer och  
vattenlevande arter.
Konstnärsfärger kan innehålla 
närmare 50 procent rent kadmium. 
Kadmiumfria alternativ finns (även 
om de kallas exempelvis kadmium-
röd). Efter kulörnamnet står det då 
hue, sub eller imit.
Om kadmiumhaltig färg används 
ska allt sköljvatten, alla färgrester, 
torkpapper och -trasor, dukrester 
och kasserade verk hanteras som 
miljöfarligt avfall.
Källor: Naturvårdsverket och  
Käppalaförbundet. Två snarlika färgtuber, men en är 

kadmiumfri.

Elin Wikström, verksamhetsledare på Gerlesborgsskolan, vid en penseltvätt med in-
struktioner anslagna på väggen. Såpa används för att lösa färgen.



Det ska vara lätt att göra rätt - 
Alla kan vara miljöhjältar!
Kommunfullmäktige beslutade i april om nya avfallsföreskrifter, med 
fyra olika abonnemang för dig som boende. Dock förutsätter  
införandet att kommunfullmäktige, under hösten 2017, också beslutar 
om renhållningstaxa i samma anda. Det nya systemet införs etappvis 
i Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner och Rambo AB planerar 
för att införa i Tanum under år 2020. Du som boende kommer få 
information om detta i god tid innan.

De fyra abonnemangen som du har att välja på är:

1. Hemsortering i fyrfackskärl – Det 
är lätt att göra rätt.
Du har två kärl där förpackningar, tid-
ningar, ljuskällor, batterier, matavfall 
och restavfall sorteras direkt hemma- 
vid. Går att kombinera med egen hem- 
kompost. Upp till tre grannar kan dela 
på ett abonnemang till lägre hämtnings- 
avgift.
Fördel: Stor miljövinst och hög service. 
Du får en egen återvinningsstation och 
slipper ta dig till återvinningsstationen 
med källsorterat material. Du får mer 
plats inomhus då du slipper mellan-
lagra din källsortering.
Nackdel: Större kärl, totalt 2x1 
meters yta. Om vägen till fastigheten 
inte är (enligt regler från Trafik- och 
Arbetsmiljöverket) framkomlig för 
fyrfacksbilen kan kärlen behöva flyttas 
fram till en farbar väg.

2. Sorterat matavfall och restavfall. 
Du har två kärl där du slänger matav-
fall respektive soppåsen med restavfall. 

Förpackningar och tidningar lämnas 
som vanligt på återvinningsstation. Kan 
kombineras med hemkompost. Upp till 
tre grannar kan dela på ett abonnemang 
till lägre hämtningsavgift.
Fördel: Kärlen kan stå kvar vid fastig- 
heten förutsatt att vägen är farbar även 
för en mindre sopbil. God miljövinst 
på grund av utsortering av matavfall. 
Nackdel: Du måste fortsatt ta dig till 
återvinningsstation med förpackningar 
och tidningar.

3. Blandat mat- och restavfall. 
Du har ett kärl där du slänger soppåse 
med blandat matavfall och restavfall. 
Förpackningar och tidningar lämnas 
som vanligt på åter-
vinningsstation.
Fördel: Kärlet tar 
mindre plats än övriga 
abonnemangsformer. 
Nackdel: Låg mil-

jövinst. Du måste fortsatt ta dig till 
återvinningsstation med förpackningar 
och tidningar.

4. Gemensam lösning
Där boendemiljön är för trång för 
något fordon att komma in och tömma 
kärl bestäms i samråd med boende en 
lösning för gemensam sophantering. I 
flera områden har kärlskåp placerats 
ut och vid framkomlighetsinvente-
ring kan fler fastigheter och områden 
beröras.
Fördel: Du kan välja att sortera ut 
ditt matavfall men har inga egna kärl 
att ansvara för och får också en lägre 
avgift. 
Nackdel: Du får något längre avstånd 
att slänga ditt avfall. 

Hemkompost
I det nya systemet är det samma avgift 
oavsett om du komposterar eller 
sorterar ut matavfallet för biogas och 
biogödsel. Läs mer på rambo.se om 
nationella miljömål kring rötning till 
biogas. 

29

Fakta: 73 procent av soppåsen 
går att återvinna! Av de ca 7,2 kg 
sopor ett villahushåll producerar per 
vecka är det bara 1,7 kg som borde 
ligga där. Resten (matavfall, förpack-
ningar, tidningar) går att återvinna. 
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BOKSLUT 2016
Årets resultat uppgår till 12,7 mkr. Det positiva resultatet beror 
främst på ökade skatteintäkter och specialdestinerade statsbidrag 
samt att nämnderna visar bättre resultat än budgeterat. Resultatet 
är tillräckligt för att uppnå det ekonomiska mål som kommunfull-
mäktige fastställt. 

Resultatet är 12,5 mkr bättre än 
budgeterat. De främsta orsakerna till 
budgetavvikelsen är ökade skatteintäk-
ter och statsbidrag. Tanums kommun 
har redovisat positiva resultat och 
dessutom klarat balanskravet varje år 
sedan år 2000.

Resultaträkning  2016 2015

belopp i mkr

Verksamhetens intäkter  289,1 239,7

Verksamhetens kostnader  -879,3 -798,1

Avskrivningar  -49,9 -47,3

Verksamhetsresultat  -640,2 -605,7

Skatteintäkter och bidrag  663,4 622,7

Finansnetto  -10,6 -11,1

Periodens resultat  12,7 6,0

Investeringar och upplåning
Årets investeringar uppgår till 82,6 
mkr. Störst investeringar är gjorda 
i VA-anläggningar, 32,1 mkr. Under 
året har investeringar i kommunens 
fastigheter gjorts med 25,4 mkr. 
Investeringar i exploateringsverksam-
heten har uppgått till 13,2 mkr medan 
investeringar i gator och parker gjorts 
med 4,1 mkr.

Nämndernas resultat
Kommunstyrelsen  -1,3

Tekniska nämnden  2,9

Miljö- och byggnadsnämnden  -2,4

Barn- och utbildningsnämnden  9,9

Omsorgsnämnden  4,3

Kommunrevisionen  0,1

Summa nämndsverksamhet  13,5

Verksamhet
Här följer en kortfattad beskrivning 
av den verksamhet som kommunen 
bedrivit under 2016.

Boende
Kommunen har under året arbetat med 
en ny kommuntäckande översiktsplan 
som ersätter den gällande planen från 
2002. Under året har 422 bygglovsan-
sökningar inkommit och i 413 ärenden 
har beslut fattats. Målsättningen för 
nämnden är att minst 50 procent av 
bygglovsärendena ska avslutas inom 
sex veckor från det att ärendet är 
komplett. Denna målsättning har upp- 
fyllts.

Näringsliv
Tanum är med sina drygt 2 400 företag 
en av Sveriges kommuner som har flest 
företag i relation till invånarantalet 
och där det startas flest nya företag. 
I Svenskt Näringslivs ranking av före- 
tagsklimat har Tanums kommun för-
bättrat sin placering med 34 platser 
under de senaste tre åren. Tanum 
placerar sig på plats 207.

Service
Den 1 januari 2015 öppnades ett 
kundcenter för att förbättra tillgäng-
lighet och service för invånarna. Efter 
införandet av kundcenter har tillgäng-
ligheten ökat markant. Servicemät-
ningen som gjordes under hösten 2016 
visar att tillgängligheten per telefon  
 

ligger på 88 procent. Tanums kommun 
ligger på tredje plats i landet när det 
gäller hur stor andel av medborgarna 
som får ett direkt svar på en fråga via 
telefon.

Utbildning
Andelen elever som lämnar grundsko-
lan i årskurs nio med minst godkänt 
betyg (E) i samtliga ämnen uppgår till 
82 procent, vilket är högre än riks-
snittet. Nettokostnaden för utbild-
ningsverksamheten ökar med 6,4 mkr 
och uppgår till 108,2 mkr. Tanums 
gymnasieskola erbjuder numera endast 
lärlingsutbildning inom olika yrken 
vid sidan av introduktionsprogram för 
elever som saknar behörighet för  
nationella program. Inom introduktions- 
programmen har antalet som läser 
språkintroduktion ökat kraftigt till 
följd av det stora mottagandet av 
flyktingar.

Barnomsorg
Andelen barn som har någon form av 
barnomsorg uppgår till 86 procent 
2016, detta motsvarar cirka 1 000 plat-
ser. Nettokostnaderna för barnomsorg 
har ökat med 3,8 mkr jämfört med 
föregående år. Verksamheten gör ett 
budgetöverskott med 1,5 mkr.
Föräldrarna är fortsatt nöjda med för- 
skoleverksamheten. I den enkät som 
genomförs årligen blir värdet för ”För-
skolan fungerar som helhet bra eller 
mycket bra” 8,6 på en tiogradig skala.
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Kultur och fritid
Ett brett utbud inom kultur och fritid 
har erbjudits genom egna arrangemang 
och tillsammans med föreningslivet 
och andra externa samarbetspartners. 
Antalet kulturarrangemang som hållits 
i egen regi eller genom arrangörsstöd 
har under året varit 179.

Äldreomsorg
Det finns sex boendeenheter som vid 
ingången av året hade 156 särskilda 
boendeplatser. Nyttjandegraden för de 
särskilda boendeplatserna har under 
2016 varit 97 procent. Hemtjänsten 
har under året arbetat med en genom-
gripande organisationsförändring som 
syftar till att skapa förbättrad kvalitet 
för brukarna genom god effektivitet 
och ekonomi. Stort fokus har varit på 
att öka personalkontinuiteten. 

Funktionshinder
Under 2016 har antalet personer med 
insatser inom funktionshinderverksam- 
heten varit detsamma som 2015, 74 
personer. Nettokostnaden ökar med 
8,7 mkr, 15 procent. De ökade kostna- 
derna beror främst på köp av plats 
inom LSS.

Individ- och familjeomsorg
Nettokostnaden inom individ- och 
familjeomsorgen har under 2016 ökat 
med 0,9 mkr, en ökning med 2,6 procent 
jämfört med 2015. Kostnaderna för eko- 
nomiskt bistånd har ökat med 6,3 pro- 
cent och uppgick 2016 till 8,1 mkr.  
Antalet placeringsdygn i familjehem 
och institution har ökat och uppgår 
till 7 986 dygn 2016.

Flyktingverksamhet
Under 2016 har kommunen tagit emot 
107 nyanlända personer, det är 20 per- 
soner fler än 2015. Bruttokostnaderna 
har ökat med 109,3 procent och upp- 
går till 72,9 mkr 2016. Kostnadsök-
ningen förklaras främst av mottagandet 
av ensamkommande barn hösten 2015.

Räddningstjänst
Räddningstjänsten utförde 398 utryck- 
ningar år 2016, vilket är 43 fler än 
under 2015.

Teknik
Teknisk service innefattar fastighets-
avdelning, markförvaltning, kart och 
mät, gator och trafik samt energi. 
Organisationen omfattar även skötsel 
av grönytor och samhällsstäd, bad- och 
lekplatser, strandstäd, snöröjning samt 
friluftsanläggningar. Inventering av 
fastighetsbeståndet för att skapa en 
övergripande underhållsplan färdig-
ställdes under mars 2016. 

Affärsverksamhet VA
Redovisning av VA-verksamhet ska ske 
enligt särskild lagstiftning och sido-
ordnat från den skattefinansierade 
verksamheten. Verksamheten redovisar 
ett överskott på 7,8 mkr, avsättning 
görs till resultatfond med samma be- 
lopp. Det utgående värdet på resultat- 
fonden uppgår därmed till 10 mkr. 
Investeringar har gjorts till ett värde 
av 32,1 mkr.

Kommunala bolag
Förutom den verksamhet som bedrivs 
av nämnderna bedriver kommunen 
viss verksamhet genom kommunala 
bolag.

Tanums Bostäder AB
Årets resultat uppgår till 0,6 mkr 
före skatt och bokslutsdispositioner. 
Tanums Bostäder har under de senaste 
åren byggt 90 nya lägenheter varav 50 i 
Grebbestad, 16 i Östad, 14 i Fjällbacka 
och 10 i Tanumshede. Planering pågår 
som ger möjlighet att bygga ytterligare 
500 lägenheter.

Tanums Hamnar AB
Tanums Hamnar AB redovisar ett 
överskott på 0,1 mkr före skatt och 
bokslutsdispositioner. 

Bolaget har under året fokuserat  
på att renovera samt ersätta bryggor  
i bland annat Hamburgsund och  
Grebbestad.

Rambo AB
Före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgår årets resultat till 9,9 mkr, vilket 
är en förbättring med cirka 2,6 mkr 
jämfört med 2015. Rambo har under 
2016 hanterat 85 800 ton avfall, en 
minskning med 0,7 procent jämfört 
med 2015.

I kundcentrat i kommunhuset kan du få hjälp med dina frågor. Här finns även 
Tanumshedes turistinformation.
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Debattinlägg till: Besöksadress: Kommunhuset Tanumshede
Tanums kommun Apoteksvägen 6, 457 31 Tanumshede
Kommunkansliet Telefon 0525-180 00  Fax 0525-183 00
457 81 Tanumshede E-post kommun@tanum.se  Hemsida www.tanum.se

TANUMS
KOMMUN

Ökad tillgänglighet med e-tjänster
Nu fortsätter arbetet med att utveckla kommunens 
e-tjänster. Vi ser gärna att du kommer med förslag på 
vilka e-tjänster du önskar. 

På www.tanum.se/etjanster hittar du de e-tjänster vi 
har och där kan du också skicka in dina önskemål. 

Du kan även mejla önskemålen till 
kommun@tanum.se.

Vid frågor kontakta kundcenter 0525-180 00.

”Tillsammans”,
ett värdegrundsarbete i Lurs skola
Våren 2017 startades på Lurs 
skola ett gemensamt tema med 
syfte att genom olika aktiviteter 
i faddergrupper och i sin respek- 
tive klass/fritidshem stärka ge-
menskapen, hänsyn och respek-
ten mellan alla i skolan. 

Detta är ett ämne som alltid är aktuellt, 
viktigt att ständigt arbeta med detta. 
Det går inte att tro att alla elever och 
vuxna löser dessa värdegrundsfrågor 
av sig självt.

Skolan startade upp med en film där 
pedagogerna visade på vad det kommer 
att innebära/syftet med temat, en rolig 
film med mycket skratt. Denna väckte 
ett intresse för kommande arbete.

Skolan har haft tre heldagar i fadder- 
grupper där vi tillsammans bland annat 
gestaltat skolans regler via foto, samar- 
betsövningar, frågeställningar och upp-
drag att lösa tillsammans. Hur arbetet 
har gått och vad eleverna har tyckt 
sammanställdes och redovisades på ett 
föräldramöte.

Handavtryck med Olof, Hanna L och Gabriel.

Pinnen” med Cleo, Jenny, Lukas, Axel, 
Hann J, Eric T, Amanda och Hugo T.

”Regelquizz” med Ingrid, William K, Eric L 
och Isabell.


