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RESULTATRÄKNING 1204 1104 1204 1104
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter 64,6 60,2 49,5 47,4
Verksamhetens kostnader -220,9 -218,2 -210,3 -208,4
Avskrivningar -15,5 -13,3 -13,2 -11,2
Jämförelsestörande poster - - - -
Verksamhetsresultat -171,8 -171,3 -173,9 -172,1

Skatteintäkter 151,7 149,0 151,7 149,0
Generella statsbidrag 36,4 38,7 36,4 38,7
Finansiella intäkter 0,4 0,7 0,6 1,0
Finansiella kostnader -5,8 -3,7 -3,6 -2,4
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 10,9 13,5 11,2 14,2

Periodens resultat 10,9 13,5 11,2 14,2

BALANSRÄKNING 1204 1112 1204 1112
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 970,1 946,4 740,0 718,6
Maskiner och inventarier 16,2 16,4 13,7 13,9
Finansiella anläggningstillgångar 7,1 7,9 27,0 27,8
Summa anläggningstillgångar 993,4 970,7 780,7 760,3

Omsättningstillgångar:
Fordringar 74,7 66,0 66,8 65,9
Förråd 1,2 1,2 0,3 0,3
Kassa och bank 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa omsättningstillgångar 75,9 67,3 67,1 66,2

SUMMA TILLGÅNGAR 1 069,3 1 037,9 847,9 826,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER
Eget kapital 325,0 312,5 312,0 302,0
Årets resultat 10,9 12,4 11,2 10,0
Summa eget kapital 335,9 325,0 323,1 312,0

Avsättningar 39,2 39,0 38,8 38,6

Skulder
Långfristiga skulder 575,4 546,0 385,4 356,0
Kortfristiga skulder 118,9 128,0 100,6 119,9
Summa skulder 694,3 674,0 486,0 475,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 1 069,3 1 037,9 847,9 826,4

NYCKELTAL 1204 1104 1204 1104
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 29,3% 27,6% 23,6% 22,8%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 91,3% 91,3% 92,5% 91,7%
Ökning verksamhetsresultat 0,2% 1,0% 1,1% 1,1%

1204 1112 1204 1112
Soliditet 31,4% 31,3% 38,1% 37,7%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 7,6% 6,8% 8,1% 6,9%
Pensionsförpliktelser före 1998 254,9 254,9 254,9 254,9
Borgensåttagande 0,7 0,8 190,8 190,7

Koncernen Tanums kommun
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KOMMUNINFORMATION 
Tanums invånarantal har minskat med sex 
personer sedan årsskiftet och uppgick per 
den 31 mars till 12 314 personer. 
 Arbetslösheten uppgick i april till 5,4 pro-
cent, en minskning med 0,7 procentenheter 
jämfört med mars 2012. Arbetslösheten i 
Tanum är lägre än i Västra Götaland och i 
Riket som helhet. Även ungdomarbetslös-
heten har minskat, i april var 9,9 procent av 
ungdomarna i åldern 18-24 år arbetslösa, att 
jämföra med 11,9 procent i mars 2012.  
 
KONCERNSTRUKTUR 
Koncernen består av kommunen och Ta-
nums Bostäder AB (TBAB) som äger och 
förvaltar hyresbostäder samt Tanums Ham-
nar AB som bedriver hamnverksamhet.  
 
RESULTATANALYS 
Periodens resultat 
Målsättning: För att uppnå kommunallagens be-
stämmelser om god ekonomisk hushållning ska 
resultatet exklusive reavinster uppgå till cirka en 
procent av skatteintäkter och statsbidrag. 
Periodens resultat uppgår för kommunen till 
11,2 mkr och för koncernen till 10,9 mkr, 
vilket är en försämring jämfört med samma 
period 2011 med 3,9 mkr för kommunen.  
Bokslutsprognosen på 6,0 mkr inklusive 
reavinster innebär att kommunen beräknas 
klara balanskravet och det övergripande 
finansiella målet. 
 
Intäkter 
Kommunens verksamhetsanknutna intäkter 
uppgår till 49,5 mkr vilket är en ökning med 
2,1 mkr jämfört med samma period förra 
året. De verksamhetsanknutna intäkterna 
täcker 23,6 procent av kommunens verk-
samhetskostnader exklusive avskrivningar, 
vilket är 0,8 procentenheter mer än samma 
period förra året. Koncernens verksamhets-
anknutna intäkter uppgår till 64,6 mkr.  
 
Kostnader 
Bruttokostnaderna för kommunens verk-
samhet uppgår till 210,3 mkr vilket är 1,9 
mkr mer än samma period 2011. Kostnads-
ökningen är 0,9 procent, vilket helt förklaras 
av löneökningar. Bruttokostnaderna för 
koncernen uppgår till 220,9 mkr. 
 
Verksamhetsresultat 
Kommunens verksamhetsresultat har för-
sämrats då kostnaderna ökar mer än verk-
samhetsanknutna intäkter. Kommunens 
verksamhetsresultat uppgår till -173,9 mkr 
och koncernens till -171,8 mkr. Kommunens 
verksamhetsresultat försämras med 1,1 
procent. Som andel av skatteintäkter och 
statsbidrag uppgår verksamhetsresultatet till 
92,5 procent, detta skall jämföras med 91,7 
procent samma period förra året. 
 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar 
med endast 0,4 mkr jämfört med samma 
period 2011 och uppgår till 188,1 mkr. Den 
låga ökningen förklaras bland av utdebite-
ringen sänktes med 43 öre vid skatteväxling-
en avseende kollektivtrafik. Kommunen 
utdebitering 2012 är 21,56 kronor. 
  
Finansnetto 
Kommunens finansnetto uppgår till -3,0 mkr 
vilket är 1,6 mkr sämre jämfört med samma 
period 2011. Finansnettot andel av skattein-
täkter och generella statsbidrag har ökat och 
uppgår till 1,6 procent. 
  
Personal 
Sjukfrånvaron minskade succesivt från cirka 
nio procent till cirka 4,0 procent under åren 
2003-2009. Under 2010 bröts det nedåtgå-
ende trenden och sjukfrånvaron ökade nå-
got, men låg fortfarande kvar på en låg nivå. 
Under perioden januari-april 2012 uppgick 
sjukfrånvaron till 5,5 procent vilket är en 
ökning med 0,5 procentenheter (tio procent) 
jämfört med samma period föregående år.  
Det är framförallt inom omsorgsförvaltning-
en som sjukfrånvaron ökar. Antalet personer 
som är långtidssjukskrivna (mer än 59 dagar) 
har efter att ha minskat kraftigt de senaste 
åren ökat igen.  
 
Prognos 2012-12-31 
NÄMNDER Prognos 
Kommunstyrelsen -0,4 

Tekniska nämnden 0,0 

-Varav taxefinansierat 0,0 

-Varav skattefinansierat 0,0 

Miljö och byggnadsnämnden -1,5 

Barn och utbildningsnämnden -3,6 

Prestationsanslag Bun 1,3 

Omsorgsnämnden -5,0 

NÄMNDER -9,2 
FINANS  
Skatteintäkter 4,1 
Finansnetto 1,5 
Tomtförsäljning 0,0 
Pensionskostnader -0,3 
Övrigt 4,2 
TOTALT 0,3 
BUDGET 5,7 

PROGNOS 6,0 
 
I budget beräknas årets resultat till 5,7 mkr, 
prognosen är 0,3 mkr bättre och beräknas bli 
6,0 mkr. Samtliga nämnder utom tekniska 
nämnden beräknas göra underskott. Skat-
teintäkterna beräknas ge ett budgetöverskott 
på 4,1 mkr enligt SKLs senaste prognos. 
Finansnetto beräknas ge ett överskott på 1,5 
mkr, vilket förklaras av sänkta räntor och en 
eftersläpning av investeringsverksamheten. 
 
 
.  
 

FINANSIELL STÄLLNING 
Anläggningstillgångar 
Kommunens bruttoinvesteringar i fastighet-
er, anläggningar och inventarier uppgår till 
34,5 mkr jämfört med 33,8 mkr samma 
period 2011. Investeringsvolymen innebär 
att finansiering av investeringar delvis måste 
göras med lånade medel. Koncernens inve-
steringar uppgår till 37,9 mkr. Större investe-
ringsprojekt under perioden har varit ny 
friidrotts- och fotbollsanläggning, Sparvallen, 
5,4 mkr, samt ny förskoleavdelning vid 
Barnkullen, 4,7 mkr. TBAB har under peri-
oden renoverat lägenheter vid Annie Busck, 
2,0 mkr. 
 
Likvida medel 
Kommunen och bolagen utnyttjade krediten 
på koncernkontot med 3,9 mkr per den 30 
april. Totalt har kommunen en checkkredit 
på 30 mkr. För att klara finansieringen före-
slås en höjning av låneramen i komplette-
ringsbudgeten för 2012. 
 
Låneskuld 
Kommunens låneskuld uppgår till 385,4 mkr 
och koncernens låneskuld uppgår till 575,4 
mkr. Både kommunens och koncernens 
låneskuld har ökat med 30 mkr sedan års-
skiftet. Detta förklaras av omfattande inve-
steringsverksamhet inom kommunen. Av 
kommunens låneskuld utgör 50,4 mkr an-
slutningsavgifter och 335 mkr lån från ban-
ker och Kommuninvest. 
 
Soliditet 
Periodens resultat för kommunen har ökat 
det egna kapitalet med 11,2 mkr. Tillgångar-
na har under samma period ökat med 20,4 
mkr. Detta innebär att det egna kapitalets 
andel av totalt kapital ökar från 37,7 procent 
till 38,1 procent. Inkluderande samtliga 
pensionsåtaganden uppgår kommunens 
soliditet till 8,1 procent. Koncernens soliditet 
uppgår till, 7,6 procent.  
 
Framåtblick.  
Efter flera år med starka resultat i kommu-
nerna börjar läget se besvärligare ut från 
2013. Högre skatteintäkter än beräknat och 
engångsintäkter bidrar tillfälligt till ett bra 
resultat 2012. Därefter leder ökade demo-
grafiska behov, minskade statsbidrag och 
omfattande investeringsprogram till fallande 
resultat framöver. 
Tanums kommun har redovisat positiva 
resultat varje år sedan 2000. Kommunens 
investeringsutgifter har ökat kraftigt de sen-
aste åren. Även kommande år är investe-
ringsplanerna höga. För att klara att finansi-
era investeringarna har en ökad upplåning 
varit nödvändig vilket ger ökade räntekost-
nader. Det blir viktigt att upprätthålla en bra 
resultatnivå för att klara de påfrestningar 
som höga investeringsvolymer och en ökad 
upplåning innebär. 



 

 

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
Belopp i tkr 
Kommunstyrelsen 
  1204 1104 
Intäkter 8 450 7 649 
Kostnader -21 302 -23 188 
Verksamhetsresultat -12 852 -15 539 
Kommunbidrag 12 953 14 020 
Resultat 101 -1 519 
Balanserat resultat     
11-12-31   638 

 
För att öka invånarantalet och nå vision-

en om 13 000 invånare planeras riktade 
insatser till ”utflyttade Tanumsbor” som är 
en av de två stora potentiella grupperna som 
flyttar till Tanum.  

Under den första delen av 2012 registre-
rades 35 nya företag. Det betyder att det i 
slutet av april finns 2 152 företag i kommu-
nen. Förslag till näringslivstrategi och hand-
lingsprogram för näringslivsarbetet har tagits 
fram. Arbetsformer och organisation för 
kommunens samverkan med näringslivet 
har setts över och omarbetats. Näringslivs 
ranking 2012 som redovisar företagarnas 
uppfattning om näringslivsklimatet innebär 
att Tanums kommun har fallit från 195 plats 
till plats 251.     

En stor satsning kommer att göras för 
att utveckla området kring ”Fjällbacka skär-
gård” till ett internationellt besöksmål. In-
spelning av filmer baserade på Camilla 
Läckbergs böcker om ”morden i Fjällbacka” 
pågår. Filmerna beräknas öka intresset för 
Fjällbacka som besöksmål. 

Kommunens samarbete med Tanum 
Turist har intensifierats. 

En översyn har gjorts av kommunled-
ningsorganisationen som bland annat inne-
bär att näringslivsfrågorna kommer att över-
föras till ekonomi- och utvecklingskontoret. 
Rekrytering av kanslichef har genomförts 
under våren. 

I det personalstrategiska arbetet priorite-
ras frågor kring ledarskap och hälsa.  Ett 
ledarutvecklingsprogram för verksamma 
och blivande ledare pågår med deltagande 
från Strömstads kommun. 

Ansvaret för kollektivtrafiken överfördes 
från och med den 1 januari 2012 till Västra 
Götalandsregionen. 

I arbetet med att förbättra tillgänglighet 
och service till kommuninvånare och nä-
ringslivet utreds lämplig organisation för 
”kundmottagning”. 

Räddningstjänsten har under de första 
fyra månaderna 2012 haft 110 utryckningar 
vilket är tolv fler än samma period förra 
året.  

Sammantaget beräknas kommunstyrel-
sen resultat bli -350 tkr per den 31 decem-
ber. 

 

Tekniska nämnden 
  1204 1104 
Intäkter 50 685 50 622 
Kostnader -59 029 -58 862 

Verksamhetsresultat -8 344 -8 240 
Kommunbidrag 7 210 6 703 
Resultat -1 135 -1 537 
Balanserat resultat     
11-12-31   2 833 

 
Tekniska nämnden redovisar ett under-

skott med 1 135 tkr för det första tertialet 
2012. Underskottet är lägre än budgeterat 
och beror på att skattefinansierade verk-
samheterna visar ett överskott. 

Intäkter från anslutningsavgifter från nya 
VA-abonnenter är betydligt lägre än budge-
terat. Det beror på att prognosen för ex-
ploateringar ändrats, då vissa exploateringar 
skjuts upp eller ser ut att inte bli av. Även 
VA-verksamhetens brukningsintäkter för 
perioden är lägre än budgeterat. Det beror 
dels på att intäkterna från nya abonnenter 
inte blivit så stora som beräknat och dels på 
att vattenförbrukningen under 2011 var 
lägre än beräknat vilket medför en återbe-
talning till abonnenterna. 

Kostnaderna för snöröjning och halkbe-
kämpning är lägre än förra året och också 
lägre än budgeterat. Fastighetsavdelningen 
redovisar lägre kostnader än budgertat bero-
ende på lägre kostnader för energiförbruk-
ning och fastighetsunderhåll. Minskningen 
av energiförbrukningen är delvis en effekt 
av det pågående energibesparingsprojektet 
(EPC-projektet).  

Prognosen för 2012 är ett nollresultat 
för den skattefinansierade verksamheten. 
VA-verksamheten beräknas gör att under-
skott på 6 730 tkr, detta underskott täcks 
genom ianspråktagande av medel ur VA-
verksamhetens resultatfond och blir därmed 
inte resultatpåverkande. Tekniska nämnden 
beräknas därmed göra ett nettoresultat jäm-
fört med budget. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
  1204 1104 
Intäkter 4 048 3 394 
Kostnader -4 960 -4 558 
Verksamhetsresultat -912 -1 164 
Kommunbidrag 1 159 1 101 
Resultat 247 -63 
Balanserat resultat     
11-12-31   2 741 

 
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar 

ett överskott för årets två första månader på 
248 tkr. Både intäkter och kostnader är lägre 
än budgeterat.  

Arbetet pågår med ett stort antal detalj-
planer. Under våren har arbetet med en ny 
Översiktsplan påbörjats.  

Intäkterna för bygglov har under årets 
fyra första månader varit högre än budgete-
rat och också högre än förra året beroende 
på många avslutade ärenden med höga 
bygglovsavgifter. Nämndens målsättning att 
ärendebalansen ska minska inom bygglov 
har uppnåtts genom att riktade åtgärder och 
extra administrativa resurser minskat ären-
debalansen från 771 ärenden vid årsskiftet 
till 578 ärenden vid utgången av april må-
nad. En minskning med 25 procent. 

Ett av nämndens prioriterade områden 
är att andelen enskilda avlopp som uppfyller 
godtagbar nivå ska öka. Inom Hogarområ-
det har andelen godkända enskilda avlopp 
ökat från 14 procent till 45 procent. I Skär-
boområdet har andel godkända enskilda 
avlopp ökat från 16 procent till 24 procent. 

  
Miljö- och byggnadsnämnden avslutade 

under 2011 inventering av Joreälvens avrin-
ningsområde och fortsätter under 2012 
inventeringsarbetet inom områdena Tan-
namskilens och Träsvall-Edsten. Parallellt 
med inventeringsarbetet genomförs till-
synsinsatser för att åstadkomma åtgärder på 
de fastigheter inom Hogarområdet som 
ännu inte har anordnat godtagbara avlopps-
anläggningar. 

  Kostnaderna på miljöbalken och livs-
medelverksamheten följer i stort budgeterad 
nivå. Nämnden har beslutat att ianspråkta 
2 100 tkr av det balanserat överskottet. 
Prognosen är att nämnden kommer att 
redovisa ett underskott på 1 500 tkr per den 
31 december. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
  1204 1104 
Intäkter 10 266 10 188 
Kostnader -96 050 -95 335 
Verksamhetsresultat -85 784 -85 147 
Kommunbidrag 86 600 85 272 
Resultat 816 125 
Balanserat resultat     
11-12-31   7 252 

 
Bruttokostnaderna ökar med 715 tkr 

mellan åren. Nettokostnaden ökar med 637 
tkr. Ökningen är lägre än budgetförutsätt-
ningarna och förklaras genom en fortsatt 
minskning av antalet köpta gymnasieplatser.  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar 
ett underskott på -3 640 tkr. 

Av ovanstående underskott har nämn-
den beslutat om särskilda satsningar för 
verksamhetsåret. Satsningarna uppgår till     
1 500 tkr och finansieras genom nämndens 
balanserade överskott. 

Det balanserade resultatet prognostiseras 
uppgå till 3 612 tkr vid årets slut. 

Vid avräkning per april har barnantalet 
minskat mot budget och barn- och utbild-
ningsnämnden får ett minskat budgetanslag 



      

 

med 1 296 tkr genom prestationsanslaget. 
Minskningen redovisas inom grund- och 
gymnasieskolan.  

De verksamheter som redovisar den 
största budgetavvikelsen är gymnasieskolan 
med    –1 780 tkr, grundskolan med –1 690 
tkr, arbetsmarknadsenheten med -390 tkr 
och vuxenutbildningen med -340 tkr i un-
derskott. Barnomsorgen redovisar ett över-
skott med 850 tkr.  

Gymnasieskolan underskott förklaras 
dels genom högre priser för köp av gymna-
sieplatser i andra kommuner dels genom 
underskott i den egna gymnasieskolan. 
Strömstad kommun har under våren ökat 
sina interkommunala priser med cirka 16 
procent vilket är en av orsakerna till kost-
nadsökningarna. För den egna gymnasiesko-
lan i Tanum är elevantalet lägre än budgete-
rat vilket ger minskat prestationsanslag som 
i det korta perspektivet inte finansieras 
genom minskade kostnader i verksamheten. 
För hösten 2012 planerar skolan att minska 
antalet tjänster samtidigt som verksamheten 
har sagt upp externt inhyrda lokaler. För 
2013 beräknas därför verksamheten i balans 
mot det lägre elevantalet. Målsättningen är 
att elevantalet skall öka och verksamheten 
genomför omfattande marknadsföringsin-
satser. Skolan kommer dessutom att se över 
utbildningsutbudet för att det skall vara så 
attraktivt som möjligt. 

Grundskolans underskott är planerat 
dels genom nämndens beslut om särskilda 
satsningar dels genom att verksamheten tar i 
anspråk tidigare års överskott. Tanumshedes 
rektorsområde redovisar ett underskott 
genom ökade kostnader för barn i behov av 
särskilt stöd. Underskottet uppgår till 600 
tkr. Ett underskott på 370 tkr redovisas på 
skolskjutsar som en effekt av skatte-
växlingen avseende Västtrafik. Kostnader 
för inköp av datorutrustning enligt projektet 
”en var” fortskrider enligt plan. Under hös-
ten kommer dock kostnaderna att överstiga 
ram med cirka 200 tkr då vissa kostnader 
måste tidigareläggas. 

Inom förskolan sker en särskild satsning 
på ytterligare planeringstid för den pedago-
giska personalen. Planeringstiden kommer 
att användas för implementering av ny läro-
plan. Nämnden avsätter 225 tkr till detta. 
Förskolan redovisar ett överskott på 850 tkr 
på grund av en felbudgetering avseende 
pedagogisk personal. Skolbarnomsorgen 
prognostiserar ett underskott på 375 tkr. 

Vuxenutbildningen redovisar ett under-
skott i verksamheten ”Svenska för Invand-
rare”. Avtalet med Strömstad upphörde i 
februari. Verksamheten har kortsiktigt inte 
lyckats anpassa antalet tjänster nedåt i för-
hållande till antalet deltagare. 

Arbetsmarknadsenheten underskott fi-
nansieras genom verksamhetens balanserade 

överskott. Årets underskott härleds till per-
sonaltätheten under hösten.  

Nämnden har som del av särskilda sats-
ningar beslutat om ytterligare 200 tkr till 
föreningar med fasta anläggningsavtal. 
Kostnad för lönebidragsanställning beräknas 
redovisa ett underskott på 150 tkr. 
 
 

Omsorgsnämnden 
  1204 1104 
Intäkter 33 321 29 081 
Kostnader -109 418 -101 356 

Verksamhetsresultat -76 097 -72 275 
Kommunbidrag 78 893 76 305 
Resultat 2 796 4 030 
Balanserat resultat     
11-12-31   1 311 
 

Omsorgsnämndens nettokostnader har 
ökat med cirka 4 000 tkr jämfört med 
samma period förra året. Kostnadsökningen 
beror främst på högre volym inom hem-
tjänst, personlig assistans, högre placerings-
kostnader för barn, unga och vuxna, samt 
högre kostnader för försörjningsstöd 

Kostnaderna för hemtjänst har ökat med 
1 600 tkr samtidigt som kostnaderna för 
särskilda boenden och korttidsboende mins-
kat med 800 tkr. Detta förklaras av en ten-
dens att allt fler brukare väljer, och har getts 
möjlighet att få vård och omsorg hemma, i 
stället för att söka särskilt boende. Jämfört 
med årets första fyra månader 2011 har 
volymökningen inom hemtjänst varit 25 
procent. 

För att anpassa verksamheten till den 
skiftande efterfrågan mellan särskilda boen-
deplatser och hemtjänstinsatser har en om-
strukturering förberetts.  

Kostnaderna för försörjningsstöd och 
placeringar inom individ- och familjeomsor-
gen har ökat med cirka 1 000 tkr. 

Verksamhetsvolymen inom handikapp-
omsorgen ligger på i stort samma nivå som 
förra året. Kostnaderna kommer att öka 
beroende på framtida volymökningar. 

Kostenheten prognostiserar ett under-
skott på 200 tkr. Underskottet beror på 
förväntad minskad volym samt merkostna-
der för ekologiska livsmedel. 

Äldreomsorgen och individ och familje-
omsorgen beräknas visa underskott mot 
budget. Sammantaget beräknas omsorgs-
nämnden göra ett resultat på – 5 000 tkr per 
den 31 december. 
 
 
 
 
 
 

Tanums Hamnar AB  
  1204 1104 
Intäkter 3 241 3 077 
Kostnader -3 254 -3 034 
Verksamhetsresultat -12 43 
Avskrivningar -173 -124 
Finansnetto 0 16 

Resultat -186 -65 
 

Tanums Hamnar AB redovisar ett un-
derskott per den 30 april på 186 tkr vilket är 
en försämring med 121 tkr jämfört med 
samma period förra året. Resultatförsäm-
ringen beror på ökade kostnader för verk-
samhetslokaler, framför allt för lokaler på 
Grebbestadsbryggan. 

Kostnaderna för personal har minskat 
med 460 tkr på grund av personalminskning 
och att pensionskostnader som belastade 
resultatet förra året nu inte längre finns.  

Investeringarna under perioden uppgår 
till 1 493 tkr. En vaktmästare har varit lång-
tidssjukskriven under perioden, i övrigt är 
sjukfrånvaron låg under perioden.  

Per den 31 december beräknas Tanums 
Hamnar AB´s resultat uppgå till cirka 400 
tkr. Resultatet är något sämre än det budge-
terade. 
 
Tanums Bostäder AB 
  1204 1104 
Intäkter 13 492 13 250 
Kostnader -8 985 -10 447 
Verksamhetsresultat 4 508 2 803 
Avskrivningar -2 132 -1 958 
Finansnetto -2 450 -1 517 
Resultat -74 -672 

 
Tanums Bostäder redovisar ett resultat 

på -74 tkr för årets fyra första månader 
vilket är cirka 600 tkr bättre än föregående 
år. Resultatförbättringen beror främst på 
lägre underhållskostnader. Räntekostnader-
na har ökat med drygt 900 tkr på grund av 
högre upplåning i samband med nybyggnat-
ion av lägenheter i Östad samt Grebbestad. 
Uthyrningssituation är fortsatt god vilket ger 
positiva effekter på resultatet. 

Under perioden har investeringarna 
uppgått till 3 158 tkr.  

Tanums Bostäder har tagit beslut att till-
sammans med Tanums kommun och 
Rambo AB bygga ett vindkraftverk på Tyft. 

Efterfrågan på lägenheter är fortsatt god, 
under perioden januari - april har i princip 
samtliga lägenheter varit uthyrda. Bolagets 
arbete med energieffektiviseringar fortsätter. 

I Fjällbacka projekteras för byggande av 
cirka 28 lägenheter.  

Per den 31 december beräknas Tanums 
Bostäders resultat uppgå till 500 tkr. 
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