
DELÅRSBOKSLUT APRIL 2013

Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 1304 1204 1304 1204
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter 65,7 64,6 52,8 49,5
Verksamhetens kostnader -221,3 -220,9 -212,8 -210,3
Avskrivningar -16,4 -15,5 -14,3 -13,2
- Varav jämförelsestörande poster - - - -
Verksamhetsresultat -172,0 -171,8 -174,3 -173,9
Skatteintäkter 150,8 151,7 150,8 151,7
Generella statsbidrag 42,3 36,4 42,3 36,4
Finansiella intäkter 0,1 0,4 0,2 0,6
Finansiella kostnader -6,9 -5,8 -4,4 -3,6
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 14,3 10,9 14,5 11,2
Periodens resultat 14,3 10,9 14,5 11,2

BALANSRÄKNING 1304 1212 1304 1212
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 996,9 1 011,9 771,0 766,6
Maskiner och inventarier 44,7 18,8 13,4 13,9
Finansiella anläggningstillgångar 7,9 7,9 27,8 27,8
Summa anläggningstillgångar 1 049,5 1 038,7 812,2 808,3
Omsättningstillgångar:
Fordringar 84,0 72,4 84,3 79,4
Förråd 1,4 1,4 0,7 0,7
Kassa och bank 39,3 35,9 39,3 35,9
Summa omsättningstillgångar 124,7 109,7 124,3 116,1
SUMMA TILLGÅNGAR 1174,2 1148,4 936,5 924,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 363,4 325,0 350,0 312,0
Justering, emission - 0,6 - 0,6
Årets resultat 14,3 37,8 14,5 37,5
Summa eget kapital 377,6 363,4 364,6 350,0

Avsättningar 36,6 36,9 35,8 36,1
Skulder
Långfristiga skulder 645,0 631,0 430,0 431,0
Kortfristiga skulder 115,0 117,2 106,1 107,3
Summa skulder 760,0 748,2 536,1 538,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1174,2 1148,4 936,5 924,3

Koncernen Tanums kommun
NYCKELTAL 1304 12104 1304 1204

Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 29,7% 29,3% 24,8% 23,6%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 89,1% 91,3% 90,3% 92,5%
Ökning verksamhetsresultat 0,1% 0,2% 0,2% 1,1%

1304 1212 1304 1212
Soliditet 32,2% 31,6% 38,9% 37,9%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 8,3% 9,6% 9,0% 10,5%
Pensionsförpliktelser före 1998 280,0 252,8 280,0 252,8
Borgensåtagande 0,7 0,7 215,7 200,7

          



KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har minskat med

34 personer sedan årsskiftet och uppgick
per den 31 mars till 12 236 personer.

Arbetslösheten uppgick i april till 5,2
procent, en minskning med 0,2 procenten-
heter jämfört med april 2012. Arbets-
lösheten i Tanum är lägre än i Västra
Götaland och i riket som helhet. Även ung-
domsarbetslösheten har minskat, i april var
9,5 procent av ungdomarna i åldern 18-24
år arbetslösa, att jämföra med 9,9 procent i
april 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
bestämmelser om god ekonomisk hushållning
ska resultatet exklusive reavinster uppgå till
cirka en procent av skatteintäkter och stats-
bidrag.
Periodens resultat uppgår för kommunen
till 14,5 mkr och för koncernen till 14,3
mkr, vilket är en förbättring jämfört med
samma period 2012 med 3,4 mkr för kom-
munen. Bokslutsprognosen på -2,9 mkr
inklusive reavinster innebär att kommunen
inte klarar balanskravet och det övergri-
pande finansiella målet.

Intäkter
Kommunens verksamhetsanknutna intäk-
ter uppgår till 52,8 mkr vilket är en ökning
med 3,2 mkr jämfört med samma period
förra året. De verksamhetsanknutna intäk-
terna täcker 24,8 procent av kommunens
verksamhetskostnader exklusive avskriv-
ningar, vilket är 1,2 procentenheter mer än
samma period förra året. Koncernens verk-
samhetsanknutna intäkter uppgår till 65,7
mkr. 

Kostnader
Bruttokostnaderna för kommunens verk-
samhet uppgår till 212,8 mkr vilket är 2,5
mkr mer än samma period 2012. Kostnads-
ökningen är 2,5 procent, vilket helt för-
klaras av löneökningar. Bruttokostnaderna
för koncernen uppgår till 221,3 mkr.

Verksamhetsresultat
Kommunens verksamhetsresultat har för-
sämrats då kostnaderna ökar mer än verk-
samhetsanknutna intäkter. Kommunens
verksamhetsresultat uppgår till -174,3 mkr
och koncernens till -172,0 mkr. Kommu-
nens verksamhetsresultat försämras med 0,2
procent. Som andel av skatteintäkter och
statsbidrag uppgår verksamhetsresultatet till
90,3 procent, detta skall jämföras med 92,5
procent samma period förra året.

Skatteintäkter
Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar
med 5,0 mkr jämfört med samma period
2012 och uppgår till 193 mkr. Kommunens
utdebitering 2013 är 21,56 kronor.

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgår till -4,2
mkr vilket är 1,2 mkr sämre jämfört med
samma period 2012. Finansnettot andel av
skatteintäkter och generella statsbidrag har
ökat och uppgår till 2,2 procent.

Personal
Under perioden januari-april 2013 uppgick
sjukfrånvaron till 6,5 procent vilket är en
ökning med 1,1 procentenheter (20 pro-
cent) jämfört med samma period före-
gående år. Samtliga förvaltningar har en
ökande sjukfrånvaro. Antalet personer som
är långtidssjukskrivna (mer än 59 dagar)
minskade kraftigt från 2005 fram till 2011.
Antalet långtidssjukskrivna har sedan dess
åter ökat. Under årets fyra första månader
har antalet långtidssjukskrivna ökat från 33
till 43 personer. Ökningen beror både på
fler deltidssjukskrivna och längre sjuk-
skrivningar.  

Prognos 2013-12-31
NÄMNDER Prognos
Kommunstyrelsen -3,2
Tekniska nämnden 2,4
-Varav taxefinansierat 1,8
-Varav skattefinansierat 0,7
Miljö och byggnadsnämnden -1,9
Barn och utbildningsnämnden -2,9
Prestationsanslag Bun 2,1
Omsorgsnämnden -2,7
NÄMNDER -11,0
FINANS
Skatteintäkter 3,2
Finansnetto 0,5
Tomtförsäljning 0,0
Pensionskostnader 0,9
Övrigt -0,5
FINANS 4,1
TOTALT -6,9
BUDGET 1,0
Reserverat VA 3,0
PROGNOS -2,9

I budget beräknas årets resultat till 1,0 mkr,
prognosen är 3,9 mkr sämre och beräknas
bli -2,9 mkr. Samtliga nämnder beräknas
göra underskott. Skatteintäkterna beräknas
ge ett budgetöverskott på 3,2 mkr enligt
SKLs senaste prognos. Finansnetto beräk-
nas ge ett överskott på 0,5 mkr, vilket för-
klaras av fortsatt låga räntor och en efter-
släpning av investeringsverksamheten.

FINANSIELL STÄLLNING
Anläggningstillgångar
Kommunens bruttoinvesteringar i fastighe-
ter, anläggningar och inventarier uppgår till
18,2 mkr. Större enskilda investeringspro-
jekt under perioden har varit energieffek-
tiviseringsåtgärder, 7,4 mkr, VA-inves-
teringar, såsom sanering av ledningar 2,1
mkr, omvandlingsområden 2,1 mkr samt
vattenförsörjning 1,1 mkr. Exploaterings-
investeringar uppgår till 3,1 mkr. Inves-
teringar i inventarier har gjorts med 1,0
mkr. 

Investeringsbudgeten för 2013 uppgår
till 76,3 mkr. Tillsammans med beslutade ej
utförda investeringar i bokslut 2012 på
cirka 50 mkr uppgår budgeterade inves-
teringar 2013 totalt till cirka 126 mkr.

Koncernens investeringar uppgår till
27,2 mkr. TBAB har under perioden
investerat 7,7 mkr i nya lägenheter i
Fjällbacka.

Investeringsuppföljning jan-apr 2013
Utgift Budget

VA-anläggningar 6 178 52 120
Gator och parker 138 26 115
Skolfastigheter 216 5 218
Omsorgsfastigheter 51 4 604
Energieffektiv fast. 7 400 7 895
Övriga fastigheter 108 4 485
Övriga investeringar 46 4 314
Exploatering 3 124 13 059
Hamnar 0 3 719
Inventarier 974 4 312
Summa 18 234 125 840

Likvida medel
Kommunens likviditet har ökat med 3,4
mkr sedan årsskiftet och uppgår till 39,3
mkr. Därutöver har kommunen en check-
kredit på 30 mkr. Koncernens likviditet
uppgår till 39,3 mkr.

Låneskuld
Kommunens låneskuld uppgår till 430,0
mkr vilket är i princip oförändrat sedan
årsskiftet. Av kommunens låneskuld utgör
65 mkr anslutningsavgifter och 365 mkr
lån från banker och Kommuninvest.
Koncernens låneskuld uppgår till 645 mkr.
Kommunens soliditet ökar från 37,9 pro-
cent till 38,9 procent. Inkluderande samtli-
ga pensionsåtaganden uppgår kommunens
soliditet till 9,0 procent. Koncernens solidi-
tet uppgår till, 8,3 procent. 

Framåtblick
Kommunsektorn har de senaste åren re-
dovisat starka resultat, mycket beroende att
sektorn erhållit stora engångsintäkter. De
ekonomiska förutsättningarna ser inte lika
gynnsamma ut kommande år, bland annat
skapar demografiska förändringar behov att
öka kommunal verksamhet inom barnom-
sorg, skola och äldreomsorg.

          



Ett nytt utjämningssystem kommer att
införas 2014 vilket för Tanums kommun
del innebär minskade kostnader. Många
kommuner inte minst Tanum är inne i peri-
od med stora investeringar vilket ställer krav
på överskott i den löpande verksamheten.
Även om resultaten hålls på en bra nivå
kommer en ökad upplåning att vara nöd-
vändig.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen

1304 1204
Intäkter 7 987 7 649
Kostnader -22 219 -21 302
Verksamhetsresultat -14 232 -12 852
Kommunbidrag 13 416 12 953
Resultat -816 -101
Balanserat resultat     
12-12-31 2 887

Nettokostnaden för kommunstyrelsens
verksamhet uppgår till 14,2 mkr för perio-
den januari-april. För att finansiera projekt
och andra särskilda satsningar som utbygg-
nad av bredband disponerar kommun-
styrelsen 2 900 tkr ur tidigare års överskott.
Ökade kostnader för överförmyndarverk-
samheten, kommunkansli, kommunfull-
mäktige gör att budgeten för kommunled-
ning beräknas visa ett underskott med 300
tkr.    

Arbete pågår med att ta fram en ny över-
siktsplan för Tanums kommun. Förutom
översiktsplanen pågår arbete med ett 60-tal
olika detaljplaner. Planer som skapar möj-
lighet till nya bostäder och verksamhets-
mark prioriteras.

I Svenskt Näringslivs ranking för 2013
som redovisar företagarnas uppfattning om
näringslivsklimatet har Tanums kommun
fallit från 251:a plats till plats 267. För att
förbättra näringslivsklimatet har kom-
munen deltagit i SKL:s utbildning ”För-
enkla helt enkelt”.

En stor satsning kommer att göras för att
utveckla området kring ”Fjällbacka skär-
gård” till ett internationellt besöksmål.

Till och med april 2013 registrerades 41
nya företag, vilket betyder att det finns
2 212 företag i kommunen. Byggnationen
av Tanums shoppingcenter har påbörjats.

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

Räddningstjänsten har under de första
fyra månaderna 2013 haft 109 utryck-
ningar vilket är lika många som samma
period förra året.

Sammantaget beräknas kommunstyrel-
sens resultat bli -3 200 tkr per den 31 de-
cember där 2 900 tkr avser ianspråktagande
av tidigare års överskott.

Tekniska nämnden
1304 1204

Intäkter 48 953 45 795
Kostnader -55 058 -54 005
Verksamhetsresultat -6 105 -8 210
Kommunbidrag 8 012 7 210
Resultat -1 907 -1 000
Balanserat resultat     
12-12-31 3 616

Inom de skattefinansierade verksamhe-
terna har kapitalkostnaderna minskat på
grund av sänkt intern ränta. För övrigt så
har både intäkter och övriga kostnader ökat
2013. Ökningen beror på utökad beman-
ning inom gemensam administration. 

Inom VA verksamheten så har kapital-
kostnaderna ökat på grund av fortsatt hög
investeringsvolym. Även intäkter och övriga
kostnader har ökat. Intäktsökningen beror
på höjning av taxan som genomfördes janu-
ari 2013.

Projektingenjörerna har arbetat främst
med investeringsprojekt för VA och fastig-
het. Underlag för upphandling av grävtjäns-
ter och konsulttjänster har tagits fram. Ex-
ploateringsområdet Tanums-Gissleröd har
färdigställts. Information om de 17 kom-
munala tomterna har skickats ut till alla i
tomtkön, och intresseanmälningarna börjar
komma in. 

En person har visstidsanställts för att
arbeta med byte av höjdsystem samt ajour-
hållning av primärkartan. 

En trafikgrupp som bedömer planför-
slag har bildats och samverkar med barn-
och utbildningsförvaltningen i skolvägsfrå-
gor med mera. Vidare har en trafiksäker-
hetshöjande arbetsgrupp bildats, åtgärder
diskuteras med samhällsföreningarna och
utarbetas i samarbete med Trafikverket. 

Diverse underhållsarbeten har gjorts på
kommunens fastigheter bl.a. har kontoret
för barn- och utbildningsnämnden fått ett
nytt personalkök. Omklädesrummen vid
Idrottshallen i Tanumshede har renoverats.
Skyddsfilm på dörrar samt larm i korridor-
er har installerats i kommunhuset.

Röjning av rabatter har satts igång och
nyplanteringar av vårblommor har gjorts.
Dessutom har upplockning av tång vid
kommunala badplatser påbörjats. 

Vattenförsörjningen har under perioden
fungerat bra. Antalet läckor på dricksvat-
tennätet har varit förhållandevis få för årsti-
den. Det har inte varit några störningar av
betydelse inom avloppshanteringen. På det
nya reningsverket, Bodalsverket, pågår fort-
farande arbete med att trimma in verket och
komma tillrätta med vissa mindre inkör-
ningsproblem.

Prognosen är att nämnden kommer att
redovisa ett underskott på 2 420 tkr per den
31 december.

Miljö- och byggnadsnämnden
1304 1204

Intäkter 4 196 3 892
Kostnader -5 236 -4 833
Verksamhetsresultat -1 040 -946
Kommunbidrag 1 239 1 158
Resultat 199 217
Balanserat resultat     
12-12-31 2 376

Både intäkter och kostnader har ökat jäm-
fört med samma period förra året.
Kostnadsökningen beror på ökad beman-
ning och intäktsökningen beror främst på
en bygglovsintäkt för ett verksamhetsom-
råde.

Miljö och byggnadsnämnden har haft
fyra möten och behandlat 114 ärenden. Två
stycken planavtal har tecknats mellan Ta-
nums kommun och externa exploatörer. 

Fysisk planering har fortsatt arbetet med
detaljplaner där bland annat planförslag
tagits fram och godkänts av MBN för Ta-
numshede centrum, Kämpersvik, Knaxeröd
i Rabbalshede och Mjölkeröd i Sannäs. För
att kunna hantera både den stora efterfrå-
gan på nya detaljplaner och arbete med en
ny översiktsplan så pågår ett arbete med att
rekrytera en fjärde planerare till verksamhe-
ten. I övrigt kan nämnas att bygglovsverk-
samheten är engagerad i en översyn av kom-
munens sjöbodspolicy. Under början av året
har miljöavdelningen arbetat med bland
annat hälsoskyddstillsyn på skolor och för-
skolor och inventering av enskilda avlopp
inom Anråsälvens avrinningsområde. Livs-
medelskontrollen har under januari-april
har inriktats på ordinarie besök på året-runt
verksamheter. Bemanningen är förhållande-
vis lägre under årets första månader, för att
sedan ökas inför och under sommarsäsong-
en. Prognosen är att nämnden kommer att
redovisa ett underskott på 1 875 tkr per den
31 december, vilket är enligt budget.

Barn- och utbildningsnämnden
1304 1204

Intäkter 9 228 10 266
Kostnader -98 296 -96 050
Verksamhetsresultat -89 068 -85 784
Kommunbidrag 88 191 86 600
Resultat -877 816
Balanserat resultat     
12-12-31 6 370

Bruttokostnaderna ökar med 2 246 tkr
mellan åren. Nettokostnaden ökar med
3 284 tkr. Ökningen är högre än budgetför-
utsättningarna och förklaras genom särskil-
da satsningar samt underskott i delar av
verksamheterna. 

Barn- och utbildningsnämnden progno-
stiserar ett underskott på -2 880 tkr vid
årets slut. Av ovanstående underskott har
nämnden beslutat om särskilda satsningar
för verksamhetsåret. Satsningarna uppgår

          



till 1 100 tkr och finansieras genom nämn-
dens balanserade överskott.

Det balanserade resultatet prognostise-
ras uppgå till 3 490 tkr vid årets slut.

Vid avräkning per april har barnantalet
minskat mot budget och barn- och utbild-
ningsnämnden får ett minskat budget-
anslag med 1 997 tkr genom prestations-
anslaget. Minskning redovisas samtliga
verksamheter

De verksamheter som redovisar de störs-
ta budgetavvikelserna är grundskolan med 
-1 940 tkr, gymnasieskolan med -1 370 tkr,
centrala administrationen med -320 tkr och
kultur och fritid med -160 tkr. Barnom-
sorgen prognostiserar ett överskott på 590
tkr, vuxenutbildningen 230 tkr och sär-
skolan 100 tkr. 

Grundskolans underskott är delvis pla-
nerat genom nämndens beslut om särskilda
satsningar samtidigt som verksamheter tar i
anspråk tidigare års överskott. Tanumshedes
rektorsområde redovisar ett underskott
genom ökade kostnader för barn i behov av
särskilt stöd. Underskottet uppgår till 1 140
tkr. Ett underskott på 840 tkr redovisas på
skolskjutsar som en effekt av särskilt utred-
ningsarbete samt generella kostnadsökning-
ar inom Västtrafik.

Gymnasieskolans underskott orsakas
dels av högre priser för köp av gymnasie-
platser i andra kommuner dels av under-
skott i den egna gymnasieskolan. Uddevalla
kommun har under våren ökat sina inter-
kommunala priser med ca 6,2 procent
vilket är en av orsakerna till kostnads-
ökningarna. För den egna gymnasieskolan i
Tanum är elevantalet från andra kommuner
lägre än budgeterat vilket ger minskade
intäkter som i det korta perspektivet inte
finansieras genom minskade kostnader i
verksamheten. 

Den centrala administrationen progno-
stiserar ett underskott på 320 tkr. Orsaken
är en särskild satsning på administrativt
stöd till cheferna.

Omsorgsnämnden
1304 1204

Intäkter 36 662 33 321
Kostnader -113 842 -109 418
Verksamhetsresultat -77 180 -76 097
Kommunbidrag 81 644 78 948
Resultat 4 464 2 851
Balanserat resultat     
12-12-31 1 546

Jämfört med samma period förra året har
omsorgsnämndens nettokostnader ökat
marginellt med cirka 1100 tkr. Bortsett från
avtalsenliga löneökningar är det en faktisk
kostnadsminskning som förklaras av mins-
kad volym inom äldreomsorgen och lägre
kostnader för försörjningsstöd och institu-
tionsplaceringar för barn och unga. 

Äldreomsorgen och individ och familje-
omsorgen beräknas visa underskott mot

budget per den 31 december till följd av
höga institutionsplaceringar för vuxna samt
högre bemanningsbehov speciellt inom
äldreboendenas nattverksamhet och för
matdistribution.

För att uppnå målet att ha en god vård
och omsorg som är lättillgänglig och som
tillgodoser högt ställda krav på kvalitet, har
hemtjänst varit i fokus där den ökade voly-
men har krävt genomlysning och effektivi-
sering. Individ- och familjeomsorgen har
organiserats för att handläggare skulle nås
samma dag. Arbete pågår med att utveckla
anhörigstödet. Sedan 2012 pågår arbete
med att anpassa organisationen till om-
världens skiftande krav och hitta arbets- och
samverkansformer för att uppnå en god
ekonomisk hushållning.

För att stärka helhetssynen inom hela det
sociala området har ett Möteshus inrättats.
I Möteshuset pågår förebyggande arbete
genom verksamheter för grupper med
varierande sociala problem, till exempel
missbruk, våld och föräldrastöd. Stöd ges
till individer med olika åldrar, nationaliteter
och behov. 

Uppföljning av olika kvalitetsmätningar-
na har genomförts med syfte att ständigt
förbättra kvaliteten. Arbete pågår med att
utarbeta ett övergripande kvalitetslednings-
system.    

För att nå målet i kostpolicyn tas en han-
dlingsplan fram. Kommunen ökar ständigt
den ekologiska andelen råvaror i de till-
verkade maträtterna.

För att vara en attraktiv arbetsgivare ar-
betar omsorgsnämnden med att höja syssel-
sättningsgrader och stärka ledarskapet. Det-
ta sker genom erfarenhetsbyte och utbild-
ning. Arbete pågår för att förverkliga kom-
petensutvecklingsplan för alla anställda. 

Utslussning har påbörjats från ung-
domsboendet för ensamkommande flyk-
tingbarn på Vinbäck. Nämndens samman-
lagda underskott beräknas till -2 700 tkr per
den 31 december.

Tanums Hamnar AB 
1304 1204

Intäkter 3 313 3 241
Kostnader -2 830 -3 254
Verksamhetsresultat 483 -13
Avskrivningar -217 -173
Finansnetto -6 0
Resultat 260 -186

THAB redovisar ett överskott per den 30
april på 260 tkr vilket är en förbättring med
446 tkr jämfört med samma period 2012.

Rörelsens intäkter är ca 900 tkr lägre än
budget, vilket beror på att budgeterade
intäkter för gästhamnsavgifter kommer in
under sommarperioden.

Personalkostnaderna ligger i stort enligt
budget.

Per den 31 december beräknas Tanums

Hamnar AB:s resultat uppgå till cirka 500
tkr, vilket är enligt budget.

Tanums Bostäder AB
1304 1204

Intäkter 13 693 13 492
Kostnader -9 808 -8 985
Verksamhetsresultat 3 885 4 508
Avskrivningar -1 883 -2 132
Finansnetto -2 550 -2 450
Resultat -549 -74

Tanums Bostäder redovisar ett resultat på 
-500 tkr för årets fyra första månader vilket
är cirka 700 tkr sämre än motsvarande peri-
od föregående år. Resultatförsämringen
beror främst på ökade uppvärmningskost-
nader. Uthyrningssituation är fortsatt god
vilket ger positiva effekter på resultatet.

Under perioden har investeringarna
uppgått till 8 900 tkr. I princip hela in-
vesteringsutgiften avser byggnation av nya
lägenheter i Fjällbacka

Under perioden januari - april har i prin-
cip alla lägenheter varit uthyrda.

I Fjällbacka pågår byggnation av 26 lä-
genheter som ska stå klara under våren
2014. Byggnation av ett egenägt vindkraft-
verk har påbörjats i samverkan med Tanums
kommun och Rambo AB. När vindkraft-
verket står klart under hösten 2014 kom-
mer Tanums Bostäder att vara helt själv-
försörjande på el.

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

          


