
DELÅRSRBOKSLUT APRIL 2007
Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 0704 0604 0704 0604
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter 55,9 54,6 46,0 46,6
Verksamhetens kostnader -189,8 -184,1 -185,1 -180,2
Avskrivningar -12,5 -12,1 -10,4 -10,4
Jämförelsestörande poster - - - -
Verksamhetsresultat -146,3 -141,6 -149,5 -143,9

Skatteintäkter 130,4 123,6 130,4 123,6
Generella statsbidrag 35,0 34,0 35,0 34,0
Finansiella intäkter 0,4 0,3 0,4 0,3
Finansiella kostnader -5,1 -5,0 -3,1 -3,4
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 14,4 11,3 13,1 10,5

Periodens resultat 14,4 11,3 13,1 10,5

BALANSRÄKNING 0704 0604 0704 0604
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 688,6 689,3 497,1 498,0
Maskiner och inventarier 16,4 17,7 14,2 15,9
Finansiella anläggningstillgångar 2,1 7,2 26,0 26,0
Summa anläggningstillgångar 707,1 714,2 537,3 540,0

Omsättningstillgångar:
Fordringar 22,8 23,2 25,8 25,5
Förråd 1,0 1,3 0,9 0,9
Kassa och bank 17,6 37,1 14,3 34,3
Summa omsättningstillgångar 41,4 61,6 41,0 60,7

SUMMA TILLGÅNGAR 748,5 775,8 578,2 600,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 257,3 232,6 250,8 228,4
Justering pensionsskuld/semesterlöneskuld - -0,1 - -
Årets resultat 14,4 24,6 13,1 22,4
Summa eget kapital 271,7 257,1 263,9 250,8

Avsättningar 31,3 31,2 30,2 30,9

Skulder
Långfristiga skulder 376,6 387,2 215,3 225,9
Kortfristiga skulder 68,9 100,3 68,8 93,1
Summa skulder 445,5 487,5 284,1 319,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 748,5 775,8 578,2 600,7

Koncernen Tanums kommun

NYCKELTAL 0704 0604 0704 0604
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 29,5% 29,7% 24,9% 25,9%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 88,5% 89,9% 90,4% 91,3%
Ökning verksamhetsresultat 0,0% 6,4% 0,0% 6,4%

0704 0604 0704 0604
Soliditet 36,3% 33,1% 45,6% 41,7%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 9,4% 7,2% 10,9% 10,9%



KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har minskat med 31
personer sedan årsskiftet och uppgick per
30 april till 12 222 personer. Arbetslösheten
har minskat från 223 personer i april 2006
till 161 personer samma period 2007. 

KONCERNSTRUKTUR
Koncernen består av kommunen och
Tanums Bostäder AB (TBAB) som äger och
förvaltar hyresbostäder samt Tanums Hamn
& Turism AB som bedriver hamn- och
turismverksamhet. Renhållningsbolaget
RAMBO AB ingår i koncernen med 20,6
procent.

RESULTATANALYS
Periodens resultat
Målsättning: För att uppnå kommunallagens
bestämmelser om god ekonomisk hushållning
ska resultatet uppgå till cirka en procent av
skatteintäkter och statsbidrag före intäkter
från markexploatering.
Periodens resultat uppgår för kommunen
till 13,1 mkr och koncernen till 14,4 mkr
vilket är en förbättring jämfört med samma
period 2006 med 2,6 mkr för kommunen
och 3,1 mkr för koncernen. I resultatet
ingår 1,1 mkr avseende intäkter från mark-
exploatering. Bokslutsprognosen på 7,8
mkr inklusive intäkter från markexploater-
ing innebär att kommunen kan klara
balanskravet och det övergripande finansiel-
la målet.

Intäkter
Kommunens verksamhetsanknutna intäk-
ter uppgår till 46 mkr vilket är i princip
oförändrat jämfört med samma period förra
året. De verksamhetsanknutna intäkterna
täcker 24,9 procent av kommunens verk-
samhetskostnader exklusive avskrivningar,
vilket är 1,0 procentenhet mindre än
samma period förra året. Koncernens verk-
samhetsanknutna intäkter uppgår till 55,9
mkr. 

Kostnader
Målsättning: Kommunens kostnader ska inte
öka procentuellt mer än skatteintäkter och
statsbidrag.
Bruttokostnaderna för kommunens verk-
samhet uppgår till 185,1 mkr vilket är 4,9
mkr mer jämfört med samma period 2006.
Kommunens kostnader ökar med 2,7 pro-
cent medan skatteintäkter och statsbidrag
ökar med 5,0 procent. Då kostnader för
årets löneökningar ännu ej finns med kom-
mer kommunen sannolikt inte leva upp till
antagen målsättning. Bruttokostnaderna för
koncernen uppgår till 189,8 mkr.

Verksamhetsresultat
Kommunens verksamhetsresultat har för-
sämrats då kostnaderna ökar och verk-
samhetsanknutna intäkterna minskar.
Kommunens verksamhetsresultat uppgår
till -149,5 mkr och koncernens till

-146,3 mkr. Kommunens verksamhetsre-
sultat är en försämring med 5,6 mkr (cirka
3,9 procent). Som andel av skatteintäkter
och statsbidrag uppgår verksamhetsresul-
tatet till 90,4 procent, detta skall jämföras
med 91,3 procent samma period förra året.

Skatteintäkter
Målsättning: Utdebitering ska hållas oför-
ändrad.
Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökade
med 7,8 mkr jämfört med samma period
2006 och uppgår till 165,4 mkr. Ökningen
beror främst på höjt skatteunderlag. Skatte-
intäkter och statsbidrag beräknas i bokslut
2007 ge ett underskott jämfört med budget
på 3,8 mkr, som främst förklaras av minskat
invånarantal samt negativ avräkning av
2006 års skatteintäkter. Kommunen har
2007 oförändrad utdebitering på 21,99
kronor.

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgår till -2,8
mkr vilket är 0,2 mkr bättre jämfört med
samma period 2006. Finansnettot mot-
svarar 1,7 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Personal
Sjukfrånvaron har minskat med cirka tio
procent (0,8 procentenheter) under perio-
den januari-april 2007 jämfört med samma
period förra året. Under perioden januari-
april 2007 uppgick sjukfrånvaron till 6,7
procent. Minskningen sker inom samtliga
nämnders verksamhetsområden.

Prognos 2007-12-31
NÄMNDER Prognos
Kommunstyrelsen 0,2
Tekniska nämnden 1,2
-Varav taxefinansierat 0,5
-Varav skattefinansierat 0,7
Miljö och byggnadsnämnden -1,0
Barn och utbildningsnämnden 0,4
Prestationsanslag Bun -0,4
Omsorgsnämnden 0,0
NÄMNDER 0,4
FINANS
Skatteintäkter -3,8
Finansnetto 3,2
Exploateringsintäkter 0,0
Övrigt -0,2
TOTALT -0,4
BUDGET 8,2
PROGNOS 7,8

I budget beräknas årets resultat till 8,2 mkr.
I delårsrapporten beräknas nämnderna
sammantaget gå med överskott på 0,4 mkr.
Miljö- och byggnadsnämnden beräknas
göra underskott medan övriga nämnder
beräknas göra överskott eller nollresultat. 

Skatteintäkterna beräknas ge ett budgetun-
derskott på -3,8 mkr enligt kommunför-
bundets prognos i april. Finansnetto beräk-
nas ge ett överskott på 3,2 mkr vilket förk-
laras av fortsatt låga räntor. Sammantaget

ligger det prognostiserade resultatet på 7,8
mkr. 

FINANSIELL STÄLLNING
Anläggningstillgångar
Målsättning: Investeringarna, exklusive in-
vesteringar avseende markexploatering, ska
över en treårsperiod inte överstiga 105 mkr
och finansieras med egna medel.
Kommunens bruttoinvesteringar i fastig-
heter, anläggningar och inventarier uppgår
till 8,3 mkr. Investeringsbidrag har erhållits
med 0,6 mkr. Nettoinvesteringarna uppgår
därmed till 7,7 mkr jämfört med 5,6 mkr
samma period 2006. Koncernens nettoin-
vesteringar uppgår till 9,4 mkr. Större
investeringsprojekt är lägenheter i Grebbe-
stad och inköp av mark på Hamburgö. En
planerad investeringsvolym för 2007 på
58,8 mkr och 153,1 mkr perioden 2007-
2009 innebär att målsättningen om att inte
överstiga 105 mkr under en treårsperiod
blir svår att uppnå. För perioden 2005-
2007 beräknas investeringsvolymen bli
120,2 och klarar därmed inte målsätt-
ningen.

Likvida medel
Målsättning: Likvida medel och tillgängliga
garanterade kreditutrymmen skall uppgå till
minst 20 mkr.
Kommunens likviditet har minskat med
20,1 mkr sedan årsskiftet och uppgår till
14,3 mkr Därutöver har kommunen en
checkkredit på 20 mkr. Koncernens lik-
viditet uppgår till 17,6 mkr. Målsättningen
avseende likviditet uppnås.

Låneskuld
Målsättning: Låneskulden ska nettoamorteras
med minst tio mkr per år.
Kommunens låneskuld uppgår till 215,3
mkr medan koncernens låneskuld uppgår
till 376,6 mkr. Kommunens och koncer-
nens låneskuld har minskat med 10,6 mkr
sedan årsskiftet.

Soliditet
Periodens resultat för kommunen har ökat
det egna kapitalet med 13,1 mkr. Till-
gångarna har under samma period minskat
med 2,7 mkr. Detta innebär att det egna
kapitalets andel av totalt kapital ökar från
41,7 procent till 45,6 procent. För koncer-
nen ökar soliditeten från 33,1 procent till
36,3 procent.

Framåtblick
Kommunsektorns ekonomi beräknas grad-
vis förbättras åren fram till 2010 främst
beroende på att skatteintäkternas ökning är
fortsatt god. Ökade pensionskostnader och
nominellt minskade statsbidrag ger en press
nedåt på resultaten däremot medför volym-
minskningar inom grundskola och gym-
nasieskola kostnadsminskningar, samtidigt
som ökningstakten för äldreomsorg är för-
hållandevis låg de närmaste åren.



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen

0704 0604
Intäkter 4 000 2 982
Kostnader -18 454 -16 761
Verksamhetsresultat -14 454 -13 779
Kommunbidrag 13 912 13 033
Resultat -542 -746
Balanserat resultat  
06-12-31 2 099

Kostnaderna för kommunstyrelsens verk-
samhet har ökat ned cirka 2 000 tkr bero-
ende att kommunstyrelsens resultat för
2007 belastas av kostnader för hamn- och
turismverksamhet som tidigare låg på kul-
tur- och fritidsnämnden, dessutom har
kostnaderna för räddningstjänst, kom-
munledning och kollektivtrafik ökat.
Kommunens ekonomiska planering och
uppföljning inriktas på att följa bestäm-
melserna i kommunallagen om god ekono-
misk hushållning.

Satsningarna på ökad hälsa och ledar-
skap är prioriterat i det personalstrategiska
arbetet.

I Svenskt Näringslivs mätning av
näringslivsklimat i Sveriges kommuner
ligger Tanum oförändrat kring plats 200.
Företagarna anger framförallt svårigheten
att rekrytera personal med rätt kompetens
som en försvårande faktor.

Räddningstjänsten har under de första
fyra månaderna 2007 genomfört 84
utryckningar att jämföra med 88 utryck-
ningar under samma period förra året.

Räddningstjänsten och kommunled-
ningen beräknas göra ett resultat som är
bättre än budget.

För att finansiera fortsatt arbete med
fördjupad översiktsplan för Hamburg-
sund, vindkraftpolicy med mera ämnar
kommunstyrelsen disponera 1 160 tkr ur
sitt balanserade överskott vilket försämrar
2007 års resultat.

Totalt beräknas kommunstyrelsen göra
ett resultat som är 200 tkr bättre än bud-
get.

Tekniska nämnden
0704 0604

Intäkter 38 903 37 508
Kostnader -40 871 -42 201
Verksamhetsresultat -1 968 -4 693
Kommunbidrag 4 514 4 635
Resultat 2 546 -58
Balanserat resultat  
06-12-31 8 158

Tekniska nämnden redovisar ett överskott
på 2 546 tkr som beror på överskott inom
de flesta av verksamheterna. Renhåll-
ningen, som har det största, 1 300 tkr, ska
vid denna tidpunkt ha större överskott för
att kunna möta de ökade kostnader som
verksamheten har under sommarhalvåret. 

Slutbesiktning kommer att ske på Skogs-
vägen, Havstensund i juni. De åtta villa-
tomterna kommer att börja fördelas under
sommaren. 

En ny modell för att hantera vinter-
väghållning och vägunderhåll är på förslag
och prognosen bygger på detta. Förslaget
innebär att årets vägunderhåll görs för de
medel som finns i verksamhetens ingående
balanserade kapital. 

Omfattande reinvesteringar på gatu-
nätet kommer att ske under året. Ett stort
förbättringsarbete har påbörjats på parke-
ring/bussangörningen, Stallarna, i Fjäll-
backa. 

Underlag till upphandling av berg-
värme till flera anläggningar i Fjällbacka är
framtaget och upphandling kommer att
ske i höst. Planering pågår för ny förskola i
Grebbestad. 

Tillståndsansökan för det nya avlopps-
reningsverket är inskickad. Upphandling
av luktreduceringsutrustning till Fjäll-
backa avloppsreningsverket har gjorts och
installation har påbörjats. Lurs vattenverk
har upphandlats och arbetet påbörjas
under maj-juni. 

Nämnden förväntas göra ett överskott
på drygt 1 215 tkr främst beroende på ett
bättre resultat inom renhållningen än för-
väntat samt att hanteringen av vägunder-
hållet, inom gator och parker, är på förslag
att ändras.

Av överskottet avser 500 tkr taxefinan-
sierad verksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden
0704 0604

Intäkter 2 424 2 980
Kostnader -3 748 -4 134
Verksamhetsresultat -1 324 -1 154
Kommunbidrag 1 100 1 036
Resultat -224 -118
Balanserat resultat  
06-12-31 2 196

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett
underskott för perioden på 224 tkr som
främst beror på beslutade projekt och lägre
intäkter än budgeterat inom bygglovsverk-
samheten.  

I budget för 2007 finns beslut om att
använda 600 tkr, av det balanserade över-
skottet, för vissa projekt. Hittills under året
har cirka 102 tkr lagts ner på dessa projekt.
Inom fysisk planering pågår arbete med två
ofinansierade planer, som nämnden beslu-
tat om. Arbetet med dessa detaljplaner
kommer att belasta verksamheten med
drygt 150 tkr under 2007. I årets budget
har inga medel för arbetet med dessa pla-
ner avsatts.

Under perioden har två planuppdrag i
Fjällbacka och ett i Grebbestad avslutats
genom antagandebeslut.

Grundbeloppet i gällande bygglovs-
taxa har höjts och övergång till en helt ny

taxekonstruktion, som ska ge kommunen
bättre möjligheter att få full kostnadstäck-
ning för arbetet med prövning av bygglov,
håller på att förberedas. 

Miljöverksamheten genomför under
2007 tre projekt med 350 tkr från acku-
mulerat överskott: ett inventerings- och
informationsprojekt riktat mot hamnar,
båtupptagning samt informationsarbete i
samband med nya allmänna råd om små
avloppsanläggningar samt information och
rådgivning i anslutning till den nya livsme-
delslagstiftningen.

När det gäller informationsarbete i
samband med nya allmänna råd om små
avloppsanläggningar har en kurs hållits för
avloppsentreprenörer och informations-
material riktat till fastighetsägare har tagit
fram.

Miljöverksamheten i övrigt bedrivs i
enlighet med tillsynsplanen.

Miljö- och byggnadsnämndens resultat
per den 31 december beräknas till -1 035
tkr vilket är 435 tkr sämre än budget och
förklaras av ofinansierade planer inom
fysisk planering samt lägre intäkter inom
bygglovsverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden
0704 0604

Intäkter 9 250 9 715
Kostnader -90 673 -87 304
Verksamhetsresultat -81 423 -77 589
Kommunbidrag 82 014 78 169
Resultat 591 580
Balanserat resultat  
06-12-31 763

Bruttokostnaderna ökar med 3 368 tkr
mellan åren. Nettokostnaden ökar med
3 833 tkr. Ökningen är i enlighet med
budgetförutsättningarna och förklaras i
huvudsak med löne- och inflationspåslag.

Vid avräkning per april har barnantalet
ökat mot budget och barn- och utbild-
ningsnämnden får ett ökat budgetanslag
med 1 188 tkr genom prestationsanslaget
som i huvudsak avser barnomsorgsverk-
samheten.

Noteras kan att inom förskola har
antalet barn ökat med 25 under perioden
februari till april.

De verksamheter som redovisar den
största budgetavvikelsen är särskolan med
-730 tkr, barnomsorgen med 340 tkr,
grundskolan med -170 tkr, gymnasiesko-
lan med 210 tkr och vuxenutbildningen
med 210 tkr i överskott. 

Sammanlagt nio elever flyttar in i
kommunen eller startar skolgång på sär-
skolan under perioden. Endast två elever
slutar under samma period. Varje elev är
mycket resurskrävande.

Förskolan redovisar ett överskott på
300 tkr. Fler barn och ökad placeringstid
utan att verksamheten har satt in mer per-
sonal förklarar avvikelsen. I Grebbestad
startar inte den planerade nya förskolan.



Grundskolans underskott härleds till
läromedel och inköp av inventarier. Verk-
samheterna delfinansierar detta underskott
genom överskott från förra året.

Under hösten 2007 kommer Fyrbodal
att ta fram nya priser inom gymnasiesko-
lan. Farhågor finns att priserna kommer att
öka med mer än inflation inför 2008.

Barn- och utbildningsnämnden redo-
visar ett överskott på 360 tkr. Det balanse-
rade resultatet uppgår således till 1 123 tkr.

Omsorgsnämnden
0704 0604

Intäkter 17 092 16 477
Kostnader -76 494 -76 375
Verksamhetsresultat -59 402 -59 898
Kommunbidrag 63 289 61 585
Resultat 3 887 1 687
Balanserat resultat  
06-12-31 -2 057

Kostnaderna för de fyra första månaderna
har ökat med 0,2 procent (cirka 200 tkr)
jämfört med samma period förra året.

Den mycket låga kostnadsökningen
beror främst på att nämnden har tagit
beslut om återhållsamhet beträffande per-
sonalförstärkningar, inköp och utbildning-
ar. 

Intäkterna har ökat med 3,7 procent
(cirka 600 tkr) jämfört med samma period
förra året främst beroende på högre intäkter
för mat och omsorgsavgift på särskilt
boende, stimulansmedel från Västra Göta-
landsregionen avseende uppsökande verk-
samhet samt högre intäkter till kostenheten
för mat till äldreomsorgen.

Äldreomsorgens kostnader har minskat
med cirka 1,1 procent (500 tkr) jämfört
med samma period förra året. Kostnads-
minskningen förklaras främst av att perso-
nalförstärkningarna har minskats väsentligt
jämfört med förra året. Även lägre kostna-
der för bostadsanpassning och inköp bidrar
till kostnadsminskningen. 

Omstrukturering inom särskilda boen-
den kommer under hösten att sänka kost-
naderna.

Handikappomsorgen redovisar en kost-
nadsökning jämfört med samma period
förra året på 2,3 procent. 

Nya ansökningar för korttidsboende
och avlastning kan innebära ökade kostna-
der under andra halvåret. 

Individ- och familjeomsorgens kostna-
der har ökat med 1,9 procent jämfört med
samma period förra året.

Kostnaderna för institutionsplaceringar
av barn och vuxna har minskat med 1 200
tkr samtidigt som kostnaderna för familje-
hemsplaceringar av barn och vuxna har
ökat med 350 tkr.

Kostnaden för försörjningsstöd ligger
på en oförändrad nivå jämfört med de
senaste två åren.

Omsorgsnämnden beräknas hålla bud-
geten för 2007.

Tanums Bostäder AB
0704 0604

Intäkter 11 777 10 975
Kostnader -7 445 -7 545
Verksamhetsresultat 4 332 3 430
Avskrivningar -1 735 -1 466
Finansnetto -2 009 -1 521
Resultat 588 443

Tanums Bostäder redovisar ett överskott
per den 30 april på 588 tkr vilket är cirka
140 tkr bättre än föregående år.

Det goda resultatet förklaras främst av
ökade hyresintäkter och att de effektivise-
rings- och besparingsåtgärder bolaget
genomfört minskat driftskostnaderna.

Hyrorna höjdes från den 1 februari
med igenomsnitt 1,9 procent. Finansie-
ring av ny- och ombyggnadsprojekt har
ökat lånekostnaden vilket medfört att rän-
tekostnaden ökat med 500 tkr jämfört med
förra året.

Efterfrågan på lägenheter är fortsatt
god, under första tertialet har uthyrnings-
graden varit 99 procent. Per den 30 april
var samtliga lägenheter uthyrda.

Under året kommer satsningar på för-
bättring av bostadsmiljön att prioriteras.

Planering för byggande av ytterligare
lägenheter i Fjällbacka, Östad och Grebbe-
stad pågår.

Per den 31 december beräknas Tanums
Bostäders resultat uppgå till 1 500 tkr.

Tanums Hamn & Turism AB 
0704 0604

Intäkter 2 347 -
Kostnader -2 274 -
Verksamhetsresultat 73 -
Avskrivningar 0 -
Finansnetto 65 -
Resultat 139 -

Intäkter och kostnader följer så här långt
det beräknade. Sommarens turismverksam-
heter, gästhamnar och turismanläggningar,
är av naturliga skäl ej med i bokslutsunder-
laget ännu. Det finns således inget som ger
anledning till en förändrad prognos för
årets resultat, 236 tkr.

Verksamheten är nu igång helt enligt
planerna, kontoret är invigt och fungerar
väl.


