
DELÅRSBOKSLUT APRIL 2008

Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 0804 0704 0804 0704
Belopp i mkr
Verksamhetens intäktr 55,6 55,8 45,6 46,0
Verksamhetens kostnader 200,8 -190,5 -194,4 -185,1
Avskrivningar 11,7 -12,1 -9,9 -10,4
Jämförelsestörande poster - - - -
Verksamhetsresultat -156,9 -146,8 -158,7 -149,5

Skatteintäkter 137,6 130,4 137,6 130,4
Generella statsbidrag 35,0 35,0 35,0 35,0
Finansiella intäkter 0,5 0,4 0,4 0,4
Finansiella kostnader -5,0 -5,1 -2,9 -3,1
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 11,3 13,9 11,5 13,1

Periodens resultat 11,3 13,9 11,5 13,1

BALANSRÄKNING 0804 0712 0804 0712
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 693,0 693,3 505,4 501,3
Maskiner och inventarier 10,4 12,7 9,9 10,7
Finansiella anläggningstillgångar 5,8 1,9 26,0 26,0
Summa anläggningstillgångar 709,2 707,9 541,3 538,0

Omsättningstillgångar:
Fordringar 51,1 31,1 41,3 30,1
Förråd 0,9 1,2 0,7 0,7
Kassa och bank 12,5 29,7 12,5 26,5
Summa omsättningstillgångar 64,5 62,0 54,5 57,3

SUMMA TILLGÅNGAR 773,7 769,9 595,8 595,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 272,2 257,1 267,6 250,8
Justering pensionsskuld/semesterlöneskuld - 0,2 - 0,0
Årets resultat 11,3 19,8 11,5 16,8
Summa eget kapital 283,5 277,1 279,2 267,6

Avsättningar 35,8 36,5 35,8 35,7

Skulder
Långfristiga skulder 345,1 346,8 175,4 185,5
Kortfristiga skulder 109,4 109,4 105,5 106,5
Summa skulder 454,4 456,3 280,8 292,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 773,7 769,9 595,8 595,3

Koncernen Tanums kommun
NYCKELTAL 0804 0704 0804 0704
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 27,7% 29,3% 23,5% 24,9%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 90,9% 88,8% 91,9% 90,4%
Ökning verksamhetsresultat 6,8% 3,3% 6,2% 3,9%

0804 0712 0804 0712
Soliditet 36,6% 36,0% 46,9% 45,0%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 6,1% 5,3% 7,1% 5,2%

Pensionsförpliktelser före 1998 236 607 236 607



KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har minskat med 1
person sedan årsskiftet och uppgick per 31
mars till 12 245 personer. Arbetslösheten
har minskat från 161 personer i april 2007
till 99 personer samma period 2008. 

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. I koncernsammanställningen är
RAMBO AB inte med.

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 kom-
munen till 11,5 mkr och koncernen till
11,3 mkr, vilket är en försämring jämfört
med samma period 2007 med 1,6 mkr för
kommunen och 2,6 mkr för koncernen. I
resultatet ingår 1,4 mkr avseende intäkter
från markexploatering. Bokslutsprognosen
på 5,3 mkr inklusive intäkter från mark-
exploatering innebär att kommunen kan
klara balanskravet men fär problem med det
övergripande finansiella målet.

Intäkter
Kommunens verksamhetsanknutna intäk-
ter uppgår till 45,6 mkr vilket är i princip
oförändrat jämfört med samma period förra
året. De verksamhetsanknutna intäkterna
täcker 23,5 procent av kommunens verk-
samhetskostnader exklusive avskrivningar,
vilket är 1,4 procentenhet mindre än
samma period förra året. Koncernens verk-
samhetsan-knutna intäkter uppgår till 55,6
mkr. 

Kostnader
Målsättning: Kommunens kostnader ska inte
öka procentuellt mer än skatteintäkter och
statsbidrag.

Bruttokostnaderna för kommunens
verksamhet uppgår till 194,4 mkr vilket är
9,3 mkr mer jämfört med samma period
2007. Kommunens kostnader ökar med 5,0
procent medan skatteintäkter och stats-
bidrag ökar med 4,4 procent. Kommunen
kommer sannolikt inte leva upp till antagen
målsättning. Bruttokostnaderna för koncer-
nen upp-går till 200,8 mkr.

Verksamhetsresultat
Kommunens verksamhetsresultat har
försämrats då kostnaderna ökar och verk-
samhetsanknutna intäkter i princip är
oförändrade. Kommunens verksamhets-
resultat uppgår till -158,7 mkr och koncer-

nens till -156,9 mkr. Kommunens verk-
samhetsresultat är en försämring med 9,2
mkr (cirka 6,2 procent). Som andel av skat-
teintäkter och statsbidrag uppgår verk-
samhetsresultatet till 91,9 procent, detta
skall jämföras med 90,4 procent samma
period förra året.

Skatteintäkter
Målsättning: Utdebitering ska hållas oförän-
drad.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag
ökade med 7,2 mkr jämfört med samma
period 2007 och uppgår till 172,7 mkr.
Ökningen beror främst på höjt skatte-
underlag. Kommunen har 2008 oför-
ändrad utdebitering på 21,99 kronor.

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgår till -2,4
mkr vilket är 0,4 mkr bättre jämfört med
samma period 2006. Finansnettot mot-
svarar 1,4 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Personal
Sjukfrånvaron har minskat med 0,4
procentenheter (sju procent) under perio-
den januari-april 2008 jämfört med samma
period förra året. Under perioden januari-
april 2008 uppgick sjuk-frånvaron till 6,3
procent. Sjukfrånvaron fortsätter att minska
inom samtliga verksamheter. Långtids-
frånvaron svarar för cirka 65 procent av den
totala frånvaron. Antalet långtidssjuk-
skrivna personer har ökat med två sedan
årsskiftet och uppgår nu till 53 stycken.
Flest långtidssjukskrivna finns inom
omsorgsförvaltningen som också har den
största totala sjukfrånvaron.

Prognos 2008-12-31
NÄMNDER Prognos
Kommunstyrelsen -0,2
Tekniska nämnden -0,6
-Varav taxefinansierat 0,5
-Varav skattefinansierat -1,1
Miljö och byggnadsnämnden- 1,4
Barn och utbildningsnämnden -1,3
Prestationsanslag Bun -2,2
Omsorgsnämnden -2,0
NÄMNDER -7,6
FINANS
Skatteintäkter 2,1
Finansnetto 3,1
Exploateringsintäkter -3,0
Pensionskostnader -0,3
Personalomkostnader 0,8
Övrigt -0,2
TOTALT -6,5
BUDGET 11,8
PROGNOS 5,3

I budget beräknas årets resultat till 11,8
mkr, prognosen är 6,5 mkr sämre och
beräknas bli 5,3 mkr. I delårsrapporten
beräknas nämnderna sammantaget gå med

underskott på 7,6 mkr. Samtliga nämnder
beräknas göra underskott. Alla nämnder
utom omsorgsnämnden har för avsikt att
finansiera underskottet med tidigare års
överskott. 

Budgetunderskottet förklaras främst av
ökad volym inom barnomsorg och min-
skade intäkter av tomtförsäljning.
Skatteintäkterna beräknas ge ett budget-
överskott på 2,1 mkr enligt kommunför-
bundets prognos i april. Finansnetto beräk-
nas ge ett överskott på 3,1 mkr, vilket för-
klaras av fortsatt låga räntor. 

FINANSIELL STÄLLNING
Anläggningstillgångar
Målsättning: Investeringarna, exklusive
investeringar avseende markexploatering, ska
över en treårsperiod inte överstiga 105 mkr
och finansieras med egna medel.

Kommunens bruttoinvesteringar i fas-
tigheter, anläggningar och inventarier
uppgår till 13,2 mkr. Investeringsbidrag har
erhållits med 0,1 mkr. Nettoinvesteringarna
uppgår därmed till 13,1 mkr jämfört med
7,7 mkr samma period 2007. Koncernens
nettoinvesteringar uppgår till 16,0 mkr.
Större investeringsprojekt är förskola i
Grebbestad och Heestrands avloppsrenings-
verk.

Likvida medel
Målsättning: Likvida medel och tillgängliga
garanterade kreditutrymmen skall uppgå till
minst 20 mkr

Kommunens likviditet har minskat
med 13,9 mkr sedan årsskiftet och uppgår
till 12,5 mkr. Därutöver har kommunen en
checkkredit på 20 mkr. Målsättningen
avseende likviditet uppnås.

Låneskuld
Målsättning: Låneskulden ska netto-
amorteras med minst tio mkr per år

Kommunens låneskuld uppgår till
175,4 mkr medan koncernens låneskuld
uppgår till 345,1 mkr. Kommunens och
koncernens låneskuld har minskat med
10,2 mkr sedan årsskiftet.

Soliditet
Periodens resultat för kommunen har ökat
det egna kapitalet med 11,4 mkr.
Tillgångarna har under samma period ökat
med 4,1 mkr. Detta innebär att det egna
kapitalets andel av totalt kapital ökar från
45 procent till 47,7 procent. För koncernen
ökar soliditeten från 36 procent till 37,1
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



volymminskningar inom grundskola och
gymnasieskola kostnadsminskningar sam-
tidigt som ökningstakten för äldreomsorg är
förhållandevis låg de närmaste åren.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen

0804 0704
Intäkter 4 472 4 000
Kostnader -20 772 -18 454
Verksamhetsresultat -16 300 -14 454
Kommunbidrag 14 412 13 912
Resultat -1 888 -542
Balanserat resultat    
07-12-31 2 682

Kostnadsökningen har främst uppstått
inom kommunledning och lokaltrafik.

Kommunens ekonomiska planering
och uppföljning inriktas på att följa bestäm-
melserna i kommunallagen om god
ekonomisk hushållning. Satsningarna på
ökad hälsa och ledarskap är prioriterat i det
personalstrategiska arbetet. I Svenskt
Näringsliv mätning av näringslivsklimat i
Sveriges kommuner har Tanum fallit till
plats 229. Kommunen har startat ett arbete
tillsammans med representanter för företa-
garna att förbättra företagsklimatet.
Räddnings-tjänsten har under de första fyra
månaderna 2008 genomfört 64 utryck-
ningar att jämföra med 86 utryckningar
under samma period förra året. Räddnings-
tjänsten och kommunledningen beräk-nas
göra ett resultat som är bättre än budget
medan kollektivtrafiken beräknas göra ett
underskott mot budget. Den löpande verk-
samheten redovisar ett totalt överskott mot
budget med 450 tkr.

För att slutfinansiera det fortsatta ar-
betet med översiktsplaner ämnar kom-
munstyrelsen disponera 650 tkr ur sitt
banserade överskott vilket försämrar 2008
års resultat. 
Totalt beräknas kommunstyrelsen göra ett
resultat som är 200 tkr sämre än ram.

Tekniska nämnden
0804 0704

Intäkter 39 489 38 909
Kostnader -43 475 -40 876
Verksamhetsresultat -3 986 -1 967
Kommunbidrag 4 910 4 541
Resultat 924 2 574
Balanserat resultat  
07-12-31 12 130

Periodens överskott är 924 tkr. De skatte-
finansierade delarna har överskott med 148
tkr. Det lägre överskottet, jämfört med
föregående år, beror främst på hittills lägre
intäkter inom markförvaltning och högre
elkostnader inom offentliga belysningen.
De taxefinansierade verksamheterna har
överskott med 775 tkr, varav renhållning
har 849 tkr i överskott. Renhållningen har

under sommarhalvåret ökade kostnader för
samhällsstädning och ska vid denna tid-
punkt ha ett överskott för komman-de
kostnader. VA-verksamheten följer budget.
Förestående pensioneringar inom gator och
parker har gjort att verksamheten anställt
två ingenjörer för att få överlappning. Detta
kommer att medföra ökade personalkost-
nader. De ökade personalkostnaderna samt
förslaget om att underhålla gatorna för
drygt 2 000 tkr detta år gör att prognosen
sätts till ett underskott med 1 100 tkr.
Underskottet finansieras av balanserat resul-
tat enligt förslag till beslut.

Det nya högre elpriset är ett oros-
moment för fastighetsförvaltningen och
leder till rejält ökade kostnader, om inte för-
brukningen minskar. Prognosen för året är
ett nollresultat, i och med ett förslag om att
minska underhållet på fastigheterna med
500 tkr jämfört med budget.

Renhållningsverksamheten beräknas
göra ett överskott med 500 tkr som beror på
hushållsavfallet. När det gäller allmän ren-
hållning och offentliga toaletter, så sker en
utökning av mobila toaletter i Fjällbacka
under sommarmånaderna samt en utökad
städning av alla offentliga toaletter.
Gatusopningen i Grebbestad under årets
högsäsong kommer att utökas till varje
vecka.

Kommunens strandstädning kom-mer
att koncentrera sig på de stränder och kust-
sträckor där det inte finns ett uttalat skötsel-
ansvar. Verksamheten beräknar att resurser-
na räcker till ca 200 dagsverken totalt för de
arbetslag som kommer att arbeta med
strandstädning. Detta är långt ifrån tillräck-
ligt för att kunna utföra en fullgod städning
av kommunens kuststräcka och skärgård.

Den taxefinansierade verksamhetens
resultat beräknas bli 500 tkr och den skatte-
finanserade -1 100 tkr. För tekniska nämn-
den blir detta totalt - 600 tkr. 

Miljö- och byggnadsnämnden
0804 0704

Intäkter 3 026 2 424
Kostnader -3 827 -3 747
Verksamhetsresultat -801 -1 323
Kommunbidrag 1 181 1 111
Resultat 380 -212
Balanserat resultat 
07-12-31 1 933

Periodens överskott är 380 tkr, vilket är en
förbättring med nära 600 tkr jämfört med
föregående år. Överskottet beror främst på
plan och byggverksamhetens ökade intäk-
ter, drygt 500 tkr. Inom planverksamheten
beror överskottet på att flera planprojekt
har varit inne i avgörande handlägg-
ningsskeden och att plan- och byggchefen
prioriterat planarbete under en
övergångsperiod. När det gäller byg-
glovsverksamheten beror de ökade intäkter-
na på att handläggning har prioriterats

framför andra arbetsuppgifter.
Inom fysisk planering fortsätter arbetet

med att utveckla en god planberedskap.
Under perioden anställdes två nya fysiska
planerare. Arbetet med en vindkraftsplan
som ska ligga till grund för en fortsatt
utbyggnad av vindkraften i kommunen har
påbörjats och en programhandling, fram-
tagen av plan- och byggavdelningen, god-
kändes för samråd under perioden. Ingen
detaljplan avslutades under perioden men
flera detaljplaner godkändes för samråd och
utställning.

Miljöverksamheterna följer sina tillsyns-
planer. Projektet avloppsinventering som
finansieras av det balanserade överskottet
har påbörjats. Den reviderade djurskydds-
taxan verkar ha gett önskad effekt och
överensstämmer bättre med nedlagd
tillsynstid. Djurskyddsverksamheten kom-
mer troligtvis att helt eller delvis övergå i
statlig regi från och med 2009. Inga beslut
är dock ännu fattade. Informations och råd-
givningsprojektet inom livsmedel, som
finansieras av det balanserade överskottet,
har endast påbörjats i liten skala i samband
med ordinarie kontrollbesök.

Nämnden har i årets budget finansierat
olika projekt till ett belopp av 1 350 tkr av
balanserat överskott. En del av dessa projekt
har inte kommit i gång än, men prognosen
i dagsläget är i enlighet med budget, -1 350
tkr.

Barn- och utbildningsnämnden
0804 0704

Intäkter 9 689 9 250
Kostnader -92 785 -90 673
Verksamhetsresultat -83 096 -81 423
Kommunbidrag 84 034 82 014
Resultat 938 591
Balanserat resultat  
07-12-31 4 155

Bruttokostnaderna ökar med 2 112 tkr
mellan åren. Nettokostnaden ökar med
1 674 tkr. Ökningen är i enlighet med bud-
getförutsättningarna och förklaras i huvud-
sak med löne- och inflationspåslag. En
minskning av kostnaderna för köp av
gymnasieplatser redovisas under våren
vilket också påverkar kostnadsutvecklingen.
Vid avräkning per april har barnantalet ökat
mot budget och barn- och
utbildningsnämnden får ett ökat budget-
anslag med  2 221 tkr genom prestations-
anslaget som i huvudsak avser barnom-
sorgsverksamheten. Ökningen noterades i
samband med fram-tagande av nämndens
internbudget där man valde att inteckna 
1 934 tkr genom förstärkning av prestation-
erna inom barnomsorgen.

De verksamheter som redovisar den
största budgetavvikelsen är grundskolan
med -1 170 tkr, särskolan med -350 tkr och
musikskolan med -110 tkr i underskott.
Gymnasieskolan redovisar ett överskott på



320 tkr. Vuxenutbildningen och barnom-
sorgen redovisar ett överskott på 145
respektive 120 tkr. 
Grundskolans underskott härleds till
läromedel och inköp av inventarier.
Verksamheterna delfinansierar detta under-
skott genom förra årets överförda överskott.
Under våren har förvaltningen upphandlat
taxiturerna inom särskolan och kon-
sekvenserna av denna upphandling är en
kostnadsökning med ca 160 tkr under
hösten.

Barn- och utbildningsnämnden har
beslutat om investeringar till lekutrustning
på skolgårdar och för Lokalanpassning.
Nämnden gör bedömningen att lokalan-
passningsmedlen kan komma att överskri-
das med ca 300 tkr. Inventarieinvesteringar
kommer att hållas på ett absolut minimum.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar
ett underskott på -1 260 tkr. Detta finan-
sieras genom att ianspråkta medel från tidi-
gare års resultat. Barn- och utbildningsnäm-
nden har fattat beslut som medger
ianspråktagande av totalt 1 682 tkr från
nämndens balanserade resultat.

Omsorgsnämnden
0804 0704

Intäkter 17 086 16 737
Kostnader -82 599 -76 537
Verksamhetsresultat -65 513 -59 800
Kommunbidrag 67 497 63 310
Resultat 1 984 3 510
Balanserat resultat  
07-12-31 -1 789

Omsorgsnämndens kostnader har ökat med
7,9 procent, cirka 6 mkr, jämfört med
samma period förra året. Kostnadsökningen
beror främst på ökade lönekostnader inom
äldre- och handikappomsorgen till följd av
Kommunals nya avtal samt på ökade kost-
nader för familjehemsvård av barn och ung-
domar. 

Äldreomsorgens kostnader har ökat
med 9,3 procent, cirka 4,5 mkr. Den stora
kostnadsökningen beror främst på ökade
lönekostnader till följd av Kommunals nya
avtal. Äldreomsorgen beräknas redovisa ett
underskott på cirka 2 mkr. Underskottet
beror främst på personalförstärkningar i
särskilt boende, ökad belastning i hemtjän-
sten samt extraordinära personalkostnader.
Omsorgsnämnden har fått i uppdrag att
utreda behovet av vårdplatser på särskilt
boende och vilka konsekvenser det får för
ombyggnad/förändring av de befintliga
boendena. Utredningen har gjorts i tre del-
rapporter. Slutrapporten ska redovisas för
kommunstyrelsen i juni.

Handikappomsorgens kostnader är
oförändrade jämfört med samma period
förra året. Sänkta kostnader för personlig
assistans kompenserar kostnaderna för löne-
och prisökning i övriga verksamheter.
Intäkterna har minskat med 19,7 procent,

cirka 900 tkr. Intäktsminskningen beror på
att antalet tim-mar med personlig assistans
har minskat, vilket minskar intäkterna från
försäkringskassan. Handikappomsorgen
beräknas hålla budget. I väntan på utbyg-
gnad av Bergets gruppbostad har en mindre
ombyggnad gjorts för att tillfälligt skapa
ytterligare en boendeplats. Under året har
den dagliga verksamheten utökats med två
nya brukare.

Individ- och familjeomsorgens kost-
nader har ökat med 11,8 procent, cirka 1
mkr, främst beroende på en kraftig ökning
av antalet barn och ungdomar placerade i
familjehem. Individ- och familjeomsorgen
beräknas redovisa ett underskott på 1,1
mkr. Förra årets kraftiga ökning av antalet
barn och ungdomar i familjehemsvård har
avtagit. Under 2008 har hittills två nya
placeringar gjorts och två har avslutats. 

Omsorgsnämnden beräknas för 2008
redovisa ett underskott på 2 mkr. Förslag
för att nå budgetbalans kommer att presen-
teras för omsorgsnämnden vid samman-
träde 2008-05-29.

Tanums Hamn & Turism AB 
0804 0704

Intäkter 2 340 2 347
Kostnader -3 068 -2 274
Verksamhetsresultat - 728 73
Avskrivningar -23 0
Finansnetto 100 65
Resultat - 651 139

Intäkter och kostnader följer så här långt
det beräknade. Sommarens turismverk-
samheter, gästhamnar och turismanläg-
gningar, är av naturliga skäl ej med i bok-
slutsunderlaget ännu. De lägre kostnaderna
i delårsbokslut 0704 beror på eftersläpning
av externa faktu-ror till följd av omorgani-
sationen. Det finns inget som i nuläget  ger
anledning till förändrad prognos för årets
resultat, 346 tkr.

Tanums Bostäder AB
0804 0704

Intäkter 12 036 11 777
Kostnader -7 692 -7 473
Verksamhetsresultat 4 344 4 304
Avskrivningar -1 774 -1 735
Finansnetto -2 191 -2 009
Resultat 379 560

Tanums Bostäder redovisar ett över-skott
per den 30 april på 400 tkr vilket är cirka
100 tkr sämre än föregående år. Det goda
resultatet förklaras främst av ökade hyresin-
täkter och att de effektiviserings- och
besparingsåtgärder bolaget genomfört min-
skat  driftskostnaderna. 

Hyrorna höjdes från den 1 april med
igenomsnitt 2,5 procent. Finansiering av
ny- och ombyggnadsprojekt har ökat
lånekostnaden vilket medfört att ränte-
kostnaden ökat med 0,2 mkr jämfört med

förra årer.
Efterfrågan på lägenheter är fortsatt

god, under första tertialet har uthyr-nings-
graden varit 99 procent.  Per den 30 april
var samtliga lägenheter uthyrda.
Nybyggnation av åtta lägenheter i
Grebbestad pågår och kommer att vara
färdigställd i november 2008. Planering för
byggande av ytterligare lägenheter i
Fjällbacka, Östad och Grebbestad pågår.

Per den 31 december beräknas Tanums
Bostäders resultat uppgå till 1,5 mkr.

Särredovisning av VA- verksamheten
Resultaträkning: 0804 0704
Intäkter 10 127 10 224
Kostnader (not 1) -5 876 -5 600
Avskrivningar -2 567 -2 675
Verksamhetsresultat 1 684 1 949
Finansnetto -1 758 -1 625
Resultat -74 324
Balansräkning: 0804 0712
Anläggningstillgångar 121 770 118 938
Omsättningstillgångar 20 258 23 581
Summa tillgångar 142 028 142 519
Inv. fond (not 2) 6 213 6 287
Eget kapital 6 213 6 287
Avsättningar 308 308
Långfristiga skulder 132 699 130 022
Kortfristiga skulder 2 809 5 902
Skulder eget kapital 142 028 142 519

I den nya VA- lagen ställs det krav på att
VA- verksamheten skall redovisas i en sär-
skild resultat- och balansräk-ning.

Not 1
Av verksamhetens kostnader januari-april
2008 utgör 214 tkr fördelade kostnader
från tekniska nämnden och samhällsbygg-
nadsförvaltningen. Kostnader för samhälls-
byggnadsförvaltningens administration för-
delas utifrån uppskattad tid. Nämnds-
kostnader fördelas utifrån andelen ärenden i
nämnden.

Av kostnaderna utgör 127 tkr fördelade
kommuncentrala kostnader. Kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen samt kommun-
kansliet fördelas efter andelen ärenden. IT-
kostnader fördelas efter antalet PC.
Personalkontoret fördelas efter antalet
anställda. Ekonomikontoret, växel och
tryckeri fördelas efter andel av bruttokost-
nader.

Not 2
Avsättning till investeringsfond avser plan-
erad investering i nytt reningsverk.




