
DELÅRSRBOKSLUT APRIL 2006
Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 0604 0504 0604 0504
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter 54,6 55,7 46,6 47,7
Verksamhetens kostnader -184,1 -176,6 -180,2 -172,5
Avskrivningar -12,1 -12,1 -10,4 -10,5
Jämförelsestörande poster - - - -
Verksamhetsresultat -141,6 -133,1 -143,9 -135,3

Skatteintäkter 123,6 117,6 123,6 117,6
Generella statsbidrag 34,0 36,4 34,0 36,4
Finansiella intäkter 0,3 0,3 0,3 0,4
Finansiella kostnader -5,0 -6,2 -3,4 -4,6
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 11,3 15,1 10,5 14,5

Extraordinära poster - - - -
Skattekostnader - - - -
Bokslutsdispositioner - - - -
Periodens resultat 11,3 15,1 10,5 14,5

BALANSRÄKNING 0604 0512 0604 0512
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 666,8 662,7 497,9 500,7
Maskiner och inventarier 16,9 18,5 14,7 16,5
Finansiella anläggningstillgångar 2,2 2,2 21,1 21,1
Summa anläggningstillgångar 685,8 683,4 533,6 538,3

Omsättningstillgångar:
Fordringar 33,3 25,4 33,7 27,1
Förråd 1,1 1,5 0,9 0,9
Kassa och bank 23,4 23,4 19,3 19,4
Summa omsättningstillgångar 57,8 50,3 53,9 47,5

SUMMA TILLGÅNGAR 743,6 733,7 587,5 585,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 232,6 206,6 228,4 204,6
Justering pensionsskuld/semesterlöneskuld - 0,1 - -
Årets resultat 11,3 25,9 10,5 23,8
Summa eget kapital 243,9 232,6 238,9 228,4

Avsättningar 29,4 29,3 29,1 29,0

Skulder
Långfristiga skulder 376,0 366,5 219,7 230,2
Kortfristiga skulder 94,4 105,3 99,8 98,2
Summa skulder 470,4 471,8 319,5 328,4

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 743,6 733,7 587,5 585,8

Koncernen Tanums kommun
NYCKELTAL 0604 0504 0604 0504
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 29,7% 31,5% 25,9% 27,7%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 89,9% 86,4% 91,3% 87,8%
Ökning verksamhetsresultat 6,4% -3,1% 6,4% -3,0%

0604 0512 0604 0512
Skuldsättningsgrad 67,2% 68,3% 59,3% 61,0%
Soliditet 32,8% 31,7% 40,7% 39,0%



KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har minskat med tre
personer och uppgick per 31 mars till 12
249 personer. Arbetslösheten har minskat
från 241 personer i april 2005 till 223 per-
soner samma period 2006. 

KONCERNSTRUKTUR
Koncernen består av kommunen och
Tanums Bostäder AB (TBAB), ett helägt
kommunalt aktiebolag för ägande och för-
valtning av hyresbostäder. Vidare tillhör
även det vilande bolaget Tanums kommu-
nala förvaltnings- och utvecklings AB kon-
cernen. 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 10,5 mkr och koncernen till 11,3 mkr
vilket är en försämring med 3,7 mkr jäm-
fört med samma period 2005. I resultatet
ingår 2,1 mkr avseende intäkter från mark-
exploatering. Bokslutsprognosen på 4,7
mkr inklusive intäkter från markexploater-
ing innebär att kommunen kan klara
balanskravet men inte det övergripande
finansiella målet.

Intäkter
Kommunens verksamhetsanknutna intäk-
ter uppgår till 46,6 mkr vilket är minskning
med 1,1 mkr jämfört med samma period
förra året. De verksamhetsanknutna intäk-
terna täcker 25,9 procent av kommunens
verksamhetskostnader exklusive avskriv-
ningar, vilket är 1,8 procentenheter mindre
än samma period förra året. Koncernens
verksamhetsanknutna intäkter uppgår till
54,6 mkr. 

Kostnader
Målsättning: Kommunens kostnader ska inte
öka procentuellt mer än skatteintäkter och
statsbidrag.
Bruttokostnaderna för kommunens verk-
samhet uppgår till 180,2 mkr vilket är 7,6
mkr mer jämfört med samma period 2005.
Kommunens kostnader ökar med 4,4 pro-
cent medan skatteintäkter och statsbidrag
ökar med 2,2 procent vilket innebär att
man inte lever upp till antagen målsättning.
Bruttokostnaderna för koncernen uppgår
till 184,1 mkr.

Verksamhetsresultat
Kommunens verksamhetsresultat har
försämrats då kostnaderna ökar och verk-
samhetsanknutna intäkterna minskar.
Kommunens verksamhetsresultat uppgår
till -143,9 mkr och koncernens till -141,6
vilket är en försämring med 8,6 mkr (cirka

6,5 procent). Som andel av skatteintäkter
och statsbidrag uppgår verksamhetsresul-
tatet till 91,3 procent, detta skall jämföras
med 87,8 procent samma period förra året.

Skatteintäkter
Målsättning: Utdebitering ska hållas oföränd-
rad.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
ökade med 3,5 mkr jämfört med samma
period 2005 och uppgår till 157,6 mkr.
Ökningen beror på höjt skatteunderlag.
Skatteintäkter och statsbidrag beräknas i
bokslut 2006 ge ett underskott jämfört med
budget på 2,2 mkr, som främst förklaras av
minskat invånarantal. Kommunen har
2006 oförändrad utdebitering på 21,99
kronor.

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgår till -3,1
mkr vilket är 1,2 mkr mindre jämfört med
samma period 2005. Finansnettot motsva-
rar 2,0 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Personal
Sjukfrånvaron är oförändrad i april jämfört
med februari och uppgår för perioden janu-
ari-april till 7,5 procent. Motsvarande peri-
od 2005 var sjukfrånvaron 9,7 procent.
Sjukfrånvaron minskar inom samtliga
nämnder.

Prognos 2006-12-31
NÄMNDER Prognos
Kommunstyrelsen 0,7
Tekniska nämnden -2,6
-Varav taxefinansierat -1,3
-Varav skattefinansierat -1,3
Miljö och byggnadsnämnden -0,5
Kultur och fritidsnämnden 0,0
Barn och utbildningsnämnden 0,9
Prestationsanslag Bun 0,7
Omsorgsnämnden 0,0
NÄMNDER -0,9
FINANS
Skatteintäkter -2,2
Finansnetto 3,1
Exploateringsintäkter 2,1
Övrigt 0,6
TOTALT 2,7
BUDGET 3,2
Ianspråktaget utöver budget -1,2
PROGNOS 4,7

I budget beräknas årets resultat till 3,2 mkr. I
delårsrapporten beräknas nämnderna sam-
mantaget gå med underskott på 0,9 mkr.
Kommunstyrelsen och barn- och utbild-
ningsnämnden beräknas göra överskott
medan tekniska och miljö- och byggnads-
nämnden beräknas göra underskott. 

Skatteintäkterna beräknas ge ett budgetun-
derskott på –2,2 mkr enligt kommunförbun-
dets prognos i april. Finansnetto beräknas ge
ett överskott på 3,0 mkr vilket förklaras av

fortsatt låga räntor. Sammantaget ligger det
prognostiserade resultatet på 4,7 mkr. 

FINANSIELL STÄLLNING
Anläggningstillgångar
Målsättning: Investeringarna, exklusive inve-
steringar 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 5,8 mkr. Investeringsbidrag har erhållits
med 0,2 mkr. Nettoinvesteringarna uppgår
därmed till 5,6 mkr jämfört med 6,1 mkr
samma period 2005. Koncernens nettoin-
vesteringar uppgår till 13,4 mkr. Större in-
vesteringsprojekt är ombyggnad Björklids-
vägen och lägenheter i Grebbestad. En plane-
rad investeringsvolym för 2006 på 35 mkr
och 157,6 mkr perioden 2006-2008 innebär
att målsättningen om att inte överstiga 105
mkr under en treårsperiod blir svår att
uppnå. För perioden 2004-2006 beräknas
investeringsvolymen bli 95,7 och klarar
därmed målsättningen.

Likvida medel
Målsättning: Likvida medel och tillgängliga
garanterade kreditutrymmen skall uppgå till
minst 20 mkr.
Kommunens likviditet har minskat med 0,1
mkr sedan årsskiftet och uppgår till 19,3 mkr
Därutöver har kommunen en checkkredit på
20 mkr. Koncernens likviditet uppgår till
23,4 mkr. Målsättningen avseende likviditet
uppnås.

Låneskuld
Målsättning: Låneskulden ska nettoamorteras
med minst tio mkr per år.
Kommunens låneskuld uppgår till 219,7
mkr medan koncernens låneskuld uppgår till
376 mkr. Kommunens låneskuld har mins-
kat med 10,5 mkr medan koncernens
låneskuld ökat med 9,5 mkr.

Soliditet
Periodens resultat för kommunen har ökat
det egna kapitalet med 10,5 mkr. Till-
gångarna är under samma period i princip
oförändrade. Detta innebär att det egna kapi-
talets andel av totalt kapital ökar från 39,0
procent till 40,7 procent. För koncernen
ökar soliditeten från 31,7 procent till 32,8
procent.

Framåtblick
Skatteunderlaget förväntas öka mer för kom-
munsektorn under perioden 2006-2009 än
under föregående femårsperiod. Detta talar
för att kommunsektorns möjlighet att nå
ekonomisk balans är god de kommande åren.
För att klara de kostnadsökningar som följer
av befolkningsutvecklingen och statliga be-
slut kommer det dock att krävas besparingar
och/eller skattehöjningar.



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen

0604 0504
Intäkter 2 982 2 506
Kostnader -16 761 -16 333
Verksamhetsresultat -13 779 -13 827
Kommunbidrag 13 033 11 972
Resultat -746 -1 855
Balanserat resultat  
05-12-31 614

Kostnaderna för kommunstyrelsens verk-
samhet är i stort oförändrade jämfört med
förra året. 

Kommunens ekonomiska planering och
uppföljning inriktas på att följa bestäm-
melserna i kommunallagen om god ekono-
misk hushållning. Satsningarna på ökad
hälsa hos kommunens anställda och där-
med minskning av sjukfrånvaron fortsät-
ter, under året har en särskild hälsoutveck-
lare anställts.

I Svenskt Näringsliv mätning av närings-
livsklimat i Sveriges kommuner ligger
Tanum oförändrad kring plats 200. Före-
tagarna anger framförallt svårigheten att
rekrytera personal med rätt kompetens
som en försvårande faktor.

Räddningstjänsten har under de första fyra
månaderna 2006 genomfört 88 utryck-
ningar att jämföra med 125 utryckningar
under samma period förra året. Rädd-
ningstjänsten beräknas göra ett resultat
som är 100 tkr bättre än budget. Förutom
räddningstjänst redovisas lägre kostnader
än budgeterat även för kommunledning
och fastighetsskatt. IT-verksamheten
beräknas redovisa ett underskott mot bud-
get med 300 tkr.

Totalt beräknas kommunstyrelsen göra ett
resultat som är 700 tkr bättre än budget.
Eftersom kommunstyrelsen ianspråktaget
400 tkr ur sitt balanserade överskott blir
prognosen mot kommunbidraget ett över-
skott på 300 tkr.

Tekniska nämnden
0604 0504

Intäkter 37 431 37 560
Kostnader -41 882 -40 449
Verksamhetsresultat -4 451 -2 889
Kommunbidrag 3 915 3 545
Resultat -536 656
Balanserat resultat  
05-12-31 8 449

Verksamhetsresultatet har försämrats med
drygt 1 500 tkr och beror på ökade kost-
nader. Kostnaderna har ökat främst bero-
ende på ökad vinterväghållning där kost-
naderna är nära 1 000 tkr högre än föregå-
ende år och har i dagsläget överskridit sin

årsbudget med nära 500 tkr. I och med
periodisering av anslutningsavgifterna
inom vatten och avlopp kommer de bud-
geterade intäkterna inte att nå budget och
det har effekt direkt på periodens resultat
och prognosen för året.

Årets vinter har medfört stora skador på
vägarna och årets underhåll kommer inte
att räcka till åtgärderna. 

Inom vatten och avlopp har en bokfö-
ringsmässig resultatförsämring skett med
nära 900 tkr. Detta förklaras av ändrade
redovisningsprinciper för att möta den nya
VA-lagens krav. 

Ett förslag till nationell förbränningsskatt är
framtaget och kommer, troligtvis, att infö-
ras från och med 1 juni i år. Tekniska
nämnden tar på sitt junisammanträde ställ-
ning till om taxan för hushåll och verksam-
heter skall justeras i motsvarande grad.

Vägverket har övertagit huvudmannas-
kapet för rastplatsen Oppen i Tanum-
shede. Diskussioner tyder på att vägverket
kommer att lägga ner rastplatsen och hän-
visa turisterna till rastplatsen Tegen samt
närliggande näringsställen.

En kallare vinter har gett ökade uppvärm-
ningskostnader inom fastighetsförvalt-
ningen. Någon eftersättning av underhåll
för att möte de ökade kostnaderna bör ej
göras, då årets underhållsinsatser är stora
och behövliga.

Prognosen är ett underskott på 2 645 tkr
främst beroende på vinterväghållningen,
den förändrade redovisningen av anslut-
ningsavgifter inom vatten och avlopp samt
ökade uppvärmningskostnader inom
fastighetsförvaltningen. Underskottet för-
delas lika på taxe- och skattefinansierad
verksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden
0604 0504

Intäkter 2 979 2 094
Kostnader -4 134 -2 855
Verksamhetsresultat -1 155 -761
Kommunbidrag 1 036 1 020
Resultat -119 259
Balanserat resultat  
05-12-31 2 732

Intäkter och kostnader har ökat med 885
tkr respektive drygt 1 200 tkr jämfört med
föregående år. Den främsta orsaken är LIP-
projektet Restaurering av Ejgdetjärnet.
Här har markägarersättningar på drygt
1 200 tkr betalats ut. Dessa markägarer-
sättningar täcks med drygt 800 tkr i ökade
bidrag från stat och sponsorer. Det redovi-
sade underskottet beror också på Restau-
reringen av Ejgdetjärnet.

Två omfattande planuppdrag har avslutas
och antagits av kommunfullmäktige, dessa
är fördjupningar av översiktplanen för de
båda samhällena Tanumshede och Grebbe-
stad. Övriga detaljplaner som antagits är;
Hee 1:61 med flera, Hamburgsund 2:2
Smörhagen och Tanumshede 2:70 med
flera. 

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat
att finansiera och administrera en rådgiv-
nings- och informationsskrift för kom-
munens kulturmiljögrupp.

Djurskyddsverksamheten går på sparlåga i
och har svårigheter att rekrytera personal.
Diskussioner har påbörjats med grann-
kommunerna om att bistå med personal
vid akuta anmälningsärenden, i avvaktan
på en långsiktig lösning.

Miljö- och byggnadsnämndens resultat per
den 31 december beräknas till -460 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden
0604 0504

Intäkter 2 515 1 952
Kostnader -6 242 -5 265
Verksamhetsresultat -3 727 -3 313
Kommunbidrag 4 073 3 973
Resultat 346 660
Balanserat resultat  
05-12-31 854

I jämförelse med 2005 är såväl intäkter
som kostnader högre inom flera av verk-
samheterna. Höjda avgifter i hamnverk-
samheten, högre bidrag i ungdomsverk-
samheten, högre kostnader för underhåll i
hamnar och övriga anläggningar och högre
personalkostnader i ungdomsverksamhe-
ten, vilket är i enlighet med budget. 

Avseende investeringar för år 2006
beräknas reparation av Havstenssund
fiskekaj påbörjas efter sommaren, Fjäll-
backa småbåtshamn (Källvik) tidsplan är
beroende av detaljplanen, vilket kan med-
föra att den inte blir färdigställd under
året. Ombyggnad av Edsviks hamn påbör-
jas efter sommarsäsongen. Badplats- och
lekplatsprojekt beräknas vara klara under
hösten på grund av den långa vintern med
otjänligt väderlek för markarbeten. 

Den omfattande satsningen på ungdoms-
verksamheten fortsätter, främst på fritids-
gårdar och de två ungdomsvägledarna med
arbetsinriktningen att föra dialog med
ungdomar och tillsammans skapa positiva
förebyggande aktiviteter. 

Vårsäsongens kulturverksamhet har främst
bestått av Tonerna de gå och de arrange-
mang som hållits på flera platser i kom-
munen.   



Turismutvecklingsprojektet på Hamburgö
har avslutats under senvintern och har för-
stärkt turismförutsättningarna i området. 

En mindre ombyggnad av småbåtshamnen
i Grebbestad har genomförts och har på en
modern brygga skapat ett mindre antal nya
platser samt möjligheter för öboende att
göra tillfälliga handelsstopp. Omfattande
arbeten har genomförts på Grebbestads-
bryggan under vintern för att säkra de dåli-
ga geotekniska förhållandena. Likaså pågår
omfattande arbete för att öka säkerheten i
kommunens gästhamnar.

I övrigt pågår omfattande vårarbeten i
hamnar, på lekplatser och badplatser samt
övriga turistiska anläggningar. Detta är för-
senat beroende på den ihärdiga vintern.

Kultur- och fritidsnämnden beräknas göra
ett resultat i enlighet med budget, vilket
innebär ett underskott med 70 tkr då man
ianspråktagit tidigare års överskott.

Barn- och utbildningsnämnden
0604 0504

Intäkter 9 258 10 300
Kostnader -85 002 -83 658
Verksamhetsresultat -75 744 -73 358
Kommunbidrag 76 324 73 856
Resultat 580 498
Balanserat resultat  
05-12-31 -2 739

Vid avräkning per april har barnantalet
minskat mot budget och barn- och utbild-
ningsnämnden lämnar tillbaks 664 tkr i
prestationsanslag. Prestationsanslaget min-
skar inom samtliga verksamhetsformer.

Under de första fyra månaderna redovisar
nämnden minskade intäkter jämfört med
motsvarande period i fjol. Orsaken är att
del av specialdestinerat statsbidrag i år lig-
ger i nämndens kommunbidrag.

Bruttokostnaderna ökar med 1 344 tkr
mellan åren. Nettokostnaden ökar med
2 386 tkr.  Den relativt låga nettokostnad-
sökningen (1,5 procent) beror på minskat
elevantal inom grundskolan. 

De verksamheter som redovisar den största
budgetavvikelsen är barnomsorgen med
530 tkr och Arbetsmarknadsenheten med
370 tkr  i överskott. 

Inom förskolan kommer anställning av
specialpedagog att ske under hösten. För-
senad anställning innebär ett överskott
inom förskolan på 270 tkr. 

Arbetsmarknadsenheten AME redovisar
ett överskott på 370 tkr vilket motsvarar
finansiering av delar av förra årets under-
skott.

Barn- och utbildningsnämndens resultat
per den 31 december beräknas till 1 550
tkr.

Åtgärder beträffande balanserat under-
skott med 2 739 ktr. Barn- och utbild-
ningsnämnden har fattat beslut om finan-
sieringsplan. För 2006 gäller ett effektivise-
ringskrav på 700 tkr. Arbetsmarknads-
enheten redovisade 2005 ett stort under-
skott. Nämnden föreslås besluta om krav
på effektiviseringsåtgärder avseende arbets-
marknadsenheten med 370 tkr under
2006.

Omsorgsnämnden
0604 0504

Intäkter 16 928 16 099
Kostnader -76 456 -73 145
Verksamhetsresultat -59 528 -57 046
Kommunbidrag 61 664 60 470
Resultat 2 136 3 424
Balanserat resultat  
05-12-31 4 671

Intäkterna har ökat med drygt 5,1 pro-
cent (cirka 800 tkr) jämfört med samma
period förra året främst beroende på pris-
justeringar inom kostenheten samt på för-
höjd LASS-ersättning (personlig assistans).

Kostnaderna för de fyra första månaderna
har ökat med 4,6 procent (cirka 3 300 tkr)
jämfört med samma period förra året.
Kostnadsökningen beror främst på gene-
rella löneökningar samt på fler institu-
tionsplaceringar av barn och vuxna.

Individ- och familjeomsorgens kostnader
för försörjningsstöd samt antalet ärenden
med försörjningsstöd ligger efter årets fyra
första månader på en oförändrad nivå jäm-
fört med samma period förra året. Kost-
naderna för institutionsplaceringar av barn
och vuxna har ökat med 1 400 tkr samti-
digt som kostnaderna för familjehemspla-
ceringar av barn och vuxna har minskat
med 450 tkr. Flera av placeringarna
kommer att bestå en längre tid.

Handikappomsorgen redovisar efter fyra
månader en kostnadsökning på endast 0,8
procent. Under året har flera personer i
behov av boende och daglig verksamhet
flyttat till kommunen, vilket kommer att
innebära ökade kostnader. Flera psykiatri-
ärenden kräver dessutom ökade personal-
insatser. 

Äldreomsorgens kostnader har ökat med
cirka 3,8 procent främst på grund av gene-
rella löneökningar samt förstärkning av
vårdpersonal. Antalet ärenden avseende
bostadsanpassning tenderar att öka, vilket
på sikt kommer att ge ökade kostnader.

Omsorgsnämnden beräknas för 2006
redovisa ett underskott på 3,8 mkr vilket
motsvarar det belopp som nämnden har
planerat att ianspråktaga av tidigare års
överskott.

Tanums Bostäder AB
0604 0504

Intäkter 10 979 10 749
Kostnader -7 549 -7 488
Verksamhetsresultat 3 430 3 261
Avskrivningar -1 466 -1 361
Finansnetto -1 521 -1 661
Resultat 443 239

Tanums Bostäder redovisar ett överskott
per den 30 april på 400 tkr vilket är cirka
200 tkr bättre än föregående år. Det för-
bättrade resultatet förklaras främst av lägre
underhålls- och räntekostnader.

Den fortsatt goda uthyrningen bidrar
också till det positiva resultatet. Under de
fyra första månaderna har uthyrningsgra-
den uppgått till 98,5 procent.

Under hösten 2005 påbörjas en nybyggna-
tion av 14 lägenheter i Grebbestad. Dessa
lägenheter ska stå klara under hösten 2006.
Under hösten 2005 påbörjades också en
ombyggnad av 40 lägenheter i Fjällbacka.
Ombyggnationen slutförs under somma-
ren 2006. Planering för byggande av ytter-
ligare lägenheter i Fjällbacka och Grebbe-
stad pågår.

Per den 31 december beräknas Tanums
Bostäders resultat uppgå till 1 000 tkr.


