
Sammanfattning av rapporten 2015 
 
Syftet med den finansiella profilen är att redovisa var Tanums kommun befinner sig och hur 
kommunen har utvecklats finansiellt mellan 2013–2015 i förhållande till övriga kommuner i Västra 
Götaland. Detta görs i form av en finansiell profil som redovisat starka och svaga finansiella sidor hos 
Tanum i förhållande till övriga kommuner i länet. 

Den finansiella profilen innehåller, förutom åtta nyckeltal, också fyra perspektiv som var för sig är 
viktiga när en kommuns finansiella ställning och utveckling analyseras. De fyra perspektiven är 
långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den 
finansiella utvecklingen. Perspektivens poäng utgörs av de fyra nyckeltalen som är placerade närmast 
perspektivet i den finansiella profilen. Det innebär att varje nyckeltal i profilen ingår i två olika 
perspektiv.  

Tanum försvagade under perioden poängen i den finansiella profilen för tre av fyra perspektiv. 
Förklaringen till denna utveckling var att poängen för nyckeltalen budgetföljsamhet, genomsnittligt 
resultat under de tre senaste åren och skattefinansieringsgraden av investeringarna försvagades 
mellan 2013 och 2015. Övriga nyckeltal förblev poängmässigt oförändrade. Tanums finansiella 
utveckling har under den studerade treårsperioden resulterat alltså i en försvagad finansiell profil. 
Detta innebär att utifrån profilen, jämfört med snittet i länen, hade Tanum vid utgången av år 2015 
ett svagare finansiellt utgångsläge jämfört med år 2013. Av Tanums profil, går det vidare att utläsa, 
att kommunen under 2015 hade en finansiell profil som var svagare än genomsnittet för samtliga 
fyra perspektiv. 

Tanum redovisade, under perioden 2014 och 2015, en resultatnivå som inte kan betraktas som god 
ekonomisk hushållning. Kommunen bör i framtiden förbättra sin resultatnivå till minst två procent av 
verksamhetens kostnader för att kommunens finansiella handlingsutrymme skall behållas och ge en 
trygghet för att möta lågkonjunkturer i framtiden. Liksom tidigare nämnts, gäller att Tanum behöver 
uppnå en god resultatnivå, då de närmaste åren för många kommuner innebär ökade investeringar 
och ökade kostnader på grund av befolkningsförändringar. Detta måste finansieras och en viktig 
grundpelare är då att redovisa ett resultat som finansierar merparten av investeringarna för att 
slippa öka skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen. 
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