
Sammanfattning av rapporten 2016 

Finansiell jämförelse 

Syftet med den finansiella profilen är att redovisa var Tanums kommun befinner sig och hur 

kommunen har utvecklats finansiellt mellan 2014–2016 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 redovisade under 2014 ett resultat före extraordinära poster i förhållande till 

verksamhetens bruttokostnader på 1,2 procent. Det försvagades till 0,8 procent under 2015, 

för att förbättras under 2016 till 1,8 procent. Kommunens resultat under 2016 är förenligt med 

kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning ur ett resultatperspektiv. Tanum 

redovisade under de tre senaste åren ett genomsnittligt resultat i förhållande till 

verksamhetens bruttokostnader per år på 1,1 procent, vilket inte är förenligt med god 

ekonomisk hushållning ur ett resultatperspektiv. Tanums resultat 2016 och det genomsnittliga 

resultatet för åren 2014 till 2016 är sämre än genomsnittet för kommunerna i Västra Götaland. 

Investeringsvolymen har ökat under de senaste åren i svenska kommuner och en förklaring till 

detta är att de större investeringar som gjordes under 1960- och 1970-talen i infrastruktur och 

lokaler nu måste ersättas. I många kommuner ökar också befolkningen, vilket kräver nya 

investeringar i skolor med mera. Relateras Tanums investeringar till verksamhetens 

nettokostnader framgår det att kommunen investerade för 13 procent. Under perioden 2014–

2016 uppgick investeringarna till drygt 15 procent per år under perioden. Tanums 

sammanlaga investeringar under åren2014-2016 var klart högre än snittet i länen. 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur 

stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Tanum hade 2016 

en soliditet som var något lägre än snittet i länen. Soliditeten inklusive samtliga 

pensionsförpliktelser och särskild löneskatt uppgick till 12 procent för Tanum jämfört med 

genomsnittet i länet som uppgick till 16 procent. 

Tanums skattesats låg 2016 på 21,56 kr. Det var ett öre högre än genomsnittet bland Västra 

Götaland läns kommuner. Tanum hade under 2016 den 29:e lägsta skatten i länen. Skatten 

varierade under 2016 mellan 19,96 kr och 23,21 kr i de olika kommunerna. 

Tanums finansiella profil 2016 visar att kommunen låg under genomsnittet för samtliga fyra 

perspektiv. Tanum försvagade under perioden poängen i den finansiella profilen för tre av 

fyra perspektiv. Trots den relativt andra kommuner försvagade ekonomiska ställningen har 

Tanum har ett kontrollerat finansiellt läge. Det är dock viktigt att resultaten hålls på en 

tillräckligt hög nivå för att kunna finansiera den höga investeringsvolymen. 



 
 

 

 

 


