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Kommunen lever upp till fullmäktiges finansiella mål 
Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje 
år sedan år 2000. Årets resultat uppgår till 6,9 mkr. Resultatet är 7,2 mkr sämre än 
fullmäktiges ursprungliga budget på 14,1 mkr för 2018. Detta förklaras av 
volymökningar inom barn- och utbildningsnämnden under året. Kommunens resultat är 
tillräckligt för att uppnå det ekonomiska mål som kommunfullmäktige fastställt. Årets 
resultatnivå är inte tillräcklig på sikt. Om kommunen ska klara fullmäktiges fastställda 
mål för god ekonomisk hushållning kommande år krävs det betydligt starkare resultat.  

 
 

Mkr 2018 2017 

Verksamhetsresultat -717,1 -671,9 

Skatteintäkter och statsbidrag 729,2 698,6 

Finansnetto -5,1 -11,5 

Resultat 6,9 15,2 

 
 
 

Investeringsverksamhet 
Årets investeringar uppgår till totalt 115,7 mkr. Investeringar i finansiella 
anläggningstillgångar i form av aktieförvärv i främst RAMBO har gjorts med 4,3 mkr.  
Investeringar i VA-anläggningar har gjorts med 20,0 mkr, varav den pågående 
ombyggnationen av Tanumshede vattenverk utgjorde 8,5 mkr. Under året har 
investeringar i kommunens fastigheter gjorts med totalt 49,2 mkr, varav 34,4 mkr i ny- 
och tillbyggnation av Tanumskolan och 14,2 mkr avseende förbättringsåtgärder och 
lokalanpassningar. Investeringar i exploateringsverksamheten har uppgått till 9,3 mkr, 
varav arbeten med detaljplaner 5,0 mkr. Investeringar i gator och parker gjorts med 14,0 
mkr. Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till sammanlagt cirka 230 mkr.  
Investeringsvolymen 2018 innebär att beslutade men ej utförda investeringar uppgår till 
cirka 115 mkr. 
 
 

Soliditeten förbättras 
Soliditeten i bokslut 2018, när alla skulder inklusive hela pensionsskulden inkluderas, 
uppgår till 14,1 procent vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter. Förbättringen 
beror på ett positivt resultat och en minskad pensionsförpliktelse. 
 
 
 



 

 

Svagt positivt resultat i nämndernas verksamhet 
Nämndernas samlade resultat mot budget ger ett överskott på 3,3 mkr. Jämfört med 
2017 har nämndernas nettokostnader ökat med 45,2 mkr (6,7 procent). Barn- och 
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden redovisar underskott, övriga 
nämnder redovisar överskott. Barn- och utbildningsnämndens budgetunderskott på -5,8 
mkr förklaras främst av att man använt tidigare års överskott till satsningar på resurser 
för barn med särskilt behov och undervisning för nyanlända. 

 
 

 Mkr 
 Budget-
avvikelse  

Kommunstyrelsen 2,7 

Tekniska nämnden 2,8 

Miljö- och byggnadsnämnden -1,7 

Barn- och utbildningsnämnden -5,8 

Omsorgsnämnden 5,3 

Kommunrevisionen 0,0 

Totalt 3,3 

 
 
 

Tanums Bostäder AB 
Det av kommunen helägda bostadsbolaget Tanums Bostäder AB redovisar en vinst på 
0,5 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Det är sextonde året i rad som TBAB 
redovisar vinst. Det goda resultatet beror främst på en god uthyrning.  
 

Tanums Hamnar AB 
Tanums Hamnar AB, redovisar ett överskott före bokslutsdispositioner med 0,1 mkr. 
 
Upplysningar 
Eventuella frågor besvaras av kommunstyrelsens ordförande Liselott Fröjd eller 
kommunchef Ulf Ericsson på telefon 0525-180 00. 
 
 


