
KOMMUNALA JÄMFÖRELSER 
Nedanstående analys redovisar var Tanums kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har 
utvecklats under 2010–2012 i förhållande till övriga kommuner i Västra Götalands- och Hallands län (i 
nedanstående text fortsättningsvis kallat ”regionen”). Detta görs i form av en speciellt framtagen finansiell 
profil, vars uppgift är att spegla starka och svaga sidor hos den granskade kommunen jämfört med länets 
övriga kommuner.  
 
Den finansiella profilen är relativ, vilket innebär att om kommunen redovisar en 5:a i profilen, har man 
visserligen det starkaste värdet för nyckeltalet i det granskade länet men det betyder inte att det faktiska 
nyckeltalet är starkt eller har förstärkts. Analysen görs i form av åtta nyckeltal. Några av nyckeltalen 
kommenteras kortfattat nedan. Analysen av Tanum görs främst utifrån Tanums kommun utveckling 
relativt övriga kommuner i regionen. 
 
Sammanfattning 
Tanum har under perioden haft en stabil finansiell utveckling och har en ekonomi som påminner om 
genomsnittskommunen i länen. Den starka resultatnivån under periodens avslutande år har bidragit till att 
den finansiella ställningen bibehållits. Det är positivt inför framtiden eftersom de närmaste åren förväntas 
innebära stora utmaningar då ökade investeringar och ökad efterfrågan på kommunal service till följd av 
demografiska förändringar kommer påverka den kommunala ekonomin. 
 
Det är dock viktigt att kommunen bedriver en aktiv ekonomistyrning för att upprätthålla en fortsatta god 
resultatnivå. 
 
Resultat före extraordinära poster 
För nyckeltalet ”resultat före extraordinära poster i förhållande till verksamhetens bruttokostnader” 
redovisade Tanum ett förbättrat resultat mellan 2010 och 2012 med 3,0 procentenheter från 2,5 procent 
till 5,5 procent. Motsvarande genomsnittliga förändring för kommunerna i Västra Götaland och Halland 
var en förbättring med 0,1 procentenhet från 2,0 procent till 2,1 procent. Jämfört med snittet i länen 
uppvisade Tanum därmed en starkare resultatutveckling under perioden och ett starkare resultat under 
2012. 
Tanum hade under 2012 det starkaste resultatet i länet. Detta innebar en 5:a i den finansiella profilen, 
vilket var en förbättring jämfört med 2010 och 2011 då kommunen fick en 3:a.  
 

 
 
 
 



 
 
 
 



Nettoinvesteringar 
Relateras Tanums investeringar till verksamhetens nettokostnader framgår att kommunen under de tre 
åren 2010 till 2012 hade en total investeringsvolym som var högre jämfört med genomsnittet i länen. 
Kommunen investerade för ett genomsnitt på 20,3 procent av nettokostnaderna per år under perioden 
2010 till 2012. Genomsnittsvärdena för länen uppgick till 8,7 procent för perioden 2010 till 2012. 
 
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 
refinansieras. 
 
Soliditet inklusive pensionsavsättningar  
Tanum hade 2012 en soliditet som var marginellt starkare än genomsnittet i länen. Soliditeten inklusive 
samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt uppgick till elva procent för Tanum jämfört med 
genomsnittet som uppgick till sju procent.  
 
Mellan 2010 och 2012 uppvisade Tanum utvecklingsmässigt en annan trend än snittet bland kommunerna 
i länen. Kommunen redovisade en oförändrad soliditetsnivå medan den genomsnittliga soliditeten i länen 
försvagades med en procentenhet, från åtta procent till sju procent.  Tanum hade 2012 den 27:e starkaste 
soliditeten i länen. Detta innebar en 3:a i den finansiella profilen, vilket var samma som under 2010 och 
2011. 
 
Finansiella nettotillgångar 
Tanum försvagade under perioden sina finansiella nettotillgångar i relation till verksamhetens 
bruttokostnader med 21 procentenheter från –41 procent till –62 procent. Nivå på måttet innebär att 
kommunens skulder överstiger kommunens finansiella tillgångar. Genomsnittet i länen för finansiella 
nettotillgångar i relation till verksamhetens bruttokostnader försvagades också med två procentenheter 
från –6 procent till –8 procent. Ställs detta mot Tanums utveckling innebar det att kommunen under hela 
perioden fick en 1:a i den finansiella profilen. 



Skattesats 
Tanums skattesats låg 2012 på 21,56 kr. Det var 16 öre högre än genomsnittet bland Västra Götaland och 
Hallands läns kommuner, vilket uppgick till 21,40 kr. Av de 55 kommunerna i jämförelsegruppen hade 
Tanum under 2012 den 33:e högsta skatten i länen. Detta innebar att kommunen fick en 3:a i den 
finansiella profilen, vilket var samma som under 2010 och 2011. 
 
Skatten varierade under 2012 mellan 19,96 kr och 23,26 kr i de olika kommunerna. Lägst 
primärkommunal skatt hade Partille med 19,96 kr följt av Mölndal med 20,26 kr. Högst skatt hade Dals-
Ed 23,21 kr följt av Färgelanda med 22,76 kr. 
 
 
Budgetföljsamhet 
Budgetföljsamheten är ett mått på kommunens finansiella kontroll. För Tanum uppgick måttet för 
budgetföljsamhet för år 2012 till 3,6 procent vilket var en högre budgetavvikelse än under 2010 och 2011. 
 
För länens kommuner i genomsnitt uppgick budgetavvikelsen relaterad till verksamhetens bruttokostnader 
till 0,7 procent under 2012. Poängen för budgetföljsamhet har i den finansiella profilen varierat för 
Tanum. 2010 var betyget en 4:a, 2011 en 2:a och 2012 en 3:a. 
 


