
DELÅRSBOKSLUT 1 2010

Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 1004 0904 1004 0904
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter 55,3 61,6 44,0 50,5
Verksamhetens kostnader -208,4 -207,9 -200,5 -200,7
Avskrivningar -12,8 -12,2 -10,8 -10,2
Verksamhetsresultat -165,9 -158,5 -167,3 -160,5

Skatteintäkter 144,8 137,9 144,8 137,9
Generella statsbidrag 37,2 34,7 37,2 34,7
Finansiella intäkter 0,2 0,0 0,3 0,1
Finansiella kostnader -2,6 -3,6 -1,5 -2,2
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 13,9 10,5 13,6 10,1

Periodens resultat 13,9 10,5 13,6 10,1

BALANSRÄKNING 1004 0912 1004 0912
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 742,8 762,2 555,8 556,6
Maskiner och inventarier 33,6 15,0 13,6 14,5
Finansiella anläggningstillgångar 6,1 6,1 26,0 26,0
Summa anläggningstillgångar 782,5 783,3 595,4 597,1

Omsättningstillgångar:
Fordringar 78,9 39,7 64,7 55,1
Förråd 1,3 1,3 0,7 0,7
Kassa och bank 35,4 38,9 35,4 38,9
Summa omsättningstillgångar 115,6 79,9 100,8 94,7

SUMMA TILLGÅNGAR 898,1 863,3 692,2 691,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 305,3 285,7 296,0 279,8
Justering, emission - - - -
Årets resultat 13,9 19,6 13,6 16,3
Summa eget kapital 319,2 305,3 309,6 296,0

Avsättningar 39,8 39,3 39,8 39,3

Skulder
Långfristiga skulder 381,5 381,9 226,5 226,9
Kortfristiga skulder 157,6 136,9 120,3 129,7
Summa skulder 539,1 518,7 346,8 356,5

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 898,1 863,3 692,2 691,8

Koncernen Tanums kommun
NYCKELTAL 1004 0904 1004 0904
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 26,5% 29,6% 22,0% 25,1%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 91,1% 91,8% 91,9% 92,9%
Ökning verksamhetsresultat 4,7% 1,0% 4,2% 1,1%

1004 0912 1004 0912
Soliditet 35,5% 35,4% 44,5% 42,8%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 8,3% 7,0% 9,3% 7,5%
Pensionsförpliktelser före 1998 244,8 244,5 244,8 244,5
Borgensåtagande 1,0 1,0 156,0 156,0
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KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har ökat med fem
personer sedan årsskiftet och uppgick per
31 mars till 12 258 personer. Antal öppet
arbetslösa har minskat från 246 personer i
april 2009 till 162 personer samma period
2010. Samtidigt har antal arbetssökande i
program med aktivitetsstöd ökat från 95 i
april 2009 till 202 personer samma period
2010. 

KONCERNSTRUKTUR
Koncernen består av kommunen och Ta-
nums Bostäder AB (TBAB) som äger och
förvaltar hyresbostäder samt Tanums Hamn
& Turism AB som bedriver hamn- och tur-
ismverksamhet.

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 kom-
munen till 13,6 mkr och för koncernen till
13,9 mkr, vilket är en förbättring jämfört
med samma period 2009 med 3,5 mkr för
kommunen och 3,3 mkr för koncernen. I
resultatet ingår 0,3 mkr avseende intäkter
från markexploatering. Bokslutsprognosen
på 8,8 mkr inklusive intäkter från markex-
ploatering med 1,9 mkr, vilket innebär att
kommunen beräknas klara balanskravet och
det övergripande finansiella målet.

Intäkter
Kommunens verksamhetsanknutna intäk-
ter uppgår till 44 mkr vilket är en minsk-
ning med 6,4 mkr jämfört med samma
period förra året. De verksamhetsanknutna
intäkterna täcker 22,0 procent av kom-
munens verksamhetskostnader exklusive
avskrivningar, vilket är 3,1 procentenhet
mindre än samma period förra året. Detta
förklaras av att ansvaret för renhåll-
ningsverksamheten, som var 100 procent
intäktsfinansierad, har överförts till Rambo
AB. Koncernens verksamhetsanknutna
intäkter uppgår till 55,3 mkr.  

Kostnader
Bruttokostnaderna för kommunens verk-
samhet uppgår till 200,5 mkr vilket är i
princip oförändrat jämfört med samma
period 2009. Om hänsyn tas till att renhåll-
ningsverksamheten överförts till Rambo AB
så är kostnadsökningen cirka 3,8 procent,
vilket i princip förklaras av löneökningar.
Bruttokostnaderna för koncernen uppgår
till 208,4 mkr.

Verksamhetsresultat
Kommunens verksamhetsresultat har för-
sämrats då intäkterna minskar mer än verk-
samhetsanknutna kostnader. Kommunens
verksamhetsresultat uppgår till -167,3 mkr

och koncernens till -165,9 mkr. Kommu-
nens verksamhetsresultat försämras med 4,2
procent. Som andel av skatteintäkter och
statsbidrag uppgår verksamhetsresultatet till
91,9 procent, detta skall jämföras med 92,9
procent samma period förra året.

Skatteintäkter
Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar
med 9,5 mkr jämfört med samma period
2009 och uppgår till 182,1 mkr. Detta för-
klaras dels av återhämtad sysselsättning och
konjunktur, dels av det tillfälliga konjunk-
turstödet 2010. Kommunen har 2010
oförändrad utdebitering på 21,99 kronor.

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgår till -1,2
mkr vilket är 0,9 mkr bättre jämfört med
samma period 2009. Finansnettot mot-
svarar 0,7 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Personal
Sjukfrånvaron har minskat med 0,2 procen-
tenheter under perioden januari-april 2010
jämfört med samma period förra året.
Under perioden januari-april 2010 uppgick
sjukfrånvaron till 4,6 procent. Sjuk-
frånvaron fördelas lika med kort och lång
(längre än 59 dagar) sjukfrånvaro. Jämfört
med 2010 minskar sjukfrånvaron i samtliga
verksamheter utom barn- och utbildnings-
förvaltningen.

Prognos 2010-12-31
NÄMNDER Prognos
Kommunstyrelsen -2,0
Tekniska nämnden -1,5
-Varav taxefinansierat 1,5
-Varav skattefinansierat -3,0
Miljö och byggnadsnämnden -0,9
Barn och utbildningsnämnden -1,9
Prestationsanslag Bun -2,2
Omsorgsnämnden -1,0
NÄMNDER -9,5
FINANS
Skatteintäkter 9,0
Finansnetto 1,8
Tomtförsäljning -0,6
Pensionskostnader -0,7
Övrigt -2,8
TOTALT -2,7
BUDGET 11,6
PROGNOS 8,8

I budget beräknas årets resultat till 11,6
mkr, prognosen är 2,7 mkr sämre och
beräknas bli 8,8 mkr. Samtliga nämnder
beräknas göra underskott. Alla nämnder
utom omsorgsnämnden finansierar under-
skotten med tidigare års överskott. Skat-
teintäkterna beräknas ge ett budgetöver-
skott på 9,0 mkr enligt kommunförbundets
prognos i april. Finansnetto beräknas ge ett
överskott på 1,8 mkr, vilket förklaras av
fortsatt låga räntor.  

FINANSIELL STÄLLNING
Anläggningstillgångar
Kommunens bruttoinvesteringar i fastighe-
ter, anläggningar och inventarier uppgår till
9,8 mkr. Investeringsbidrag har erhållits
med 0,6 mkr. Nettoinvesteringarna uppgår
därmed till 9,1 mkr jämfört med 17,9 mkr
samma period 2009. Om planerad invester-
ingsvolym på 112,3 mkr genomförs inne-
bär det att finansiering av investeringar
delvis måste göras med lånade medel.
Koncernens nettoinvesteringar uppgår till
11,9 mkr. Större investeringsprojekt är nytt
avloppsreningsverk, VA Hökebacken, och
bostäder på Härlid.

Likvida medel
Kommunens likviditet har minskat med
3,5 mkr sedan årsskiftet och uppgår till
35,4 mkr. Därutöver har kommunen en
checkkredit på 30 mkr.

Låneskuld
Kommunens låneskuld uppgår till 226,5
mkr medan koncernens låneskuld uppgår
till 381,5 mkr. Kommunens och koncer-
nens låneskuld är i princip oförändrad se-
dan årsskiftet.

Soliditet
Periodens resultat för kommunen har ökat
det egna kapitalet med 13,6 mkr.
Tillgångarna har under samma period ökat
med 4,4 mkr. Detta innebär att det egna
kapitalets andel av totalt kapital ökar från
42,8 procent till 44,5 procent. För koncer-
nen är soliditeten i princip oförändrad, 35,5
procent.

Framåtblick
Kommunsektorns intäkter har på ett bety-
dande sätt påverkats av den ekonomiska
krisen. De positiva resultaten för år 2009
och 2010 beror främst på besparingar och
effektiviseringar som kommunerna genom-
fört, tillfälliga faktorer och extra konjunktur-
stöd från staten. Inför 2011 är situationen
mörkare, statens tillfälliga konjunkturstöd
på tolv miljarder till kommunerna avvecklas.
För att klara den kommunala ekonomin
2011krävs att kostnadsökningarna måste
vara lägre än vad trycket från den demogra-
fiska utvecklingen kräver. För 2011 beräknas
låneskulden öka till cirka 312 mkr. Beräk-
ningen har skett utifrån den investeringsplan
för 2011 som sattes upp i budget 2010 samt
beslutade ej utförda investeringar i bokslut
2009 (54 mkr) genomförs under 2010 och
2011. Det finns även risk för höjningar av
räntenivån framöver, vilket ökar kostnaden.
Räntekostnaderna kommer då att ta i an-
språk en större andel av framtida skattin-
täktsökningar.
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen

1004 0904
Intäkter 4 483 4 263
Kostnader -21 607 -19 929
Verksamhetsresultat -17 124 -15 666
Kommunbidrag 14 562 14 558
Resultat -2 562 -1 108
Balanserat resultat    
09-12-31 4 609

För att öka antalet helårsboende och nå
kommunens vision om 13 000 invånare har
ett särskilt boendeutvecklingsprojekt star-
tat. För att bland annat kartlägga delårs-
boendes vilja att flytta till Tanum och norra
Bohuslän har en särskild enkät gemomförts. 

De kommunalekonomiska förutsätt-
ningarna försämras inför 2011 då det tillfäl-
liga statliga konjunkturstödet avvecklas.
Kommunstyrelsen kommer därför att ägna
ökad uppmärksamhet åt uppföljning av
ekonomi och verksamhet. Verksamhetsstyr-
ningen kommer att utvecklas genom fram-
tagande av mål och mått för kvalietetsstyr-
ning och kommunjämförelser. Satsningarna
på ökad hälsa och ledarskap är prioriterat i
det personalstrategiska arbetet. En ny ar-
betsmetod för tidiga insatser vid sjukfrånva-
ro har införts. Som en del i jämställdhetsar-
betet har en lönekartläggning startats.

Kommunens arbete tillsammans med re-
presentanter för företagarna att förbättra
företagsklimatet fortsätter. Arbete pågår
med att bilda ett tillväxtråd. I svensk när-
ingslivs ranking över näringslivsklimatet i
de olika kommunerna klättar Tanum 20
platser till plats 175. 

Räddningstjänsten har under de första
fyra månaderna 2009 genomfört 105 ut-
ryckningar att jämföra med 92 utryck-
ningar under samma period förra året. 

Kommunledningen och serviceenheter-
na beräknas göra ett resultat som är bättre
än budget medan kollektivtrafiken beräknas
överskrida budgeten med 500 tkr. 

Kommunstyrelsen har beslutat att
disponera 1 900 tkr ur sitt balanserade över-
skott vilket försämrar 2009 års resultat.
Sammantaget beräknas kommunstyrelsen
resultat bli -1 950 tkr per den 31 december.

Tekniska nämnden
1004 0904

Intäkter 37 994 45 073
Kostnader -42 041 -46 870
Verksamhetsresultat -4 047 -1 797
Kommunbidrag 4 792 5 204
Resultat 745 3 407
Balanserat resultat  
09-12-31 15 265

Tekniska nämnden redovisar ett över-
skott med 745 tkr, varav 1 447 tkr gäller
taxefinansierade vatten- och avloppsverk-
samheten. De skattefinansierade verk-
samheterna har totalt ett underskott med
702 tkr som beror på det extrema vintervä-
dret i början på året. Vinterväghållningen
har överskridit sin årsbudget med cirka 850
tkr hittills. Ett äskande om kompensation
för vinterns merkostnader har gjorts i årets
kompletteringsbudget.

Vatten och avloppsverksamhetens över-
skott med 1 447 tkr beror främst på lägre
kapitalkostnader än budgeterat. De låga
kapitalkostnaderna beror dels på att flera
investeringar ännu inte kapitaliserats samt
att verksamheten i dagsläget har en lägre
räntesats än budgeterat.

I och med att renhållningen flyttat sin
verksamhet 2010 till Rambo, så är årets
siffror inte jämförbara med 2009.

Prognosen för 2010 är ett underskott
med 1 500 tkr. De skattefinansierade verk-
samheterna har underskott med 3 000 tkr,
varav 1 000 tkr är till projekt som finansie-
ras av balanserat resultat, och 2 000 tkr
gäller vinterväghållningen. Va-verk-
samheten prognostiserar ett överskott med
1 500 tkr beroende på lägre räntesats än
budgeterat.

Miljö- och byggnadsnämnden
1004 0904

Intäkter 3 055 3 121
Kostnader -4 009 -3 969
Verksamhetsresultat -954 -848
Kommunbidrag 1 113 1 212
Resultat 159 364
Balanserat resultat 
09-12-31 3 118

Nämndens totala intäkter och kostnader
är jämförbara med föregående år, men på
verksamhetsnivå skiljer det sig mycket mel-
lan fysisk planering och bygglov. 

Fysisk planering har cirka 450 tkr i lägre
intäkter är föregående år, medan bygglov
har cirka 500 tkr i högre intäkter. I början
på 2009 var planarbetet extremt intensivt
främst beroende på detaljplanen för
Sportshopen samt vindkraftsplanen. Inom
bygglov har intäkterna istället ökat. Intäk-
terna överstiger redan 50 procent av de
budgeterade. De höga intäkterna beror på
hög nivå på ärendeinströmningen, samt pri-
oriteringen av korta handläggningstider
framför tillsyn.

Kart- och mät verksamheten har hittills
haft högre intäkter än budgeterat främst
beroende på högre ersättning från lantmäte-
riet.

Miljöbalken hade under januari till mars
lägre intäkter än förväntat. Delvis kan detta
bero på snötäcket som medförde att till
exempel anläggande av enskilda avlopp inte
varit igång i normal omfattning. Intäkterna
verkar dock ha återgått till förväntad nivå
under april och prognosen för året är enligt
budget, -352 tkr.

Prognos i enlighet med budget. -926 tkr.
Fysisk planering prognostiserar 200 tkr i
lägre intäkter än budget medan bygglov tror
på ökade intäkter med 200 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden
1004 0904

Intäkter 9 498 10 862
Kostnader -93 179 -95 899
Verksamhetsresultat -83 681 -85 037
Kommunbidrag 84 125 85 162
Resultat 444 125
Balanserat resultat  
09-12-31 6 133

Bruttokostnaderna minskar med 2 720
tkr mellan åren. Nettokostnaden minskar
med 1 356 tkr. Minskningen är i enlighet
med budgetförutsättningarna och förklaras
i huvudsak genom minskade kostnader för
köp av gymnasieutbildningar.

De verksamheter som redovisar den
största budgetavvikelsen är grundskolan
med -1 570 tkr, arbetsmarknadsenheten
med 300 tkr, ungdom och fritid med -270
tkr och gymnasiet med -240 tkr i under-
skott. Barnomsorgen redovisar ett överskott
på 450 tkr.

Grundskolans underskott är planerat
genom den särskilda satsning som nämn-
den har beslutat om. Ett överskott redovisas
på skolskjutsar och på försäljning av utbild-
ningsplatser till andra kommuner. Under-
skottet blir därför lägre än beräknat.

Barnomsorgens överskott uppstår ge-
nom minskade kostnader för speciallärare i
förskolan samt att fritidshemmen redovisar
ett överskott på 550 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden har mot
bakgrund av verksamheternas goda resultat
2009 beslutat att medge verksamheterna att
ta i anspråk ca 2 400 tkr av förra årets över-
skott. 1 800 tkr avser särskild satsning för
måluppfyllelse inom grundskolan, datorer
till elever i grundskola och inventarier med
mera till fritidsgårdarna.

Det bör nämnas att ovanstående belopp
också förutsätter en finansiering av de över-
förda underskotten. De berörda verksamhe-
terna väljer här en mer långsiktig finansie-
ring vilket innebär ett högre ianspråkta-
gande för 2010 med totalt ca 600 tkr. Över-
skotten kommer bland annat att användas
till sär-skilda projekt såsom musikundervis-
ning för ungdomar, inventarier och it-
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utrustning. Arbetsmarknadsenhetens över-
skott på 300 tkr skall användas för insatser
mot ungdomsarbetslöshet och för åtgärder
för att förbättra arbetsmiljön.  

Vid avräkning per april har barnantalet
ökat mot budget och barn- och utbild-
nings-nämnden får ett ökat budgetanslag
med 2 197 tkr genom prestationsanslaget.
Ökning redovisas inom barnomsorgsverk-
samheten. Inför budgetåret 2010 gjordes
bedömningen, mot bakgrund av finan-
skrisen, att arbetslösheten skulle öka och
medföra ett minskat barnomsorgsbehov.
Denna bedömning var fel, tvärtom ökar
efterfrågan dels genom att barnantalet ökar
dels genom en ökad genomsnittlig placer-
ingstid.

Barn- och utbildningsnämnden redovi-
sar ett underskott på -1 880 tkr. Det balan-
serade resultatet uppgår således till 4 253
tkr.

Omsorgsnämnden
1004 0904

Intäkter 20 631 19 108
Kostnader -91 215 -86 633
Verksamhetsresultat -70 584 -67 525
Kommunbidrag 73 596 70 454
Resultat 3 012 2 929
Balanserat resultat  
09-12-31 0

Omsorgsnämndens kostnader har ökat
med 5,3 procent, cirka 4 600 tkr, jämfört
med samma period förra året. Ökningen
beror främst på lönepåslag samt på ökade
kostnader för personlig assistans, bostad
med särskild service inom handikappom-
sorgen och särskilt boende inom äldreom-
sorgen. Nettokostnaden för individ- och
familjeomsorg är oförändrad jämfört med
samma period 2009. 

Omsorgsnämnden beräknas redovisa ett
underskott på 1 000 tkr. Underskottet beror
i huvudsak på placeringar inom individ-
och familjeomsorgen. I budget 2010 fick
individ- och familjeomsorgen täckning för
försörjningsstödskostnader motsvarande
utfall 2009 samt kända placeringskostnader.
Nya placeringar har gjorts i början av 2010
som påverkar individ- och familjeomsor-
gens prognos negativt. I budget 2010 står
att en diskussion om individ- och famil-
jeomsorgens budget ska föras i samband
med bokslut 2009 och 2010 samt i kom-
pletteringsbudget 2010. Nämnden har i

kompletteringsbudgeten äskat en ramök-
ning för att klara placeringar inom individ-
och familjeomsorgen. Detta för att inte göra
neddragningar som påverkar kvaliteten neg-
ativt inom äldre- och handikappomsorgen.

Resurstilldelningen till äldreomsorgen
utifrån åldersstrukturen har 2010 använts
för att möta kostnaderna för en ny boende-
avdelning på Fjällbackaservice. Detta har
minskat omsorgsnämndens kostnader för
utskrivningsklara från 91 till 20 dygn men
har inte kunnat möta den volymökning av
hemtjänsttimmar som skett det senaste året.
Därför finns risk för underskott inom äld-
reomsorgen.

Förberedelsearbetet för att möta lagen
om valfrihet pågår och omsorgsnämnden
kommer i juni månad att besluta om vilka
områden som ska ingå. 

Stora behov av särskilda boendeplatser
finns inom handikappomsorgen och ett
nytt boende planeras starta efter sommaren.

Individ- och familjeomsorgen fortsätter
arbetet med att bygga ut stödet på hemma-
plan för att möta behoven av stödinsatser
och på sikt minska kostnader för institu-
tionsplaceringar.

Tanums Hamn & Turism AB 
1004 0904

Intäkter 2 525 2 544
Kostnader -3 059 -3 152
Verksamhetsresultat -534 -609
Avskrivningar -35 -33
Finansnetto 1 16
Resultat -569 -626

Intäkter och kostnader följer så här långt
det beräknade förutom lite högre under-
hållskostnader än beräknat på grund av
iordningsställande av båtplatser efter isvin-
tern. Sommarens turismverksamheter och
gästhamnar är av naturliga skäl ej med i
bokslutsunderlaget ännu. Turismanlägg-
ningarna, förutom Badholmens vandrar-
hem, har från årsskiftet överförts till Ta-
nums kommun. Någon sjukfrånvaro har i
stort sett ej förekommit under perioden. 
Per den 31 december beräknas Tanums
Hamn & Turism AB´s resultat uppgå till 72
tkr.  

Tanums Bostäder AB
1004 0904

Intäkter 12 885 12 705
Kostnader -8 978 -8 534
Verksamhetsresultat 3 907 4 171
Avskrivningar -1 957 -1 903
Finansnetto -1 116 -1 544
Resultat 835 724

Tanums Bostäder redovisar ett resultat
på 800 tkr för årets fyra första månader
vilket är 100 tkr bättre än föregående år.
Resultatet förklaras främst av låga ränte-
kostnader och en fortsatt god uthyrningssi-
tuation samtidigt som fastighetsunderhållet
varit begränsat under perioden. Den kalla
och snörika vintern har gjort att kostnader-
na för snöröjning och uppvärmning ökat
med 700 tkr jämfört med förra året.

Under perioden har investeringarna
uppgått till 2 600 tkr.

Efterfrågan på lägenheter är fortsatt god,
under årets fyra första månader har i princip
samtliga lägenheter varit uthyrda. 

Byggnation pågår av 28 nya lägenheter i
Grebbestad som beräknas vara inflyttnings-
klara i juni 2011.

Per den 31 december beräknas Tanums
Bostäders resultat uppgå till 2 000 tkr.
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