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 Koncernen  Tanums kommun 
RESULTATRÄKNING  1104 1004  1104 1004
Belopp i mkr    
Verksamhetens intäkter 60,2 55,3 47,4 44,0
Verksamhetens kostnader -218,2 -208,5 -208,4 -200,5
Avskrivningar -13,3 -12,8  -11,2 -10,8

Verksamhetsresultat -171,3 -166,0 -172,1 -167,3
Skatteintäkter 149,0 144,8 149,0 144,8
Generella statsbidrag 38,7 37,2 38,7 37,2
Finansiella intäkter 0,7 0,2 1,0 0,3
Finansiella kostnader -3,7 -2,6 -2,4 -1,5
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 13,5 13,7  14,2 13,6
Extraordinära poster - - - -
Periodens resultat 13,5 13,7  14,2 13,6
    
BALANSRÄKNING 1104 1012  1104 1012
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar:    
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 874,4 822,5 616,4 587,3
Maskiner och inventarier 13,2 13,9 12,0 12,7
Finansiella anläggningstillgångar 7,8 7,8 27,7 27,7
Summa anläggningstillgångar 895,4 844,2  656,1 627,7
Omsättningstillgångar:    
Fordringar 64,5 50,6 64,6 72,7
Förråd 1,1 1,1 0,6 0,6
Kassa och bank 32,6 11,5 32,6 11,5
Summa omsättningstillgångar 98,2 63,2  97,8 84,8
SUMMA TILLGÅNGAR 993,6 907,4  754,0 712,5
    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    
Eget kapital 323,1 305,3 312,5 296,0
Årets resultat 13,5 17,7 14,2 16,4
Summa eget kapital 336,5 323,1  326,7 312,5
    
Avsättningar 39,0 38,8 39,0 38,8
Skulder    
Långfristiga skulder 495,6 405,6 275,6 230,6
Kortfristiga skulder 122,5 139,9 112,7 130,7
Summa skulder 618,1 545,5  388,3 361,3

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 993,6 907,4  754,0 712,5
  
 Koncernen  Tanums kommun 
NYCKELTAL 1104 1004  1104 1004
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 27,6% 26,5% 22,8% 22,0%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 91,3% 91,2% 91,7% 91,9%

Ökning verksamhetsresultat 3,2% 1,0% 2,9% 1,1%

  1104 1012  1104 1012
Soliditet 33,9% 35,6% 43,3% 43,9%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 10,5% 10,1% 12,6% 11,3%
Pensionsförpliktelser före 1998 231,8 231,8 231,8 231,8
Borgensåtagande 0,8 0,8 220,8 176,1

  



      

 

KOMMUNINFORMATION 
Tanums invånarantal har minskat med 12 
personer sedan årsskiftet och uppgick per 31 
mars till 12 358 personer. Antal öppet ar-
betslösa har ökat från 162 personer i april 
2010 till 177 personer samma period 2011. 
Samtidigt har antal arbetssökande i program 
med aktivitetsstöd minskat från 202 i april 
2010 till 175 personer samma period 2011. 
 
KONCERNSTRUKTUR 
Koncernen består av kommunen och Ta-
nums Bostäder AB (TBAB) som äger och 
förvaltar hyresbostäder samt Tanums Hamn 
& Turism AB som bedriver hamnverksam-
het. Tidigare bedrev bolaget även turism-
verksamhet men detta upphörde i januari 
2011. 
 
RESULTATANALYS 
Periodens resultat 
Målsättning: För att uppnå kommunallagens 
bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska 
resultatet exklusive reavinster uppgå till cirka en 
procent av skatteintäkter och statsbidrag. 
Periodens resultat uppgår för kommunen till 
14,2 mkr och för koncernen till 13,5 mkr, 
vilket är en förbättring jämfört med samma 
period 2010 med 0,5 mkr för kommunen.  
Bokslutsprognosen på 9,8 mkr exklusive 
reavinster innebär att kommunen beräknas 
klara balanskravet och det övergripande 
finansiella målet. 
 
Intäkter 
Kommunens verksamhetsanknutna intäkter 
uppgår till 47,4 mkr vilket är en ökning med 
3,4 mkr jämfört med samma period förra 
året. De verksamhetsanknutna intäkterna 
täcker 22,8 procent av kommunens verk-
samhetskostnader exklusive avskrivningar, 
vilket är 0,8 procentenheter mer än samma 
period förra året. Koncernens verksamhets-
anknutna intäkter uppgår till 60,2 mkr.  
 
Kostnader 
Bruttokostnaderna för kommunens verk-
samhet uppgår till 208,4 mkr vilket är 7,9 
mkr mer än samma period 2010. Kostnads-
ökningen är 3,9 procent, vilket i princip 
förklaras av löneökningar. Bruttokostnader-
na för koncernen uppgår till 218,2 mkr. 
 
Verksamhetsresultat 
Kommunens verksamhetsresultat har för-
sämrats då kostnaderna ökar mer än verk-
samhetsanknutna intäkter. Kommunens 
verksamhetsresultat uppgår till -172,1 mkr 
och koncernens till -171,3 mkr. Kommu-
nens verksamhetsresultat försämras med 4,8 
procent. Som andel av skatteintäkter och 
statsbidrag uppgår verksamhetsresultatet till 
91,7 procent, detta skall jämföras med 91,9 
procent samma period förra året. 
 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar 
med 5,6 mkr jämfört med samma period 
2010 och uppgår till 187,7 mkr. Detta för-
klaras ökat invånarantal, förbättrad konjunk-
tur och ökad sysselsättning. Kommunen har 
2011 oförändrad utdebitering på 21,99 kro-
nor.  

Finansnetto 
Kommunens finansnetto uppgår till -1,4 
mkr vilket är 0,2 mkr sämre jämfört med 
samma period 2010. Finansnettot motsvarar 
0,8 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag.  

Personal 
Sjukfrånvaron minskade successivt från 
cirka nio procent till cirka 4,0 procent under 
åren 2003-2009. Under 2010 bröts den ner-
åtgående trenden och sjukfrånvaron ökade 
något, men låg fortfarande kvar på en låg 
nivå. Under perioden januari-april 2011 
uppgick sjukfrånvaron till 5,0 procent vilket 
är en ökning med 0,4 procentenheter (åtta 
procent) jämfört med samma period föregå-
ende år.  Det är framförallt inom barn- och 
utbildningsförvaltningen och samhällsbygg-
nadsförvaltningen som sjukfrånvaron ökar. 
Omsorgsförvaltningen har sänkt sin sjuk-
frånvaro jämfört med förra året. Antalet 
personer som är långtidssjukskrivna (mer än 
59 dagar) har minskat kraftigt de senaste 
åren. Per den 30 april 2011 var 26 personer 
långtidssjukskrivna att jämföra med cirka 70 
personer år 2007. 

Prognos 2011-12-31 
NÄMNDER Prognos

Kommunstyrelsen -0,4

Tekniska nämnden -2,4

-Varav taxefinansierat 0,0

-Varav skattefinansierat -2,4

Miljö och byggnadsnämnden -1,3

Barn och utbildningsnämnden -2,4

Prestationsanslag Bun 0,7

Omsorgsnämnden 0,0

NÄMNDER -5,8

FINANS 

Skatteintäkter 11,3

Finansnetto 0,5

Tomtförsäljning -0,5

Pensionskostnader -0,1

Övrigt -1,1

TOTALT 4,3

BUDGET 5,5

Reavinster 2,0

PROGNOS 11,8

 
I budget beräknas årets resultat till 5,5 mkr, 
prognosen är 4,3 mkr bättre och beräknas 
bli 11,8 mkr. Samtliga nämnder utom om-
sorgsnämnden beräknas göra underskott. 
Nämndernas underskott är i huvudsak pla-
nerade och finansieras med tidigare års 
överskott. Skatteintäkterna beräknas ge ett 

budgetöverskott på 11,3 mkr enligt kom-
munförbundets prognos. Finansnetto be-
räknas ge ett överskott på 0,5 mkr, vilket 
förklaras av fortsatt låga räntor.  
 
FINANSIELL STÄLLNING 
Anläggningstillgångar 
Kommunens bruttoinvesteringar i fastighe-
ter, anläggningar och inventarier uppgår till 
39,8 mkr jämfört med 9,8 mkr samma peri-
od 2010. Investeringsvolymen innebär att 
finansiering av investeringar delvis måste 
göras med lånade medel. Koncernens inve-
steringar uppgår till 64,4 mkr. Större inve-
steringsprojekt är nytt avloppsreningsverk 
och bostäder på Härlid. 
  
Likvida medel 
Kommunens likviditet har ökat med 21,2 
mkr sedan årsskiftet och uppgår till 32,6 
mkr. Därutöver har kommunen en check-
kredit på 30 mkr. 
 
Låneskuld 
Kommunens låneskuld uppgår till 275,6 mkr 
och koncernens låneskuld uppgår till 495,6 
mkr. Kommunens låneskuld har ökat med 
45 mkr och koncernens med 90 mkr sedan 
årsskiftet. Detta förklaras av omfattande 
investeringsverksamhet inom både TBAB 
och kommunen. 
 
Soliditet 
Periodens resultat för kommunen har ökat 
det egna kapitalet med 14,2 mkr. Tillgångar-
na har under samma period ökat med 41,4 
mkr. Detta innebär att det egna kapitalets 
andel av totalt kapital minskar från 43,9 
procent till 43,2 procent. Koncernens solidi-
tet uppgår till, 33,9 procent. 
 
Framåtblick 
Kommunernas intäkter ökade kraftigt 2010, 
både i nominella termer och justerat för 
pris- och löneökningar. Avvecklingen av 
konjunkturstödet innebär att intäkterna 
växer svagare 2011 och 2012. De reala intäk-
terna ökar 2013 till följd av en relativt stark 
utveckling av skatteunderlaget, men för 
2014 och 2015 tar prisökningar över utveck-
lingen och dämpar den reala tillväxten. 
 
Befolkningsökningar och förändrad sam-
mansättning av åldersgruppernas storlek 
medför att kommunernas kostnader beräk-
nas öka med i genomsnitt 0,5 procent per år 
de närmaste åren. Förändringar i ålders-
gruppernas storlek innebär förändrade be-
hov av kommunernas olika tjänster, vilket 
medför att kommunerna noga måste följa 
befolkningsprognoserna för att anpassa och 
ställa om verksamheten. Sammantaget inne-
bär en svagare intäktsutveckling och ett 
demografiskt tryck att kommunsektorns 
resultat ser ut att falla i slutet av planperio-
den 2011-2015. 



      

 

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
Belopp i tkr 
Kommunstyrelsen 
  1104 1004 
Intäkter 7 649 5 733 
Kostnader -23 188 -19 929 

Verksamhetsresultat -15 539 -14 196 
Kommunbidrag 14 020 14 558 
Resultat -1 519 362 

Balanserat resultat     
10-12-31   4 080 

 
Ett ungdomsprojekt där tio ungdomar 

har fått arbete i den kommunala organisa-
tionen under sex månader har avslutats och 
utvärderats. Löneöversynen för 2011 har 
genomförts. Två förvaltningschefer, om-
sorgschef och samhällsbyggnadschef, har 
rekryterats 

Tanums Turist har från och med årsskif-
tet övertagit ansvaret för kommunens opera-
tiva turismfrågor. Kommunens näringslivs-
funktion har förstärkts med en person för 
att utveckla servicen till företag inom han-
del- och besöksnäringen. 

Tillsammans med representanter för när-
ingslivet arbetar kommunen med att förbätt-
ra företagsklimatet. I svensk näringslivs 
ranking över näringslivsklimatet i de olika 
kommunerna faller Tanum 20 platser till 
plats 195.  

Efter upphandling har en ny arrendator 
tagit över driften av Edsviks camping. En 
omfattande upprustning av campinganlägg-
ningen har påbörjats. 

Räddningstjänsten har under de första 
fyra månaderna 2011 genomfört 98 utryck-
ningar att jämföra med 110 utryckningar 
under samma period förra året.  

Kommunledningen beräknas göra ett re-
sultat som är bättre än budget medan kollek-
tivtrafiken och bilenheten beräknas 
överskrida budgeten. Kollektivtrafikens 
underskott beror på minskade intäkter me-
dan bilenhetens underskott beror på förlus-
ter vid försäljning av bilar. 

Sammantaget beräknas kommunstyrel-
sen resultat bli -425 tkr per den 31 decem-
ber. 

 
Tekniska nämnden 
  1104 1004 
Intäkter 40 092 37 991 
Kostnader -47 749 -42 037 
Verksamhetsresultat -7 657 -4 047 
Kommunbidrag 6 744 4 792 
Resultat -913 746 
Balanserat resultat     
10-12-31   17 582 

 
Både intäkter och kostnader är högre än 

förra året. Kostnaderna har ökat mer än 
intäkterna. Både intäkterna och kostnaderna 
ligger i linje med budget. 

Tekniska nämnden redovisar ett under-
skott med 954 tkr, varav VA visar ett över-
skott på 1 004 tkr. De skattefinansierade 
verksamheterna har totalt ett underskott 
med 1 958 tkr.  

VA-verksamheten följer huvudsakligen 
budget. Kapitalkostnaderna är lägre än bud-
geterat och påverkar resultatet positivt. 
Räntan på anslutningsavgifterna och det 
ackumulerade överskottet påverkar resulta-
tet positivt. 

Markförvaltningen har något lägre intäk-
ter än budgeterat på grund av att fakturering 
av avgifter till den kommunala tomtkön sker 
i juli. Kostnader för skogsavverkning påver-
kar också resultatet negativt. Intäkter från 
skogen kommer troligtvis att täcka kostna-
derna. 

Gator- och parkverksamheten har på 
grund av den svåra vintern haft kostnader 
för snöröjning och halkbekämpning som 
överstiger budgeterade medel. Verksamhe-
ten har också höga kapitalkostnader för 
investeringsprojekt som var genomförda 
2010 där kompensationen sker i komplette-
ringsbudgeten 2011.  

Fastighet visar ett underskott som främst 
beror på högre elförbrukning och högre 
kapitalkostnader än budgeterat. Hyrorna 
kommer att justeras under tertial 2 för att 
kompensera för de ökade kapitalkostnader-
na för investeringsprojekt som slutredovisa-
des i bokslutet 2010.  

Prognosen för 2011 är ett underskott 
med 2 400 tkr som finansieras av balanserat 
resultat. Av underskottet avser 2 000 tkr 
planerade projekt och 400 tkr gäller återstäl-
lande av Tyft. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
  1104 1004
Intäkter 3 395 3 055
Kostnader -4 558 -4 009
Verksamhetsresultat -1 163 -953
Kommunbidrag 1 101 1 113
Resultat -62 160

Balanserat resultat     
10-12-31   2 783

 
Nämndens totala intäkter och kostnader 

är högre än samma period förra året. Intäk-
terna och kostnader är något lägre än budget 
men ligger på likvärdiga riktpunkter mot 
budget och därför är bedömningen att verk-
samheterna kommer att följa budget.  Enda 
verksamheten som visar en prognos annor-
lunda än budget är fysiskplanering som på 
grund av problem med att tillsätta ett vikari-
at gör en prognos på -100 tkr för året.  

Fysikplanerings intäkter är lägre än bud-
geterat. Även om avvikelsen inte är alarme-
rande stor så kommer den fortsatta utveck-
lingen på intäktssidan observeras särskilt. På 
grund av problem med att tillsätta ett vikari-

at från 1 maj så finns en uppenbar risk för 
att intäkterna fortsätter att vara lägre än 
budgeterat. , prognos ett underskott på 100 
tkr. 

Bygglov redovisar ett överskott beroen-
de på högre intäkter än budgeterat. Förklar-
ingen till den starka utvecklingen på intäkts-
sidan är att ärende inströmningen legat på 
en hög nivå samtidigt som verksamheten 
prioriterat korta handläggningstider framför 
tillsyn. 

Kostnaderna på miljöbalken har hittills 
varit något lägre än förväntat, beroende på 
sjukskriven personal inom avdelningen. 
Även intäkterna ligger något under budget, 
beroende på att årliga tillsynsavgifter inte 
fakturerats ännu. Detta som en följd av att 
ny miljöbalkstaxa antagits. Övriga verksam-
heter på miljöavdelningen följer budget. 

Prognos är ett underskott på 1 270 tkr 
och avser projekt som ska finansieras av 
balanserat överskott. 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
  1104 1004
Intäkter 10 188 9 498
Kostnader -95 335 -93 179
Verksamhetsresultat -85 147 -83 681
Kommunbidrag 85 272 84 125
Resultat 125 444
Balanserat resultat     
10-12-31   7 850

 
Bruttokostnaderna ökar med 2 156 tkr 

mellan åren. Nettokostnaden ökar med 1 
466 tkr. Ökningen är i enlighet med budget-
förutsättningarna och förklaras i huvudsak 
med löne- och inflationspåslag. En fortsatt 
minskning av kostnaderna för köp av gym-
nasieplatser redovisas under våren vilket 
också påverkar kostnadsutvecklingen.  

De verksamheter som redovisar den 
största budgetavvikelsen är grundskolan 
med -1 760 tkr, Barnomsorgen med -560 tkr 
och vuxenutbildningen med -430 tkr i un-
derskott. Gymnasieskolan redovisar ett 
överskott med 400 tkr.  

Grundskolans underskott är planerat 
dels genom nämndens beslut om särskilda 
satsningar dels genom att verksamheten tar i 
anspråk tidigare års överskott. I grundskolan 
kommer 1 100 tkr att finansiera satsningar 
såsom kompetensutveckling, extra resurser 
såsom specialpedagog, talpedagog och soci-
alpedagog/elevcoacher. Ett överskott på 
500 tkr redovisas på skolskjutsar och på 
försäljning av utbildningsplatser till andra 
kommuner. Underskottet blir därför lägre än 
beräknat. 

Inom förskolan sker en särskild satsning 
på ytterligare planeringstid för den pedago-
giska personalen. Planeringstiden kommer 
att användas för implementering av ny läro-
plan. Nämnden avsätter 400 tkr till detta. 



      

 

Skolbarnomsorgen prognostiserar ett under-
skott på 250 tkr. 

I kompletteringsbudgeten kommer 
nämnden att äska ramförstärkning för extra 
kostnader som uppstår vid inköp och instal-
lation av två nya förskoleavdelningar. För 
2011 äskas 649 tkr som ramförstärkning. 

Vuxenutbildningen redovisar ett under-
skott i verksamheten ”Svenska för Invandra-
re”. Avtalet med Strömstad upphör efter 
vårterminen och osäkerhet kring höstens 
elevantal ger ett underskott då antalet tjäns-
ter kvarstår. 

Barn- och utbildningsnämnden gör be-
dömningen att ungdomens hus/fritidsgård i 
Tanumshede genomförs under 2011 med ca 
2 700 tkr vilket ger ett underskott mot årets 
investeringsanslag med 1 200 tkr. Under-
skottet finansieras genom tidigare års över-
skott. 

Barn- och utbildningsnämnden har mot 
bakgrund av verksamheternas goda resultat 
2010 beslutat att medge verksamheterna att 
ta i anspråk ca 1 900 tkr av förra årets över-
skott.  

Det bör nämnas att ovanstående belopp 
också förutsätter en finansiering av de över-
förda underskotten. Enligt de fyra första 
månaderna ser det ut som att verksamheter-
na är restriktiva avseende utnyttjande av sina 
överskott. Prognosen ovan tar hänsyn till 
detta samtidigt som nämnden den 22 mars 
2011, § 24, beslutade om särskilda satsningar 
för verksamhetsåret. Satsningarna uppgår till 
1 500 tkr och finansieras genom nämndens 
balanserade överskott och verkställs under 
höstterminen. 

Vid avräkning per april har barnantalet 
minskat mot budget och barn- och utbild-
ningsnämnden får ett minskat budgetanslag 
med 700 tkr genom prestationsanslaget. 
Minskningen redovisas inom Gymnasiesko-
lan.  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar 
ett underskott på -2 360 tkr. Det balansera-
de resultatet uppgår således till 5 490 tkr. 
 
Omsorgsnämnden 
  1104 1004 
Intäkter 29 081 20 631 
Kostnader -101 357 -91 215 
Verksamhetsresultat -72 276 -70 584 
Kommunbidrag 76 305 73 596 
Resultat 4 029 3 012 
Balanserat resultat     
10-12-31   2 473 

 
Nämndens kostnader har ökat med 1,8 

procent, cirka 1 600 tkr jämfört med samma 
period förra året. Kostnadsökningen beror 
främst på helårseffekt för ny verksamhet 
inom handikappomsorgen. Försäljningen av 
korttidsplatser och intäkter för personlig 
assistans har minskat, detta har medfört att 

intäkterna ligger kvar på ungefär samma nivå 
som 2010. 

Äldreomsorgens kostnader har ökat med 
1,7 procent, cirka 900 tkr, varav personal-
kostnaderna står för 700 tkr. Denna ökning 
med 1,6 procent är dock lägre än löneök-
ningen som varit 2,3 procent. Kostnads-
minskningen beror delvis på en effektivise-
ring avseende personal på grund av minsk-
ning av korttidsplatser. Övriga kostnader har 
ökat med 2 procent, cirka 200 tkr. Intäkter-
na har ökat med 5 procent, cirka 400 tkr, 
vilket beror på stimulansmedel. Arbetet för 
att möta lagen om valfrihet pågår och en ny 
utförare har godkänts för service insatser 
inom hemtjänst. 

Handikappomsorgens kostnader har 
ökat med 7,4 procent, 1,1 mkr jämfört med 
samma period förra året. Kostnadsökningen 
förklaras av helårseffekt för nytt boende och 
nya platser inom daglig verksamhet. Intäk-
terna har minskat med 15 procent, cirka 800 
tkr. Intäktsminskningen beror främst på 
mindre försäljning av korttidsplatser och 
minskade intäkter för personlig assistans.  

Individ- och familjeomsorgens kostna-
der har minskat med 8,4 procent, cirka 900 
tkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har 
minskat med ca 9 procent jämfört med 
samma period 2010. Kostnaderna för kon-
taktpersoner har ökat med cirka 100 tkr. 
Den totala kostnaden för institutions- och 
familjehemsplaceringar av barn, ungdomar 
och vuxna har minskat med 34 procent, 1,3 
mkr jämfört med de första fyra månaderna 
2010.  

Intäkterna ligger på samma nivå som 
2010. Risk föreligger dock för underskott på 
grund av att nya placeringar har skett inom 
institutionsvård för barn och unga. 

Kostenhetens kostnader har ökat med 
7,2 procent, cirka 400 tkr. Intäkterna jämfört 
med samma period 2010 har också ökat med 
12 procent, 700 tkr. Detta förklaras av att i 
år har kostenheten en större verksamhet än 
motsvarande period förra året. Detta beror 
på ökad försäljning av antalet matportioner 
(12 procent) avseende matdistribution samt 
försäljning till externa gäster på Fjällbacka 
service. 

Nettokostnaderna för MAS har minskat 
med cirka 40 tkr (7,6 procent) främst på 
grund av att betalningsansvarsdagarna har 
minskat från 20 dagar 2010 till 1 dag 2011 
under samma period. 

Sammantaget beräknas omsorgsnämn-
den göra ett nollresultat per den 31 decem-
ber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tanums Hamn & Turism AB  
  1104 1004
Intäkter 3 077 2 525
Kostnader -3 034 -3 209
Verksamhetsresultat 43 -684
Avskrivningar -124 -35
Finansnetto 16 1
Resultat -65 -718

 
Tanums Hamn & Turism AB redovisar 

ett underskott per den 30 april på 65 tkr 
vilket är en förbättring med 653 tkr jämfört 
med samma period förra året. 

Resultatförbättringen beror på ökade 
hamnintäkter då avgifterna höjts. Turism-
uppdraget avslutades i januari 2011. Övriga 
kostnader har minskat med 350 tkr vilket 
beror på att turismuppdraget upphört. Kost-
naderna för personal har ökat med 175 tkr 
på grund av pensionskostnader. Investering-
arna under perioden uppgår till 376 tkr. 
Sjukfrånvaro har varit låg under perioden.  

Per den 31 december beräknas Tanums 
Hamn & Turism AB:s resultat uppgå till 
cirka 400 tkr beroende på ökade pensions-
kostnader. Resultatet är något sämre än det 
än det budgeterade. 
 

Tanums Bostäder AB 
  1104 1004
Intäkter 13 250 12 885
Kostnader -10 447 -8 978
Verksamhetsresultat 2 803 3 907
Avskrivningar -1 958 -1 957
Finansnetto -1 517 -1 116
Resultat -672 835

 
Tanums Bostäder redovisar ett resultat 

på -670 tkr för årets fyra första månader 
vilket är cirka 1 400 tkr sämre än föregående 
år. Resultatförsämringen beror främst på 
ökade underhålls- och räntekostnader. En 
fortsatt god uthyrningssituation och mins-
kade kostnader för uppvärmning ger positi-
va effekter på resultatet. 

Under perioden har investeringarna upp-
gått till 24 560 tkr varav 23 900 avser ny-
byggnation av lägenheter.  

Efterfrågan på lägenheter är fortsatt god, 
under perioden januari - april har i princip 
samtliga lägenheter varit uthyrda. Bolagets 
arbete med energieffektiviseringar fortsätter. 

Byggnation av 28 nya lägenheter i Greb-
bestad pågår och kommer att vara färdig-
ställda i juni 2011. I Östad har påbörjats en 
byggnation av åtta nya lägenheter som 
kommer att vara klara i juni 2011. I Fjäll-
backa projekteras för byggande av cirka 20 
lägenheter. 

Per den 31 december beräknas Tanums 
Bostäders resultat uppgå till 1 000 tkr. 
 


