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ÅRETS RESULTAT
För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk 
hushållning och det av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska 
målet ska det genomsnittliga resultatet över tio år uppgå till cirka två 
procent av genomsnittliga skatteintäkter och statsbidrag över tio år, 
före realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. Årets resultat för 
kommunen är 12,7  mkr, en förbättring med 6,7  mkr jämfört med 
2015. Detta innebär att kommunens samtliga resultat under  
2000-talet varit positiva. Resultatet för 2016 innehåller 0,6  mkr i 
realisationsvinster. Det genomsnittliga resultatet för de tio senaste 
åren motsvarar 2,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag för sam-
ma period. Sammantaget innebär detta att kommunen klarar målet 
för god ekonomisk hushållning och även balanskravet. Kommunen har 
levt upp till balanskravet sedan detta infördes. De främsta orsaker-
na till årets förbättrade resultat är ökade skatteintäkter samt ökade 
statsbidrag avseende främst flyktingmottagande. Tanums Bostäder 
AB redovisar ett resultat på 0,3  mkr, Tanums Hamnar AB redovisar 
ett resultat på 0,5  mkr och koncernens andel i Rambo AB:s resultat 
är 1,1  mkr. Kommunkoncernens resultat uppgår därmed till 14,6  mkr 
vilket är 6,9  mkr bättre än förra året.

VERKSAMHETSRESULTAT
Verksamhetsresultatet har försämrats med 34,5  mkr, 5,7 procent, 
och uppgår till -640,2  mkr. Verksamhetens nettokostnader som andel 
av skatteintäkter har förbättrats från 97,3 procent 2015 och uppgår 
till 96,5 procent 2016. Detta är den lägsta nettokostnadsandel under 
de senaste fyra åren. Intäkterna för skattefinansierad verksamhet är 
238,6  mkr vilket motsvarar 82,5 procent av verksamhetsintäkterna 
och avser främst statsbidrag, äldreomsorgs- och barnomsorgsavgifter 
och hyresintäkter. Den taxefinansierade verksamhetens intäkter är 
50,4  mkr och avser vatten- och avloppsavgifter. Verksamhetens intäk-
ter finansierar 32,9 procent av verksamhetens kostnader. Kostnaden 
för nämndernas verksamhet har ökat med 81,3  mkr vilket motsva-
rar 10,2 procent. Detta förklaras främst av ökad volym avseende 
kommunens flyktingmottagande. Personalkostnaderna svarar för 62,2 
procent av kommunens kostnader och uppgår till 547,0  mkr, vilket 
är en ökning med 51,3  mkr, 10,3 procent, och till följd av ökad flyk-
tingverksamhet. Köpta tjänster har ökat med 15,9  mkr och uppgår till 
213,6  mkr och avser bland annat köp av gymnasieplatser, vårdplatser 
med mera. Pensionskostnader har ökat med 3,9  mkr och uppgår till 
41,5  mkr. Avskrivningarna för kommunen uppgår till 49,9  mkr. Som 
andel av skatteintäkter och statsbidrag motsvarar det 7,5 procent. 
Från att ha varit nere på 5,7 procent så har kommunens avskrivning-
ar börjat öka igen och utgör nu en lika stor andel av skatteintäkter 
och statsbidrag som i början av 2000-talet. I jämförelse med andra 
kommuner tar avskrivningarna en betydligt större andel av skattein-
täkterna i anspråk än för kommungenomsnittet. Större investeringar 
i främst VA-verksamhet kommer att innebära en fortsatt ökning av 
avskrivningarna.

SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG
Utdebiteringen är 21,56 skattekronor. Tanums skattesats är 0,81 kro-
nor högre än den genomsnittliga skattesatsen i riket och 0,29 kronor 

högre än länssnittet. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 
40,7  mkr, 6,5 procent, och uppgår till 663,5  mkr. Ökningen beror 
både på ökat skatteunderlag samt ökade statsbidrag. Skatteintäkterna 
ökar med 19,2  mkr, 4,0 procent, medan generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag ökar med 21,5  mkr, 15,5 procent. Det är framförallt 
de invånarrelaterade statsbidragen som ökat. Under 2015/2016 erhöll 
kommunerna dessutom ett tillfälligt flyktingstatsbidrag. Tanums 
kommun erhöll totalt 8,6  mkr, varav 8,0  mkr under 2016. Detta 
tillfälliga statsbidrag används framförallt till integrationsskapande 
åtgärder. Tanums eget skatteunderlag ökade med 5,8 procent vid den 
senaste taxeringen, vilket ligger över den genomsnittliga ökningen 
i landet som var 5,0 procent. Kommunens skattekraft som procent 
av medelskattekraften i riket uppgick i taxering 2016 till 89 pro-
cent, vilket är en förbättring med 13 procentenheter sedan 1994 då 
skattekraften uppgick till 76 procent. Detta innebär att kommunens 
beroende av bidrag för att uppnå medelskattekraften i landet har 
minskat. Tanum är nettobetalare till både utjämningssystemet för LSS 
och det generella kostnadsutjämningssystemet. Kommunens avgift för 
utjämning av LSS-kostnader uppgår till 7,5  mkr medan avgiften till 
det generella kostnadsutjämningssystemet uppgår till 12,8  mkr.

FINANSNETTO
Kommunens finansnetto minskar med 0,5  mkr till -10,6  mkr vilket 
motsvarar 4,8 procent. Minskningen förklaras av en förbättrad avkast-
ning från Kommuninvest och en fortsatt låg medelränta på låneskul-
den. I början på 2000-talet var finansnettot som högst -14,2  mkr. 
Sedan 2010 har räntenettot som andel av skatteintäkter och statsbi-
drag ökat från 0,6 procent till 1,6 procent. Orsaken till att andelen 
inte ökat mer är det ovanligt låga ränteläget till följd av finanskrisen 
trots en ökad låneskuld. Medelräntan på låneskulden har minskat från 
3,25 procent till 3,20 procent. Kommunen har ökat den genomsnitt-
liga räntebindningstiden från 5,7 år till 6,0 år. Räntenivåerna kommer 
sannolikt normaliseras de närmaste åren med ökade räntekostnader 
som följd. Koncernens räntenetto minskar med 0,1  mkr till -19,5  mkr.

ÅRETS KASSAFLÖDE
Kommunens likviditet har ökat med 3,4  mkr under året och uppgår 
per den 31 december 2016 till 32,3  mkr. Koncernens likviditet har 
ökat med 7,3  mkr och uppgår till 43,8  mkr vid årets slut. Den för-
stärkta likviditeten beror främst på ökad nyupplåning.

LÖPANDE VERKSAMHET
Kommunens resultat exklusive avskrivningar, nedskrivningar och 
andra ej likviditetspåverkande poster ger ett positivt kassaflöde på 
65,2  mkr. Kapitalbindningen har ökat med 42,7  mkr, fordringar ökar 
med 42,3  mkr, förråd och varulager minskar med 0,9  mkr och skulder 
minskar med 1,4  mkr. Totalt tillför den löpande verksamheten medel 
med 22,5  mkr. För koncernen tillför den löpande verksamheten ett 
positivt kassaflöde på 44,5  mkr.

Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet 
varje år sedan år 2000. Årets resultat uppgår till 12,7 mkr.
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Belopp i tkr KONCERNEN TANUMS KOMMUN

KASSAFLÖDESRAPPORT 2016 2015 2014 2016 2015 2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Periodens resultat 14 638 7 665 9 910 12 737 6 007 9 131

Justering för ej likviditetspåverkande poster (not 8) 62 466 38 337 54 935 52 485 27 996 43 710

Minskning av avsättningar pga utbetalningar - -23 -22 - - -

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 77 104 45 979 64 822 65 222 34 002 52 841

Ökning/minskning av korta fordringar -43 192 -3 692 603 -42 273 3 948 2 583

Ökning/minskning förråd och varulager 1 247 839 -6 478 925 876 -6 543

Ökning/minskning korta skulder 9 299 19 824 178 -1 369 15 787 12 142

Kassaflöde från den löpande verksamheten 44 458 62 950 59 126 22 505 54 613 61 024

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella tillgångar -132 299 -132 554 -166 960 -82 646 -94 604 -97 941

Försäljning av materiella tillgångar 4 497 9 987 42 301 191 75 7 570

Investering i finansiella tillgångar 95 -6 404 - 95 -6 404 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -127 707 -128 972 -124 659 -82 360 -100 934 -90 371

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 197 328 190 000 285 000 120 000 90 000 175 000

Amortering av långfristiga skulder -135 000 -140 000 -240 000 -85 000 -60 000 -170 000

Minskning av långfristiga fordringar 18 -85 -25 71 -33 27

Övrig finansiering 28 204 22 313 8 109 28 204 22 313 8 109

Kassaflöde från finsnsieringsverksamheten 90 550 72 228 53 084 63 275 52 281 13 136

Periodens kassaflöde 7 300 6 206 -12 449 3 420 5 961 -16 211

Likvida medel vid årets början 36 527 30 322 42 716 28 908 22 948 39 159

Likvida medel vid årets slut 43 827 36 527 30 322 32 328 28 908 22 948

Belopp i tkr KONCERNEN TANUMS KOMMUN

RESULTATRÄKNING 2016 2015 2014 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter  (not 1) 358 124 306 706 296 400 289 051 239 711 218 939

Verksamhetens kostnader (not 2) -925 436 -844 240 -812 825 -879 329 -798 059 -760 971

Avskrivningar (not 3) -61 179 -57 031 -59 625 -49 893 -47 309 -45 580

Verksamhetsresultat -628 491 -594 565 -576 050 -640 171 -605 657 -587 612

Skatteintäkter (not 4) 502 740 483 561 463 392 502 740 483 561 463 392

Generella statsbidrag (not 5) 160 720 139 182 143 753 160 720 139 182 143 753

Finansiella intäkter (not 6) 2 730 1 701 636 2 706 1 676 1 383

Finansiella kostnader (not 7) -22 237 -21 334 -19 564 -13 257 -12 755 -11 786

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 15 461 8 544 12 167 12 737 6 007 9 131

Bokslutsdisposition -8 -397 -613 - - -
Skattekostnader -815 -482 -1 645 - - -

Periodens resultat 14 638 7 665 9 910 12 737 6 007 9 131

BALANSKRAVSUTREDNING 2016 2015 2014 2013 2012

Årets resultat 12 737 6 007 9 131 9 041 37 510

Samtliga realisationsvinster -631 -31 -7 228 -37 -1 453

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 12 106 5 976 1 903 9 005 36 057

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 -15 000

Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0

Årets balanskravsresultat 12 106 5 976 1 903 9 005 21 057

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 0 0 0 0

Summa 12 106 5 976 1 903 9 005 21 057

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 0 0

INVESTERINGSVERKSAMHET
Kommunens investeringar under 2016 uppgick till 82,6  mkr. Kom-
munens investeringar har finansierats med överskott från den löpan-
de verksamheten till 27,3 procent. Kommunen har sålt anläggningar 
för 0,2  mkr. Under åren 2014-2016 har investeringsvolymen uppgått 
till 275  mkr vilket innebär 92  mkr i genomsnitt per år. Vatten och 
avlopp är det verksamhetsområde som står för den största andelen 
investeringar. År 2016 uppgick VA-investeringarna till 32,1  mkr. 
Koncernens investeringar 2016 uppgår till 127,7  mkr vilket är unge-
fär samma investeringsvolym som 2015.

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Kommunens sammantagna långfristiga upplåning ökar med 
63,2  mkr. Lån upptagna hos kreditinstitut ökar med 35,0  mkr. 
Förinbetalda anslutningsavgifter för vatten och avlopp ökar med 
23,6  mkr. Investeringsvolymen under perioden 2012 till 2016 har 
medfört att kommunen ökat den långfristiga upplåningen med 
142,0  mkr den senaste femårsårsperioden. Kommunkoncernens 
låneskuld uppgår till 895,5  mkr, en ökning med 93,8  mkr jämfört 
med 2015. 
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