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Tanums kommun redovisar plusresultat för tjugonde året i följd 
Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje 
år sedan år 2000. Årets resultat uppgår till 4,1 mkr. Resultatet är sämre än förra året och 
5,6 mkr sämre än den kompletteringsbudget som kommunfullmäktige fastställd. Större 
avvikelse mot kompletteringsbudget är: 

✓ volymökningar utöver budget inom barn- och utbildningsnämnden med -5,6 
mkr, 

✓ nämndernas redovisar underskott med -2,9 mkr,  

✓ pensionskostnaderna har ökat med 1,6 mkr mer än budgeterat  

✓ intäkter från tomtförsäljning har blivit 3,0 mkr lägre än budgeterat 

✓ lägre räntekostnader än budgeterat med +4,9 mkr 

✓ högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat med +3,3 mkr 
 
Kommunens resultat är inte tillräckligt för att uppnå det ekonomiska mål som 
kommunfullmäktige fastställt.  

 
 

Mkr 2019 2018 

Verksamhetsresultat -751,3 -717,1 

Skatteintäkter och statsbidrag 762,2 729,2 

Finansnetto -6,8 -5,1 

Resultat 4,1 6,9 

 
 
 

Investeringsverksamhet 
Årets investeringar uppgår till totalt 199,5 mkr. Investeringar i VA-anläggningar har 
gjorts med 68,2 mkr, varav den pågående ombyggnationen av Tanumshede vattenverk 
utgjorde 40,0 mkr. Under året har investeringar i kommunens fastigheter gjorts med 
totalt 64,0 mkr, varav 42,2 mkr i ny- och tillbyggnation av Tanumskolan och 9,5 mkr 
avseende förbättringsåtgärder och lokalanpassningar.  
Investeringar i exploateringsverksamheten har uppgått till 39,4 mkr, varav köp av 
fastighet i Grebbestad utgjorde 31,1 mkr arbeten med detaljplaner 6,8 mkr. 
Investeringar i gator och parker gjorts med 7,8 mkr, medan investeringar i 
hamnanläggningar utgjorde 8,3 mkr.  
 Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till sammanlagt cirka 360 mkr.  
Investeringsvolymen 2019 innebär att beslutade men ej utförda investeringar uppgår till 
cirka 160 mkr. 



 

 

 
 

Soliditeten försämras 
Soliditeten i bokslut 2019, när alla skulder inklusive hela pensionsskulden inkluderas, 
uppgår till 13,6 procent vilket är en försämring med 0,5 procentenheter. Försämringen 
förklaras av ett svagt resultat och ökad lånefinansiering av investeringar. 
 
 
 

Svagt negativt resultat i nämndernas verksamhet 
Nämndernas samlade resultat mot budget ger ett underskott på -2,9 mkr. Barn- och 
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden redovisar underskott, övriga nämnder 
redovisar överskott. Barn- och utbildningsnämndens budgetunderskott på -4,9 mkr 
ligger främst inom grundskolans område. 

 
 

 Mkr 
 Budget-
avvikelse  

Kommunstyrelsen 1,5 

Tekniska nämnden 1,1 

Miljö- och byggnadsnämnden 1,3 

Barn- och utbildningsnämnden -4,9 

Omsorgsnämnden -1,8 

Kommunrevisionen -0,1 

Totalt -2,9 

 
 
 

Tanums Bostäder AB 
Det av kommunen helägda bostadsbolaget Tanums Bostäder AB redovisar en vinst på 
0,9 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Det är sjuttonde året i rad som TBAB 
redovisar vinst. Det goda resultatet beror främst på en god uthyrning och låga räntor.  
 

Tanums Hamnar AB 
Tanums Hamnar AB, redovisar ett överskott före skatt och bokslutsdispositioner med 
0,4 mkr. 
 
 
 


