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Nedanstående analys redovisar var Tanums kommun befinner sig finansiellt och hur 
kommunen har utvecklats under 2011–2013 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 regionens 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 förbättrat poängen i den finansiella profilen för samtliga 
perspektiv. Den underliggande förklaringen till denna utveckling utgörs framförallt av att 
poängen för nyckeltalen budgetföljsamhet, kassalikviditet, genomsnittligt resultat under de tre 
senaste åren och skattefinansieringsgraden av investeringar alla förbättrades under perioden. 
Samtidigt försvagades ett nyckeltal poängmässigt, resultat före extraordinära poster, och tre 
förblev oförändrade. 
 
Tanums finansiella utveckling har under den studerade treårsperioden resulterat i en förbättrad 
finansiell profil. Detta innebär att utifrån profilen, dvs. jämfört med snittet i länet, hade 
Tanum vid utgången av år 2013 ett starkare finansiellt utgångsläge jämfört med år 2011.  
 
Tanum har haft skiftande men stabila resultat under perioden. Givet en fortsatt hög 
investeringsvolym är det betydelsefullt att kommunen över tid redovisar ett resultat som 
överstiger två procent av kommunens bruttokostnader, annars väntar antingen en ökad 
lånefinansiering och/eller en ökad skatt för att finansiera framtida investeringar. 
 
Det är viktigt att kommunen fortsätter att bedriva en aktiv ekonomistyrning för att undvika att 
hamna i en sådan situation. Inte minst mot bakgrund av att de närmaste åren förväntas bli 
tuffa på grund av att kommunerna i Sverige står inför stora och ökande behov till följd av 
befolkningsförändringar. 
 
Resultat för extraordinära poster 
Tanums kommun redovisade mellan 2011 och 2013 ett försämrat resultat före extraordinära 
poster i förhållande till verksamhetens bruttokostnader med 0,2 procentenheter, 
från 1,5 procent till 1,3 procent. Motsvarande genomsnittliga förändring för kommunerna i 
Västra Götaland och Halland var en förbättring med 0,7 procentenheter, från 1,6 procent till 
2,3 procent. 
 
Slutsatsen av ovanstående är att Tanum uppvisade en svagare resultatutveckling mellan 2011 
och 2013. Kommunen hade under 2013 det 14:e svagaste resultatet i länen. Detta innebar en 
2:a i den finansiella profilen. Det var en försämring jämfört med tidigare år. 2012 erhölls en 
5:a och 2011 en 3:a. 
 
Tanum redovisade under de tre senaste åren ett genomsnittligt resultat före extraordinära 
poster i förhållande till sina bruttokostnader per år på 2,8 procent. Detta är en nivå som 
normalt innebär att en god ekonomisk hushållning uppnås utifrån ett resultatperspektiv. 
Genomsnittet i länen låg på 2,0 procent per år, vilket för många kommuner kan betraktas som 
en lägsta resultatnivå över en längre period för god ekonomisk hushållning. 
 



 

 
 
 
Nettoinvesteringar  
Relateras Tanums investeringar till verksamhetens nettokostnader framgår att kommunen 
under de tre åren 2011 till 2013 hade en total investeringsvolym som var klart högre jämfört 
med genomsnittet i länen. Kommunen investerade för 31 procent, 18 procent respektive 10 
procent per år av verksamhetens nettokostnader. Det innebar att investeringarna per år i 
genomsnitt uppgick till drygt 20 procent av nettokostnaderna under perioden. 
Genomsnittsvärdena för regionen uppgick till 9 procent för 2011 och 2012 samt 8 procent 
under 2013. Detta gav ett genomsnittligt värde för regionen på närmare 9 procent per år under 
2011-2013. 
 
Investeringsvolymen har ökat något 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  
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur 
stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre soliditet, 
desto mindre skuldsättning har kommunen. 
  
Tanum hade 2013 en soliditet som var något starkare än snittet i länen. Soliditeten inklusive 
samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt uppgick till 10 procent för Tanum 
jämfört med genomsnittet på 7 procent. Mellan 2011 och 2013 uppvisade Tanum 
utvecklingsmässigt samma trend som snittet bland kommunerna i länen. Kommunen 
redovisade en förbättrad soliditet med tre procentenheter, från 7 procent till 10 procent, medan 
den genomsnittliga soliditeten i länen förbättrades med två procentenheter, från 5 procent till 
7 procent. Tanum hade 2013 den 28:e starkaste soliditeten i länen. 
Detta innebar en 3:a i den finansiella profilen. Det var samma som under 2011 och 2012. 
 
Skattesats 
Skattesats är ett nyckeltal som speglar kommunens långsiktiga handlingsberedskap i 
förhållande till övriga kommuner i länet, eftersom en jämförelsevis låg skattesats innebär en 
potential att stärka intäktssidan genom ett ökat skatteuttag. 
 
Tanums skattesats uppgick 2013 till 21,56 kr. Det var 10 öre högre än genomsnittet bland 
Västra Götaland och Hallands läns kommuner, vilket uppgick till 21,46 kr. Tanum hade under 
2013 den 31:e lägsta skatten i länen. Detta innebar att kommunen fick en 3:a i den finansiella 
profilen, vilket samma som under 2011 och 2012 


