Bokslutskommuniké
Tio år med överskott
Årets resultat uppgår till 16,3 mkr. Tanums kommun har redovisat ett positivt resultat
och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000. Resultatet är 4,2 mkr bättre än
förra året. Skatteintäkter och statsbidrag ökar med 6,6 mkr (1,1 procent). Det goda
resultatet har kunnat uppnås genom att nettokostnaderna ökar med endast 3,6 mkr
(0,7 procent). Av resultatet avser 3,6 mkr intäkter från tomtförsäljning. Resultatet skapar
bra förutsättningar att klara de kommande årens ekonomiska utmaningar.
Mkr
Verksamhetsresultat
Skatteintäkter och statsbidrag
Finansnetto
Resultat

2009

2008

-501,7
522,8
-4,7

-498,1
516,2
-6,0

16,3

12,1

Investeringar och upplåning
Årets bruttoinvesteringar uppgår till 62,7 mkr varav 8,5 mkr avser investering i nytt
gemensamt avloppsreningsverk, Bodalsverket. Totalt har 27,8 mkr investerats i VAanläggningar under 2009. Investeringar har gjorts i kommunens fastigheter med
10,8 mkr samt i gator och parker med 5,9 mkr. Markköp har gjorts med 8,2 mkr.
Investeringsverksamheten har till del kunnat finansieras med förinbetalda anslutningsavgifter med 11,5 mkr
Det positiva resultatet de senaste åren har gjort det möjligt att amortera på låneskulden.
Låneskulden uppgår i bokslut 2009 till 226,9 mkr varav 200,0 mkr avser lån från banker
och finansinstitut.
Förbättrad soliditet
Soliditeten i bokslut 2009, när alla skulder inklusive hela pensionsskulden inkluderas,
uppgår till 7,4 procent vilket är en ökning med 0,9 procentenheter. Ökningen beror på
det starka resultatet.

Nämnderna klarar besparingskraven
I kompletteringsbudgeten för 2009 minskades nämndernas budgetramar med 8,2 mkr.
Trots detta redovisar nämnderna överskott i sin löpande verksamhet. Nämndernas
samlade överskott mot budget uppgår till 7,5 mkr. Jämfört med 2008 har nämndernas
kostnader ökat med endast 2,5 mkr (0,5 procent). Alla nämnder utom omsorgsnämnden
redovisar överskott mot budget. Av tekniska nämndens överskott avser 3,0 mkr
överskott i affärsverksamheten. Omsorgsnämndens underskott beror på ökade
kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Samtliga nämnder har positiva egna
kapital vilket ger goda förutsättningar kommande år.

Mkr

Budgetavvikelse

Kommunstyrelsen

2,0

Tekniska nämnden

4,2

Miljö- och byggnadsnämnden

0,5

Barn- och utbildningsnämnden

2,2

Omsorgsnämnden

-1,7

Kommunrevisionen

0,2

Summa nämndsverksamhet

7,5

Hälsomålet uppnått
Antalet anställda minskade under året från 1089 till 1 077. Sjukfrånvaron fortsätter att
minska. Under 2009 minskade sjukfrånvaron från 5,3 procent till 3,9 procent.
Kommunfullmäktiges mål att halvera sjukfrånvaron från 9,6 procent till 4,8 procent har
därmed uppnåtts.

Tanums Bostäder AB
Det av kommunen helägda bostadsbolaget Tanums Bostäder AB redovisar en vinst på
3,3 mkr. Det är sjunde året i rad som TBAB redovisar vinst. Det goda resultatet beror
främst på en bra uthyrning och låga räntekostnader.

Tanums Hamn & Turism AB

Tanums Hamn & Turism AB, redovisar ett mindre överskott (19 tkr) före skatt trots att
bolaget gjort omfattande underhållsinsatser i hamnarna.

Eventuella frågor besvaras av kommunstyrelsens ordförande Clas-Åke Sörkvist eller
ekonomichef Ulf Ericsson på telefon 0525-180 00.

