
DELÅRSBOKSLUT 1 2009

Koncernen Tanums kommun

RESULTATRÄKNING 0904 0804 0904 0804
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter 64,9 58,7 50,5 45,6
Verksamhetens kostnader -210,2 -202,9 -200,7 -194,4
Avskrivningar -12,4 -11,9 -10,2 -9,9
Verksamhetsresultat -157,8 -156,2 -160,5 -158,7

Skatteintäkter 137,9 137,6 137,9 137,6
Generella statsbidrag 34,7 35,0 34,7 35,0
Finansiella intäkter 0,0 0,5 0,1 0,4
Finansiella kostnader -3,6 -5,0 -2,2 -2,9
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 11,3 12,0 10,1 11,5

Periodens resultat 11,3 12,0 10,1 11,5

BALANSRÄKNING 0904 0812 0904 0812
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 732,4 741,7 544,6 538,1
Maskiner och inventarier 30,5 13,2 11,9 10,7
Finansiella anläggningstillgångar 3,0 3,0 26,0 26,0
Summa anläggningstillgångar 765,9 757,9 582,6 574,9

Omsättningstillgångar:
Fordringar 44,4 34,5 43,1 34,8
Förråd 0,8 1,1 0,7 0,6
Kassa och bank 24,3 38,3 20,9 35,2
Summa omsättningstillgångar 69,5 74,0 64,6 70,6

SUMMA TILLGÅNGAR 835,4 831,9 647,2 645,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 291,4 277,1 279,8 267,6
Justering, emission - 0,2 - -
Årets resultat 11,3 14,0 10,1 12,1
Summa eget kapital 302,6 291,4 289,9 279,8

Avsättningar 38,0 37,8 37,6 37,4

Skulder
Långfristiga skulder 385,2 385,4 215,2 215,4
Kortfristiga skulder 109,6 117,3 104,4 112,9
Summa skulder 494,8 502,7 319,7 328,3

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 835,4 831,9 647,2 645,6

Koncernen Tanums kommun
NYCKELTAL 0904 0804 0904 0804
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 30,9% 28,9% 25,1% 23,5%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 91,4% 90,5% 92,9% 91,9%
Ökning verksamhetsresultat 1,0% 3,3% 1,1% 3,9%

0904 0812 0904 0812
Soliditet 36,2% 35,0% 44,8% 43,3%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 7,8% 6,4% 8,1% 6,5%
Pensionsförpliktelser före 1998 237,8 237,8 237,8 237,8
Borgensåtagande 1,2 1,2 171,2 171,5



KOMMUNINFORMATION
Tanums invånarantal har minskat med 13
personer sedan årsskiftet och uppgick per
31 mars till 12 258 personer. Arbetslös-
heten har ökat från 99 personer i april 2008
till 246 personer samma period 2009. 

KONCERNSTRUKTUR
Koncernen består av kommunen och Ta-
nums Bostäder AB (TBAB) som äger och
förvaltar hyresbostäder samt Tanums Hamn
& Turism AB som bedriver hamn- och tu-
rismverksamhet. Renhållningsbolaget
RAMBO AB ingår i koncernen med 20,6
procent.

RESULTATANALYS
Periodens resultat
Målsättning: För att uppnå kommunallagens
bestämmelser om god ekonomisk hushållning
ska resultatet uppgå till cirka en procent av
skatteintäkter och statsbidrag före intäkter
från markexploatering.

Periodens resultat uppgår för kom-
munen till 10,1 mkr och koncernen till
11,3 mkr, vilket är en försämring jämfört
med samma period 2007 med 1,4 mkr för
kommunen och 0,7 mkr för koncernen. I
resultatet ingår 0,7 mkr avseende intäkter
från markexploatering. Bokslutsprognosen
på -5,1 mkr inklusive intäkter från markex-
ploatering innebär att kommunen inte
klarar balanskravet eller det övergripande
finansiella målet.

Intäkter
Kommunens verksamhetsanknutna intäk-
ter uppgår till 50,5 mkr vilket är en ökning
med 4,8 mkr  jämfört med samma period
förra året. De verksamhetsanknutna intäk-
terna täcker 25,1 procent av kommunens
verksamhetskostnader exklusive avskriv-
ningar, vilket är 1,7 procentenhet mer än
samma period förra året. Koncernens verk-
samhetsanknutna intäkter uppgår till 64,9
mkr. 

Kostnader
Bruttokostnaderna för kommunens verk-
samhet uppgår till 200,7 mkr vilket är 6,3
mkr mer jämfört med samma period 2008.
Kommunens kostnader ökar med 3,2 pro-
cent medan skatteintäkter och statsbidrag i
princip är oförändrade. Kommunens kost-
nader ökar därmed procentuellt mer än
skatteintäkter och statsbidrag. Bruttokost-
naderna för koncernen uppgår till 210,2
mkr.

Verksamhetsresultat
Kommunens verksamhetsresultat har för-
sämrats då kostnaderna ökar med 1,9 mkr
mer än verksamhetsanknutna intäkter.
Kommunens verksamhetsresultat uppgår
till -160,5 mkr och koncernens till -157,8
mkr. Kommunens verksamhetsresultat
försämras med med cirka en procent. Som
andel av skatteintäkter och statsbidrag

uppgår verksamhetsresultatet till 92,9 pro-
cent, detta skall jämföras med 91,9 procent
samma period förra året.

Skatteintäkter
Skatteintäkter och utjämningsbidrag är i
princip oförändrade jämfört med samma
period 2008 och uppgår till 172,6 mkr.
Detta förklaras av minskad sysselsättning i
rådande lågkonjuktur. Kommunen har
2009 oförändrad utdebitering på 21,99
kronor.

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgår till -2,1
mkr vilket är 0,3 mkr bättre jämfört med
samma period 2008. Finansnettot mot-
svarar 1,2 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Personal
Antalet anställda har det senaste året varit i
princip oförändrat. Personalminskningar
kan dock komma att bli nödvändiga för att
anpassa verksamheten till lägre volym och
försämrade ekonomiska förutsättningar.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska.
Under årets fyra första månader uppgick
den till 4,8 procent vilket är en minskning
med 23 procent jämfört med de fyra första
månaderna under 2008. Sjukfrånvaron i
början på 2009 är den lägsta nivå som upp-
mätts den senaste tioårsperioden. Mer-
parten av den sänkta sjukfrånvaron beror på
att långtidsfrånvaron minskat. Ett aktivt
hälsobefrämjande arbete och ändrades
regler i sjukförsäkringen beräknas bidra till
sjukfrånvaron sjunker ytterligare.

Prognos 2009-12-31
NÄMNDER Prognos
Kommunstyrelsen 0,0
Tekniska nämnden 0,5
-Varav taxefinansierat 0,5
-Varav skattefinansierat 0,0
Miljö och byggnadsnämnden -1,1
Barn och utbildningsnämnden -0,5
Prestationsanslag Bun -0,5
Omsorgsnämnden -1,8
NÄMNDER -3,4
FINANS
Skatteintäkter -13,9
Finansnetto 4,5
Exploateringsintäkter -0,9
Pensionskostnader -0,4
Personalomkostnader 0,7
Övrigt -0,6
TOTALT -13,9
BUDGET 8,8
PROGNOS -5,1

I budget beräknas årets resultat till 8,8 mkr,
prognosen är 13,9 mkr sämre och beräknas
bli -5,1 mkr. Kommunstyrelsen beräknas
göra ett nollresultat och Tekniska nämnden
ett överskott medan övriga nämnder beräk-
nas göra underskott. Miljö- och byggnads-

nämndens underkott avser beslutade pro-
jekt som finansieras av tidigare års över-
skott. Omsorgsnämndens underskott förk-
laras av ökade socialbidrag och place-
ringskostnader. Skatteintäkterna beräknas
ge ett budgetunderskott på 13,9 mkr enligt
kommunförbundets prognos i april. Fi-
nansnetto beräknas ge ett överskott på 4,5
mkr, vilket förklaras av fortsatt låga räntor. 

FINANSIELL STÄLLNING
Anläggningstillgångar
Kommunens bruttoinvesteringar i fastighe-
ter, anläggningar och inventarier uppgår till
18,4 mkr. Investeringsbidrag har erhållits
med 0,5 mkr. Nettoinvesteringarna uppgår
därmed till 17,9 mkr jämfört med 13,1 mkr
samma period 2008. Ökade investeringsut-
gifter och försämrade resultat innebär att
finansiering av investeringar delvis måste
göras med lånade medel. Koncernens netto-
investeringar uppgår till 19,6 mkr. Större
investeringsprojekt är Nytt avloppsrenings-
verk, dricksvattennät Bolsjön, och ombygg-
nad fjällbacka service.

Likvida medel
Kommunens likviditet har minskat med
14,3 mkr sedan årsskiftet och uppgår till
20,9 mkr. Därutöver har kommunen en
checkkredit på 20 mkr. Målsättningen
avseende likviditet uppnås.

Låneskuld
Kommunens låneskuld uppgår till 215,2
mkr medan koncernens låneskuld uppgår
till 385,2 mkr. Kommunens och koncer-
nens låneskuld är i princip oförändrad
sedan årsskiftet.

Soliditet
Periodens resultat för kommunen har ökat
det egna kapitalet med 10,1 mkr. Till-
gångarna har under samma period ökat
med 1,6 mkr. Detta innebär att det egna
kapitalets andel av totalt kapital ökar från
43,3 procent till 44,8 procent. För koncer-
nen ökar soliditeten från 35,0 procent till
36,2 procent.

Framåtblick
Minskad sysselsättning och en lägre löneök-
ningstakt medför att tillväxten i kommun-
sektorns skatteunderlag faller kraftigt de när-
maste åren. Skatteunderlagstillväxten blir
osedvanligt svag – kring en procent både
2009 och 2010 – vilket i reala termer bety-
der ett minskande skatteunderlag. Låg-
konjunkturen medför också ökade kostnad-
er för exempelvis försörjningsstöd och
arbetsmarknadsåtgärder. Ett ökat platsbehov
inom både handikappomsorgen och
äldreomsorgen ökar kostnaderna under de
närmaste åren. Trots minskade kostnader för
löneökningar och räntor behövs besparingar
och/eller resursförstärkningar på cirka åtta
mkr årligen under 2009 och 2010 för att
anpassa ekonomin till lägre skatteintäkter.



VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen

0904 0804
Intäkter 4 263 4 472
Kostnader -19 929 -20 772
Verksamhetsresultat -15 666 -16 300
Kommunbidrag 14 558 14 412
Resultat -1 108 -1 888
Balanserat resultat    
08-12-31 1 714

Kostnaderna för kommunstyrelsens verk-
samhet har minskat med 843 tkr beroende
på minskade kostnader för IT och kollek-
tivtrafik.

De kommunekonomiska förutsättning-
arna försämras snabbt under 2009 och
2010. Försämringen beror främst på att
skatteintäkterna blir lägre än beräknat till
följd av minskad sysselsättning och ökad
arbetslöshet. Kommunstyrelsen kommer
därför att ägna ökad uppmärksamhet åt
uppföljning av ekonomi och verksamhet. 

Satsningarna på ökad hälsa och ledar-
skap är prioriterat i det personalstrategiska
arbetet. Kommunen arbete tillsammans
med representanter för företagarna att för-
bättra företagsklimatet fortsätter. I svensk
näringslivs ranking över näringslivsklimatet
i de olika kommunerna klättar Tanum 34
platser. För att motverka en ökad ungdoms-
arbetslöshet har kommunen startat ett
särskilt projekt.

Räddningstjänsten har under de första
fyra månaderna 2009 genomfört 88 utryck-
ningar att jämföra med 67 utryckningar
under samma period förra året. 

Räddningstjänsten, kollektivtrafiken och
kommunledningen beräknas göra ett resul-
tat som är bättre än budget. Den löpande
verksamheten redovisar ett överskott mot
budget med 800 tkr före dispositioner.

För att slutfinansiera det fortsatta arbete
med översiktsplaner och valet till EU-parla-
mentet ämnar kommunstyrelsen disponera
800 tkr ur sitt balanserade överskott vilket
försämrar 2009 års resultat. 

Per den 31 december beräknas kom-
munstyrelsen göra ett nollresultat mot bud-
getramen.

Tekniska nämnden
0904 0804

Intäkter 45 073 39 489
Kostnader -46 870 -43 475
Verksamhetsresultat -1 797 -3 986
Kommunbidrag 4 967 4 910
Resultat 3 170 924
Balanserat resultat  
08-12-31 11 076

Årets intäkter följer budget, men är cirka 
6 200 tkr högre än föregående år. Detta
beror främst på den nya städorganisationen,
3 500 tkr, som samlats under nämnden
samt högre hyresintäkter främst beroende

på den nya förskolan i Grebbestad.
Kostnaderna har ökat med cirka 3 300 tkr
varav 2 800 tkr beror på städorganisatio-
nen, men ligger totalt lägre än budget.

Gator och parker har ett underskott med
298 tkr för de fyra första månaderna som
främst förklaras av fler utryckningar vid
snöfall jämfört med föregående år. I dagslä-
get finns bara 150 tkr kvar till snöröj-
ning/halkbekämpning för resterande del av
året. Kostnaden för ett normalt snöfall
uppgår till cirka 250 tkr.

Fastighetsförvaltning redovisar ett över-
skott hittills. Mindre behov av akut under-
håll är en orsak. Kostnaderna för städsam-
ordningen är också lägre, vilket förväntas ge
återbäring till verksamheterna. Planerade
underhållsåtgärder, start av EPC-projekt
och osäkerhet beträffande årets energikost-
nad pekar ändå på ett nollresultat. Samord-
ning av grönyteskötseln pågår och ger san-
nolikt besparingar över tid.

Intäkterna för VA verksamheten följer
budget. Kostnaderna är lägre främst på
grund av att inget underhåll hittills utförts
samt att inköp av kemikalier varit lågt hit-
tills. Behovet av underhåll är stort och de
avsatta pengarna, 750 tkr, beräknas åtgå
under året. Prognosen för året är ett nollre-
sultat.

Renhållningstaxor för hushållsavfall och
slam höjdes 2009 med KPI, fyra procent.
Entreprenadindex ökar kostnaderna med
över fem procent. 

Inkommande avfall till Tyft avfallsan-
läggning från företag och industrier har på
grund av rådande lågkonjunktur minskat
med cirka 20 procent hittills i år. Fortsätter
trenden med mindre inkommande avfall
kan kommunens intäkter från Rambo AB
bli lägre än budgeterat.

Totalt beräknas avfallshanteringen gå
med ett överskott med cirka 500 tkr.  

Utökning av samhällsstäd, mobila toalet-
ter samt utökad städning av alla offentliga
toaletter under sommarmånaderna fortsät-
ter som 2008. 

Strandstädningen för 2009 finansieras
helt med kommunala medel. Arbetet kom-
mer att utföras till största delen via feriear-
beten, sommararbetande ungdomar. 

Resurserna räcker till cirka 200 dagsver-
ken totalt för de arbetslag som kommer att
arbeta med strandstädning. Detta är långt
ifrån tillräckligt för en fullgod städning av
kuststräcka och skärgård.

Många privatpersoner, föreningar, och
skolklasser är till stor hjälp och utför strand-
städning ideellt. Under 2009  kommer barn
och ungdomar som är ute och städar sam-
hälle, strand eller natur, uppmärksammas
med ett litet bidrag.

Nämndens prognos är ett överskott med
500 tkr och härrör till den taxefinansierade
verksamheten.

Miljö- och byggnadsnämnden
0904 0804

Intäkter 3 121 3 026
Kostnader -3 969 -3 708
Verksamhetsresultat -848 -682
Kommunbidrag 1 212 1 181
Resultat 364 499
Balanserat resultat 
08-12-31 2 629

Kostnaderna för Miljö- och byggnads-
nämnden ökar med 261 tkr vilket mot-
svarar sju procent. Kostnadsökningen här-
rör främst till Fysisk planering.

De projekt som finansieras av det balan-
serade resultatet belastar resultatet efter fyra
månader med cirka 175 tkr. 

Inom Fysisk planering har under våren
arbetet med översiktsplan för vindkraft
samt den så kallade sportshopsplanen prior-
iterats. I perioden har det till stor del arbe-
tats med kommunfinansierade planer,
vilket kommer att minska under senare
delen av året.

Bygglovsverksamheten känner av fort-
satt hög belastning trots lågkonjunkturen.
Antal bygglovsansökningar är oförändrat,
cirka 150, jämfört med förra året. Projektet
med skanning av bygglovsarkivet är i ett
startskede och kommer att belasta denna
verksamhet. Projektet Kulturhistorisk be-
byggelseinventering har ännu inte haft
några kostnader.

Kart och mät verksamheten arbetar med
byte av referenssystem. Detta finansieras av
det balanserade överskottet. I och med att
verksamheten inte har någon egen mät-
kompetens kommer intäkterna för nybygg-
nadskartor att vara lägre än budgeterat, men
det ger även lägre kostnader.

Miljöbalkens taxetäckning inom den or-
dinarie verksamheten har till och med april
varit cirka 45 procent. Projektet ”Inventer-
ing av enskilda avlopp” som finansieras av
det ackumulerade överskottet har påbörjats,
men det mesta av arbetet kommer att ske
under senare delen av året. Arbetet med
omklassificering av företag som hanterar
livsmedel, som finansieras av det balansera-
de överskottet, har hittills i stort sätt
genomförts i den omfattning som planer-
ades.

Nämnden har i årets budget finansierat
olika projekt med 1 080 tkr av balanserat
överskott. Prognosen är i enlighet med
budget, -1 080 tkr.



Barn- och utbildningsnämnden
0904 0804

Intäkter 10 862 9 689
Kostnader -95 899 -92 785
Verksamhetsresultat -85 037 -83 096
Kommunbidrag 85 162 84 034
Resultat 125 938
Balanserat resultat  
08-12-31 4 789

Bruttokostnaderna ökar med 3 114 tkr mel-
lan åren. Nettokostnaden ökar med 1 940
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.
Vid avräkning per april har barnantalet ökat
mot budget och barn- och utbildnings-
nämnden får ett ökat budgetanslag med
480 tkr genom prestationsanslaget. Flykt-
ingfamiljer till Fjällbacka förklarar ök-
ningen inom grundskolan.

De verksamheter som redovisar den
största budgetavvikelsen är grundskolan
med -880 tkr och arbetsmarknadsenheten
med -380 tkr i underskott. Gymnasieskolan
redovisar ett överskott på 250 tkr. 

Lokalvården prognostiserar ett under-
skott på 440 tkr.  I övrigt härleds under-
skottet till personalkostnader då organisa-
tionen främst i Fjällbacka skola inte har
varit anpassad mot budgetförutsättningarna
under våren. 

Arbetsmarknadsenhetens underskott
uppstår genom den satsning som planeras
under hösten för unga arbetslösa. Barn- och
utbildningsnämnden kommer sannolikt att
ompröva denna satsning och därmed min-
ska underskottet.

Verksamheterna delfinansierar ovanstå-
ende underskott genom förra årets överför-
da överskott.

Barn- och utbildningsnämnden har be-
slutat om investeringar med 2400 tkr för
lokalanpassning. Lokalanpassningarna avser
bland annat Barnkullen, Rabbalshede skola,
Hamburgsunds fritidshem och B-hallen i
Tanumshede.

Barn- och utbildningsnämnden redovi-
sar ett underskott på -530 tkr. Det balanse-
rade resultatet uppgår således till 4 259 tkr.
Underskottet härleds till det beslut nämn-
den har tagit avseende överföring av förra
årets överskott. Totalt medgavs verk-
samheten att ta i anspråk 2 400 tkr.

Omsorgsnämnden
0904 0804

Intäkter 19 231 17 064
Kostnader -86 679 -82 779
Verksamhetsresultat -67 448 -65 715
Kommunbidrag 71 073 67 596
Resultat 3 625 1 881
Balanserat resultat  
08-12-31 418

Omsorgsnämndens kostnader har ökat med
4,7 procent, cirka 3 900 tkr, jämfört med
samma period förra året. Kostnadsökningen
beror främst på, förutom löneökningar,
ökade kostnader för försörjningsstöd och
institutionsplaceringar inom individ- och
familjeomsorg. 

Äldreomsorgens låga kostnadsökning på
1,0 procent beror främst på omfördelning
av personalresurserna mellan enheterna,
vilket har minskat kostnaderna för per-
sonalförstärkningar. En annan orsak är
införandet av schemaläggningssystemet
Time Care, vilket kommer att vara helt
genomfört under våren 2010. Antalet per-
soner i kö till särskilt boende har ökat under
året och i april väntade 18 personer på in-
flyttning, jämfört med 15 personer i april
2008. Omsättningen på platser i särskilt
boende har minskat, vilket har ökat trycket
på korttidsplatser och hemtjänst. Risken
ökar också att kommunen åläggs vite för att
inte ha verkställt beslut om särskilt boende
inom tre månader. Antalet dygn med betal-
ningsansvar till sjukvården har ökat kraftigt
under året.

Handikappomsorgens kostnadsökning
på 4,5 procent förklaras främst av en utök-
ning av den dagliga verksamheten. I april
2009 hade fyra nya personer beviljats insat-
sen ”daglig verksamhet” jämfört med april
2008. Insatsen ”bostad med särskild servi-
ce” har ökat med en person jämfört med
samma period förra året.

Individ- och familjeomsorgens kostna-
der har jämfört med samma period förra
året ökat med 26,6 procent, cirka 2 400 tkr,
främst beroende på en ökning av kostna-
derna för institutionsplaceringar samt för-
sörjningsstöd. Under 2008 hade verk-
samheten 53 placeringsmånader på institu-
tion – antalet placeringsmånader 2009 för-
väntas bli 83 månader. Familjehems-
placeringar för barn och ungdomar har
minskat jämfört med 2008. Antalet ären-
den med försörjningsstöd och kostnaderna
för försörjningsstöd har ökat jämfört med
de senaste åren. Det prognostiserade under-
skottet för försörjningsstödet uppgår till
drygt 800 tkr. I början av 2009 påbörjades
en strukturutredning som ska utreda och
föreslå åtgärder för att verksamheten ska nå
en budget i balans år 2010.

Individ- och familjeomsorgen beräknas
redovisa ett underskott på 5 000 tkr och
övriga verksamheter beräknas redovisa över-
skott. Det totala resultatet för omsorgs-

nämnden beräknas till ett underskott på
1 800 tkr. Nämnden kommer att ta ställ-
ning till förslag och besluta om åtgärder på
sammanträdet i maj månad.

Tanums Hamn & Turism AB 
0904 0804

Intäkter 2 544 2 340
Kostnader -3 152 -3 068
Verksamhetsresultat -609 -728
Avskrivningar -33 -23
Finansnetto 16 99
Resultat -626 -651

Intäkter och kostnader följer så här långt
det beräknade. Sommarens turismverksam-
heter, gästhamnar och turismanläggningar,
är av naturliga skäl ej med i bokslutsunder-
laget ännu. Beroende på lägre ränta än anta-
get kommer finansverksamheten inte nå
budget. Som följd av detta förändras pro-
gnos för årets resultat till 60 tkr. 

Tanums Bostäder AB
0904 0804

Intäkter 12 705 12 036
Kostnader -6 853 -6 116
Verksamhetsresultat 5 853 5 920
Avskrivningar -198 -253
Finansnetto -1 544 -2 191
Resultat 4 111 3 476

Tanums Bostäder redovisar ett resultat på 
1 000 tkr för årets fyra första månader vilket
är 600 tkr bättre än föregående år. Resul-
tatförbättringen beror främst på sänkta rän-
tekostnader och en fortsatt god uthyr-
ningssituation samtidigt som den hyreshöj-
ning som genomfördes den 1 januari ökat
intäkterna.

Under perioden har investeringarna
uppgått till 1 700 tkr.

Efterfrågan på lägenheter är fortsatt god,
under årets fyra första månader har i princip
samtliga lägenheter varit uthyrda. 

Bolaget har idag färdigställda detaljpla-
ner som möjliggör byggande av 80 lägenhe-
ter. En upphandling har påbörjats för bygg-
nation av 24 lägenheter i Grebbestad.

Per den 31 december beräknas Tanums
Bostäders resultat uppgå till 2 000 tkr.
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