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DELÅRSRAPPORT JANUARI - APRIL 2005*

RESULTATRÄKNING 0504 0404 0504 0404
Belopp i mkr

Verksamhetens intäkter 54,4 51,0 46,4 43,1
Verksamhetens kostnader -177,3 -177,4 -172,5 -172,4
Avskrivningar -11,8 -11,3 -10,5 -10,2
Jämförelsestörande poster 1,3 0,0 1,3 -

Verksamhetsresultat -133,4 -137,7 -135,3 -139,5

Skatteintäkter 117,6 107,6 117,6 107,6
Generella statsbidrag 36,4 41,2 36,4 41,2
Finansiella intäkter 0,3 0,3 0,4 0,3
Finansiella kostnader -6,2 -6,2 -4,6 -4,7
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 14,7 5,2 14,5 4,9

Extraordinära poster - - - -
Skattekostnader - - - -
Bokslutsdispositioner - - - -

Periodens resultat 14,7 5,2 14,5 4,9

BALANSRÄKNING 0504 0412 0504 0412
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 649,4 647,4 500,8 502,9
Maskiner och inventarier 15,1 17,3 14,8 17,0
Finansiella anläggningstillgångar 6,1 6,1 21,1 21,1
Summa anläggningstillgångar 670,6 670,8 536,6 540,9

Omsättningstillgångar:
Fordringar 49,0 27,5 46,9 42,7
Förråd 1,6 1,6 1,1 1,1
Kassa och bank 25,9 26,0 25,9 25,6
Summa omsättningstillgångar 76,4 55,1 73,8 69,5

SUMMA TILLGÅNGAR 747,0 725,9 610,5 610,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER
Eget kapital 203,6 187,4 204,6 188,9
Justering pensionsskuld/semesterlöneskuld 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 14,7 16,2 14,5 15,7
Summa eget kapital 218,4 203,6 219,1 204,6

Avsättningar 28,8 28,8 28,8 28,8

Skulder
Långfristiga skulder 397,9 387,8 268,1 278,2
Kortfristiga skulder 101,9 105,7 94,4 98,7
Summa skulder 499,8 493,5 362,5 377,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 747,0 725,9 610,5 610,3

NYCKELTAL 0504 0404 0504 0404
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader 30,7% 28,7% 26,9% 25,0%
Verksamhetsresultats andel av skatter o statsbidrag 86,6% 92,6% 88,7% 93,8%
Finansnettots andel av skatter o statsbidrag 3,8% 4,0% 2,8% 2,9%

0504 0412 0504 0412
Skuldsättningsgrad 70,8% 71,9% 64,1% 66,5%
Soliditet 29,2% 28,1% 35,9% 33,5%

*) Exklusive RAMBO AB

Koncernen Tanums kommun

Koncernen Tanums kommun



 

 

KOMMUNINFORMATION 
Tanums invånarantal har ökat med 27 per-
soner och uppgick per 31 mars till 12 344 
personer. Arbetslösheten har ökat från 212 
personer i april 2004 till 241 personer sam-
ma period 2005.  
 

KONCERNSTRUKTUR 
Koncernen består av kommunen och Ta-
nums Bostäder AB (TBAB), ett helägt 
kommunalt aktiebolag för ägande och för-
valtning av hyresbostäder. Vidare tillhör 
även det vilande bolaget Tanums kommuna-
la förvaltnings- och utvecklings AB koncer-
nen. Renhållningsbolaget RAMBO AB ingår 
i koncernen med 20,6 procent men är inte 
konsoliderad i denna delårsuppföljning. 
 

RESULTATANALYS 
Periodens resultat 
Målsättning: För att uppnå kommunallagens be-
stämmelser om god ekonomisk hushållning ska 
resultatet uppgå till cirka en procent av skatteintäk-
ter och statsbidrag före intäkter från markexploate-
ring. 
Periodens resultat uppgår för kommun till 
14,5 mkr och koncern till 14,8 mkr vilket är 
en förbättring med 9,6 mkr jämfört med 
samma period 2004. I resultatet ingår 1,3 
mkr avseende intäkter från markexploate-
ring. Resultatet och bokslutsprognosen in-
nebär att kommunen kan klara såväl balans-
kravet som det övergripande finansiella 
målet. 
 

Intäkter 
Kommunens verksamhetsanknutna intäkter 
uppgår till 46,4 mkr vilket är ökning med 3,3 
mkr jämfört med samma period förra året. 
De verksamhetsanknutna intäkterna täcker 
26,9 procent av kommunens verksamhets-
kostnader exklusive avskrivningar, vilket är 
0,9 procent mer än samma period förra året. 
Koncernens verksamhetsanknutna intäkter 
uppgår till 54,5 mkr.  
 

Kostnader 
Målsättning: Kommunens kostnader ska inte öka 
procentuellt mer än skatteintäkter och statsbidrag. 
Bruttokostnaderna för kommunens verk-
samhet uppgår till 172,5 mkr och för kon-
cernen 177,3 mkr vilket är i princip oföränd-
rat jämfört med samma period 2004. Kom-
munens kostnader ökar med 0,1 procent 
medan skatteintäkter och statsbidrag ökar 
med 3,5 procent vilket innebär att man lever 
upp till antagen målsättning. 
 

Verksamhetsresultat 
Kommunens verksamhetsresultat har för-
bättrats då kostnaderna är oförändrade och 
verksamhetsanknutna intäkterna ökar. 
Kommunens verksamhetsresultat uppgår till 
–135,3 mkr och koncernens till -133, vilket 
är en förbättring med 4,3 mkr (cirka 3 pro-
cent). Som andel av skatteintäkter och stats-

bidrag uppgår verksamhetsresultatet till 88,7 
procent, detta skall jämföras med 93,8 pro-
cent samma period förra året. 
 

Skatteintäkter 
Målsättning: Utdebitering ska hållas oförändrad. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag öka-
de med 5,3 mkr jämfört med samma period 
2004 och uppgår till 154 mkr. Ökningen 
beror på ökade statsbidrag, främst syssel-
sättningsstöd, samt höjt skatteunderlag. 
Bidraget i kostnadsutjämningssystemet utgår 
och är 2005 en avgift. Skatteintäkter och 
statsbidrag beräknas i bokslut 2005 ge ett 
underskott jämfört med budget på 0,4 mkr, 
som främst förklaras av en nedskrivning av 
2004 års skatteintäkter. Kommunen har 
2005 oförändrad utdebitering på 21,99 kro-
nor. 
  

Finansnetto 
Kommunens finansnetto uppgår till –4,3 
mkr vilket motsvarar 2,8 procent av skattein-
täkter och generella statsbidrag. Finansnettot 
är oförändrat jämfört med samma period 
2004. 
 

Personal 
Sjukfrånvaron för årets första fyra månader 
uppgår till 9,1 procent vilket är en ökning 
med 1,1 procentenheter jämfört med samma 
period förra året. Ökningen ligger främst 
inom barn- och utbildningsnämndens verk-
samhetsområde. 
 

Prognos 2005-12-31 
NÄMNDER Prognos 

Kommunstyrelsen -1,2 

Tekniska nämnden 2,0 

-Varav taxefinansierat 2,8 

-Varav skattefinansierat -0,8 

Miljö och byggnadsnämnden 0,1 

Kultur och fritidsnämnden -0,1 

Barn och utbildningsnämnden 0,5 

Prestationsanslag Bun -1,3 

Omsorgsnämnden 0,0 

NÄMNDER 0,0 

FINANS  

Skatteintäkter -0,4 

Pensionskostnader 0,0 

Eu- projekt -0,7 

Finansnetto 2,6 

Övrigt 1,0 

TOTALT 2,5 

BUDGET 11,3 

PROGNOS 13,8 

 

I budget beräknas årets resultat till 11,3 mkr. 
I delårsrapporten beräknas nämnderna 
sammantaget hålla sin budget. Barn- och 
utbildningsnämnden och tekniska nämnden 
beräknas göra överskott medan kommunsty-
relsen beräknas göra ett underskott.  
 
Skatteintäkterna beräknas ge ett budgetun-
derskott på –0,4 mkr enligt kommunförbun-

dets prognos i april. Finansnetto beräknas ge 
ett överskott på 2,6 mkr vilket förklaras av 
fortsatt låga räntor. Sammantaget ligger det 
prognostiserade resultatet på 13,8 mkr.  
 

FINANSIELL STÄLLNING 
Anläggningstillgångar 
Målsättning: Investeringarna, exklusive investering-
ar avseende markexploatering, ska över en treårspe-
riod inte överstiga 105 mkr och finansieras med 
egna medel 
Kommunens bruttoinvesteringar i fastighe-
ter, anläggningar och inventarier uppgår till 
7,1 mkr. Investeringsbidrag har erhållits med 
1,0 mkr. Nettoinvesteringarna uppgår där-
med till 6,1 mkr jämfört med 10,8 mkr 
samma period 2004. Koncernens nettoinve-
steringar uppgår till 11,5 mkr. Större inve-
steringsprojekt är Kalkåslidens servicehus 
och bergvärme i Fjällbacka. En planerad 
investeringsvolym för 2005 på 42 mkr inne-
bär att målsättningen om att inte överstiga 
105 mkr under en treårsperiod blir svår att 
uppnå. 
 

Likvida medel 
Målsättning: Likvida medel och tillgängliga garan-
terade kreditutrymmen skall uppgå till minst 20 
mkr 
Kommunens likviditet har ökat med 0,3 mkr 
sedan årsskiftet och uppgår till 25,9 mkr 
Därutöver har kommunen en checkkredit på 
20 mkr. Även koncernens likviditet uppgår 
till 25,9 mkr. Målsättningen avseende likvidi-
tet uppnås. 
 

Låneskuld 
Målsättning: Låneskulden ska nettoamorteras med 
minst tio mkr per år 
Kommunens låneskuld uppgår till 268,1 mkr 
medan koncernens låneskuld uppgår till 
397,9 mkr. Kommunens låneskuld har mins-
kat med 10,2 mkr medan koncernens låne-
skuld ökat med 10,1 mkr. 
 

Soliditet 
Periodens resultat för kommunen har ökat 
det egna kapitalet med 14,5 mkr. Tillgångar-
na är under samma period i princip oföränd-
rade. Detta innebär att det egna kapitalets 
andel av totalt kapital ökar från 33,5 procent 
till 35,9 procent. För koncernen ökar solidi-
teten från 28,1 procent till 29,2 procent. 
 

Framåtblick 
Ökat statligt stöd till kommuner och en bra 
samhällsekonomisk utvecklingen gör att de 
kommunala skatteintäkterna ökar de kom-
mande åren. Detta talar för att kommunsek-
torns möjlighet att nå ekonomisk balans är 
god de kommande åren. För att klara de 
kostnadsökningar som följer av befolknings-
utvecklingen och statliga beslut kommer det 
dock att krävas besparingar och/eller skatte-
höjningar. 



 

 

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
Belopp i tkr 

Kommunstyrelsen 
  0504 0404 
Intäkter 2 696 2 770 
Kostnader -16 215 -16 262 

Verksamhetsresultat -13 519 -13 492 
Kommunbidrag 12 590 12 293 

Resultat -929 -1 199 

Balanserat resultat  
04-12-31   1 865 
 

Kommunstyrelsens kostnader har minskat 
med 600 tkr jämfört med förra året. Minsk-
ningen beror på minskade kostnader kollek-
tivtrafik och räddningstjänst, däremot har 
kostnaderna för kommunledning och kom-
mungemensam verksamhet ökat jämfört 
med förra året. De ökade kostnaderna för 
kommungemenskap verksamhet beror på 
ökade kostnader för facklig verksamhet 
vilket också beräknas ge ett budgetöverskri-
dande med 300 tkr för detta anslag. 
 
För att öka konkurrensförmågan för under-
leverantörer till bilindustrin har det bildats 
en arbetsgrupp bestående av företrädare 
från företag, Almi, Automotive Sweden, AF, 
Vg-regionen och kommunen. Gruppen 
arbetar med kompetensfrågor och med vilka 
utbildningsinsatser som behövs för att stärka 
företagens kompetens och konkurrenskraft.  
 
SKA-rådet har påbörjat sitt arbete. Rådet är 
ett samarbetsorgan mellan kommunen, 
näringslivet och föreningslivet.  Målet rådets 
verksamhet är att öka samarbetet mellan 
näringslivet och skolan. Under perioden har 
genomförts företagsbesök, en företagsträff i 
Kville, ett frukostmöte i Hamburgsund. 
Nyföretagarrådgivning sker sedan årsskiftet i 
samarbete med Nyföretagarcentrum. 
 
Räddningstjänsten har under de första fyra 
månaderna 2005 genomfört 52 utryckningar 
att jämföra med 104 utryckningar under 
samma period förra året. 
 
Kommunstyrelsen beräknade resultat per 
den 31 december beräknas till – 1 200 tkr 
varav 950 tkr förklaras av ianspråktagande 
av tidigare års överskott. 
 
Tekniska nämnden   
  0504 0404 
Intäkter 39 016 36 345 
Kostnader -40 449 -41 038 

Verksamhetsresultat -1 433 -4 693 
Kommunbidrag 3 545 3 939 

Resultat 2 112 -754 

Balanserat resultat  
04-12-31   3 936 
 

Verksamhetsresultatet har förbättrats med 3 
240 tkr och beror främst på ökade intäkter. 
Det är främst de taxefinansierade verksam-
heternas intäkter som ökat. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten har ökat 
intäkterna med drygt 900 tkr och det beror 
främst på eftersläpande avräkning mot Ta-
numstrand och att fler abonnenter har an-
slutits. 
 
Renhållningsintäkterna har ökat med drygt  
1 000 tkr och detta beror främst på släpande 
debitering under föregående år på grund av 
entreprenörbyte inom avfall och slamhanter-
ing. 
 
Kostnadsminskningen förklaras främst av 
färre utryckningar vid snöfall och avbetalda 
investeringar. 
  
Genomförandet av exploateringsområdet 
Infarten Hamburgsund har påbörjats. 11 
villatomter tillskapas för helårsboende.  
 
Underhållet av gator och vägar har varit lågt 
under ett flertal år och detta leder till kapi-
talförstöring om inget görs. I årets budget 
finns 750 tkr till asfalteringsarbeten och 
detta är cirka hälften av vad som bör avsät-
tas varje år. Verksamheten är dock under-
budgeterad med 727 tkr. 
 
I beslut från länsstyrelsen har ombyggnatio-
nen av Grebbestad ARV godkänts. Arbetet 
med det nya verket med tänkt placering i 
Kämpersvik fortsätter. 
 
Ombyggnationen av boendedelen på Kalk-
åsliden är slutförd. Arbetet med bergvärme 
till Sjökanten och Hamburgsundsskolan är 
påbörjat. 
 
Anbudsinfordran på förstärkningsarbeten på 
Grebbestadbryggan är ute på räkning. Arbe-
tena är planerade till att utföras under hös-
ten 2005 och ska vara slutförda i mars 2006. 
 
Prognosen är ett positivt resultat med  
2 028 tkr och beror främst på vatten- och 
avloppsverksamheten som räknar med an-
slutningsavgifter från exploateringsområdet 
Vetteberget. De skattefinansierade verk-
samheternas prognos är ett underskott på 
772 tkr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 
  0504 0404 
Intäkter 2 094 1 876 
Kostnader -2 855-2 737 

Verksamhetsresultat -761 -861 
Kommunbidrag 1 020 985 

Resultat 259 124 

Balanserat resultat  04-
12-31   2 286 
 
 
Totalt har intäkterna ökat med 218 tkr och 
beror främst på bygglov, där intäktsökning-
en förklaras av förskottsdebitering av bygg-
anmälan samt tillsatt bygglovshandläggar-
tjänst. Kostnaderna har ökat med 121 tkr 
och beror främst på ökade personalkostna-
der. En tillsatt byggnadsinspektörstjänst, ny 
tjänst inom djurskydd samt visstidsanställ-
ning förklarar ökningen. 
  
Upphandlingen av ett GIS-system som 
täcker in och ger kartstöd för samtliga för-
valtningar på kommunen pågår.  
 
Livsmedelsverket utarbetar ny lagstiftning 
inom livsmedelsområdet och miljöavdel-
ningen har deltagit i referensgruppen. Sam-
tidigt pågår även en avgiftsutredning som 
sannolikt innebär höjda avgifter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 
att ansöka om statsbidrag för framtagande 
av naturvårdsprogram för Tanums kommun 
samt stängsling av betesmark vid Ejgdetjär-
net och Klätta rikkärr. 
 
Lokala investeringsprogrammet restaurering 
av Ejgdetjärnet fortsätter som planerat och 
beräknas avslutas under 2005. 
 
Miljö –och byggnadsnämndens resultat per 
den 31 december beräknas till 50 tkr. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
  0504 0404
Intäkter 1 952 2 021
Kostnader -5 262 -5 880

Verksamhetsresultat -3 310-3 859
Kommunbidrag 3 963 4 120

Resultat 653 261

Balanserat resultat  
04-12-31   766
 

Jämfört med 2004 är kostnaderna inom flera 
av verksamheterna lägre, vilket är i enlighet 
med budget. 
Resultatet följer budget, vare sig intäkter 
eller kostnader avviker från det planerade 
och det finns således inget som tyder på att 
årets resultat kommer att avvika från det 
budgeterade. 
  



      

 

Inom fritidsverksamheten fortsätter sats-
ningen på ungdomsverksamhet, främst 
genom fritidsgårdar och de två projektan-
ställda ungdomsvägledarna.  
 
Vårsäsongens kulturverksamhet har främst 
bestått av Tonerna de gå och de arrange-
mang som hållits på flera platser i kommu-
nen. Arbete med att utveckla Bohussamling-
en och Ljud & Bildarkivet på Futura har 
pågått sedan början av året. 
 
Turismutvecklingsprojekten på Hamburgö 
och i Bullaren-Kynnefjällsområdet fortgår 
som planerat. Projekten har målet att för-
stärka turismförutsättningarna i respektive 
område. Det senare av dem avslutas nu 
under våren 2005.    
 
Planering för utökning av småbåtshamnen i 
Sannäs har genomförts och cirka 35 nya 
platser kommer att vara klara innan somma-
ren. 
 
I övrigt pågår omfattande vårarbeten i ham-
nar, på lekplatser och badplatser samt övriga 
turistiska anläggningar. 
  
Investeringar följer planen. Utbyggnad av 
småbåtshamnen i Sannäs är påbörjat och 
avslutas innan sommaren.  
Likaså gäller för utbyggnad av ridhuset på 
Heane, Tanumshede. 
 
Prognosen för 2005 är ett resultat i enlighet 
med budget, dvs. ett underskott med 115 
tkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
  0504 0404 
Intäkter 10 300 9 914 
Kostnader -83 748 -80 908 

Verksamhetsresultat -73 448 -70 994 
Kommunbidrag 73 856 69 896 

Resultat 408 -1 098 

Balanserat resultat  
04-12-31   -2 680 
 

Vid avräkning per april har barnantalet ökat 
mot budget och barn- och utbildnings-
nämnden kompletteras med 1 310 tkr i 
prestationsanslag. Prestationsanslaget ökar 
främst genom flera barn i barnomsorgen. 
 
Ökat barn/elevantal inom barnomsorg och 
gymnasieskola förklarar huvudsakligen 
orsaken till kostnadsökningen mellan våren 
2004 och våren 2005.  
 
Antal placeringstimmar inom förskolan ökar 
från i genomsnitt 24,9 till 26,3. Det ökade 
timmantalet ger mer prestationsanslag utan 
att antalet barn ökar. Verksamheten har inte 
behövt öka personalvolymen under våren. 

Eventuell personaljustering kommer att ske 
under höstterminen. 
 
Enligt budgetförutsättningarna beräknades 
en prisökning på köp av utbildningsplatser 
inom gymnasieskolan med 3,5 procent. 
Enligt avtal med Uddevalla och Strömstads 
kommun kommer en prisökning inför höst-
terminen inte att ske vilket ger ett överskott 
mot budget med ca 170 tkr. Övrigt över-
skott redovisas inom den egna gymna-
sieskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens resultat per 
den 31 december beräknas till 500 tkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden kommer att 
diskutera samt fatta beslut om åtgärder 
avseende 2004 års balanserade underskott 
efter kommunfullmäktiges behandling av 
bokslutet för 2004. 
 

Omsorgsnämnden 
  0504 0404 
Intäkter 15 969 17 174 
Kostnader -73 237 -76 556 

Verksamhetsresultat -57 268 -59 382 
Kommunbidrag 60 111 61 828 

Resultat 2 843 2 446 

Balanserat resultat  
04-12-31   2 150 
 

Intäkterna har minskat med cirka 7,0 pro-
cent (cirka 1 200 tkr) jämfört med samma 
period förra året, främst beroende på att 
kostverksamheten säljer färre portioner både 
till barn- och utbildningsnämnden och till 
äldreomsorgen. Elevantalet minskar succes-
sivt och antalet platser i särskilt boende har 
minskats. 
 
Kostnaderna för de fyra första månaderna 
har minskat med cirka 4,4 procent (cirka 4 
400 tkr) jämfört med samma period förra 
året (exklusive kapitalkostnad). Kostnads-
minskningen beror främst på LSS-
utjämningen, stängning av platser i särskilt 
boende samt på införandet av kyld mat till 
äldre personer i särskilt boende. 
 
Individ- och familjeomsorgens kostnader 
för försörjningsstöd ligger på en fortsatt låg 
nivå liksom antalet ärenden med försörj-
ningsstöd. Kostnaderna för institutions- och 
familjehemsplaceringar håller sig för årets 
fyra första månader inom budgetramen. 
 
Kostnaderna för handikappomsorgens köp-
ta gruppboendeplatser i andra kommuner 
har per fyra månader minskat med cirka 
68,7 procent (cirka 2 300 tkr), då LSS-
utjämningen medförde att kommunen vid 
årsskiftet blev av med kostnadsansvaret för 
sex platser. Antalet brukare av personlig 

assistans har ökat med två jämfört med 
samma period förra året, en person med 
assistans enligt LASS samt en med assistans 
enligt LSS.  
 
Äldreomsorgens kostnader har minskat med 
cirka 1,1 procent främst på grund av perso-
nalneddragningar i särskilt boende och inom 
hemtjänst samt andra verksamhetsföränd-
ringar. 
 
Kostverksamhetens intäkter har minskat 
betydligt jämfört med föregående år, varför 
en översyn av organisationen har påbörjats. 
 
Omsorgsnämnden beräknas hålla sin budget 
för 2005. 
  
Tanums Bostäder AB 
  0504 0404 
Intäkter 10 749 10 190 
Kostnader -7 488 -7 234 

Verksamhetsresultat 3 261 2 956 
Avskrivningar -1 361 -1 132 
Finansnetto -1 661 -1 573 

Resultat 239 251 
 

Tanums Bostäder AB redovisar ett över-
skott på 0,2 mkr för årets första fyra måna-
der vilket är samma resultat som för mot-
svarande period föregående. Det goda resul-
tatet förklaras av ökade intäkter till följd av 
hyreshöjningar och en fortsatt god uthyr-
ning. Ökade energipriser, avskrivningar och 
ökar bolagets kostnader. 
 
Efterfrågan på lägenheter är fortsatt hög. 
Under årets första åtta månader har i princip 
samtliga lägenheter varit uthyrda. 
 
Byggnationen av åtta nya lägenheter i Östad 
kommer att färdigställas i juni 2005. Under 
hösten 2005 påbörjas byggnation av 14 nya 
lägenheter i Grebbestad. 
 
En renovering av 66 lägenheter i Tanum-
shede slutförs i juni 2005. I höst påbörjas en 
ombyggnation av 38 lägenheter i Fjällbacka. 
 
Tanums Bostäder beräknas göra ett resultat 
på 1 000 tkr per den 31 december. 


