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1 Uppföljning av driftsbudget 
 

Tabell: Resultatredovisning i sammandrag 

(tkr) Period Helår 

 Utfall Budget Avvikelse 
Utfall  
2019 

Prognos 
Fg 

prognos 
Budget 
2020 

Bokslut  
2019 

Intäkter 55 831 61 162 -5 331 57 512 209 437 209 437 209 274 192 891 

Kostnader -106 248 -118 755 12 507 -111 419 -356 737 -356 737 -356 574 -328 654 

Kommunbidrag 49 100 49 100 0 48 036 147 300 147 300 147 300 144 100 

Finansnetto 1 0 1 21 0 0 0 52 

Resultat -1 306 -8 493 7 187 -5 850 0 0 0 8 388 

1.1 Utfall till och med perioden 

Resultat 

Det ekonomiska resultat t o m april månad uppgick till -1,3 mkr vilket var ett bättre resultat  

än budgeterat periodresultat på -8,5 mkr. 

Intäkter 
Periodens totala intäkter uppgick till 55,8 mkr vilket var lägre än periodens budgeterade 

intäkter på 61,2 mkr. Den största avvikelsen avsåg planintäkter vilka låg 3,2 mkr under 

budget, främst till följd av förskjutna tidplaner för pågående detaljplaner. Nuvarande 

förutsättningar har medfört att framdriften inte alltid följt plan. Därtill avvek också sanktions-
avgifter negativt med 2,2 mkr jämfört med periodbudget då rådande situation försvårat viss 

tillsyn. Därtill inväntas alltjämt domstolsutslag i några principiella ärenden. Övriga intäktsslag 

avvek endast marginellt från budgeterade nivåer. 

Kostnader 
Periodens totala kostnader uppgick till -106,2 mkr vilket var betydligt lägre än budgeterade 

kostnader på -118,8 mkr. Personalkostnaderna överensstämde väl med periodens budget 

medan kostnader för köpta tjänster var 8,2 mkr lägre än periodens budget. Avvikelsen berodde 
till övervägande del på mindre inköp av såväl tekniska konsulter som IT-konsulter än planerat. 

Därtill har budgeterat ekonomiskt utrymme för kompetensutveckling nyttjats sparsamt under 

perioden till följd av rådande omständigheter. 

Kommunbidrag 

Periodens kommunbidrag uppgick till 49,1 mkr vilket överensstämde med budgeterad nivå. 

Eget kapital 
Det egna kapitalet vid periodens utgång uppgick till 17,5 mkr efter återredovisning av 3,3 mkr 

till kommunstyrelsen. 
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1.2 Prognos 

Helårsprognosen för verksamhetsåret 2020 lämnas oförändrad i förhållande till föregående 
prognos. Helårsprognosen överensstämmer med budgeterat nollresultat. Förvaltningen 

kommer att utarbeta ny årsprognos i anslutning till månadsbokslutet per maj månad. 


