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1 Uppföljning av driftsbudget 
Tabell: Resultatredovisning i sammandrag 

(belopp i mkr) 
Period Helår 

 
Utfall 

202005 
Budget 
202005 

Diff 
Utfall  

201905 
Prognos 
202005 

Prognos 
202003 

Budget 
2020 

Bokslut 
2019 

Intäkter 69,3 79,4 -10,1 75,1 207,1 209,4 209,3 192,9 

Kostnader -135,5 -150,2 14,7 -141,1 -354,4 -356,7 -356,6 -328,7 

Kommunbidrag 61,4 61,4 0 60,0 147,3 147,3 147,3 144,1 

Resultat -4,8 -9,4 4,6 -5,9 0 0 0 8,4 

I tabellen ovan kan avrundningsdifferenser förekomma. 

1.1 Utfall till och med perioden 

Resultat 

Det samlade ekonomiska resultatet t o m maj månad uppgick till -4,8 mkr vilket var ett 

bättre resultat än periodens budgeterade resultat på -9,4 mkr. Årsbudget och föregående 

prognos per mars månad angav ett nollresultat som ekonomiskt mål för helåret. 

Intäkter 

Periodens intäkter uppgick till 69,3 mkr vilket var betydligt lägre intäkter än budge-

terade intäkter för perioden på 79,4 mkr. Avvikelsen berodde främst på färre hanterade 

ärenden och färre beslut avseende bygglov, färre beslut avseende tillsyn samt förskjutna 

tidplaner avseende vissa detaljplaner. Samtliga intäktsslag avviker negativt i varierande 

utsträckning från periodens budgeterade intäkter. 

Kostnader 

De totala kostnaderna t o m maj månad uppgick till -135,5 mkr. Jämfört med period-

budgeten på -150,2 mkr var detta en avsevärd minskning. Personalkostnaderna avviker 

marginellt positivt från budget. Kostnaderna för köpta tjänster i form av konsulter och 

vissa övriga kostnader såsom kurs- och konferensavgifter, reklam och information samt 

leasingkostnader för IT-utrustning har en lägre upparbetning än planerat. Till del är 

detta ett resultat av förskjutna tidplaner och till del ett resultat av minskade möjligheter 

till kompetensutveckling och samverkan på grund av pågående pandemi. I stort sett 

samtliga intäktsslag avviker positivt från periodens budgeterade intäkter. 

Kommunbidrag 

Erhållet kommunbidrag uppgick till 61,4 mkr t o m maj månad vilket överensstämde 

med budgeterat kommunbidrag för perioden. 

1.2 Prognos 

Resultat 

I samband med maj månads bokslut har förvaltningen upprättat en ny helårsprognos. 

Denna prognos uppgår till ett nollresultat för helåret vilket överensstämmer med såväl 

tidigare prognos som med årets budgeterade resultat. Förvaltningens prognos är 

styrande för verksamheten. 
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Intäkter 

Årets intäkter bedöms uppgå till 207,1 mkr vilket är en mindre negativ avvikelse jäm-

fört med såväl föregående prognos på 209,4 mkr som årets budget på 209,3 mkr. De 

intäktsslag som bedöms påverka resultatet negativt är fastighetsbildningsavgifter, 

bygglovsavgifter och sanktionsavgifter. Intäkterna för detaljplaner bedöms däremot ha 

viss positiv resultatpåverkan. Sammantaget är prognosförändringen att betrakta som 

marginell. 

Kostnader 

De totala kostnaderna för året bedöms uppgå till -354,4 mkr vilket är marginellt mindre 

än tidigare kostnadsprognos på -356,7 mkr och årets kostnadsbudget på -356,6 mkr. 

Personalkostnadsprognosen överensstämmer med tidigare prognos. Kostnaderna för 

lokaler bedöms kunna minska något precis som övriga verksamhetskostnader såsom 

kontorsmaterial, kommunikationsmaterial och kurs- och konferensavgifter. Dessa mins-

kade kostnader beror till del på indirekta konsekvenser till följd av pågående pandemi. 

Kostnaderna för köpta tjänster bedöms vara oförändrade jämfört med tidigare prognos 

och budget. 

Kommunbidrag 

Årets kommunbidrag bedöms uppgå till 147,3 mkr vilket överensstämmer med såväl 

föregående prognos som årets budgeterade kommunbidrag. 


