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Ekonomisk lägesrapport per oktober 2022 
 

Ärendet 
Trafikkontoret ska enligt gällande rutiner upprätta en ekonomisk lägesrapport per oktober 
och lämna denna som skriftlig information till nämnden, om inte det ekonomiska läget 
eller andra förhållanden föranleder annan hantering. Trafikkontoret skall även rapportera 
det ekonomiska utfallet till och med perioden september samt lämna en prognos för 
helåret (endast sifferrapportering) till stadsledningskontoret. 

Kommunstyrelsen har också beslutat att samtliga kostnader som är hänförbara till 
hantering av konsekvenser av kriget i Ukraina löpande skall avrapporteras till 
kommunstyrelsen. Rapporteringen skall ske inom ramen för ordinarie uppföljning, d v s 
per maj, augusti, oktober och december under år 2022. Trafikkontoret har rapporterat att 
trafiknämnden inte bedöms ha, eller kommer att ha, några kostnader som är direkt 
hänförbara till hanteringen av flyktingkrisen i Ukraina.  
Av tidsskäl finns inte utrymme för nämndbehandling av rapporten, men nämnden skall 
informeras i efterhand. Trafikkontoret har lämnat en rapport till stadsledningskontoret 
enligt bilaga 1. 

Uppföljning av driftbudget 
Resultatredovisning i sammandrag, belopp i mnkr. 

  Period Helår 

 Utfall Budget Avvikelse Utfall  
fg år Prognos Budget Bokslut  

fg år 

Intäkter 1 132,4 1 130,7 1,8 946,9 1 431,4 1 361,4 1 208,1 

Kostnader -2 109,2 -2 191,3 82,1 -1 753,6 -2 716,7 -2 670,3 -2 293,6 

Kommunbidrag 1 123,2 1 125,2 -2,0 902,2 1 350,3 1 351,9 1 082,9 

Resultat 146,5 64,6 81,9 95,6 65,0 43,0 -2,6 

Se kommentarer nedan för periodutfall respektive helårsprognos. 
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Utfall till och med perioden 

Resultaträkning perioden 

Utfall 
perioden 

Budget 
perioden 

Avvikelse 
utfall - 

budget ack 

Utfall 
perioden 

föregående 
år 

Verksamhetens intäkter 1 132,4 1 130,7 1,7 1 208,1 

Verksamhetens kostnader -1 599,8 -1 687,0 87,2 -1 825,3 

Avskrivningar -440,4 -434,8 -5,6 -404,3 

- Verksamhetens nettokostnader -907,7 -991,1 83,4 -1 021,6 

Kommunbidrag 1 123,2 1 125,2 -2,0 1 082,9 

- Verksamhetens resultat 215,5 134,1 81,4 61,4 

Finansiella kostnader -69,0 -69,5 0,5 -64,0 

- Resultat 146,5 64,6 81,9 -2,6 

 

Resultatet för perioden uppgår till 146,5 mnkr vilket är 81,9 mnkr högre än 
periodbudgeten. 

Den positiva avvikelsen mot beror främst på lägre personalkostnaderna på grund av att 
vissa rekryteringar inte slutförts eller varit svårrekryterade samt genom en högre 
debiteringsgrad mot projekten, vilket medför ett lägre utfall i perioden om cirka 15,2 mnkr.  

Övriga större ekonomiska avvikelser mot budget är lägre kostnader för cykelåtgärder och 
samt högre kostnader för vinterväghållning och serviceresor.  

I utfallet finns en fördröjning av åtgärder inom stadsutveckling som exempelvis 
utredningar och digitaliseringsutveckling samt underhåll av anläggningarna vilket 
påverkar resultatet i positiv riktning. 

Intäktsökningen är cirka 4,3 mnkr avseende parkering och intäkterna för upplåtelser är 
cirka 11 mnkr lägre än budget men kompenseras av ökade kommunbidrag. Övrig 
intäktsavvikelse mot budget avser justeringspost avseende Västtrafik för ersättningstrafik 
och spårlager samt vidarefakturering som inte har någon resultatpåverkan. 

Den positiva avvikelsen mot motsvarande period föregående år är 149 mnkr och beror 
främst på ökningen av kapitaltjänstkostnaden samt ökat kommunbidrag. Ökningen av 
kapitaltjänstkostnaden är en följd av att Hisingsbron samt nedsänkningen av E45 är 
aktiverade och i drift i kombination med en fortsatt hög takt i reinvesteringar i befintlig 
infrastruktur. 
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Prognos 

Resultaträkning 
Prognos 
oktober Budget Utfall 

föregående år 

Verksamhetens intäkter 1 431,4 1 361,4 1 208,1 

Verksamhetens kostnader -2 095,7 -2 057,6 -1 825,3 

Avskrivningar -536,3 -527,9 -404,3 

- Verksamhetens nettokostnader -1 200,6 -1 224,1 -1 021,6 

Kommunbidrag 1 350,3 1 351,9 1 082,9 

- Verksamhetens resultat 149,7 127,8 61,4 

Finansiella kostnader -84,7 -84,8 -64,0 

- Resultat 65,0 43,0 -2,6 

 
Prognosen är i linje med tidigare prognos och bedöms bli ett överskott på 65 mnkr vilket 
är 12 mnkr över budget.  

Den positiva prognosticerade avvikelsen mot budget beror främst på lägre 
personalkostnader på grund av att vissa rekryteringar, trots högt tryck och stort fokus, 
varit svårrekryterade och inte kunnat slutföras enligt plan samt lägre kostnader för 
cykelåtgärder och rivningsentreprenaden för Göta Älvbron.  

Erhållna extra medel avseende klimatanpassning, där åtgärder redan var planerade och 
finansierade via ursprunglig budget, bidrar också till den positiva prognosavvikelsen.  

I prognosen har hänsyn tagits till beslutet i kommunfullmäktige om att subventionera 
upplåtelser avseende bland annat uteserveringar. Upplåtelserna är 16 mnkr lägre som en 
konsekvens av de beslutade stimulansåtgärderna till näringsidkare. Subventionen av 
upplåtelser kompenseras av motsvarande högre kommunbidrag.  

Övriga större ekonomiska prognosavvikelser mot budget är högre kostnader avseende 
Serviceresor samt vinterväg- och barmarkrenhållning. 

Prognosen för Serviceresor överstiger budget med cirka 8,5 mnkr netto och beror 
huvudsakligen på den kraftiga indexutvecklingen för trafikkostnaderna, främst beroende 
på ökade bränslekostnader. Taxi Göteborg sade upp avtalet för fordonsgrupp i juni 2022. 
En juridisk tvist har som följd av Taxi Göteborgs uppsägning uppstått där trafikkontoret 
hävdar att företaget inte hade godtagbara skäl för sin uppsägning. Detta medför ökade 
kostnader för att ersätta de saknade fordonen. Tvisten kommer också leda till 
advokatkostnader som huvudsakligen beräknas belasta resultatet under följande år 
samtidigt som det rättsliga utfallet är något osäkert. 

Prognosen för vinterväg- och barmarkrenhållning är drygt 20 mnkr högre än budget. 
Tidigare felberäkningar i mängder kopplat till de samordnade entreprenaderna har 
uppdagats vilket medför att regleringar av mängder genomförts från och med 2019 och 
framåt i samband med kontrakts start. Detta medför även att de nya kontrakten 2022/2023 
för de samordnade entreprenaderna blir dyrare. Högre kostnadsutveckling för vägsalt 
bidrar också till den högre kostnader. 

Kapitalkostnadsprognosen om 410 mnkr är i princip oförändrad mot budget. 
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Prognosen bedöms vara i balans. Även om trafikkontoret för närvarande inte har någon 
annan information så finns det risk att det säkerhetsläget i världen och Europa kan få 
negativ påverkan på verksamheten i form av försenade eller uteblivna leveranser samt 
ökade kostnader i verksamheten. 

Uppföljning av investeringar 
Tilldelningen av investeringsram sker dels med en årsbudget och dels med en budget för 
planperioden. Genom budgetbeslut för år 2022 tilldelades trafiknämnden en 
investeringsram netto som efter justering med utfall 2021 uppgår till 1 267,2 mnkr för 
år 2022 och totalt 8 256,0 mnkr för planperioden år 2021–2025. Budgetbeslutet är 
uppdelat på Reinvestering och Nyinvesteringar.  

Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 662,2 mnkr vilket är en minskning med -
34,8 procent mot utfallet vid samma period föregående år. Helårsprognos år 2022 uppgår 
till 1000,0 mnkr, och innebär en minskning mot tilldelad budget med -33,2 procent. 

Minskningen beror delvis på att Hisingsbron har rapporterat ytterligare 
kostnadsminskningar vilket påverkar den prognostiserade investeringsvolymen både för 
innevarande år såväl som för planperioden. Främst beror den prognostiserade 
minskningen av investeringsutgifterna på tidsförskjutningar. Trafikkontoret har arbetat 
med att införa ett nytt arbetssätt där förstudier i större utsträckning genomförs innan 
åtgärder väljs in i investeringsplanen och genomförandestudier påbörjas. Syftet är att 
skapa goda möjligheter för genomförandet av små och mellanstora åtgärder samt att 
förbättra förutsättningarna för att ta fram välgrundade kostnadsbedömningar. 
Implementeringen av det nya arbetssättet har inneburit att färre genomförandestudier har 
startats upp i jämförelse med vad som tidigare planerats, främst inom investeringsområde 
Resor med cykel. Detta får till följd att medel förskjuts i tid vilket även påverkar 
tidsplanering för kommande skeden.  

Inom namngivna projekt finns förskjutningar av medel till nästa planperiod inom 
åtgärderna Korsvägen samt Station Haga med anledning av osäkerhet kring övertagandet 
av ytor från Västlänken.   

Belopp i mnkr 

Utfall jan-
okt 2022 

Prognos 
helår 2022 

Budget helår 
2022 

Prognos 
planperioden 
2021 - 2025 

Budget 
planperioden 
2021 - 2025 

Inkomst 63,5 200,0 229,5 2 200,0 2 596,0 
Utgift 662,2 1 000,0 1 496,7 7 300,0 10 852,0 
Varav reinvestering 260,9 400,0 477,4 2 000,0 3 011,0 
Varav 
nyinvestering 401,3 600,0 1 019,3 5 300,0 7 841,0 

Netto 598,7 800,0 1 267,2 5 100,0 8 256,0 
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Exploatering  
Trafikkontoret utför efter beställning från fastighetskontoret gatuanläggningar på allmän 
platsmark. I budgetbeslutet inför år 2020 fick fastighetsnämnden i uppdrag att ansvara för 
stadens totala exploateringsekonomi. Trafiknämnden har fortsatt kostnadsansvar för 
kapitalkostnader för gatuanläggningarna på allmän platsmark samt ansvarar för drift och 
underhåll av dessa. Enligt framtagen rutin får trafikkontoret beställning från 
fastighetskontoret även för projekt som Älvstranden Utveckling AB hanterar. Endast ett 
fåtal projekt som startades upp innan rutinen antogs hanteras direkt mellan trafikkontoret 
och Älvstranden Utvecklings AB (Exploatering bolag i tabellen nedan).  

Exploateringsutgifterna för perioden uppgår till 233,3 mnkr vilket är en minskning med -
29,1 procent mot samma period föregående år. Prognosen för exploateringsutgifterna är 
inhämtad från fastighetskontoret. 

Belopp i mnkr 

Utfall jan-
okt 2022 

Prognos 
helår 2022 

Budget helår 
2022 

Prognos 
planperioden 
2021 - 2025 

Budget 
planperioden 
2021 - 2025 

Utgift 
Skattefinansierad 
exploatering 

32,6 71,0 FN 
budgetansvar 

575,2 FN 
budgetansvar 

Utgift 
Exploatörsfinansierad 
exploatering 

193,3 468,1 FN 
budgetansvar 

2771,3 FN 
budgetansvar 

Utgift Exploatering 
bolag 

7,4 10,5 FN 
budgetansvar 

50,4 FN 
budgetansvar 

 

Extra månadsuppföljning till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 att samtliga kostnader som är hänförbara till 
hantering av konsekvenser av kriget i Ukraina löpande ska avrapporteras till 
kommunstyrelsen. Trafikkontoret har därför lämnat en extra månadsuppföljning avseende 
läget per oktober. Trafiknämnden har inte haft några kostnader att rapportera.  
Rapporten bifogas denna information. 

 

 

Bilaga 

1. Extra månadsuppföljning oktober 2022 (Trafiknämnden) 

Jan Rinman 
 
Tf ekonomichef 
 

 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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