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1 Uppföljning av driftsbudget 
Tabell: Resultatredovisning i sammandrag 

(belopp i tkr) Period Helår 

 Utfall 
2020-10 

Budget 
2020-10 Diff Utfall 

2019-10 
Prognos 
2020-10 

Prognos 
2020-08 

Budget 
2020 

Bokslut 
2019 

Intäkter 146 400 169 159 -22 759 155 330 193 071 201 769 209 274 192 891 

Kostnader -265 817 -289 518 23 701 -265 288 -340 371 -349 069 -356 574 -328 654 

Kommunbidrag 122 750 122 750 0 120 084 147 300 147 300 147 300 144 100 

Resultat 3 353 2 391 963 10 169 0 0 0 8 388 

Notering: I tabellen ovan kan avrundningsdifferenser förekomma. 

1.1 Utfall till och med perioden 
Resultat 
Periodens resultat uppgick till 3,4 mkr vilket var marginellt bättre än periodbudget  
på 2,4 mkr. Större intäkts- och kostnadsavvikelser gav sammantaget en marginell 
resultatpåverkan. 

Intäkter 
Totala intäkter uppgick till 146,4 mkr vilket var väsentligt lägre intäktsutfall än period-
budget på 169,2 mkr. Samtliga större intäktsslag låg under periodbudget. Störst negativa 
avvikelse noterades för planintäkter (15,9 mkr) och bygglovsavgifter (6,1 mkr). I det 
förstnämnda fallet var det främst förskjutna tidplaner som var orsaken. I det sistnämnda 
fallet bestod avvikelsen av en något för ambitiös budget för perioden avseende 
beslutade bygglov. 

Kostnader 
Förvaltningens personalkostnader på -193,7 mkr var alltjämt lägre än budgeterade 
kostnader på -196,8 mkr. Den positiva avvikelsen var främst ett resultat av något större 
semesteruttag samt vissa periodvisa vakanser under året. 

Totala övriga kostnader uppgick till -72,1 mkr vilket var ett väsentligt lägre utfall än 
budget på -92,8. De lägre kostnaderna berodde på lägre upparbetning av främst tekniska 
konsulttjänster men även övriga konsultkategorier. Därtill har årets kostnader för 
kompetensutveckling varit mycket lågt. De lägre kostnaderna är en följd av minskad 
framdrift inom planverksamheten av flera olika skäl där lägre produktivitet till följd av 
pågående pandemi är en av orsakerna. 

Kommunbidrag 
Kommunbidraget på 122,8 mkr motsvarar budgeterad nivå för perioden. 
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1.2 Prognos 
Resultat 
I samband med oktober månads bokslut har förvaltningen upprättat ny helårsprognos. 
Denna prognos uppgår till ett nollresultat för helåret vilket överensstämmer med såväl 
tidigare prognoser som med årets budgeterade resultat. En lägre framdrift inom delar av 
verksamheten har lett till minskad intäkts- och kostnadsnivå. 

Intäkter 
Årets intäkter bedöms uppgå till 193,1 mkr vilket är en negativ avvikelse jämfört med 
såväl föregående intäktsprognos på 201,8 mkr som årets budget på 209,3 mkr. De in-
täktsslag som främst bedöms påverka resultatet negativt är planavgifter, bygglovs-
avgifter och sanktionsavgifter. 

Kostnader 
De totala kostnaderna för året bedöms uppgå till -340,4 mkr vilket, ur ekonomiskt 
perspektiv, är en positiv avvikelse jämfört med såväl föregående kostnadsprognos  
på -349,1 mkr och årets kostnadsbudget på -356,6 mkr. Personalkostnadsprognosen 
överensstämmer väl med tidigare prognos. Kostnaderna för köpta tjänster har justerats 
ned väsentligt jämfört med tidigare prognos och budget. Därtill har kostnadsprognosen 
för kontorsmaterial, kommunikationsmaterial och kurs- och konferensavgifter minskat 
ytterligare.  

De minskade kostnaderna i aktuell helårsprognos är till största delen ett resultat av 
pågående pandemi och konsekvenser i form av minskad produktivitet och framdrift 
denna för med sig. 

Kommunbidrag 
Årets kommunbidrag bedöms uppgå till 147,3 mkr vilket överensstämmer med såväl 
föregående prognos som årets budgeterade kommunbidrag. 
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