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1 Uppföljning av driftsbudget 
Tabell: Resultatredovisning i sammandrag 

(belopp i tkr) Period Helår 

 
Utfall 

2020-07 
Budget 

2020-07 
Diff 

Utfall  
2019-07 

Prognos 
2020-05 

Prognos 
2020-03 

Budget 
2020 

Bokslut 
2019 

Intäkter 100 977 112 409 -11 432 104 259 207 125 209 437 209 274 192 891 

Kostnader -182 441 -199 810 17 370 -184 761 -354 425 -356 737 -356 574 -328 654 

Kommunbidrag 85 925 85 925 0 84 060 147 300 147 300 147 300 144 100 

Resultat 4 471 -1 476 5 947 3 580 0 0 0 8 388 

Prognos 2020-05 avser helårsprognos upprättad i anslutning till maj månadsbokslut. Föregående prognos 2020-03 avser 

upprättad prognos i anslutning till delårsbokslut per mars månad. 

1.1 Utfall till och med perioden 

Resultat 

Det ekonomiska resultatet t o m juli månad uppgick till 4,5 mkr vilket var ett bättre resultat 

än budgeterat periodresultat på -1,5 mkr.  Aktuell budget och prognos anger nollresultat som 

ekonomiskt mål för helåret. 

Intäkter 

Periodens intäkter uppgick till 101,0 mkr vilket var betydligt lägre intäkter än budgeterat för 

perioden på 112,4 mkr och aktuell årsprognos på 207,1 mkr. Avvikelsen berodde främst på 

lägre upparbetning och förskjutna tidplaner inom detaljplaneverksamheten. Även sanktions-

avgifter var låga då tillsyn inte kunnat utförs fullt ut med avseende på rådande pandemi. 

Intäkterna för övriga verksamheter avviker marginellt från budget och prognos. 

Kostnader 

De totala kostnaderna för perioden uppgick till -182,4 mkr. Jämfört med periodbudgeten 

på -199,8 mkr var detta ett lågt utfall. Personalkostnaderna avvek något positivt från budget 

och prognos. 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 budget men ligger i nivå med aktuell prognos. 

Flertalet kostnadsslag avviker positivt från periodens budgeterade och prognostiserade 

kostnader. 

Kommunbidrag 

Erhållet kommunbidrag uppgick till 85,9 mkr t o m juli månad vilket överensstämde med 

budgeterat kommunbidrag för perioden. 


