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Ekonomisk lägesrapport per november 2021  
 

Ärendet 
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska trafikkontoret upprätta en extra ekonomisk  
lägesrapport per november och lämna denna som skriftlig information till trafiknämnden, 
om inte det ekonomiska läget eller andra förhållanden föranleder annan hantering. 
Trafikkontoret skall även rapportera det ekonomiska utfallet till och med perioden 
november samt lämna en prognos för helåret (endast sifferrapportering) till 
stadsledningskontoret. 

 

Uppföljning av driftsbudget 

Resultatredovisning i sammandrag 

 

  Period Helår 

 Utfall Budget Avvikelse Utfall fg 
år Prognos Fg 

prognos Budget Bokslut fg 
år 

Intäkter 1 066,5 1 202,4 -135,9 1 086,3 1 253,0 1 253,0 1 337,4 1 193,9 

Kostnader -2 002,1 -2 158,1 156,0 -1 858,2 -2 315,2 -2 315,2 -2 399,3 -2 068,0 

Kommunbidrag 992,5 973,4 19,1 785,7 1 082,2 1 082,2 1 061,8 857,9 

Resultat 56,9 17,6 39,2 13,8 20,0 20,0 0,0 -16,2 
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Utfall till och med perioden 
 

Resultaträkning perioden 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Avv utf- 

budget ack 

Utfall 
perioden 

föregående 
år 

Verksamhetens intäkter 1 066,5 1 202,4 -135,9 1 086,3 

Verksamhetens kostnader -1 583,1 -1 708,9 125,8 -1 523,1 

Avskrivningar -362,4 -387,2 24,7 -283,6 

- Verksamhetens nettokostnader -879,0 -893,6 14,6 -720,4 

Kommunbidrag 992,5 973,4 19,1 785,7 

- Verksamhetens resultat 113,5 79,8 33,8 65,3 

Finansiella kostnader -56,7 -62,1 5,5 -51,5 

- Resultat 56,9 17,6 39,2 13,8 

 

Utfallet ackumulerat är fortsatt mycket högre än budget samt föregående år men för 
november månad var utfallet 20 mnkr över budget och skillnaden minskar. 

En allmän återhållsamhet präglar förvaltningen samtidigt som stora kostnader för 
underhåll, rivning och sanering återstår. 

Halkbekämpningen i slutet av november har en begränsad effekt på resultatet. 

Pandemieffekten fortsätter minska och nettot av parkeringsintäkter och 
parkeringskostnader är cirka 6 mnkr bättre än budget. 

Resandet inom serviceresor ökar mot en mer normal takt. Utfallet för november var i 
enlighet med budget men kostnaderna är ackumulerat cirka 12 mnkr lägre än budget. 

Rivningsentreprenaden för Göta Älvbron pågår och utfallet uppgår till cirka 39 mnkr. 

Rosenlundsbron är riven för byggandet av Västlänken och en nedskrivning om 5,8 mnkr 
är gjord. Kostnaden är en bokföringsmässig effekt i år men i praktiken neutralt för staden 
då Trafikverket ska lyfta tillbaka bron om några år. 

Personalkostnaderna är fortsatt låga efter att vissa rekryteringar senarelagts eller varit 
svårrekryterade samt genom en högre debiteringsgrad mot projekten. Rekryteringar pågår 
löpande för att möta behovet. 

Kapitalkostnaderna är lägre än budget på grund av tidsförskjutningar i projekt samt att 
kapitalkostnaderna för Hisingsbron är lägre än budgeterat då avskrivningstiden ökat. 

Resurserna har ökat för planering och leverans sker i takt med övriga förvaltningar. 
Tidsförskjutning i projekt innebär lägre utfall för utredningar och konsulter. 
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Prognos 
 

Resultaträkning 
Prognos 

november 
Prognos 
oktober Budget 

Utfall 
föregående 

år 

Verksamhetens intäkter 1 253,0 1 253,0 1 337,4 1 193,9 

Verksamhetens kostnader -1 846,6 -1 846,6 -1 899,5 -1 699,4 

Avskrivningar -404,9 -404,9 -430,7 -312,0 

- Verksamhetens nettokostnader -998,5 -998,5 -992,8 -817,5 

Kommunbidrag 1 082,2 1 082,2 1 061,8 857,9 

- Verksamhetens resultat 83,7 83,7 69,0 40,4 

Finansiella kostnader -63,7 -63,7 -69,0 -56,6 

- Resultat 20,0 20,0 0,0 -16,2 

 

Prognosen visar ett överskott om 20 mnkr vilket är oförändrat jämfört med oktober. 

De senaste dagarnas stränga vinter ökar kostnaderna för halkbekämpning men samtidigt 
kan kylan innebära att vissa underhållsåtgärder förskjuts till nästa år varför prognosen 
ändå är oförändrad. Förnyade snöfall under december kommer sannolikt att öka 
kostnaderna ytterligare. 

Prognosen är fortsatt osäker då stora kostnader för rivning, sanering och underhåll 
kvarstår. 

Pandemieffekten avtar successivt. Resandet inom serviceresor var i november i enlighet 
med budget men har varit mycket svagt under året. På årsbasis är trafikkostnaderna cirka 
11 mnkr lägre på grund av ett betydligt lägre resande än budgeterat. Parkeringsintäkterna 
har ökat successivt i takt med ökad aktivitet i staden vilket stärker prognosen. 

Rivning och sanering av Göta Älvbron är tidigarelagd. Åtgärden i år prognosticeras till 
cirka 54 mnkr vilket är 44 mnkr högre än årets budget. För 2022 återstår cirka 33 mnkr 
vilket ger en total kostnad om cirka 87 mnkr vilket ryms inom projektets totala 
kostnadsram. 

Stora underhållsåtgärder är upphandlade och genomförs under slutet av året. Viss 
osäkerhet finns i prognosen om alla åtgärder genomförs under december eller efter 
årsskiftet. 

Kapitalkostnaderna är ca 16 mnkr lägre än budget efter viss tidsförskjutning i projekt 
samt att avskrivningstiden för Hisingsbron är förlängd jämfört med budgeterad nivå. 

 

 

Magnus Berntsson  
 
Avdelningschef Ekonomi 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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