
 

 

 

Extra månadsuppföljning 
september 

Byggnadsnämnden 

2020 
  



 

 

Extra månadsuppföljning september  2 (3) 

Byggnadsnämnden  

 2020-10-15 

Innehållsförteckning 
1 Uppföljning av driftsbudget ............................................................ 3 

1.1 Utfall till och med perioden ............................................................. 3 

1.2 Prognos .......................................................................................... 3 

 

  



 

 

Extra månadsuppföljning september  3 (3) 

Byggnadsnämnden  

 2020-10-15 

1 Uppföljning av driftsbudget 
Tabell: Resultatredovisning i sammandrag 

(belopp i tkr) Period Helår 

 
Utfall 

2020-09 
Budget 

2020-09 
Diff 

Utfall 
2020-09 

Prognos 
2020-09 

Prognos 
2020-08 

Budget 
2020 

Bokslut  
2019 

Intäkter 131 210 152 325 -21 115 134 609 201 769 201 769 209 274 192 891 

Kostnader -235 061 -257 394 22 334 -236 024 -349 069 -349 069 -356 574 -328 654 

Kommunbidrag 110 475 110 475 0 108 076 147 300 147 300 147 300 144 100 

Resultat 6 643 5 406 1 238 6 701 0 0 0 8 388 

I tabellen ovan kan avrundningsdifferenser förekomma. 

1.1 Utfall till och med perioden 

Det ekonomiska resultatet för perioden uppgick till 6,6 mkr vilket var marginellt bättre än 

periodbudget på 5,4 mkr. Större intäkts- och kostnadsavvikelser gav sammantaget en 

marginell resultatpåverkan. 

Totala intäkter uppgick till 131,2 mkr vilket var ett väsentligt lägre intäktsutfall än period-

budget på 152,3 mkr. Samtliga intäktsslag har minskat jämfört med budget. De största 

avvikelserna har noterats för planintäkter som avvek med 15,1 mkr samt bygglovsavgifter 

som avvek med 5,3 mkr. I det förstnämnda fallet är det förskjutningar av tidplaner som 

orsakat intäktsminskningen. I det sistnämnda fallet bestod avvikelsen till största delen av en 

något hög intäktsbudget för september månad vilket skapat en negativ avvikelse. 

Förvaltningens personalkostnader på -171,9 mkr var alltjämt lägre än periodens budgeterade 

kostnader på -174,8 mkr. Den positiva avvikelsen berodde på ett något högre semesteruttag 

än planerat samt i övrigt uppkomna vakanser under året. 

De totala övriga kostnaderna uppgick till -63,2 mkr vilket var väsentligt lägre kostnadsutfall 

än periodbudget på -82,6 mkr. Den största delen av minskade kostnader hänför sig till en 

hittills lägre upparbetning av tekniska konsulttjänster samt IT-konsulter. Därtill har årets 

upparbetade kostnader för kompetensutveckling varit mycket lågt. De lägre kostnaderna är 

dels en följd av minskad framdrift inom planeringsverksamheten dels en följd av pågående 

pandemi. 

Kommunbidraget på 110,5 mkr motsvarar budgeterad nivå för perioden. 

1.2 Prognos 

Helårsprognosen för verksamhetsåret 2020 har lämnats oförändrad sedan föregående 

prognostillfälle i samband med delårsrapport augusti 2020. Årsprognosen överensstämmer 

alltjämt med budgeterat nollresultat. 


