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Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden månadsbokslut oktober
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden noterar informationen om månadsbokslutet oktober 2020.
Sammanfattning av ärendet
Natur och trafiknämndens verksamhet pågår enligt planerat. Det milda vädret under
vintern har bidragit till en positiv avvikelse på resultatet jämfört med budget, och
helårsprognosen är reviderad med anledning av detta.
Ärendet
Resultatet för Natur- och trafiknämnden för perioden är -220 miljoner kronor, vilket är
23,6 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för
vinterunderhåll, på grund av det milda vädret under vintermånaderna. Prognosen för
helåret visar en positiv avvikelse på 10 miljoner kronor.

Upparbetat i investeringsprojekt är 98,9 miljoner kronor vilket motsvarar 56% av
årsbudgeten som är 178 miljoner kronor. Den nya prognosen för helåret är 131 miljoner
kronor.



Reinvestering gatubelysning 2020 - Reinvestering sker i alla kommundelar
förutom Sickla, i väntan på stadsbyggandet.
Reinvestering vägnät 2018 - Reinvestering pågår på Källvägen. projektet
samordnas med Nacka Vatten och avfall AB vilket ger stora synergier samt totala
kostnadsbesparingar för kommunen. Planerat avslut till årsskiftet 2020/2021.
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Reinvestering konstruktionsbyggnad 2020 - Reinvesteringar utförs och
planeras för olika typer av konstruktioner inom kommunen. Som exempel kan
nämnas en bergskärning i Sickla, en rörbro i Stubbsund, strandpromenaden i
Nacka strand och vägbroar på Värmdövägen.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart en positiv
budgetavvikelse om 23,6 miljoner kronor. På helåret visar prognosen på en positiv
avvikelse om 10 miljoner kronor.
Konsekvenser för barn
Natur- och trafiknämndens ansvarsområde riktar sig mot alla åldersgrupper och därmed
även barn. Effektiva verksamheter och en långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning
för hög kvalitet, vilket gynnar alla kommunens medborgare.
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