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Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden månadsbokslut november
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden noterar informationen om månadsbokslutet november 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. På helåret
ändras prognosen på grund av ändrade redovisningsregler för gatukostnadsersättningar
och investeringsbidrag. Den nya prognosen visar ett underskott om 2 miljoner kronor.
Ärendet
Resultatet för Natur- och trafiknämnden för perioden är -239,4 miljoner kronor, vilket är
25 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för
vinterunderhåll, på grund av det milda vädret under vintermånaderna. Även
kapitaltjänsten och övrig driftverksamhet visar positiva överskott. För kapitaltjänsten
förväntas ett slutresultat lite sämre än budget då många projekt kommer aktiveras under
december månad. I övrigt är det främst parkdriften som visar ett positivt resultat, och
även där väntas en del kostnader komma in under december månad.
Den nya prognosen för helåret skiljer sig väsentligt från oktober månad, då Natur och
trafiknämnden aviserade ett överskott om 10 miljoner kronor. Detta beror på ändrade
redovisningsregler för gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag, och innebär att
dessa bidrag inte bokförs som en balanspost med aktivering utan måste resultatföras på
innevarande år. Den nya helårsprognosen ger en negativ avvikelse om 2 miljoner kronor
mot budget.
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Investeringar
Upparbetat i investeringsprojekt är 111,8 miljoner kronor vilket motsvarar 63% av
årsbudgeten som är 178 miljoner kronor. Den nya prognosen för helåret är 131 miljoner
kronor.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart en positiv
budgetavvikelse om 25 miljoner kronor. På helåret visar prognosen en negativ avvikelse
om 2 miljoner kronor mot helårsbudgeten för Natur- och trafiknämnden.
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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