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1 Delårsrapport 2020

1.1 Driftredovisning
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår

Teknisk 
verksamhet -
 avgiftsfinansierad

-1 098 -729 369 -2 280 -2 280 0 -4 991

SUMMA -1 098 -729 369 -2 280 -2 280 0 -4 991

Investeringar, 
utgift

-1 333 -1 655 -322 -2 000 -2 000 0 -1 645

1.2 Sammanfattning
Trots ökade kostnader för behandling av restavfallet från kommunen, på grund av införande av 
nationell förbränningsskatt, kommer resultatet för avfallskollektivet att vara positivt med 
nuvarande taxa. Förändringar i ansvaret för returpapper och förpackningar föranleder inte 
behov av ökade taxeintäkter från avfallskollektivet under 2021. Dock kan översyn av 
taxekonstruktionen bli aktuell i syfte att anpassa taxans utformning till nya lokala föreskrifter 
för avfallshantering.
Den avgiftsfinansierade verksamheten (hamnen) visar en positiv avvikelse på 369 tkr för 
perioden.
Helårsprognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten är en budget i balans.

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet
Den avgiftsfinansierade verksamheten (hamnen) visar en positiv avvikelse på 369,0 tkr för 
perioden.
Både intäkter och kostnader visar ett positivt utfall. Det positiva utfallet beror dels på 
samordningsvinster med Lifeprojektet, där man inom ramen för projektet kunnat ta upp mer 
sand, dels på att årets underhållsmuddring fick avbrytas något tidigare än planerat, på grund 
av väderomständigheter.
 
 

1.3  Helårsprognos

 - Prognos
Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiseras tills vidare med en budget i balans.

 - Åtgärder för bokslut i balans
Helårsprognosen är ett bokslut i balans. Överskottet i delårsbokslutet kommer att behövas för 
att stacka upp muddermassor.
Det finns en osäkerhet när det gäller behovet av bortforsling av muddermassor. Förhandling 
pågår med Trafiksäkerhetsverket kring möjligheten till avsättning av muddermassor lokalt för 
bullervallar.

1.4 Investeringsredovisning
Förändringar i avgiftsfinansierade investeringar hanteras i budgetprocessen.



Helår 2020
Tekniska nämnden - Avgiftsfinansierad verksamhet Utfall BudgetAvvikelse Budget
Intäkter 3 127 2 967 160 2 985
Avskrivning och internränta -1 679 -1 688 9 -2 550
Varor, bidrag och tjänster -2 176 -2 377 201 -2 715
Kostnader -3 856 -4 065 209 -5 265
Totalt -729 -1 098 369 -2 280

Ack. 202001 - 202008




