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VALLENTUNA KOMMUN 1 januari-31 augusti 2015 

 Det bokförda resultatet för perioden januari-augusti är 55,4 miljoner kronor 
(43,0 miljoner kronor enligt balanskravet). 
 

 Resultat för år 2015 beräknas till 17,0 miljoner kronor (4,5 miljoner kronor en-
ligt balanskravet). Nämndernas prognos visar ett överskott på 5,8 miljoner 
kronor för år 2015. 
 

 Investeringar under perioden januari-augusti uppgår till 63,3 miljoner kronor. 
Helårsprognos för investeringar är 131,7 miljoner kronor.  

Delårsresultat och prognos helår 

Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader. Kommunfullmäktige har i kom-
munplanen lagt fast att ett av kommunens fyra strategiska områden är god ekonomisk hushållning. 
Målet är att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Positivt ekonomiskt resultat är uppnått 
i kommunens delårsbokslut och prognosen visar också ett positivt ekonomiskt resultat för hela 
2015. 

Utfallet i delårsbokslutet är ett positivt resultat på 55,4 miljoner kronor. Verksamheternas netto-
kostnad per sista augusti uppgår till 993,8 miljoner kronor, motsvarande resultat för delårsbokslu-
tet förra året uppgick till 944,5 miljoner kronor. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
har ökat med fyra procent jämfört med delårsbokslutet 2014 och uppgår nu till 1 036,7 miljoner 
kronor. De finansiella nettokostnaderna vid delårsbokslutet är 9,4 miljoner kronor. 

Resultatet enligt balanskravet, det vill säga resultatet exklusive realisationsvinster, uppgår till 43,0 
miljoner kronor. Även föregående år visade delårsbokslutet ett positivt resultat (43,9 miljoner kro-
nor enligt balanskravet) och året slutade med ett överskott på totalt 13,2 miljoner kronor eller 9,8 
miljoner kronor enligt balanskravet. 

Prognosen för 2015 visar ett resultat på 17,0 miljoner kronor och resultatet enligt balanskravet be-
räknas bli 4,5 miljoner kronor. I förhållande till budget är det ett överskott på 14,5 miljoner kronor. 
Överskottet beror främst på: 

 Nämndernas resultat är positivt med 5,8 miljoner kronor. 

 AFA förbättrar resultatet positivt med 7,2 miljoner kronor. 

 Exploatering ger överskott med 9,7 miljoner kronor. 

 Realisationsvinster ger ett överskott med 12,4 miljoner kronor. 

 Skatter och bidrag minskar med 8,1 miljoner kronor. 

 Extra kostnader för Ormstaskolan med 15,7 miljoner kronor. 

Balanskravsutredning 

Belopp i mnkr 
Bokslut 

2015-08 
Bokslut 

2014-08 
Budget 

2015 
Prognos 

2015 

Avvikelse 
mot budget 

2015 

Bokslut 
2014 

Resultat enligt 
resultaträkningen 

55,4   46,8     2,5   17,0 14,5 13,2 

Realisationsvinster 
(-) 

12,4 2,9 0,0 12,4 12,4 3,4 

Balanskravsresultat 43,0   43,9   2,5 4,5 2,0 9,8 

Realisationsvinsten består av såld mark för 11,4 miljoner kronor och en såld lägenhet. 

De tre senaste åren har Vallentuna kommun vuxit med cirka 420 kommuninvånare per år och har 
därför en omfattande investeringsplan. Investeringarna under årets första åtta månader uppgår till 
63,3 miljoner kronor att jämföra med 55,2 miljoner kronor i förra delåret. Prognos för året är att 
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investeringarna blir 131,7 miljoner kronor. 

  

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

Kommuner får intäkter i form av kommunalskatt baserade på kommunens eget skatteunderlag. 
Skattesatsen i Vallentuna är 31,08 procent, varav 18,98 avser kommunen och 12,10 landstinget. 
Intäkterna ska bekosta den kommunala verksamhet som politikerna bedriver. För att garantera att 
alla medborgare ska få samma välfärd oavsett var i landet de bor får kommuner generella statsbi-
drag eller betalar bidrag. Utjämning görs bland annat för att kompensera för skillnader i beskatt-
ningsbar inkomst, antal barn i skolan, personer äldre än 65 år och geografiska förutsättningar. 

Vallentuna kommuns skatteintäkter under de första åtta månaderna uppgick till 925,8 miljoner 
kronor. Det är fem procent högre än delårsbokslutet 2014 då skatteintäkterna uppgick till 882,4 
miljoner kronor. 

Kommunen har under årets första åtta månader fått 110,9 miljoner kronor i generella statsbidrag 
och utjämning. Jämfört med delårsbokslutet 2014 är det en minskning med fyra procent från 115,2 
miljoner kronor. 

Prognosen för 2015 visar att skatteintäkter beräknas ge ett underskott på 6,3 miljoner kronor i för-
hållande till budget. Även generella statsbidrag och utjämning väntas ge ett underskott mot budget 
med 1,8 miljoner kronor. 

Pensioner 

Kommunens pensioner redovisas enligt blandmodellen. Modellen innebär att kommunen under en 
övergångsperiod har dubbla pensionskostnader eftersom kommunen betalar ut pensioner för dem 
som tjänade in sin pension före år 1998 och samtidigt gör pensionsavsättningar för dem som är 
anställda nu. 

Kommunens avsättning för pensioner (intjänade efter 1998) inklusive löneskatt är 143,7 miljoner 
kronor i delåret. Kommunens totala pensionskostnad för 2015 beräknas bli 79,2 miljoner kronor 
vilket är 8,4 miljoner kronor högre än budget. 

Figur Årets pensionskostnader fördelade per typ av kostnad 

mnkr Budget 2015 Utfall 2014-08-31 Prognos 2015 

Pensionsutbetalningar 30,4 20,2 30,9 

Förändring pensionsav-
sättning 

6,5 6,9 13,7 

Pensionskostnad avg 
bestämd del 

33,9 23,2 34,6 

Totala pensionskostna-
der 

70,8 50,4 79,2 

Ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser (intjänade före 1998) är 531,8 miljoner kronor i delå-
ret. Ansvarsförbindelsen sjunker varje år med utbetalda pensioner men kostnaderna för utbetalning 
av pensioner kommer att stiga ännu några år framöver. Enligt fastställt reglemente ska pensions-
medel förvaltas internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas. Det innebär att kom-
munen använder dem i verksamheten utan att ha medel som är öronmärkta för det här syftet. 
 

Exploatering 

Att exploatera innebär att förändra och förnya användningen av ett område och att bygga bostäder, 
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kontor, industrier och vägar. Utbyggnad av vägar och andra allmänna områden sker oftast innan 
exploateringsbidrag betalas in. 

Kommunen har i delåret haft utgifter som överstiger inkomsterna med 3,2 miljoner kronor. In-
komsterna och utgifterna påverkar inte direkt resultatet utan syns som en förändring i balansräk-
ningen. 

I årets resultat ingår projekt som har avslutats helt eller delvis samt fastighetsförsäljningar. Över-
skottet i årets resultat består av en såld fastighet i centrala Vallentuna, en fastigheter i nordöstra 
Vallentuna och en industrifastighet i Fågelsången. 

 

Utbyggnad av vägar och andra allmänna områden som ska bli kommunens egendom tas upp bland 
investeringarna. Det gör att den största delen av utgifterna inom exploatering inte visas i exploate-
ringstabellen utan i investeringstabellen. Läs därför om arbeten med infrastruktur i exploaterings-
områdena Åby ängar, Haga 3 och Tingvalla i avsnittet om investeringar 

Investeringar 

  

Vallentuna kommun har investerat för 63,3 miljoner kronor fram till och med augusti 2015. Utfallet 
utgör 30 procent av budget. Investeringsbudgeten för 2015 består av årets del i kommunplan 2015-
2017 samt överförda medel från 2014. I slutet av delårsrapporten finns en tabell med årets investe-
ringar. 

Vägar och andra anläggningar från exploateringsprojekt är en stor del av årets investeringar, varav 
de största är inom Åby Ängar och Tingvalla. Även inom området Haga 3 kommer anläggningsar-
beten pågå under året. 

Arbete pågår med att byta ut kvarvarande kvicksilverarmatur för vägbelysningen till LED-lampor. 
Kommunen har cirka 6 500 ljuspunkter varav 2 400 är av typen kvicksilver. 

Förskolan Eken i Lindholmen har byggts ut med en avdelning för 22 barn. 

Hagaskolan ska bli en ny skola med placering intill Vallentuna idrottsplats. Den är planerad som en 
treparallellig F-9-skola samt en förskola för 80 barn. Förstudiearbete och genomförandebeslut är 
klart. Planen är att ett färdigt förfrågningsunderlag för totalentreprenad ska vara klart i början av 
2016. 

Under året har kommunen sålt en del av den mark som köptes från Stockholms stad år 2010. Reali-
sationsvinsten på marken blev 11,4 miljoner kronor. 

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som kommunen finansierat med egna 
medel. Självfinansieringsgraden är 153 procent för årets första åtta månader. Kommunen har inte 
behövt låna utan hade kunnat investera 53 procent mer för egna medel i delåret. Motsvarande siff-
ror i helår 2014 var 78 procent och i förra delåret 156 procent. 

Nedan visas investeringsprojekt med ett beräknat utfall överstigande tio miljoner kronor under året. 
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Försäljningen av en bostadsrätt gav en realisationsvinst på 1,0 miljoner kronor. Kommunen har 
köpt en bostadsrätt för 1,6 miljoner kronor. 

  

Likviditet och kapitalbehov 

Likvida medel och placeringar är marginellt förändrade jämfört med vid årsskiftet. Inga lån har 
slutamorterats. Kommunen har inte behövt låna utan kunnat finansiera investeringarna med egna 
medel. Den sista augusti är kommunens låneskuld 413 miljoner kronor. 

I budgeten beräknades årets lånebehov till 147,8 miljoner kronor. Årets investeringar blir enligt 
prognosen 51 miljoner kronor lägre än budgeterat, det minskar det beräknade lånebehovet. Innan 
årets slut ska kommunen betala 5,5 miljoner kronor till Täby kommun för medfinansieringen av 
Arninge resecentrum och en medlemsinsats på 23,6 miljoner kronor till Kommuninvest. Under 
hösten ska ett lån på 50 miljoner kronor omsättas och ett nytt tas upp på beräknade 35 miljoner 
kronor. 

Till följd av det här blir räntekostnaderna lägre än budgeterat. Det väntas ge en positiv effekt på 
resultatet med 3,5 miljoner kronor för året. 

Lån på 50 miljoner kronor förfaller inom ett år, 250 miljoner kronor förfaller inom fem år och 113 
miljoner kronor efter fem år. Genomsnittlig upplåningsränta definieras som årets räntekostnad 
delad med ett genomsnitt av låneskulder vid årets början respektive slut. Med hänsyn tagen till det 
lån som ska återbetalas i höst och det nya lån som ska tas upp beräknas den genomsnittliga upplå-
ningsräntan för 2015 bli 2,7 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden beräknas bli 4,8 år 
per den sista december. 

Kommunen har ingått ett nytt borgensåtagande för AB Vallentunavatten på 9 miljoner kronor under 
perioden. 

Soliditet 

Kommunen har i jämförelse med kommunsektorn i övrigt en stark balansräkning. Soliditeten be-
skriver kommunens finansiella styrka på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som är fi-
nansierade med eget kapital. Enligt delårsbokslut 2015 har soliditeten stärkts med tre procenten-
heter jämfört med årsskiftet och uppgår per sista augusti till 55 procent. Med hänsyn tagen till an-
svarsförbindelser för pensioner är soliditeten 25 procent. Ökningen beror på det goda delårsresulta-
tet. 

Vid ett vägt genomsnitt för samtliga kommuner i riket år 2014 var soliditeten 48 procent exklusive 
ansvarsförbindelsen och 21 procent när den inkluderades. 

Händelser januari-augusti 2015 

Ny ordförande för kommunstyrelsen 
Parisa Liljestrand (M) tillträdde som ny ordförande för kommunstyrelsen den 17 juni. Liljestrand 
tog över efter Örjan Lid (M) som valde att lämna uppdraget efter att ha varit ordförande sedan 
2006. 
 
Trygghetsfrågor och ungdomar 
Vallentuna kommun är en av landets 20 tryggaste kommuner enligt en undersökning från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). I Stockholmsområdet är det bara tre kommuner som placerar sig i 
topp 20. Vallentuna kommun fortsätter att satsa på trygghetsfrågor och har under sommaren an-
ställt fyra ungdomar som har hjälpt till att ta reda på vad Vallentunas kommuninvånare anser om 
tryggheten i kommunen. Syftet med arbetet är att få fram en samlad lägesbild av hur invånarna 
upplever tryggheten i kommunen jämfört med antalet anmälda brott. Totalt har det hittills inkom-
mit över 300 enkätsvar. Enkäten finns tillgänglig att göra på kommunens webbplats och på biblio-
teken till och med höstfesten (26/9) i Vallentuna centrum. Efter det ska alla svar sammanställas och 
analyseras. 



Vallentuna, Delårsrapport januari-augusti 2015, Vallentuna kommun 7(25) 

 
Satsningen på arbetsmarknadsfrågor 
Vallentuna hade i mars 2015 rikets lägsta arbetslöshet med 2,4 procent. En bidragande orsak till det 
positiva resultatet är arbetsmarknadsprojektet "På väg". Projektet vänder sig till arbetslösa ungdo-
mar mellan 18-24 år. Målet är att skapa möjliga förutsättningar för ungdomarna att nå sina fram-
tidsdrömmar genom motivation, aktivering, utbildning och matchning som kombineras med ett gott 
företagsklimat. Under sommaren var det totalt 430 ungdomar som sommarjobbade för Vallentuna 
kommun. 
 
Förbättrade skolresultat 
Vallentuna grundskolors resultat har förbättrats i förhållande till tidigare år. SKL presenterar årlig-
en Öppna jämförelser där alla kommuner rankas utifrån ett antal mått som gäller elevernas studie-
resultat i främst årskurs 9 och även årskurs 6. Vallentuna kommuns ranking har förbättrats från 141 
till 75 av 290 kommuner. 
 
Renovering av Veda ridcenter 
Under året genomförs renovering av Veda ridcenter. Arbetet omfattar upprustning av stall, ridhus, 
utebana och huvudbyggnad, nytt stall i maskinhall och utvändiga åtgärder. 
 
Ekens förskola, fjärde avdelning 
Ekens förskola i Lindholmen har utökats med en fjärde avdelning. Byggnationen har genomförts 
under året. Ekens förskola planerades för fyra avdelningar varav tre av dessa har varit i drift sedan 
tidigare. Då Lindholmen fortsätter att expandera fanns det nu behov av en fjärde avdelning med 
plats för ytterligare 22 barn. Den nya avdelningens hus ligger i anslutning till de befintliga. 
 
Delar av Ormstaskolan rivs 
Under hösten 2014 konstaterades brister i inomhusmiljön på Ormstaskolan och under våren gjor-
des ytterligare undersökningar. Nu är det klart att hela huvudbyggnaden ska vara tömd senast vid 
årsskiftet 2015-2016. Klassrummen ersätts med tillfälliga paviljonger under en tidsbegränsad period 
på fyra år. Därefter ska skolans verksamhet flyttas till Hagaskolan som ska stå klar hösten 2019. 
 
Torgytorna i Vallentuna centrum 
Vallentuna centrum ska förnyas, utvecklas och få en rejäl ansiktslyftning. Målet är att få ett trivsamt 
och levande småstadscentrum. Ombyggnaden har kommit en god bit på vägen sedan byggstarten 
tidigare i år, och en hel del är på gång framöver. Torgytorna och gågatorna i centrum har rustats 
upp och del görs delvis om, nya gångplattor och varma sittstenar har placerats i centrum, så kallade 
hot stones. Tack vare värme kommer de att vara sköna att sitta på året om. Hela projektet är uppde-
lat i etapper och beräknas pågå under några år framöver. 
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Nämndernas ekonomi och verksamheter 

Nämndernas ekonomi 

De bokförda nettokostnaderna för driftekonomin per augusti uppgår till 993,8 miljo-
ner kronor vilket motsvarar 64 procent av årsbudgeten. Förbrukning motsvarande 
period föregående år uppgick till 65 procent.  

Nämnderna räknar med ett överskott mot budget på 5,8 miljoner kronor för 2015. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, samhälls-
byggnadsförvaltningen och resultatenheterna TunaFastigheter samt avfallshantering. Prognosen 
visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen kan bidra med ett överskott främst 
genom att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter inte till fullo nyttjas under året. Kom-
munledningskontoret visar ett underskott till följd av kostnader för en av kommunen begärd sär-
skild granskning samt en ökning av antalet sommarjobb för ungdomar. 
 
Barn- och ungdomsnämnden 
Barn- och ungdomsnämndens budget består av flera delar. Den fasta budgetramen omfattar 139,1 
miljoner kronor. Prognosen för 2015 är att den fasta ramen ger ett mindre överskott på 0,5 miljoner 
kronor. De intäktsfinansierade resultatenheterna är 15 stycken. Sammanlagt ska de 15 enheterna ha 
en balanserad budget, dock kommer vissa enheter att visa minus respektive plusresultat. Prognosen 
för resultatenheternas sammanlagda underskott är minus en miljon kronor för 2015. Budgeten för 
skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa omfattar 561,2 miljoner kronor. Prognosen för 
skolpengen 2015 är ett överskott på cirka tre miljoner kronor. 
 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande 29,2 miljoner kronor, en resulta-
tenhet som är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 123,6 miljoner 
kronor. Budgeten för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser. Den 
totala prognosen för fasta ramen visar på ett underskott på 0,5 miljoner kronor vid årets slut. Inom 
fasta ramen förväntas bland annat nämnden, lokaler samt tilläggspeng inom gymnasieskolan visa 
ett underskott mot budget medan tilläggspeng inom gymnasiesärskolan kommer att generera ett 
mindre överskott. 
 
Prognosen för resultatenheten Vallentuna gymnasium är ett underskott på 2,5 miljoner kronor vid 
årets slut. Orsaken till detta är främst färre elever på höstterminen än budgeterat. Prognosen för 
gymnasieskolpengen ser ut att kunna ge ett överskott på cirka 1,1 miljoner kronor. Denna är baserad 
på att vårterminen kostade mindre än vad som låg i prognosen samt att höstterminen är uppdaterad 
med siffror från den nya befolkningsprognosen. 
 
Fritidsnämnden 
Fritidsnämnden redovisar en nettoförbrukning om 29,9 miljoner kronor efter augusti. Prognosen 
för helåret är en budget i balans. 
 
Kulturnämnden 
Kulturnämnden redovisar en nettoförbrukning om 26,5 miljoner kronor efter augusti. Prognosen 
för helåret är en budget i balans. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter beräknas göra ett underskott på cirka 0,5 
miljoner kronor. Det beror främst på ökade personalkostnader samt minskade intäkter på grund av 
vakanser och personalomsättning. 
 
Socialnämnden 
Socialnämndens budget uppgår till 443,1 miljoner kronor. Prognosen för de olika blocken visar på 
såväl över- som underskott. Totalt sett beräknas ett överskott på 4,7 miljoner kronor. Inom blocket 
”Individ och familjeomsorg” prognostiseras ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Överskottet kom-
mer främst från HVB placeringar gällande barn (1,7 miljoner kronor) samt ensamkommande flyk-
tingbarn (två miljoner kronor). Utöver det beräknas nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd till 
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14,1 miljoner kronor, vilket är 0,8 miljoner kronor högre än budgeterat. 
 
Äldreomsorgen uppvisar ett underskott på totalt 0,2 miljoner kronor. Differensen från föregående 
prognos beror på att den interna äldreomsorgen inte kunnat ställa om i den utsträckning som be-
hövts med anledning av det nya ersättningssystemet, samt att de externa placeringarna varit kost-
sammare än tidigare prognostiserat. Förväntad effekten av senaste upphandling av äldreboenden 
har inte fått fullt genomslag. Underskottet prognostiseras till 1,3 miljoner kronor. Behovet av hem-
tjänst har en mindre nedåtgående trend och prognosen har justerats därefter. Kostnaden för hem-
tjänst beräknas till 50,3 miljoner kronor, vilket är 1,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. 
 
Blocket ”Funktionsnedsättning enligt SoL” prognostiseras ge ett överskott på 0,8 miljoner kronor. 
Det förväntade överskottet återfinns inom insatserna boende och boendestöd. Med start av den nya 
verksamheten Vallentuna arbetscoachning förväntas insatserna inom daglig sysselsättning att få ett 
underskott på 0,5 miljoner kronor. 
 
Överförmyndarnämnden 
Prognosen för helåret är att överförmyndarnämnden kommer att gå med ett underskott på 0,2 mil-
joner kronor för 2015. Anledningen till det är att samverkansavtalet med Täby kommun medförde 
en merkostnad som tillkom efter beslut om 2015 års budget. Det gemensamma överförmyndarkans-
liet behöver även utöka bemanningen från september till och med januari 2016 för att hantera sin 
del i arbetet med fler ensamkommande flyktingbarn. Däremot har intäkter för återsökningar från 
Migrationsverket ökat mer än beräknat vilket bidrar till att minska det totala underskottet. 
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Verksamhetens resultat, kommungemensamma mål 

Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksam-
heten de kommande åren. Utifrån plattformen formuleras strategiska inriktningar med kommun-
gemensamma mål. Arbetet dokumenteras i en kommunplan som beskriver vad kommunen särskilt 
vill åstadkomma och fokusera på. Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige och innehåller 
både mål och budget. 
 
I Kommunplan 2015-2017 står det att: 

 All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det 
goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna 
kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion."  
 

 All verksamhet ska vila på kommunens värdegrund: "I Vallentuna kommun har vi en pro-
fessionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas 
lika värde och utveckling."  

Utifrån visionen och värdegrunden finns det i Kommunplan 2015-2017 fyra strategiska inriktningar 
som vardera har ett kommungemensamt mål. De kommungemensamma målen är av typen inrikt-
nings- och strävansmål. 
 
Kommunen arbetar systematiskt med genomförandet av kommunplanen. Förvaltningarna skapar 
aktiviteter för att uppnå de kommungemensamma målen och arbetet dokumenteras i ett IT-stöd där 
medarbetarna kan rapportera och se den direkta kopplingen till vision, värdegrund, strategisk in-
riktning och kommungemensamt mål då allt härleds på ett pedagogiskt sätt i IT-stödet. 
 
Arbetet följs löpande upp av Vallentuna kommuns chefer i IT-stödet och vid givna tillfällen under 
året tar cheferna ställning till måluppfyllelsen utifrån fastställda nivåer, både vad gäller utfall och 
prognos helår. Cheferna lämnar även kommenterer och motiverar sina ställningstaganden. Uppfölj-
ningen redovisas i nämndernas delårsrapporter. Nedan är en sammanfattning av nämndernas 
måluppfyllelse summerat per nämnd och strategiskt område. Därefter görs en samlad bedömning 
av måluppfyllelsen för kommunen. 

Nämndernas måluppfyllelse av kommungemensamma mål - Utfall 

Nämnd 
Totalt antal 

mål 

Förväntad 
effekt för 
perioden 
uppnådd 

Arbete pågår Ej påbörjad 

Kommunstyrelsen 4 2 2 0 

Barn- och ungdomsnämnden 4 0 4 0 

Utbildningsnämnden 4 0 4 0 

Fritidsnämnden 4 0 4 0 

Kulturnämnden 4 0 4 0 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämn-
den 

4 0 4 0 

Socialnämnden 4 0 4 0 

Summering utfall  2 26 0 
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Nämndernas måluppfyllelse av kommungemensamma mål - Prognos 

helår 

Nämnd 
Totalt antal 

mål 
Målet uppfyllt 

Målet ej upp-
fyllt men hög 

positiv för-
ändringstakt 

Målet ej upp-
fyllt och låg 
förändrings-

takt 

Kommunstyrelsen 4 4 0 0 

Barn- och ungdomsnämnden 4 1 2 1 

Utbildningsnämnden 4 2 0 2 

Fritidsnämnden 4 4 0 0 

Kulturnämnden 4 4 0 0 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämn-
den 

4 4 0 0 

Socialnämnden 4 4 0 0 

Summering prognos  23 2 3 

Strategisk inriktning, måluppfyllelse - Utfall 

Strategisk inriktning 

Förväntad 
  effekt för 
perioden 
uppnådd 

Arbete pågår Ej påbörjad 

Kund/invånare 1 6 0 

God ekonomisk hushållning 1 6 0 

Tillväxt och utveckling 0 7 0 

Energi och miljö 0 7 0 

Summering utfall 2 26 0 

Summering av nämndernas måluppfyllelse av kommungemensamma mål. 

Strategisk inriktning, måluppfyllelse - Prognos 

Strategisk inriktning 
Målet 

  uppfyllt 

Målet ej upp-
fyllt men hög 

positiv 
  förändrings-

takt 

Målet ej upp-
fyllt och låg 

  förändrings-
takt 

Kund/Invånare 6 0 1 

God ekonomisk hushållning 5 0 2 

Tillväxt och utveckling 6 1 0 

Energi och miljö 6 1 0 

Summering prognos 23 2 3 

Summering av nämndernas måluppfyllelse av kommungemensamma mål. 

Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen av de kommungemensamma målens uppfyllelse är att målen inte är 
uppnådda efter augusti månad. Arbete pågår inom nämnderna för att nå de kommungemensamma 
målen. Det är endast kommunstyrelsen som har kommungemensamma mål som är uppnådda för 
perioden. 
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Prognosen är att vid årets slut kommer de kommungemensamma målen vara uppnådda, det är end-
ast två nämnder som anger att de har mål som inte kommer att uppnås. Vår bedömning är samman-
taget därför att målen kommer att vara uppnådda vid årets slut på kommunövergripande nivå. 
 
Den samlade bedömningen av de fyra strategiska inriktningarna kund/invånare, god ekonomisk 
hushållning, tillväxt och utveckling samt energi och miljö är att de kommer att uppnås vid årets slut. 
Det är två nämnder som inte kommer att uppnå den strategiska inriktningen god ekonomisk hus-
hållning då de visar underskott men för kommunen som helhet är bedömningen att god ekonomisk 
hushållning kommer att uppnås. Den samlade bedömningen av utfallet efter augusti månad avse-
ende kommunens strategiska inriktningar är att de inte är uppnådda, men prognosen visar att näst-
an alla nämndernas delar kommer att uppnås vid årets slut. Bedömningen grundar sig på nämnder-
nas fem negativa och 23 positiva prognoser. 
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Kommunens bolag 

Vallentuna kommun har två helägda dotterbolag, AB Össebyhus och det vilande bolaget Vallentuna 
Förvaltnings AB. Det har inte varit några förändringar i den kommunala koncernen under året. 
Koncernens siffror visas bara i årsbokslutet. 

AB Össebyhus 

Bolaget äger och förvaltar hyreslägenheter och lokaler i kommunen. Fastighetsbeståndet omfattar 
96 lägenheter. 

I april var det inflyttning i det nya huset som består av 24 hyresrätter för seniorer 65+ samt en ge-
mensamhetslokal. Lägenheterna är 1:or och 2:or med kök och förråd. 

Omsättningen i delåret uppgick till 4,2 miljoner kronor och resultat till 0,3 miljoner kronor. Pro-
gnosen för hela året är 6,6 miljoner kronor i omsättning och ett positivt resultat. Balansomslutning-
en uppgick till 76,1 miljoner kronor den 31 augusti. Ökningen av tillgångar och lån hänför sig till 
byggandet av den nya fastigheten. 

För mer information om AB Össebyhus, se bolagets egen redovisning. 
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Rapporter 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr Not 
Bokslut 

2015-08-31 
Bokslut 

2014-08-31 
Budget 

2015 
Prognos 

2015 
Avvikelse 

2015 
Bokslut 

2014 

Verksamhetens 
intäkter 

1,8 
219,3 191,3 321,8 359,4 37,6 305,9 

Verksamhetens 
kostnader 

2,8 
-1 151,9 -1 096,5 -1 805,4 -1 830,1 -24,7 -1 712,9 

Avskrivningar 3 -41,5 -39,3 -63,4 -58,5 4,9 -58,8 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 
-974,1 -944,5 -1 546,9 -1 529,2 17,8 -1 465,9 

Skatteintäkter 4 925,8 882,4 1 395,6 1 389,3 -6,3 1 317,2 

Gen.statsbidrag 
och utjämning 

5 
110,9 115,2 170,2 168,4 -1,8 172,4 

Fin.intäkter 6 2,3 2,6 1,3 2,4 1,1 2,8 

Fin.kostnader 7,8 -9,4 -8,9 -17,7 -14,0 3,7 -13,3 

Periodens resul-
tat 

 
55,4 46,8 2,5 17,0 14,5 13,2 

Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr N
ot 

Budget 
2015 

Bokslut 
2015-08-31 

Bokslut 
2014-08-31 

Bokslut 
2014 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Periodens resultat  2,5 55,4 46,8 13,3 

Justering för ej likviditetspåverkande pos-
ter 

9 71,2 35,9 39,8 71,1 

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

 73,7 91,4 86,6 84,4 

 

Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga ford-
ringar/placeringar 

 0,0 21,2 31,8 13,7 

Ökning (-) /minskning (+) exploateringsfas-
tigheter och lager 

 -36,5 -0,1 -4,6 4,0 

Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skul-
der 

 -4,9 -58,5 -40,7 2,0 

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten 

 32,4 54,0 73,0 104,1 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella anläggningstill-
gångar 

 -159,9 -63,3 -55,2 -92,6 

Investeringsbidrag till materiella anlägg-  0,7 0,3 4,2 5,2 
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Belopp i mnkr N
ot 

Budget 
2015 

Bokslut 
2015-08-31 

Bokslut 
2014-08-31 

Bokslut 
2014 

ningstillgångar 

Försäljning av materiella anläggningstill-
gångar 

 0,0 11,4 3,7 5,2 

Investering i finansiella anläggningstill-
gångar 

 -21,0 -1,6 -2,0 -2,1 

Försäljning av finansiella anläggningstill-
gångar 

 0,0 1,0 0,0  

Kassaflöde från investeringsverksamhet-
en 

 -180,2 -52,1 -49,3 -84,2 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  147,8 0,0 0,0 40,0 

Amortering av lån  0,0 0,0 -25,0 -25,0 

Ökning (-) av långfristiga fordringar  0,0 0,0 -15,5 -15,5 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet-
en 

 147,8 0,0 -40,5 -0,5 

ÅRETS KASSAFLÖDE      

Likvida medel vid årets början  88,5 132,9 113,5 113,5 

Likvida medel vid årets slut  88,5 134,7 96,7 132,9 

Förändring av likvida medel  0,0 1,8 -16,8 19,4 

Balansräkning 

Belopp i mnkr Not 
Bokslut 

2015-08-31 
Bokslut 

2014-08-31 
Bokslut 

2014 
Förändring 
0101-0831 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

a) Mark,byggnader och tekniska anlägg-
ningar 

10 1 471,6 1 434,7 1 449,4 22,1 

b) Maskiner och inventarier 11 46,6 45,8 46,9 -0,3 

Finansiella anläggningstillgångar 12 46,1 44,5 44,5 1,6 

Summa anläggningstillgångar  1 564,3 1 525,0 1 540,8 23,4 

Omsättningtillgångar      

Exploateringsfastigheter och lager 13 11,9 20,4 11,8 0,1 

Kortfristiga fordringar 14 76,2 79,3 97,4 -21,2 

Kassa, bank 15 134,7 96,7 132,9 1,8 

Summa omsättningtillgångar  222,8 196,5 242,1 -19,3 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 787,1 1 721,5 1 783,0 4,1 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital      
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Belopp i mnkr Not 
Bokslut 

2015-08-31 
Bokslut 

2014-08-31 
Bokslut 

2014 
Förändring 
0101-0831 

Årets resultat  55,4 46,8 13,2 42,2 

Övrigt eget kapital  923,7 917,1 910,4 13,2 

Summa eget kapital 16 979,1 963,9 923,7 55,5 

- varav pensionsreserv  71,7 71,7 71,7 0,0 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

17 143,7 122,2 135,4 8,3 

Summa avsättningar  143,7 122,2 135,4 8,3 

Skulder      

Långfristiga skulder 18 428,7 439,4 429,7 -1,0 

Kortfristiga skulder 19 235,7 195,9 294,2 -58,5 

Summa skulder  664,3 635,3 723,9 -59,6 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING-
AR OCH SKULDER 

 1 787,1 1 721,5 1 783,0 4,1 

Panter och ansvarsförbindelser      

Panter och därmed jämförliga säkerhet-
er 

     

Ansvarsförbindelser      

a)Pensionsförpliktelser som inte har 
upptagits bland skulderna eller avsätt-
ningarna 

20 531,8 542,3 540,4 -8,6 

b) Övriga ansvarsförbindelser 21 337,2 314,9 348,3 -11,1 

I övriga ansvarsförbindelser ingår rättelse per 2014-08-31 med 11 miljoner kronor. 

Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Varor 9,7 9,9 

Taxor och avgifter 54,2 49,0 

Hyror och arrenden 36,2 34,9 

Bidrag 69,5 56,2 

Tjänster 25,6 24,6 

Jämförelsestörande poster, se not 8 24,1 16,5 

Summa 219,3 191,3 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Varor 55,8 53,7 

Personal 549,3 522,6 
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Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Tjänster inkl. köp av verksamhet 516,2 471,1 

Bidrag 27,4 39,2 

Jämförelsestörande poster, se not 8 3,3 9,8 

Summa 1 151,9 1 096,6 

Not 3 Avskrivningar 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Mark, byggn. och tekniska anläggningar 35,4 33,2 

Maskiner och inventarier 6,1 6,1 

Summa 41,5 39,3 

Not 4 Skatteintäkter 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Preliminär kommunalskatt 926,2 880,3 

Preliminär slutavräkning innevarande år -1,3 -1,2 

Slutavräkningsdifferens föregående år 0,9 3,3 

Summa 925,8 882,4 

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Inkomstutjämning 19,4 22,1 

Strukturbidrag 2,2 2,2 

Regleringsavgift/bidrag -0,8 4,9 

Kostnadsutjämning 39,5 38,1 

LSS-utjämning 15,2 14,0 

Generella bidrag från staten 0,5  

Kommunal fastighetsavgift föregående år 35,0 33,9 

Summa 110,9 115,2 

Not 6 Finansiella intäkter 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Aktieutdelning 1,2 2,2 

Ränteintäkter 0,1 0,5 

Realisationsvinst bostadsrätter, jämförelsestörande 1,0  

Summa 2,3 2,6 

Not 7 Finansiella kostnader 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Räntekostnader 8,0 8,0 

Ränta på pensionsavsättning 1,3 0,8 
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Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Övriga finansiella kostnader 0,1 0,1 

Summa 9,4 8,9 

Not 8 Jämförelsestörande poster 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Försäljning tomter inom exploatering 12,7 0,9 

Exploateringsintäker 0,0 12,7 

Realisationsvinster 11,4 2,9 

Exploateringskostnader -3,3 -9,8 

Realisationsvinst bostadsrätter 1,0 0,0 

Summa 21,9 6,7 

Not 9 Ej likviditetspåverkande poster 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Avskrivningar 41,5 39,3 

Avsatt till pensioner 10,6 6,9 

Utbetalning av avsättning -2,3 -2,2 

Förändring av långfristig periodisering -1,4 -1,3 

Realisationsvinst mark, byggnader och tekniska anläggningar -11,4 -2,9 

Realisationsvinst bostadsrätter -1,0 0,0 

Summa 35,9 39,8 

Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Verksamhetsfastigheter   

IB anskaffningsvärde 1 519,1 1 440,1 

Årets investering 0,0 -8,6 

UB anskaffningsvärde 1 519,1 1 431,6 

IB ackumulerade avskrivningar -602,2 -562,2 

Årets avskrivningar -28,1 -26,6 

UB ackumulerade avskrivningar -630,3 -588,7 

Summa 888,8 842,8 

Publika fastigheter   

IB anskaffningsvärde 339,2 297,1 

Årets investering 0,0 0,5 

UB anskaffningsvärde 339,2 297,6 

IB ackumulerade avskrivningar -50,7 -41,8 

Årets avskrivningar -6,8 -6,1 

UB ackumulerade avskrivningar -57,6 -47,9 
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Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Summa 281,6 249,7 

Fastigheter annan verksamhet   

IB anskaffningsvärde 25,4 26,3 

Årets försäljning 0,0 -0,7 

UB anskaffningsvärde 25,4 25,5 

IB ackumulerade avskrivningar -10,0 -9,3 

Årets avskrivningar -0,5 -0,5 

UB ackumulerade avskrivningar -10,5 -9,8 

Summa 15,0 15,7 

Markreserv   

IB anskaffningsvärde 137,5 138,6 

Årets försäljning 0,0 -0,1 

UB anskaffningsvärde 137,5 138,5 

Summa 137,5 138,5 

Pågående investeringar ny-/till- och ombyggnad   

IB anskaffningsvärde 91,1 141,9 

Årets nettoinv i verksamhetsfastigheter 15,8 31,1 

Årets nettoinv i publika fastigheter 41,8 14,9 

Summa 148,6 187,9 

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar   

Ackumulerat anskaffningsvärde 2 169,9 2 081,1 

Ackumulerade avskrivningar -698,3 -646,4 

Summa 1 471,6 1 434,7 

Not 11 Maskiner och inventarier 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

IB anskaffningsvärde 130,0 128,0 

Årets investering 0,5 2,0 

UB anskaffningsvärde 130,6 130,1 

IB ackumulerade avskrivningar -88,7 -84,0 

Årets avskrivningar -6,1 -6,1 

UB ackumulerade avskrivningar -94,8 -90,2 

Summa 35,8 39,9 

Pågående investeringar maskiner/inventarier   

- IB anskaffningsvärde 5,6 0,2 

- Årets nettoinvestering 5,2 5,7 

Summa 10,8 5,9 

Summa maskiner och inventarier   

Ackumulerat anskaffningsvärde 141,4 135,9 
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Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Ackumulerade avskrivningar -94,8 -90,2 

Summa 46,6 45,8 

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 

Belopp mnkr 2015-08 2014-08 

Aktier och andelar 6,8 6,8 

Bostadsrätter 8,3 6,8 

Långfristiga fordringar 31,0 31,0 

Summa 46,1 44,5 

Not 13 Exploateringsfastigheter och lager   

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Industriexploatering 0,7 2,0 

Bostadsexploatering 10,9 18,3 

Lager 0,4 0,2 

Summa 11,9 20,4 

Not 14 Kortfristiga fordringar 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Kundfordringar 15,5 11,3 

Ingående moms och momskompensation 10,8 9,2 

Fastighetsavgift 25,2 22,4 

Upplupna skatteintäkter 0,9 3,3 

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 23,2 33,0 

Övrigt 0,5 0,1 

Summa 76,2 79,3 

Not 15 Kassa och bank 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Bank 134,7 96,7 

Summa 134,7 96,7 

Not 16 Eget kapital 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Ingående eget kapital 923,7 917,1 

Periodens resultat 55,4 46,8 

Summa 979,1 963,9 
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Reserv till framtida pensionsutbetalningar ingår med 71,7 mnkr. 

Not 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Specifikation - Avsatt till pensioner   

Pensioner och liknande förpliktelser 114,6 96,8 

Särskilda avtals- och visstidspensioner 1,0 1,6 

Löneskatt 28,0 23,9 

Summa avsatt till pensioner 143,7 122,2 

   

Avsatt till pensioner   

- Ingående avsättning 135,4 117,5 

- Ränteuppräkning 1,1 1,0 

- Basbeloppsuppräkning 0,2 -0,2 

- Årets utbetalningar -2,3 -2,2 

- Intjänad PA-KL 2,6  

- Intjänad förmånsbestämd ålderspension 3,8 5,3 

- Intjänad förtroendevald 0,6  

- OPF-KL 0,2  

- Nya efterlevandepensioner 0,4 0,0 

- Övrig post 0,0 -0,1 

- Förändring löneskatt 1,7 0,9 

Summa avsatt till pensioner 143,7 122,2 

   

Aktualiseringsgrad 91% 90% 

Not 18 Långfristiga skulder 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Låneskulder, långfristig del 363,0 373,0 

Lån hos koncernbolag 0,1 0,1 

   

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år:   

- Investeringsbidrag 4,8 4,8 

- Ackumulerade periodiserade investeringsbidrag -0,7 -0,6 

- Gatukostnadsersättningar 71,4 70,1 

- Ackumulerade periodiserade gatukostnadsersättningar -9,8 -8,0 

Summa förutbetalda intäkter 65,6 66,3 

Summa 428,7 439,4 

Not 19 Kortfristiga skulder 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 



Vallentuna, Delårsrapport januari-augusti 2015, Vallentuna kommun 22(25) 

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Låneskulder, kortfristig del 50,0 0,0 

Leverantörsskulder 46,0 57,4 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 11,5 11,1 

Statsbidrag 7,5 8,8 

Löner och övertidsersättning 8,2 5,0 

Semesterlön 35,6 33,7 

Sociala avgifter 22,5 21,4 

Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 18,6 17,7 

Övriga upplupna kostnader 18,8 14,3 

Förutbetalda skatteintäkter 1,0 8,8 

Övriga förutbetalda intäkter 8,9 12,1 

Övrigt 7,0 5,6 

Summa 235,7 195,9 

Not 20 Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser   

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Ingående pensionsförpliktelse 540,4 556,5 

Ränteuppräkning 3,3 3,2 

Basbeloppsuppräkning 2,9 0,0 

Årets utbetalningar -13,9 -12,6 

Nyintjänande 0,2  

Aktualisering -0,1 0,2 

Bromsen  -1,6 

Övrig post 0,7 -0,8 

Förändring löneskatt -1,7 -2,8 

Utgående pensionsförpliktelse 531,8 542,3 

Aktualiseringsgrad 91% 

Not 21 Övriga ansvarsförbindelser   

Belopp i mnkr 2015-08 2014-08 

Vallentunavatten AB 231,6 231,6 

Käppalaförbundet 49,2 50,2 

AB Össebyhus 40,5 14,5 

Föreningar 11,0 11,0 

Roslagsvatten AB 4,1 4,3 

Särskilt anställningsavtal 0,0 2,4 

Förlustansvar för egna hem 0,7 0,9 

Summa 337,2 314,9 

Vallentuna kommun har i augusti 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-06-30 var medlemmar i Kommu-
ninvest ekonomisk förening har ingått sådana borgensförbindelser. Alla medlemmar i Kommuninvest ek. för. har ingått 



Vallentuna, Delårsrapport januari-augusti 2015, Vallentuna kommun 23(25) 

ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna om denna borgensförbindelse skulle 
falla ut. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas, dels i förhållande till hur mycket varje medlemskommun har lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas insatskapital i Kommuninvest ek. 
för. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vallentuna kommuns ansvar enligt denna borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2015-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 335,3 miljarder kronor och totala 
tillgångar 324,4 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna var 595,1 mnkr och andelen av de totala 
tillgångarna var 576,2 mnkr. 
 
 
 
 
 

Driftredovisning 

Nämnd belopp mnkr 
Budget 

2015 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2015 

Avvikelse 
Bokslut 

2014 

Kommunstyrelse 148,1 96,5 65 % 151,3 -3,2 138,5 

KS OF 4,4 0,0 0 % 0,0 4,4 0,0 

Överförmyndarnämnd 2,4 1,9 80 % 2,6 -0,2 2,4 

Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnd 

10,2 4,4 43 % 10,7 -0,5 9,2 

Fritidsnämnd 46,3 29,9 65 % 46,3 0,0 43,2 

Kulturnämnd 40,2 26,5 66 % 40,2 0,0 38,0 

Barn- och ungdomsnämnd 139,1 87,5 63 % 139,5 -0,5 129,5 

Skolpeng 561,2 371,1 66 % 558,1 3,0 533,5 

Utbildningsnämnd 29,2 20,0 68 % 32,2 -3,1 28,6 

Gymnasiepeng 123,6 78,0 63 % 122,5 1,1 122,0 

Socialnämnd 443,1 278,0 63 % 438,5 4,7 421,7 

Nämndernas nettokostnader 1 547,8 993,8 64 % 1 541,9 5,8 1 466,6 

Kapitalkostnader -96,8 -61,8 64 % -89,3 -7,5 -88,2 

PO-pålägg -226,4 -143,8 63 % -226,2 -0,2 -206,9 

Sociala avgifter och pensionsav-
sättningar 

226,4 147,2 65 % 219,0 7,4 209,5 

Upplupna personalkostnader  -9,1     

Pensionsutbetalningar 30,4 18,9 62 % 30,9 -0,4 28,5 

Övriga intäkter och kostnader 
2,2 -12,5 -

573 
% 

-5,5 7,7 -2,3 

Summa finansieringsenheten -64,2 -61,1 95 % -71,2 7,0 -59,6 

Verksamhetens nettokostnad 
exkl avskrivningar 

1 483,6 932,7 63 % 1 470,7 12,8 1 407,0 

Investeringar 

Nämnd belopp i mnkr 
Budget 

2015 
Bokfört peri-

oden 
% 

Prognos 
2015 

Avvikelse 

Kommunstyrelse exkl.KSOF 80,6 43,4 54 60,4 20,2 
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Nämnd belopp i mnkr 
Budget 

2015 
Bokfört peri-

oden 
% 

Prognos 
2015 

Avvikelse 

- KS OF 2,0   2,0  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 1,0   0,3 0,7 

Fritidsnämnd 16,1 3,3 21 19,0 -2,8 

Kulturnämnd 5,0 1,1 23 5,6 -0,6 

Barn- och ungdomsnämnd 74,7 15,1 20 43,3 31,4 

Utbildningsnämnd 0,5   0,3 0,2 

Socialnämnd 2,8 0,3 11 0,8 2,0 

Summa nämnder 182,8 63,3 35 131,7 51,1 
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Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad enligt lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) enligt samma principer som årsredovisning 2014. 

RKR har inte publicerat några nya rekommendationer under året. 


