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Tjänsteskrivelse 

Månadsuppföljning efter februari 2011 

Kommunledningskontorets förslag 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Ärendet i korthet 

 

Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljningar gjort en 

ekonomisk analys och en prognos för 2011. 

 

Bakgrund 

 

Det ekonomiska utfallet per februari samt årsprognos för 2011 

Det bokförda resultatet för kommunen per 28 februari är 35,8 mnkr vilket är bättre 

än motsvarande del av budget. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 

26,7 mnkr. 

 

Prognos för det ekonomiska utfallet 

Prognostiserat resultat för kommunen som helhet är efter två månader - 2,4 mnkr. I 

resultatet finns inga realisationsvinster och prognosen över balanskravsresultat är 

således detta samma.   

 

För en överblick av budget för 2011, utfall per februari, årsprognos samt årsprognos, 

se tabell 1. 
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Tabell 1 Resultaträkning utfall 2011-02-28, budget 2011 samt helårsprognos 

 

 

 
Skatter, generella statsbidrag och utjämning 

 De preliminärt utbetalade skatteintäkterna 2010 har visat sig vara för låga. Enligt 

Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos (februari) handlar det om en 

ökning med 17,9 mnkr. I budgeten togs 16,8 mnkr upp så det handlar om en 

förbättring med 1,1 mnkr.  

 

Den nya prognosen för skatteunderlaget 2011 ger en ökad nettoskatteintäkt om 4,5 

mnkr  

 

Prognosen för den kommunala fastighetsavgiften för 2011 är 0,7 mnkr lägre än den 

som låg till grund för budgeten. 

  

Totalt har kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning 

ökat med 4,9 mnkr jämfört med budget. 

 
Avskrivningar 

Prognosen för avskrivningarna följer budget 
 
Finansiella kostnader och intäkter 

Prognosen över de finansiella kostnaderna och intäkterna följer budget 
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Övriga centrala kostnader och intäkter (tabell 2) 

Återbetalning av moms efter omprövningar i kommunkontosystemet åren 2007-2009 

medför en nettointäkt om 1,0 mnkr 

 

 
Tabell 2 Driftsredovisning utfall 2011-02-28, budget 2011 samt helårsprognos  

 

 

 
Prognosen negativ för fyra nämnder – övriga håller budget 
 
De bokförda nettokostnaderna för driftsekonomin per februari uppgår till 1 266 mnkr 
vilket motsvarar 14 procent av årsbudgeten. Detta ska jämföras med den linjära 
riktpunkten på 17 procent (se tabell 2). Situationen skiljer sig dock mellan nämnderna 
och en del kostnader har en tendens att öka snabbare under andra halvåret.  
 
Sammantaget ger nämndernas prognos tillsammans med vår bedömning av övriga 
poster inom driftsredovisningen ett underskott på 9,3 mnkr mot budget. 
Nämnderna prognostiserar ett underskott på 10,3 mnkr.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att budgeten för rambudgeten (inklusive 
räddningstjänst) kommer att hållas. 
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Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter var vid årets början 7 mnkr. Av 
dessa har 0,150 mnkr omfördelats till kommunstyrelsens kansli till förstudien kring 
kommunala solenergiparker. Prognosen för året är att resterande 6,850 mnkr 
kommer att förbrukas.  
 
Överförmyndarnämnden 
Nämnden gör bedömningen att den kommer att hålla budgeten. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden lämnar en prognos på ett underskott på 1,5 mnkr på grund av ökade 
kostnader för väghållning.  
 
Myndighetsnämnden för teknik och miljö 
Nämnden gör bedömningen att den kommer att hålla budgeten. 
 
Fritidsnämnden 
Nämnden gör bedömningen att den kommer att hålla budgeten. 
 
Kulturnämnden 
Nämnden gör bedömningen att den kommer att hålla budgeten. 
   
Barn- och ungdomsnämnden 
Nämnden bedömer att verksamheterna inom den fasta ramen kommer redovisas ett 
sammantaget resultat i nivå med budget. 
  
För resultatenheterna är den samlade bedömningen ett underskott på 2,1 mnkr.  
 
De resultatenheter som finansierar sin verksamhet med skolpengen planerar för att 
hålla sin budget. Ombyggnaden av Loviselundsskolan leder dock till ett underskott 
om 0,6 mnkr. 
 
Resultatenheten som hanterar hyrorna i kommunala och enskilda skolor lämnar en 
prognos på minus 1,5 mnkr. Inom förskolan är den faktiska kostnadsökningen högre 
än ökningen av intäkterna som en följd av högre kostnader för nybyggda lokaler. En 
ny hyresmodell kommer att implementeras per halvårsskiftet. 
  
Skolpengen och vårdnadsbidrag 
Budgeten för skolpeng består av gällande belopp för vårterminen 2011 samt 
preliminära belopp för höstterminen 2011 i enlighet med beräkningar i 
kommunplanen 2011-2013. Här ingår också en justering till följd av planerad 
förändring av hyresmodellen. Befolkningsprognosen ligger till grund för 
beräkningarna och leder till fler barn och elever i verksamheten. Bedömt underskott 
är på 3,2 mnkr. Vårdnadsbidraget bedöms ge ett överskott om 0,2 mnkr. 
 
Utbildningsnämnden 
Budgeten är per 1 januari 2011 uppdelad på en fast budgetram, en resultatenhet och 
en gymnasieskolpengsbudget kopplad till elevantal. 
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Nämnden bedömer att verksamheterna inom den fasta ramen kommer redovisa ett 
sammantaget resultat i nivå med budget. 
 
Vallentuna gymnasium planerar att ha en ekonomi i balans under året. 
Skolpengsbudgeten bedöms ge ett underskott om 2 mnkr till följd av fler elever. 
 
Socialnämnden  
Nämnden prognostiserar ett underskott på 1,8 mnkr. 
Det huvudsakliga underskottet hänförs till verksamhetsblocket funktionsnedsättning 
och kostnader för personlig assistans. 

 

 

 
Kommunledningskontorets synpunkter 
Det prognostiserade resultatet avviker negativt från budget. Årets första prognos 
innehåller som alltid en stor portion av osäkerhet – främst kostnadsnivån för 
nämndernas verksamheter.  
 
Nämndernas prognoser  visar på ett underskott på 10,3 mnkr. Varav 5,2 mnkr är 
hänförda till pengfinansierade verksamheter som är direkt kopplad till 
volymförändringar.  
 
I den lagda budgeten för 2011, med låg resultatmarginal,  finns det inget utrymme för 
nämnders underskott och kommunledningen kommer noga följa 
kostnadsutvecklingen inom de verksamheter där det finns risk för underskott.  
 

 

 

Handlingar 

1. Månadsuppföljning efter februari 2011, tjänsteskrivelse 
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Ann-Charlotte Järnström Patric Andersson 
kommundirektör  Ekonomichef  

 

 

 

______________________ 
Ska expedieras till: 

Akt 

Handläggare 

 


