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Kommunstyrelsen 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 164
Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun (KS 2020.253)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner rapporten.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader. Kommunfullmäktige har i 
kommunplanen lagt fast att ett av kommunens strategiska områden är god ekonomisk 
hushållning. Målet är att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Positivt ekonomiskt 
resultat är uppnått i delårsbokslutet och prognosen visar också ett positivt ekonomiskt resultat 
för hela 2020.

Det bokförda resultatet för perioden januari-augusti är ett positivt resultat om 152,2 miljoner 
kronor (152,2 miljoner kronor enligt balanskravsresultatet).

• Prognosen för 2020 är ett resultat på 135,3 miljoner kronor. Det är 110,5 miljoner kronor 
högre än budget.
• Nämndernas prognos visar, i jämförelse med budget, ett överskott på 3,4 miljoner kronor för 
år 2020.
• Investeringar under perioden januari-augusti uppgår till 44,8 miljoner kronor. Helårsprognos 
för investeringar är 149,9 miljoner kronor.

Helårsprognosen är betydligt bättre än den som visades i föregående uppföljning och det beror 
på en ny prognos för skatteintäkter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Skatteintäkterna för Vallentuna kommun 2020 beräknas minska med 22,9 miljoner kronor i 
förhållande till budget. Det är en avsevärd förbättring i förhållande till föregående prognos då 
de beräknades minska med 64,6 miljoner kronor. Pandemin och lågkonjunkturen påverkar 
förutsättningarna kring beräkning av skatteunderlaget och det råder stora svårigheter att 
bedöma utvecklingen. Kommunens prognos är därför mycket osäker.

Prognosen för 2020 visar ett positivt resultat på 135,3 miljoner kronor. I förhållande till 
budget är det 110,5 miljoner kronor bättre. De största avvikelserna mot budget är:
• Nämndernas resultat är positivt med 3,4 miljoner kronor.
• Exploateringsintäkter ger ett positivt resultat på 12,9 miljoner kronor.
• Exploateringsersättningar och gatukostnadsersättningar ger överskott med 23,0 miljoner 
kronor.
• Skatteintäkterna minskar med -22,9 miljoner kronor.
• Generella statsbidrag och utjämning bidrar positivt med 92,1 miljoner kronor, varav 61,8 
miljoner kronor avser förstärkning av generella statsbidrag.
• Lägre räntekostnader ger ett positivt resultat på 13,1 miljoner kronor.
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Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. Detta 
påverkar kommunernas skatteintäkter under flera år framöver och effekterna förväntas bli 
värre. Det är därför viktigt att Vallentuna kommun så långt möjligt under 2020 kan stärka det 
ekonomiska resultatet och öka soliditeten för att kunna hantera stora osäkerheter och 
svängningar i framtiden.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §122  Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun
 Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun_20201016
 Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun
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§ 122
Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun (KS 2020.253)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner rapporten.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader. Kommunfullmäktige har i 
kommunplanen lagt fast att ett av kommunens strategiska områden är god ekonomisk 
hushållning. Målet är att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Positivt ekonomiskt 
resultat är uppnått i delårsbokslutet och prognosen visar också ett positivt ekonomiskt resultat 
för hela 2020.

Det bokförda resultatet för perioden januari-augusti är ett positivt resultat om 152,2 miljoner 
kronor (152,2 miljoner kronor enligt balanskravsresultatet).

• Prognosen för 2020 är ett resultat på 135,3 miljoner kronor. Det är 110,5 miljoner kronor 
högre än budget.
• Nämndernas prognos visar, i jämförelse med budget, ett överskott på 3,4 miljoner kronor för 
år 2020.
• Investeringar under perioden januari-augusti uppgår till 44,8 miljoner kronor. Helårsprognos 
för investeringar är 149,9 miljoner kronor.

Helårsprognosen är betydligt bättre än den som visades i föregående uppföljning och det beror 
på en ny prognos för skatteintäkter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Skatteintäkterna för Vallentuna kommun 2020 beräknas minska med 22,9 miljoner kronor i 
förhållande till budget. Det är en avsevärd förbättring i förhållande till föregående prognos då 
de beräknades minska med 64,6 miljoner kronor. Pandemin och lågkonjunkturen påverkar 
förutsättningarna kring beräkning av skatteunderlaget och det råder stora svårigheter att 
bedöma utvecklingen. Kommunens prognos är därför mycket osäker.

Prognosen för 2020 visar ett positivt resultat på 135,3 miljoner kronor. I förhållande till 
budget är det 110,5 miljoner kronor bättre. De största avvikelserna mot budget är:
• Nämndernas resultat är positivt med 3,4 miljoner kronor.
• Exploateringsintäkter ger ett positivt resultat på 12,9 miljoner kronor.
• Exploateringsersättningar och gatukostnadsersättningar ger överskott med 23,0 miljoner 
kronor.
• Skatteintäkterna minskar med -22,9 miljoner kronor.
• Generella statsbidrag och utjämning bidrar positivt med 92,1 miljoner kronor, varav 61,8 
miljoner kronor avser förstärkning av generella statsbidrag.
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• Lägre räntekostnader ger ett positivt resultat på 13,1 miljoner kronor.

Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. Detta 
påverkar kommunernas skatteintäkter under flera år framöver och effekterna förväntas bli 
värre. Det är därför viktigt att Vallentuna kommun så långt möjligt under 2020 kan stärka det 
ekonomiska resultatet och öka soliditeten för att kunna hantera stora osäkerheter och 
svängningar i framtiden.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun
 Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun, version 2 till KSAU
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner rapporten.

Ärendet i korthet
Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader. Kommunfullmäktige 
har i kommunplanen lagt fast att ett av kommunens strategiska områden är god 
ekonomisk hushållning. Målet är att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 
Positivt ekonomiskt resultat är uppnått i delårsbokslutet och prognosen visar också 
ett positivt ekonomiskt resultat för hela 2020.

Det bokförda resultatet för perioden januari-augusti är ett positivt resultat om 152,2 
miljoner kronor (152,2 miljoner kronor enligt balanskravsresultatet).

• Prognosen för 2020 är ett resultat på 135,3 miljoner kronor. Det är 110,5 miljoner 
kronor högre än budget. 
• Nämndernas prognos visar, i jämförelse med budget, ett överskott på 3,4 miljoner 
kronor för år 2020.
• Investeringar under perioden januari-augusti uppgår till 44,8 miljoner kronor. 
Helårsprognos för investeringar är 149,9 miljoner kronor. 

Helårsprognosen är betydligt bättre än den som visades i föregående uppföljning och 
det beror på en ny prognos för skatteintäkter från Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). Skatteintäkterna för Vallentuna kommun 2020 beräknas minska med 22,9 
miljoner kronor i förhållande till budget. Det är en avsevärd förbättring i förhållande 
till föregående prognos då de beräknades minska med 64,6 miljoner kronor. 
Pandemin och lågkonjunkturen påverkar förutsättningarna kring beräkning av 
skatteunderlaget och det råder stora svårigheter att bedöma utvecklingen. 
Kommunens prognos är därför mycket osäker.

Prognosen för 2020 visar ett positivt resultat på 135,3 miljoner kronor. I förhållande 
till budget är det 110,5 miljoner kronor bättre. De största avvikelserna mot budget är:
• Nämndernas resultat är positivt med 3,4 miljoner kronor.
• Exploateringsintäkter ger ett positivt resultat på 12,9 miljoner kronor.
• Exploateringsersättningar och gatukostnadsersättningar ger överskott med 23,0 
miljoner kronor.
• Skatteintäkterna minskar med -22,9 miljoner kronor.
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• Generella statsbidrag och utjämning bidrar positivt med 92,1 miljoner kronor, varav 
61,8 miljoner kronor avser förstärkning av generella statsbidrag.
• Lägre räntekostnader ger ett positivt resultat på 13,1 miljoner kronor.

Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. 
Detta påverkar kommunernas skatteintäkter under flera år framöver och effekterna 
förväntas bli värre. Det är därför viktigt att Vallentuna kommun så långt möjligt 
under 2020 kan stärka det ekonomiska resultatet och öka soliditeten för att kunna 
hantera stora osäkerheter och svängningar i framtiden.

Bakgrund
Vallentuna kommuns delårsrapport för 2020 är anpassad efter den nya lagen om 
kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft 1 januari 2019. 
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1. Inledning
Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. Detta påverkar 
kommunernas skatteintäkter under flera år framöver och effekterna förväntas bli värre. Det är 
därför viktigt att Vallentuna kommun så långt möjligt under 2020 kan stärka det ekonomiska 
resultatet och öka soliditeten för att kunna hantera stora osäkerheter och svängningar i framtiden.

Det bokförda resultatet för perioden januari-augusti är ett positivt resultat om 152,2 
miljoner kronor (152,2 miljoner kronor enligt balanskravsresultatet).

 Prognosen för 2020 är ett resultat på 135,3 miljoner kronor. Det är 110,5 
miljoner kronor högre än budget. 

 Nämndernas prognos visar, i jämförelse med budget, ett överskott på 3,4 
miljoner kronor för år 2020.

 Investeringar under perioden januari-augusti uppgår till 57,6 miljoner kronor. 
Helårsprognos för investeringar är 180,9 miljoner kronor. 

Prognosen skulle kunna bli i storleksordningen 7 miljoner kronor lägre till följd av stora osäkerheter 
kring det särskilda statsbidraget för coronarelaterade kostnader. De medel som staten avsatt för 
bidraget täcker ej ansökningarna som inkommit från kommuner och regioner i den första 
ansökningsomgången.

Helårsprognosen för kommunen är betydligt bättre än den som visades i föregående uppföljning 
och det beror på en ny prognos för skatteintäkter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
baserat på uppgifter från Skatteverket. Skatteintäkterna för Vallentuna kommun 2020 beräknas 
minska med 22,9 miljoner kronor i förhållande till budget. Det är en avsevärd förbättring i 
förhållande till föregående prognos då de beräknades minska med 64,6 miljoner kronor. Pandemin 
och lågkonjunkturen påverkar förutsättningarna kring beräkning av skatteunderlaget och det råder 
stora svårigheter att bedöma utvecklingen. Kommunens prognos är därför mycket osäker.

1.1 Delårsresultat och prognos helår

Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader. Kommunfullmäktige har i 
kommunplanen lagt fast att ett av kommunens strategiska områden är god ekonomisk hushållning. 
Målet är att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Positivt ekonomiskt resultat är uppnått 
i delårsbokslutet och prognosen visar också ett positivt ekonomiskt resultat för hela 2020.

Utfallet i delårsbokslutet är ett positivt resultat på 152,2 miljoner kronor. Motsvarande period förra 
året var det 83,9 miljoner kronor. Nämndernas nettokostnad per sista augusti uppgår till 1 197,3 
miljoner kronor, motsvarande resultat förra delåret uppgick till 1 186,9 miljoner kronor.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 4,6 procent jämfört med 
delårsbokslut 2019 och uppgår nu till 1 298,3 miljoner kronor. I detta ingår både en minskning av 
skatteintäkterna och en ökning av generella statsbidrag.

De finansiella nettokostnaderna vid delårsbokslutet är negativa med 8,0 miljoner kronor.

Prognosen för 2020 visar ett positivt resultat på 135,3 miljoner kronor. I förhållande till budget är 
det 110,5 miljoner kronor bättre. De största avvikelserna mot budget är:

 Nämndernas resultat är positivt med 3,4 miljoner kronor.
 Exploateringsintäkter ger ett positivt resultat på 12,9 miljoner kronor.
 Exploateringsersättningar och gatukostnadsersättningar ger överskott med 23,0 miljoner 

kronor.
 Skatteintäkterna minskar med -22,9 miljoner kronor.
 Generella statsbidrag och utjämning bidrar positivt med 92,1 miljoner kronor, varav 61,8 

miljoner kronor avser förstärkning av generella statsbidrag.
 Lägre räntekostnader ger ett positivt resultat på 13,1 miljoner kronor.

Prognosen skulle kunna bli i storleksordningen sju miljoner kronor lägre till följd av stora 
osäkerheter kring det särskilda statsbidraget för coronarelaterade kostnader. De medel som staten 
avsatt för bidraget täcker ej ansökningarna som inkommit från kommuner och regioner i den första 
ansökningsomgången.
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2. Förvaltningsberättelse

2.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

2.1.1 Konjunktur och arbetskraft

Det osäkra prognosläge som rådde i våras kommunicerade SKR genom att ge ett scenario för 
samhällsekonomin – istället för att som vanligt beskriva en prognos. Även prognos i augusti är mer 
ett scenario då stor osäkerhet fortfarande råder kring förväntad utveckling av skatteunderlaget.

Jämfört med den prognos SKR presenterade i april (cirkulär 20:20) räknar SKR nu med väsentligt 
högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 men lägre 2021. Upprevideringarna beror på en 
anpassning till det preliminära beskattningsutfall som Skatteverket presenterat och att lönesumman 
bedöms öka mer i år än enligt SKRs förra prognos.

Prognosen för både konjunkturen och det kommunala skatteunderlaget är mycket oviss, med 
anledning av coronapandemin. SKR bedömer avseende konjunkturen att utsikterna för BNP och 
sysselsättning för helåret 2020 ser svagare ut jämfört med SKR:s bedömningar i våras. SKR 
uppskattar att BNP för 2020 blir –4,9 procent i jämförelse med den tidigare uppskattningen om –
4,1 procent.

Kommunerna kommer under 2020 att få extra medel i form av generella statsbidrag. De tidigare 
välfärdspengarna ingår nu i de generella statsbidragen till kommunerna. De generella statsbidragen 
ska täcka både minskade skatteintäkter, minskade intäkter i verksamheterna och ökade kostnader i 
verksamheterna som inte går att täcka genom det riktade statsbidraget till omsorgen.

Regeringen har skapat ett riktat statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja 
verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. 
Regioner och kommuner kan ansöka om bidrag och för kommunernas del avser det 
socialtjänstverksamhetens omsorg när det gäller omsorg om äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. Det råder dock en osäkerhet kring vad statsbidraget täcker.

SKR:s kalkyl visar en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen arbetslösa en längre tid 
kommer att ligga över 9 procent. Sannolikt kommer arbetslösheten i riket uppgå till över 10 procent 
vid årsskiftet 2020/2021. Inkomsterna har stor påverkan på både den svenska konjunkturen och 
det kommunala skatteunderlaget.

Vallentuna kommun har en fortsatt låg arbetslöshet, 5 procent, jämfört med riket, 9 procent, även 
om den i kommunen har stigit två procentenheter sedan 2018, se figur 1. Vallentuna är även bland 
de tre kommuner i länet som har lägst arbetslöshet.

Kommunen har under 2020 arbetat för att arbetslösheten ska vara fortsatt låg. 
Arbetscoachningsverksamheten har under våren förmedlat anställningar med stöd från 
Arbetsförmedlingen till verksamheterna. Möjligheten att ta emot och introducera nya medarbetare 
har dock i hög grad försvårats av effekterna av pandemin. Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om distansarbete i de verksamheter där det är möjligt, periodvis hög 
sjukfrånvaro inom barn- och ungdomsförvaltningen samt besöksförbud inom socialförvaltningens 
verksamhet har bidragit till att många verksamheter inte sett möjlighet att medverka.
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Vallentunas företagsstruktur, med en hög andel små och medelstora företag, bedöms ha bidragit till 
att kommunens arbetslöshet inte har ökat så mycket som i övriga länet och riket.

 

Figur 1. Totalt öppet arbetslösa, %

 Vallentuna Rikets 
snitt

dec 
2018

dec 
2019

aug 
2020

aug 
2020

Arbetsförmedlingens mätning av andel registerbaserad 
arbetskraft 3,0 3,6 5,0 9,0

2.1.2 Finansiella risker

Kontokredit, likviditetssituation och placeringar

Kommunen och Össebyhus har en gemensam checkkredit på 110,0 miljoner kronor som inte var 
nyttjad per 2020-08-31. De generella statsbidrag som betalats ut av staten, med anledning av 
pandemin, har gett positiv effekt på likviditeten. Likvidsituationen var vid delåret mycket god och 
det fanns 163,3 miljoner kronor på banken.

Koncernen har inte haft några placeringar under årets första åtta månader.

Borgen

Kommunens borgensåtaganden uppgick vid delåret till 315,0 miljoner kronor och 
garantiförpliktelsen i Käppalaförbundet till 74,9 miljoner kronor. Åtagandet i Käppalaförbundet 
ökade med 2,2 miljoner kronor under årets första åtta månader. Kommunen har gått i borgen för 
koncernföretaget Össebyhus med ytterligare 20,0 miljoner kronor och åtagandet uppgår den sista 
augusti till 70,5 miljoner kronor. Koncernföretag och kommunala uppdragsföretag får borgen för 
investeringar de gör som ryms inom kommunens ansvarsområde. Därför bedöms risken för 
borgensinfriande som liten.

Därutöver är kommunen medlem i Kommuninvest och hade ett borgensansvar som per sista 
december värderades till 1,2 miljarder kronor. Alla medlemmar, som utgörs av nästan alla Sveriges 
kommuner och regioner, är solidariskt ansvariga varför risken är låg.

Lån

I kommunens budget avsattes 149,2 miljoner kronor till upplåning av nytt kapital. Någon 
nyupplåning har inte varit aktuell och låneskulden är fortsatt 768,0 miljoner kronor. Finanspolicyn 
anger att överlikviditet ska användas till att amortera lån och i oktober kommer därför två lån om 
totalt 85 miljoner kronor att betalas tillbaka.

Össebyhus har utökat sin låneram med 20,0 miljoner kronor och låneskulden är vid delåret 70,5 
miljoner kronor.

Roslagsvatten har ingen förändring i sin låneskuld sedan årsskiftet.

Kapitalbindningen är spridd enligt finanspolicyns ramar. Lånen är amorteringsfria och låsta på 
olika betalningstider, se figur nedan. Den genomsnittliga upplåningsräntan för kommunen är 
0,89 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden i kommunen är 2,9 år.
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Räntekostnader i kommunen på upplånade medel väntas blir 5,5 miljoner kronor lägre än de 
budgeterats till.

Figur 2. Lånens och räntornas förfalloår och belopp, mnkr

2.1.3 Pensionsrisker

Det är endast kommunen som har pensionsförpliktelser, Össebyhus har inte några anställda. 
Roslagsvattens pensioner utbetalas till försäkringsbolag, varför varken avsättning eller 
ansvarsförbindelse återfinns i deras balansräkning. Roslagsvatten har ett försäkringsavtal som 
tryggar den förmånsbestämda delen och ett avtal om en överskottsfond. I beloppen ingår löneskatt 
med 24,26 procent.

Avsättningen i kommunen ökade med 9 procent under 2020 till 257,0 miljoner kronor. Den består 
av en förmånsbestämd ålderspension för höginkomsttagare. Avsättningen beräknas som nuvärdet 
av framtida pensionsutbetalningar.

Ansvarsförbindelsen i kommunen redovisas utanför balansräkningen och kostnaden tas först när 
utbetalning sker till pensionären. Ansvarsförbindelsen har minskat de senaste åren eftersom inget 
nytt intjänande sker.

Figur 3. Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt, mnkr

 2017 2018 2019 aug 2020 Prognos 
2020

Kommun

Avsättning 190,7 208,6 235,4 257,0 258,3

Ansvarsförbindelse 488,9 473,0 451,6 448,0 439,4

Pensionsförpliktelser 679,6 681,6 687,0 705,0 697,8

Finansiering

Återlånade medel 679,6 681,6 687,0 705,0 697,8

En tredjedel av landets kommuner har valt att lösa in delar av sin pensionsskuld via 
pensionsförsäkring. Ungefär lika många har byggt pensionsmedelportföljer som en slags buffert för 
pensionsutbetalningar. Resterande kommuner, inklusive Vallentuna, återlånar medlen. Det innebär 
att kommunen använder sina likvida medel till att investera istället för att placera pengar för att ha 
till framtida pensionskostnader och samtidigt låna upp pengar till investeringar.

Eftersom kommunen inte behöver låna kapital för att placera i stiftelser, försäkringar eller ha 
finansiella placeringar undviks räntekostnader. Effekten blir också att kommunen inte kan få några 
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finansiella intäkter från sådana placeringar. Kommunen har därför en finanspolicy som säkrar 
möjligheten att betala ut pensionsförpliktelser vartefter de förfaller.
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2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin

Året 2020 kommer att gå till historien som året då Sverige och Vallentuna fick en helt ny verklighet. 
Begrepp som corona, covid-19, pandemi, hemester och social distansering har genomsyrat 
vardagen. Även om de flesta har varit medvetna om risken för en pandemi, är det få som kunnat 
föreställa sig hur omvälvande konsekvenserna skulle bli. Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer har inneburit och fortsätter att innebära att samtliga anställda håller avstånd 
samt tar ansvar och visar omtanke om varandra.

Medvetenheten om risker och svårigheter har också medfört mycket gott. Samarbeten har stärkts 
såväl internationellt som regionalt och lokalt. Regeringar, myndigheter, kommuner och enskilda 
individer har lyft sig för att vara en del av lösningen. Trots det oerhört svåra läget har medarbetare 
inom vård och omsorg dagligen gjort hjälteinsatser. Detta gäller inte minst i Vallentuna där 
medarbetarna agerat ansvarsfullt.

Vallentuna kommun har sedan krisen började haft som utgångspunkt att på alla sätt värna om 
invånarnas hälsa och välmående. Vallentuna kommun genomförde tidiga och omfattande insatser 
för att motverka spridningen av coronaviruset. Det är sannolikt en bidragande orsak till att 
Vallentuna under hela perioden har varit mindre drabbat än andra kommuner.

Kommunen har även genomfört insatser för att motverka andra negativa effekter som följer av 
pandemin och konjunkturnedgången. Det omfattar bland annat trygghetsskapande åtgärder.

Konjunkturnedgången får stor effekt för de ekonomiska förutsättningarna under fler år framåt. 
Vallentuna kommun arbetar för att så långt möjligt under 2020 stärka det ekonomiska resultatet 
och öka soliditeten för att hantera stora osäkerheter och svängningar kommande år.

De ekonomiska konsekvenserna följs upp och redovisas i nämndernas uppföljningsrapporter som 
särskilt har anpassats för att synliggöra effekterna och planerade åtgärder. Genom att särredovisa 
kostnader skapades ett bra underlag för återsökning av statsbidrag under året.

Livsmedelsförsörjning i kris

Arbetet med att höja kommunens förmåga avseende beredskap och civilförsvar pågår. 
Utgångspunkt är överenskommelserna mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) och SKR om kommunernas krisberedskap 2019-2022 och arbete med civilt försvar 2018-
2020 samt länsstyrelsens Strategi för utveckling av det civila försvaret i Stockholms län 2019-2020.

Arbetet omfattar även särskilda planer för livsmedel och vattenförsörjning. Kommunen har i 
samarbete med länsstyrelsen redogjort för de identifierade styrkorna som Vallentuna har, som gett 
motståndskraft i kris. Goda exempel är Vallentuna kommuns kostorganisation med snabba 
beslutsled, samverkan med kostenheten i kommunens övergripande krisberedskapsarbete, det 
upphandlingsarbete som kommunen arbetat med under flera år som innebär avtal med flera 
livsmedelsleverantörer och tillgång till lokalt producerade livsmedel. Även det goda samarbetet 
mellan förvaltningar, lokalt näringsliv och lantbrukare lyfts fram. Kommunen arbetar med att ta 
fram en kontinuitetsplanering och en livsmedelsplan för livsmedelsförsörjning i kris som ska vara 
färdig för beslut under hösten 2020. Planen kommer beskriva kritiska beroenden som köken har för 
att kunna bedriva verksamhet även i kris. Beslut om fortsatt arbete med att bygga upp 
motståndskraft mot kris till exempel genom lager, reservaggregat, synkronisering av livsmedelsplan 
och nödvattenplan förväntas komma efter att livsmedelsplanen beslutats.

Sverigeförhandlingen och riksintresset Arlanda flygplats

Under 2017 ingick Vallentuna, tillsammans med nordostkommunerna Täby och Österåker samt 
Stockholms stad, avtal med staten och Region Stockholm om finansiering och genomförande av en 
förlängning av Roslagsbanan till Stockholm Central. Som en del av överenskommelsen åtog sig 
Vallentuna att se till att 5 650 nya stationsnära bostäder kan byggas fram till år 2035. Under 2019 
färdigställdes 199 bostäder. Hittills har 89 bostäder färdigställts under 2020. Totalt har 584 
bostäder färdigställts.

Sverigeförhandlingen är förknippad med ett stort antal risker och osäkerheter eftersom avtalet 
sträcker sig över lång tid. Vallentuna har valt att inte reservera riskpremien på 36 miljoner kronor 
eller tillhörande KPI-uppräkning. Kommunen kommer att behöva betala riskpremien om projektet 
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blir dyrare än beräknat. Kommunen kommer också tvingas betala 85 miljoner kronor, som räknas 
upp med KPI, om kommunen inte färdigställer 5 650 bostäder i tid.

Projektportföljen har fortsatt att utvecklats och optimerats för att säkerställa att pågående och 
kommande projekt bidrar till att möta kraven för Sverigeförhandlingen samt hålla en god långsiktig 
utbyggnadstakt. Kommunen är i uppstartskede för ett stort exploateringsområde, Molnby/Ubby, 
som planeras att omfatta 600-750 bostäder. Området återfinns strax norr om Ormsta.

I Vallentunas årsredovisning för 2019 beskrev kommunen att som en del av pågående 
riksintresseprecisering för Arlanda flygplats råder en osäkerhet om Vallentuna kommer att omfattas 
av en eventuell lågfartstrafikzon för flyg till och från flygplatsen. Lågfartszonen skulle innebära en 
begränsning för ny tätortsmässig bebyggelse utanför befintliga tätorter längs med Roslagsbanan. En 
lågfartszon kan komma att försvåra möjligheten för kommunen att klara av bostadsåtagandet. Även 
ett kurvat inflygningsstråk över Vallentuna kan komma att påverka byggandet av stationsnära 
bostäder. Riksintresset Arlanda flygplats framtida markanspråk förväntas klargöras under år 2020.

Under september har Trafikverket skickat en remiss Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda 
Airport. Remissen förstärker risken för att Vallentuna kommun inte ska klara bostadsåtagandet. 
Remissen ska besvaras under oktober månad.

Värderingar, medarbetardialog och medarbetarprofil

Vallentunas värderingar och vision ska synas i bemötanden och i den service personalen ger, både 
internt och externt. De är tänkta att fungera som guider i det dagliga arbetet.

Under 2019 påbörjades ett stort arbete med medarbetardialog om värderingar. Arbetet har fortsatt 
under 2020 och innebär att alla arbetsgrupper i Vallentuna kommun har träffat eller kommer att 
träffa någon företrädare från kommunens ledningsgrupp. Genom att arbeta tillsammans i 
workshopform medverkar alla till att ta fram bidrag till utveckling av kommunens framtida 
värderingar eller fördjupning av den nuvarande värdegrunden. Alla bidrag kommer sedan att utgöra 
underlag för ett beslut om Vallentuna kommuns värderingar.

Kommunen har också arbetat med att ta fram en medarbetarprofil. Den gäller för samtliga 
medarbetare och innehåller ett antal beteenden som enligt forskning bidrar till organisationers och 
verksamheters effektivitet. Dessa medarbetarbeteenden delas in i fem områden och utgör ett stöd i 
dialogen mellan medarbetare och närmaste chef. Medarbetarprofilen är också grunden för en 
medarbetarakademi som tagits fram och som har lanserats under hösten.
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2.3 Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten

2.3.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela kommunen. Uppsiktsplikten tar 
utgångspunkt i budget, flerårsplan, ägardirektiv samt nämnds- och affärsplaner. Väsentliga 
avvikelser mellan utfall och plan eller budget analyseras och bedöms för att eventuella åtgärder ska 
kunna beslutas i tid.

Med anledning av pandemin har kommunstyrelsen under våren tagit fram en struktur för 
nämndernas månatliga uppföljning av ekonomi. I tabell och text beskrivs vilken påverkan pandemin 
haft vad gäller både kostnadsökningar och intäktsbortfall.

Den rutin som togs fram under 2019 för att till kommunstyrelsen rapportera förväntad negativ 
avvikelse från nämnds driftsbudget har använts. Under året har flera nämnder anmält befarat 
underskott enligt rutinen. En befarad negativ avvikelse från socialnämnden signalerades i mars 
samt i augusti. Kommunstyrelsen noterade informationen och uppmanade socialnämnden att vidta 
åtgärder för att bedriva verksamheten inom budgetram. Barn- och ungdomsnämnden meddelade i 
maj att skolpengen i grundskolan visade risk för negativ avvikelse. Skolpengen är volymstyrd och 
pengfinansierad efter beslut av kommunfullmäktige.

2.3.2 Målstyrning

I kommunallagen står det att mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning ska finnas för den kommunala verksamheten. Målen och 
riktlinjerna ska omfatta både kommunens ekonomi och verksamhet. 

Det har sedan länge funnits regler om att kommuner ska hushålla med sina resurser och sträva efter 
att få ut så mycket som möjligt av varje skattekrona. Kommunallagen innehåller det så kallade 
balanskravet, som innebär att kommunens löpande intäkter ska vara minst lika stora som de 
löpande kostnaderna. Lagen innehåller också ett krav på god ekonomisk hushållning. Begreppet 
preciseras inte mer än så, men en generell tolkning är till exempel att verksamheten ska bedrivas på 
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och att varje generation ska bära kostnaden för den 
service den själv beslutar om samt konsumerar. Ett visst överskott ska finnas i verksamheten så att 
det egna kapitalet inte urholkas genom inflation eller av för låg självfinansiering av investeringar. 
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre 
tidsperspektiv.

Vid varje ny mandatperiod beslutar de styrande politikerna i Vallentuna om en politisk plattform 
som ska styra verksamheten de kommande åren. Utifrån denna har kommunfullmäktige fastställt 
mål grupperade inom fem strategiska inriktningar:

 Här växer människor och företag
 Bästa kommunen att bo och leva i
 Fler och växande vallentunaföretag
 Närmare till allt
 God ekonomisk hushållning

De kommungemensamma målen, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör grunden 
för respektive nämnds verksamhetsplan. Dessutom finns flera olika styrdokument som 
kommunfullmäktige har antagit. Tillsammans skapar dessa förutsättningar för en god utveckling av 
Vallentuna kommun.

Måluppfyllelse: utfall per augusti

Nämndernas kommungemensamma mål för 2020 är formulerade som strävansmål som 
verksamheterna ska uppnå på längre sikt. Kommunen har bedömt måluppfyllelsen på ett 
strukturerat sätt. Bedömningen har gjorts både på en samlad kommunövergripande nivå samt 
genom att summera nämndernas måluppfyllelse.
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Den samlade bedömningen är att endast ett av de fem kommungemensamma målen är uppfyllt 
efter augusti månad. Det är målet Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt inom det 
strategiska området God ekonomisk hushållning. Övriga fyra kommungemensamma mål bedöms 
endast vara delvis uppfyllda efter perioden. Arbete pågår inom nämnderna för att nå samtliga 
kommungemensamma mål.

Prognosen är att vid årets slut kommer tre av fem kommungemensamma mål vara uppnådda.

Figur 4 visar måluppfyllelsen för respektive nämnd och mål, samt en sammantagen bedömning för 
måluppfyllelsen efter augusti. Är målet uppnått visas det med grön markering. Gul färg indikerar att 
målet är delvis uppnått. Röd färg visar att målet inte har uppnåtts.

Figur 4. Måluppfyllelse för kommungemensamma mål inom nedan 
strategiska områden, utfall perioden
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Texterna nedan under respektive strategisk inriktning med tillhörande kommungemensamt mål är 
ett urval bland beskrivningar av uppfyllelse av kommungemensamma mål för perioden, hämtade ur 
nämndernas tertialrapporter. Läs mer om måluppfyllelse för de kommungemensamma målen samt 
nämndernas egna mål i respektive nämnds tertialrapport 2 för år 2020.

Här växer människor och företag

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

En ny översiktsplan antogs 2018, tillsammans med fördjupade översiktsplaner för Karby och Brottby 
liksom Norra Vallentuna och Lindholmen. Arbete pågår med fördjupade översiktsplaner för Västra 
Vallentuna och Kårsta. 

Förslag till ny avfallsplan är framtagen i samverkan mellan kommunerna som ingår i det regionala 
avfallsbolaget SÖRAB och förväntas bli antagen under hösten. 

Prognosen för energieffektiviseringar i de kommunägda fastigheterna visar att de kommer att uppnås 
utifrån målsättningen för 2020. En plan med nya målsättningar inför 2030 påbörjades under 2019 och 
fortsatt arbete kommer att pågå under 2020. 

Ett förslag till blåplan har tagits fram för en strategisk inriktning för att förbättra och säkerställa en god 
vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag.  

Ett brett och systematiskt miljöarbete har etablerats inom hela kommunen, med stöd av det ISO14001-
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Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

certifierade miljöledningssystemet. Miljö- och klimatstrategin, som antogs av fullmäktige i oktober 2019, 
lyfter fram sju inriktningsområden och utgör underlag för nämndernas mål. I årets miljörevision fick 
kommunen huvudsakligen positiva omdömen men också förslag till förbättringar och en avvikelse. I 
rankningen av Sveriges miljöbästa kommun föll Vallentuna i år till plats 152. Bedömningen är att 
Vallentuna kommun nu har erforderlig styrning och tillräckliga underlag för miljöåtgärder. 

Vallentuna kommun arbetar för att säkerställa samverkan mellan interna och externa aktörer för att 
garantera en god integrationsprocess. Kommunstyrelsen ansvarar för mottagandet och stödjer de 
nyanlända med att komma i kontakt med samhällets olika myndigheter och institutioner för att snabbt 
komma in i etableringsfasen. Processen för mottagandet har setts över under våren 2020 och samverkan 
med kommunens arbetsmarknadscoacher utökats. Migrationsverket meddelade i mars att mottagandet 
av kvotflyktingar pausas, mot bakgrund av den pågående pandemin. Anvisningar till kommunen sker på 
nytt från och med oktober månad. 

Risk-och sårbarhetsarbetet (RSA ) för kommunen inleddes under slutet av 2018. En grovanalys har tagits 
fram för den övergripande kommunorganisation och arbetet har under 2020 fortsatt på förvaltningsnivå. I 
samband med RSA-arbetet identifierades även samhällsviktig verksamhet inom det geografiska 
kommunområdet. Arbetet med åtgärder utifrån analysen har fortsatt under 2020. 

Utvecklingsarbete pågår utifrån överenskommelserna mellan Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om kommunernas krisberedskap 2019-2022 
och arbete med civilt försvar 2018-2020 samt länsstyrelsens Strategi för utveckling av det civila försvaret i 
Stockholms län 2019-2020. Arbetet med att höja kommunens förmåga avseende beredskap och 
civilförsvar har fortsatt under 2020. Under perioden för överenskommelsen är det tre prioriterade 
uppgifter som anges för kommunerna: kompetenshöjning, säkerhetsskydd samt krigsorganisation och 
krigsplacering. 

Arbete pågår med särskilda planer för livsmedel och vattenförsörjning. Under första tertialen av 2020 har 
trygghetspunkter i kommunen utsetts och arbetet pågår med bemanningsplan och implementering. 
Under senare delen av 2019 har kommunen påbörjat arbetet med att ta fram en kontinuitetsplanering för 
livsmedelsförsörjning i kris. Planen blev högaktuell under våren 2020 när coronapandemin var ett faktum. 
Arbetet med att ta fram en Livsmedelsplan för livsmedelsförsörjning i kris ska vara färdig för beslut i 
kommunstyrelsen under hösten 2020. 

Inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter finns flera pågående arbeten för att bidra till en 
hållbarhet i kommunen både utifrån sociala-, klimat- och miljöperspektiv. Ett viktigt område för att bidra 
till kommunens mål är att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare som både attraherar och behåller 
personal. Flera satsningar genomförs för att utveckla kompetens och öka behörigheten i förskola och 
fritidshem. 

Genom att tidigt involvera barn och elever i hållbarhetsfrågor lär de sig att ta ansvar för miljön och 
utveckla demokratiska värderingar för både nutid och framtid. Ett fokusområde är att långsiktigt arbeta 
för en hållbar miljö med verksamheter som bidrar till minskad klimatpåverkan och att öka andelen 
hållbara livsmedel i de offentliga måltider som produceras i barn- och ungdomsnämndens verksamheter. 

Kommunen har under året sett ett ökat intresse för spår, leder, friluftsliv och naturupplevelser. 
Information har tydliggjorts på webbsidor och kommunen har gått med i den rikstäckande friluftsguiden 
Naturkartan där invånare och besökare kan hitta naturområden, friluftsaktiviteter och besöksvärda 
platser. Genom besök i naturen kan förståelsen öka för miljö och klimat.

Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelse för det kommungemensamma målet är att det endast 
delvis är uppfyllt efter åtta månader. Även för prognosen är bedömningen att målet endast delvis 
kommer att vara uppfyllt vid årets slut, men att arbete bedrivs i hög förändringstakt.
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Bästa kommunen att bo och leva i

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

Enligt kommunens fastställda strategi för kvalitetsarbete är Vallentuna kommun en utvecklingsinriktad 
kommun och ska genom ett målmedvetet kvalitetsarbete arbeta för ständiga förbättringar inom 
kommunens samtliga verksamhetsområden. Utgångspunkterna är kundnöjdhet, systematik, ansvar och 
roller samt jämförelser med andra kommuner och metoder som ligger i framkant. 

Kvalitetsstrategin anger också att Vallentuna har en väl inarbetad modell för styrning och uppföljning av 
ekonomi och verksamhet. 

Strategin fastställer att kvalitetsarbetet ska bedrivas utifrån tre målsättningar: 
Fokus på invånare/kund i form av kundnöjdhet. Resultatet från enkäter och uppföljningar ska återspeglas 
i verksamheternas förbättringsaktiviteter. 
Arbeta systematiskt med kvalitetsfrågorna och erbjuda invånare/kund tydlig transparent information om 
verksamheterna med fler jämförelsetjänster. 
I kvalitetsarbetet beakta kostnadseffektivitet inom kommunens verksamheter. 

Kommunen arbetar strategiskt för att utveckla attraktiva miljöer av hög kvalitet såväl i centrala delar av 
kommunen som i naturområden. Fördjupningar av programmet för centrala Vallentuna liksom 
framtagande av en teknisk handbok pågår för att säkerställa en attraktiv stadsmiljö, genomförbarhet och 
kostnadseffektiva lösningar i den offentliga miljön. För att nå en god stadsmiljö krävs samverkan och en 
förståelse för olika behov av användningen och utformningen av de gemensamma mellanrummen, till 
exempel gator, torg och parker. Lika viktiga är en aktiv drift- och underhållsplanering för befintliga 
miljöer. 

Kommunens satsning på underhåll av kommunens byggnader fortsätter med dialog med verksamheterna 
för en gemensam samsyn och prioritering. 

Kommunfullmäktiges handlingsprogram för integration (2019-2020) omfattar kommunens arbete med 
integration inom kompetensområdena bosättning, samverkan, sysselsättning, utbildning, fritid och 
kommunikation. Utifrån programmets målsättningar har aktiviteter tagits fram, som respektive 
förvaltning genomfört för att uppnå målsättningarna. Handlingsprogrammet revideras och uppdateras 
årligen.

Kommunen har arbetat mer strategiskt med marknadsföring med tyngdpunkt på utvecklingsprojekt inom 
samhällsbyggnadsområdet och marknadsföring av skolorna. Fokus har också varit att stärka besöksnäring 
och Vallentunas upplevelser. Genom plattformen upplevvallentuna.se marknadsförs Vallentuna som 
besöksmål. Såväl kommunen som privata aktörer tillgängliggör en stor bredd av aktiviteter och 
upplevelser. Under sommaren 2020 har en bred ”hemester”-kampanj genomförts för att skapa lokala 
aktiviteter och locka den lokala publiken att upptäcka Vallentuna. 

Ett utvecklingsarbete pågår för en digital samhällsbyggnadsprocess med kundfokus. Den digitala 
samhällsbyggnadsprocessen syftar bland annat till att nå effektiva processer, effektiv handläggning, utöka 
e-tjänster och åtkomst av information i öppna data. Vallentuna har nu en digital översiktsplan och 250 
detaljplaner är digitaliserade. Syftet är att göra planerna interaktiva i kartan och ge användarna en 
utvecklad möjlighet till att söka och selektera information. All ny fysisk planering sker nu digitalt och 
digitala data kan omhändertas och användas direkt. Medborgardialogen utvecklas genom 3D för att bli 
mer visuell, kommunikativ och överskådlig. 

Den undervisning som erbjuds i förskolor, grundskolor, fritidshem och grundsärskola ska hålla en hög 
kvalitet över tid med ett fokus på utveckling. En undervisning av hög kvalitet innebär en undervisning som 
möjliggör för elever att nå så höga resultat som är möjligt utifrån förmåga samt att eleverna får rätt stöd 
att nå detta i en trygg miljö. Den samlade måluppfyllelsen och meritvärdet för elever som avslutar 
grundskolan i kommunens grundskolor, ökar över tid, vilket indikerar en undervisning som ger elever 
förutsättning till lärande och utveckling. 

Kommunen har under våren arbetat för att bedriva tillgänglig undervisning och omsorg med hög kvalitet 
trots pågående pandemi och har tagit fram en beredskapsplan för hur omsorg ska kunna bedrivas i hög 
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Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

grad vid en eventuell nationell stängning av skola som följd av pandemin.

Den sammantagna bedömningen för det kommungemensamma målet är att det endast delvis är uppnått 
efter augusti. Endast kommunstyrelsen samt bygg- och miljötillsynsnämnden anger att de bedömer att 
deras bidrag till det kommungemensamma målet är tillräckligt vid tidpunkt för uppföljningen. Dock råder 
hög positiv förändringstakt för samtliga nämnder och för helåret är den sammantagna bedömningen att 
det kommungemensamma målet kommer att vara uppfyllt.

Fler och växande vallentunaföretag

Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska 
kunna växa.

Vallentuna kommun arbetar målinriktat med att förbättra företagens förutsättningar. Det handlar om att i 
fysisk planering möjliggöra för fler och växande företag, där förslag i den nyligen antagna översiktsplanen 
och flera pågående detaljplaner innehåller utvecklade etableringsmöjligheter. Kommunen medverkar i en 
referensgrupp för precisering av det influensområde som flygtrafiken vid Arlanda har, med målsättningen 
att minska de markanspråk som nuvarande avgränsning kräver och möjliggöra ytterligare utveckling av 
bostäder och företagsmark. Ett viktigt fokus är att ständigt förbättra servicenivån till företagare inom olika 
myndighetsområden gällande service, tillgänglighet, handläggningstider och rättssäkerhet. 

Kommunen strävar mot att förbättra resultaten inom servicemätningen Nöjd-Kund-Index (NKI), som SKR 
genomför årligen. Resultaten för 2019 års ärendehantering visade att kommunen hade ett NKI på 66 för 
företag vilket är en stor ökning från 2018 års resultat på 49. Det har pågått och pågår fortfarande ett 
omfattande förbättringsarbete med digitalisering i fokus, där processerna setts över ytterligare och 
kundernas möjligheter att få vägledning och hantera sin ansökan digitalt utvecklas. Parallellt har det varit 
möjligt att få personlig service och vägledning. Kommunen har utökat möjligheten till möten med 
handläggare genom kontaktcenter. Preliminära resultat för halvårsmätning 2020 visar på ytterligare en 
förbättring av kommunens NKI. 

Kommunen arbetar aktivt med systematiskt förbättringsarbete genom kontinuerlig uppföljning av NKI. 
Under våren har kommunen haft möten med de kommuner som under 2019 hade högst NKI för att ta del 
av hur de har lyckats. 

Information på vallentuna.se har setts över och uppdateras löpande med förändringar i lagstiftningen, 
nya nationella riktlinjer eller när nya rättsfall kommer, för ett bättre stöd till kommuninvånarna och 
företag men även internt inom organisationen. Särskilt fokus har varit att förbättra samverkan inom 
organisationen till exempel med kontaktcenter för ett stöd i kommunikationen till medborgarna.

Kommunen har infört ett digitalt bokningssystem med start inom bygglovsavdelningen. Medborgarna kan 
på så sätt enkelt komma i kontakt med en handläggare. Mötet kan utgöra en uppstart till ett 
företagsprojekt eller vara en möjlighet för en medborgare att ställa viktiga frågor inför en 
bygglovsansökan. Bokningssystemet driftsattes under våren men på grund av pandemin har de fysiska 
mötena ersatts av telefonmöten. Planen är att återgå till fysiska möten när pandemin är över.

Kommunen har under 2020 fortsatt att driva kultur- och idrottssatsningen. Syftet med satsningen är att 
ge elever i skolkommunen ökade kontaktytor med fler aktiviteter inom områden de annars inte hade 
mött eller fått erfarenhet av. Kultur- och idrottssatsningen har under året startat ett samarbete med 
Friluftsfrämjandet för att initiera ett arbete inom fritidshemmet kring friluftsliv i skolan. Samarbetet 
skapar ytterligare kontakter mellan skola, förenings- och näringsliv, knyter an till kommunens 
miljöstrategi och tar tillvara på den natur som finns i Vallentuna kommun. 

Kommunen har även bidragit till att möjliggöra lokalt företagande inom livsmedel genom 
livsmedelsupphandlingar. Upphandlingarna har lett till att mindre lokala livsmedelsföretagare kan ha 
kommunen som kund. Kontakt och dialog med lokala näringslivet och lantbrukare har knutits för att 
trygga leveranser av livsmedel utifrån livsmedelsförsörjning i kris.

Kommunens samarbete med lärosäten kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) positionerar Vallentuna 
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Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska 
kunna växa.

som en attraktiv samverkanspart. Under pandemin, när flera kommuner och fristående aktörer beslutade 
att inte ta emot VFU-studenter organiserade förskolor och skolor i Vallentuna för att klara av att ta emot 
fler studenter i sina verksamheter och på så sätt möjliggöra att studenterna kunde genomföra sina 
studier.

Inom socialtjänsten har många av de externa utförarna haft stora svårigheter att möta de nya krav som 
ställts som en följd av pandemin. Kommunen har under denna period arbetat mycket med att stödja de 
olika företagen med skyddsutrustning, förmedling av information och rådgivning.

Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen efter perioden är att målet delvis är uppfyllt. Hög 
positiv förändringstakt föreligger för samtliga nämnder, men den sammantagna bedömningen av 
måluppfyllelsen för helåret är att det bara delvis kommer att vara uppfyllt. Två nämnder bedömer att 
målet endast delvis kommer att vara uppfyllt: kommunstyrelsen och kulturnämnden. Den sammantagna 
bedömningen har tagit hänsyn till att kommunstyrelsens verksamheter har stor inverkan på 
måluppfyllelsen.
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Närmare till allt

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

Kommunen är en attraktiv bostadsort vilket ger möjligheter till inflyttning till regionen liksom fler 
boendemöjligheter för äldre och unga. Kommunen har en fysisk planering i alla skeden från översiktsplan 
till detaljplaner för att nå målsättningar om möjliga byggstarter för i genomsnitt 400-500 bostäder per år 
liksom ytterligare företagsetablering.

Under 2019 startade arbetet med fördjupade översiktsplaner för Kårsta och Västra Vallentuna. Samtliga 
pågående detaljplaner omfattar över 4000 bostäder, vissa ligger i mycket tidigt skede. Byggstarter sker i 
nuläget för i snitt 300 bostäder per år över den senaste treårsperioden och skulle ha kunnat vara högre 
om inte bostadskonjunkturen påverkat och fördröjt byggföretagens uppstarter. 

Bostadsutveckling och kompletterande bebyggelse planeras i hela kommunen i kollektivtrafiknära lägen 
längs Roslagsbanan och E18. En stor omvandling och satsning sker i Vallentuna centrum i dialog med 
kommuninvånare, fastighetsägare och företag. 

För att skapa goda transportmöjligheter för nuvarande och kommande kommuninvånare arbetar 
kommunen aktivt med att utveckla det kommunala vägnätet med fokus på säkra skolvägar, utvecklad 
cykelpendling och trafiksäkra bilvägar. Parallellt pågår regionens utbyggnad av Roslagsbanans dubbelspår 
och nya vagnar för ökad komfort och säkrare trafik.

En god skol- och förskoleverksamhet bidrar till att Vallentuna kommun är attraktiv, tillgänglig och 
utvecklande för de som bor här eller vill flytta till kommunen. Vallentuna som skolkommun fortsätter att 
öka andelen av folkbokförda barn som går i skolkommunen. Under föregående år har en ny kommunal 
grundskola öppnat, vilket ger en ökad valmöjlighet.

Kommunen arbetar också för att kunna erbjuda en attraktiv utbildning för den växande gruppen 
gymnasieelever. Kapaciteten på Vallentuna gymnasium är fortsatt högre än det antal elever som studerar 
där. Det finns beredskap att ta emot fler elever i utbildningen vilket bidrar till kommunens möjlighet att 
vara en del i en växande storstadsregion.

Kommunen arbetar för att inom vuxenutbildningen erbjuda de utbildningar som eleverna efterfrågar och 
där möjligheter till anställning finns. De allra flesta elever inom vuxenutbildningen vill ha en examen för 
att kunna studera vidare. För de elever som vill studera yrkesutbildning kan kommunen idag erbjuda ett 
stort utbud där det finns anställningsbehov.

Utvecklingen av friluftslivet har stärkts i och med pandemin. En betydligt större mängd människor än 
tidigare har letat sig ut i naturen, både personer som är vana vid friluftsaktiviteter och mer ovana utövare. 
Effekten har blivit att högre krav ställs på kommunens verksamheter för att skapa tillgång till områden, 
informera om allemansrätten och reparera det som slits på utomhusanläggningar. Kommunen har ökat 
närvaron på rastplatser och övriga utomhusanläggningar. Parkbänkar har byggts och placerats ut på 
strategiska platser.

I arbetet för ett utvecklat kulturutbud för invånarna i Vallentuna drivs projektet kulturskola över 
kommungränser. Det är ett pilotprojekt mellan Vallentuna, Täby och Sollentuna där kommunerna 
möjliggör för elever att delta i kulturskola även i en kommun där de inte är skrivna. Syftet med projektet 
är att bredda utbudet samt att möta barn och ungas ökade rörlighet över kommungränser. Under första 
terminen har utbytet av platser varit jämnt mellan kommunerna. Ytterligare kommuner har visat intresse 
och nyfikenhet för projektet. 

Kommunen har ett brett kulturutbud för alla åldrar och samarbetar med bland annat produktionsbolag 
och teaterensemble för att erbjuda program, evenemang och utställningar för unga och äldre. 
Kulturprogram, kulturskola och bibliotek erbjuds i stora delar av Vallentuna kommun. Biblioteken i Karby 
och Kårsta används flitigt och möjliggör besök, bokprat, lån och biblioteksinformation och bidrar till en 
levande landsbygd.

Den sammantagna bedömningen för det kommungemensamma målet efter augusti är att det endast 
delvis är uppnått. Bedömningen för måluppfyllelsen vid årets slut är däremot att det är uppfyllt.
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God ekonomisk hushållning

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Prognosen för Vallentuna kommuns ekonomiska resultat 2020 är positivt och det finansiella resultatmålet 
för året bedöms bli uppfyllt. Kommunens ekonomiska förutsättningar har förändrats kraftigt under året 
till följd av pandemin och konjunkturnedgången. Vallentuna kommun genomförde tidiga och omfattande 
insatser för att motverka spridningen av coronaviruset. Kommunen har även genomfört insatser för att 
motverka andra negativa effekter av pandemin och konjunkturnedgången. 

De ekonomiska konsekvenserna följs upp och redovisas i nämndernas uppföljningsrapporter som särskilt 
har anpassats för att synliggöra effekterna och planerade åtgärder. Genom att särredovisa kostnader 
skapades ett bra underlag för återsökning av statsbidrag under året. 

För att kunna bedriva verksamheten inom kommunstyrelsens budgetram har omfattande anpassningar 
genomförts under 2018 och 2019. Under 2020 genomförs ytterligare åtgärder för att klara en stor 
ekonomisk utmaning knuten till nya förutsättningar till följd av pandemin och konjunkturnedgången. 

Nedgången i bostadsbyggandet märktes tydligt under 2019 vilket troligtvis var en konsekvens av prisfall 
och kreditåtstramningar. Det har byggts mycket i regionen och många lägenheter är klara men är svåra 
att få sålda. Sakta ökade intäkterna under förra året. En tydlig indikation på en vändning av marknaden är 
att beställningar av nybyggnadskartorna börjar komma upp i normal nivå, vilket har skett under årets 
första åtta månader. Kart- och mätavdelningen har tagit fram en ny taxa. Bygg- och miljöavdelningen har 
under perioden arbetat fram en ny taxa som föreslås börja gälla 2021 för att öka självfinansieringsgraden. 
Utöver att säkra intäktsfinansieringen fortsätter arbetet med att digitalisera hela 
samhällsbyggnadsprocessen vilket är en viktig del i kostnadseffektiviteten. Det omfattar bland annat 
utveckling av ärendehanteringssystem, effektivare mätmetoder, kartunderlag, effektiva och rättssäkra 
processer liksom digitala tjänster. Allt i syfte att nå en utvecklad service, tillgänglighet, kortare 
handläggningstider, kostnadseffektivitet och ökad rättssäkerhet för invånare och företagare. 

För att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt har Vallentuna kommun en modell för styrning och 
uppföljning av ekonomi och verksamheter. Den ekonomiska uppföljningen sker varannan månad och 
uppföljning av mål sker efter fyra, åtta och tolv månader. 

Kommunfullmäktige har även fastställt en strategi för kommunens kvalitetsarbete. Ett av verktygen i 
kvalitetsstrategin är att arbeta systematiskt med benchmarking och best practice. Kommunen har också 
inlett ett systematiskt arbete med effektivitetsstudier. Effektivitetsstudier med benchmarking och best 
practice som väsentliga delar genomförs kommunövergripande för att öka effektiviteten i kommunens 
verksamheter. Effektivitetsstudier har genomförts som underlag för organisationsförändringar såsom 
införande av kontaktcenter och översyn av IT. Införande av kontaktcenter ledde till en avsevärt höjd 
kvalitet i bemötande och tillgänglighet. Effektivitetsstudierna genomförs systematiskt och bidrar till att 
kommunens verksamhet har låg kostnad och hög kvalitet.

För att stödja verksamheterna att använda resurserna effektivt har ett webbaserat budget- och 
prognosverktyg införts. Det stärker en god kontroll av ekonomin inom samtliga förvaltningar, ökar 
transparensen och minskar sårbarheten jämfört med egna mallar för budget och uppföljning.

Upphandling och inköp är en viktig nyckel till att bedriva verksamheterna kostnadseffektivt. Under året 
implementeras ett digitalt verktyg för beställningar så att inköp görs inom avtal och säkerställer rätt 
produkt och rätt pris.

Vallentuna kommuns avtal inom ramen för Sverigeförhandlingen medför att kommunens soliditet har 
minskat. Soliditeten kommer successivt att öka i takt med att kommunens resultat förstärks kommande år 
enligt kommunplan 2020-2022.

Självfinansieringsgraden är ett mått på kostnadseffektivitet. Självfinansieringsgraden visar hur stor del av 
investeringarna som finansieras med egna medel och uppföljningen sker i årsredovisningen. 
Självfinansieringsgraden förbättrades under 2019 beroende på ett gott ekonomiskt resultat samt att 
investeringsvolymen nästan halverades mot föregående år. 
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Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Kostnadseffektiviteten kan också mätas genom att ställa nettokostnaderna för kommunens verksamheter 
i relation till antal invånare. Även i detta fall görs uppföljningen vid årets slut. Nettokostnaderna för 
verksamheterna i förhållande till antal kommuninvånare ökade endast med 0,4 procent mellan åren 2018 
och 2019.

Den sammantagna bedömningen för det kommungemensamma målet verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt bedöms vara uppfyllt efter augusti månad. Detta trots att tre av sju nämnder gör 
bedömningen att de endast delvis uppfyller målet efter perioden. Det omfattande arbete som bedrivits 
för att klara kommunens gemensamma ekonomi har varit framgångsrikt och ger en positiv inverkan på 
kommunens hela ekonomi på både kortare och längre sikt. Bedömningen för helåret är att målet kommer 
att vara uppfyllt.

Måluppfyllelse: prognos för helår

Figur 5. Måluppfyllelse för kommungemensamma mål inom nedan 
strategiska områden, prognos helår
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2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

2.4.1 God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning är både ett finansiellt mål och ett verksamhetsmål i Vallentuna 
kommun. Det finansiella målet är beskrivet nedan medan utvärderingen av verksamhetsmålet för 
god ekonomisk hushållning görs i avsnitt 2.3.2 Målstyrning. Där beskrivs också måluppfyllelsen för 
kommunens övriga mål.

Det finns inget koncerngemensamt mål för god ekonomisk hushållning eller finansiella mål 
definierade för koncernen år 2020. Össebyhus har formulerat mål utan att definiera dem som mått 
på god ekonomisk hushållning. Roslagsvattens mål för ägarkommunerna är att all verksamhet ska 
agera miljöanpassat samt ha en god ekonomisk hushållning. Årets mål är att sträva mot en soliditet 
på tio procent i alla bolagen utan att höja brukningstaxan.

God ekonomisk hushållning i kommunen är ett verksamhetsmål som utvärderas i avsnitt 2.3.2 
Målstyrning. Kommunens mål för god ekonomisk hushållning är att verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt. En sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska 
visionen och möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. De 
kommuner som har starkast finansiella handlingsutrymme har goda förutsättningar att anpassa sig 
till framtiden utan skattehöjningar och alltför omfattande neddragningar i verksamheten. 
Kommunen har gjort en kommungemensam bedömning att målet kommer att uppfyllas för 2020.

För kommunen beslutade kommunfullmäktige i kommunplanen för 2020–2022 att det finansiella 
resultatmålet skulle vara

 ett årligt positivt resultat.
Vallentuna kommuns prognos för 2020 är ett positivt resultat på 125,4 miljoner kronor. Därmed 
beräknas det finansiella målet uppnås.
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2.4.2 Resultatutveckling

Det görs ingen koncernresultaträkning i delåret. Össebyhus har en förlust i delåret på 8,0 
miljoner kronor. Det beror på stambyte i gamla beståndet, stambytet delas med ungefär hälften var 
på drift och investering. Prognosen för året är minus 17 miljoner kronor. Roslagsvattens resultat var 
19,7 miljoner kronor i delåret och prognosen för året är 3,4 miljoner kronor. Roslagsvatten ägs till 
16,7 procent av kommunen.

Figur 6. Resultatutveckling

 2017 2018 2019 aug 2020 prognos 
2020

Kommun

Årets resultat, mnkr -339,2 34,0 65,9 152,2 135,9

Skatteintäkter och generella statsbidrag, 
mnkr 1716,7 1 779,9 1 861,8 1 298,4 1 971,4

Resultatets andel av skatteintäkter och 
generella bidrag, % 3,2 1,9 3,5 11,7 6,9

Nämndernas nettokostnader, mnkr -1694,9 -1 742,6 -1 794,7 -1 197,3 -1 856,0

Nämndernas budgetavvikelse, mnkr -10,8 -6,7 17,0 - 3,4

Nämndernas budgetavvikelse, % -0,4 -0,3 0,8 - 0,2

Exploatering inklusive med-/delfinansiering 
från exploatörer, mnkr -0,2 14,7 12,1 36,1 36,1

Realisationsvinst, mnkr 64,4 2,9 2,5 0,0 0,0

Medfinansiering Roslagsbanan, mnkr -394,0

Össebyhus

Årets resultat, mnkr 1,0 0,0 0,0 -8,0 -17,0

Roslagsvatten

Årets resultat, mnkr 48,0 27,5 45,6 19,7 3,4

Kommunens resultat i delåret 2020 var 152,2 miljoner kronor vilket var 68,2 miljoner kronor 
bättre än vid delåret 2019. Det förklaras till största delen av högre skatteintäkter och generella 
bidrag med 63,7 miljoner kronor jämfört med samma period förra året, i kombination med att 
nämndernas nettokostnader bara stigit med 10,4 miljoner kronor. Försäljningen av tomter inom 
exploatering är desamma som förra året, 13,0 miljoner kronor.

I och med införandet av lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 2019 ska kommuner 
senast under 2020 anpassa redovisningen. För Vallentuna kommun är det främst anpassningen år 
2020 till rekommendationerna R2 - Intäkter och R4 - Materiella anläggningstillgångar samt 
idéskriften Redovisning av kommunal markexploatering som påverkar redovisningen. 
Anpassningen innebär att gatukostnads- och exploateringsersättning ska resultatföras i 
resultaträkningen direkt istället för att periodiseras över motsvarande anläggnings nyttjandetid. 
Effekten för årets första åtta månader är 23,0 miljoner kronor i mer intäkter samtidigt som 
periodiserade intäkter minskat med 1,7 miljoner kronor. Att kommunen numera inte gör någon 
avskrivning på vägkroppen minskar avskrivningskostnaden med 2,5 miljoner kronor för årets första 
åtta månader och för samma period har plankostnader och faktureringen av plankostnader netto 
belastat resultatet med 12,6 miljoner kronor. Plankostnader lagerfördes tidigare bland tillgångar för 
att kostnadsföras när motsvarande intäkt betalats. Delårets sammantagna anpassningar förbättrade 
resultatet med 11,2 miljoner kronor.

Efter att avtalet i Sverigeförhandlingen resultatfördes 2017, med en kostnad på 394,0 miljoner 
kronor och ett negativt resultat för året på 339,2 miljoner kronor, har kommunen budgeterat och 
arbetat för att återfå samma ekonomiska ställning som innan. Sett över den senaste femårsperioden 
utgör kommunens resultat ett genomsnitt på tre procent av skatter och generella statsbidrag när 
man räknar bort Sverigeförhandlingen. Prognosen för 2020 är 6,9 procent av skatter och generella 
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statsbidrag.

Den stora kostnadsmassan i kommunen finns inom nämndernas verksamhetsområden. De största 
posterna utgörs av personalkostnader och köpt verksamhet som utförs av privata utförare. 
Nämndernas budgetföljsamhet ett viktigt mått på kommunens finansiella kontroll och bör ligga så 
nära noll som möjligt. En budgetavvikelse på plus eller minus en procent utgör normalt inga större 
problem, utan det är stora negativa budgetavvikelser per nämnd som bör undvikas. Prognosen för 
nämndernas budgetavvikelse 2020 är 0,2 procent.

2.4.3 Delårets resultat och prognos jämfört med budget

Utfallet för Vallentuna kommun per den sista augusti blev 152,2 miljoner kronor. Utfallet för 
samma period föregående år var 83,9 miljoner kronor. Årsprognosen visar ett resultat på 135,3 
miljoner kronor. Budgeten rymmer ett positivt resultat om 24,8 miljoner kronor. Således visar 
prognosen ett överskott om 110,5 miljoner kronor bättre än budget.

Prognosen skulle kunna bli i storleksordningen sju miljoner kronor lägre till följd av stora 
osäkerheter kring det särskilda statsbidraget för coronarelaterade kostnader. De medel som staten 
avsatt för bidraget täcker ej ansökningarna som inkommit från kommuner och regioner i den första 
ansökningsomgången.

Figur 7. Årets prognos jämfört med budget

Belopp i mnkr 2020

Budget Prognos Avvikelse

Kommun

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 1902,2 1 971,4 69,2

Nämndernas nettokostnad -1859,4 -1 856,0 3,4

Exploatering 36,0 36,0

Övriga intäkter och kostnader inkl. avskrivningar 11,7 -0,2 -11,9

Finansnetto -29,7 -15,9 13,8

Årets resultat 24,8 135,3 110,5

Nämndernas helårsprognos visar på ett överskott om 3,4 miljoner kronor. Överskotten kommer 
från kommunstyrelsen, som beräknas bidra till kommunens resultat med 0,1 miljoner kronor, 
fritidsnämnden som bidrar med 0,6 miljoner kronor, kulturnämnden som visar ett överskott på 0,7 
miljoner kronor, samt gymnasieskolpengen som visar ett överskott om 3,0 miljoner kronor vid årets 
slut. Skolpengen från grundskolan visar ett underskott om 1,0 miljoner kronor. Övriga nämnder 
prognostiserar en ekonomi i balans vid årets slut.

Prognosen för skatteintäkterna är ett underskott med 22,9 miljoner kronor i jämförelse med budget. 
De vikande skatteintäkterna är en följd av lågkonjunkturen och den påverkan coronapandemin har 
på Sverige och Vallentuna. Staten ger kompensation bland annat i form av generella statsbidrag. 
Generella statsbidrag och utjämning bidrar tillsammans till kommunens prognostiserade resultat 
med ett överskott om 92,1 miljoner kronor jämfört med budget, varav 61,8 miljoner kronor avser 
förstärkning av generella statsbidrag.

Exploateringsintäkter bidrar med ett överskott om 12,9 miljoner kronor, främst från projekt Åby 
Ängar, medan exploateringsersättningar och gatukostnadsersättningar bidrar med 23,0 miljoner 
kronor där de största delarna kommer från Åby Ängar och upprustning av torgytor. Dessa intäkter 
är inte budgeterade och prognosen är samma som utfallet.

Övriga intäkter och kostnader är skillnaden mellan avskrivningar och kapitalkostnader som belastas 
nämnderna, realisationsförluster och i år anpassning till LKBR för plankostnader och dess intäkter 
som från och med nästa år kommer att budgeteras hos nämnderna.

Finansiella kostnader beräknas bidra positivt till kommunens resultat och beräknas bli 13,1 miljoner 
kronor lägre än de budgeterats till. Det är lägre räntekostnader på både lån och pensioner samt en 
lägre kostnad för omräkning av konsumentprisindex på kommunens avsättning till 
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Sverigeförhandlingen.

Den budget som beslutas av kommunfullmäktige bygger på då kända ekonomiska förutsättningar. 
Oplanerade händelser och beslut kan sedan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Det 
kan avse sådant kommunen själv inte fullt ut kan styra över, som skatteunderlagets tillväxt, bland 
annat mot bakgrund av lågkonjunktur. Det kan också bero på förändring av statsbidrag, 
utjämningssystem, räntor, centrala löneavtal med mera.

Kommunen kan själv bestämma om ändrad skattesats men skatteskatteunderlaget påverkas också 
av arbetade timmar i landet och att priser och löner stiger. För att garantera att alla medborgare ska 
få samma välfärd oavsett var i landet de bor sker utjämning av skatteintäkterna mellan 
kommunerna. Utjämning görs bland annat för att kompensera för skillnader i beskattningsbar 
inkomst, antal barn, antal äldre och geografiska förutsättningar. En förändring på 10,0-15,0 
miljoner kronor i skatteunderlaget kan ske både till det positiva och negativa, till exempel på grund 
av färre arbetade timmar i landet. Det gör att kommunen måste ha ett budgeterat resultat som 
klarar en sådan svängning för att inte behöva ändra nämndernas ramar och därmed förutsättningar 
om skatteunderlaget minskar. De senaste årens personalrelaterade kostnadsökningar har tagit en 
allt större del av kommunens skattetillväxt i anspråk och därför finns också en stor känslighet 
gentemot utfallen i de centrala löneavtalen.

2.4.4 Ekonomisk ställning

Figur 8. Nyckeltal för ekonomisk ställning

 aug 2019 dec 2019 aug 2020

Soliditet, % 13,2 12,5 20,8

Investeringar, mnkr 124,4 183,6 70,5

Självfinansieringsgrad, % 109,7 81,7 306,4

Låneskuld, mnkr 778,0 768,0 768,0

Siffrorna för år 2019 är utan omräkning enligt LKBR

Soliditet

Soliditeten beskriver det finansiella handlingsutrymmet på lång sikt och visar hur stor del av 
tillgångarna som har finansierats med eget kapital, se figur 8. Om soliditeten är hög är 
skuldsättningen låg och tvärtom.

I delåret beräknas ingen soliditet i koncernen. Soliditeten i Össebyhus har i delåret sjunkit från 34,8 
procent till 21,3 procent då kostnader för stambyte belastat resultatet. Roslagsvattens soliditet var 
vid årsskiftet 9,4 procent och nu i delåret 8,3 procent med ett mål på minst 10 procent.

Kommunens soliditet var 20,8 procent i delåret 2020. På grund av säsongsvariationer är 
resultatet vanligtvis högre i delåren än i boksluten, soliditeten i boksluten blir vanligtvis 1-2 procent 
lägre.

Soliditeten är 8,3 procentenheter högre än i bokslut 2019. Förbättring med 3,3 procentenheter 
beror på att de ingående balanserna har räknats om med anledning av ändrade 
redovisningsprinciper, se not 1. Den återstående förbättringen med fem procentenheter består till 
största del av det goda delårsresultatet.

2017 minskade soliditeten från 25,0 procent till 8,8 procent när kommunen var med och 
finansierade Roslagsbanans förlängning till Stockholm Central, se figur 9. I kommunplanerna för 
åren 2018 och framåt har ambitionen varit att stärka soliditeten. Anledningen till de senaste årens 
förbättring förklaras till största delen av ett gott ekonomiskt resultat, till en del av att 
ansvarsförbindelsen för pensioner sjunkit samt till en liten del av en avmattning i investeringstakten 
jämfört med tidigare år. Läs mer om pensioner i avsnitt 2.1.3 Pensionsrisker.
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Figur 9. Utveckling av soliditeten inklusive ansvarsförbindelse, %

Självfinansiering

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som finansierats med egna medel. 
Årets resultat tillsammans med avskrivningarna ställs i relation till årets investeringar. Allt över 100 
procent kan användas till att amortera skulder och/eller stärka likviditeten.

Självfinansieringsgraden i kommunen blev i delåret 306,4 procent. Det är det goda resultatet i 
kombination med låga investeringskostnader som ger den höga procenten.

Budgetföljsamheten på kommunens investeringar var god sett per investeringsprojekt men vid 
jämförelse av årets budget med årets utfall är den låg. Det beror på att fleråriga projekt som inte 
använt sin budget, på grund av till exempel förseningar, får flytta med oanvända medel till nästa års 
budget. Investeringsbudgeten 2020 består av 357,5 miljoner kronor från kommunplanen och 184,9 
miljoner kronor överflyttade medel.

Under tidigare år har upplåning behövt göras för att delfinansiera investeringarna men 2019 och 
2020 har kommunen klarat utgifterna med egna medel och har samtidigt kunnat minska 
låneskulden, se avsnitt 2.1.2 Finansiella risker.

Figur 10. Självfinansieringsgrad av investeringar, %

2.5 Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för att skapa förutsättningar för en stabil långsiktig 
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finansiell utveckling. Det övergripande syftet med att ställa krav på budgetbalans är att de löpande 
intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna.

Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska 
återställas inom de tre påföljande åren. Under åren 2018-2019 samt 2004-2016 har kommunen 
redovisat ett resultat som uppfyllt balanskravet och målet om god ekonomisk hushållning. År 2017 
hade kommunen ett negativt balanskravsresultat på 403,6 miljoner kronor på grund av ett avtal om 
medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till Stockholm Central. Kommunfullmäktige 
beslutade vid bokslut 2017 att reglering av det negativa balanskravet till följd av 
Sverigeförhandlingen inte skulle göras på grund av synnerliga skäl enligt kommunallagen. Skälet 
var att kommunen hade en så stark finansiell ställning att det var försvarbart att acceptera ett 
underskott.

Balanskravsresultatet blev positivt i delåret med 152,2 miljoner kronor och även i prognosen väntas 
det bli positivt med 135,3 miljoner kronor och därmed uppfylla balanskravet.

Kommunen har valt att inte använda resultatutjämningsreserv.

Figur 11. Balanskravsutredning

 Bokslut Bokslut Prognos Bokslut

2020-08 2019-08 2020 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen 152,2 83,9 135,3 65,9

Samtliga realisationsvinster (-) 0,0 2,5 0 2,5

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 152,2 81,4 135,3 63,4

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

Årets balanskravsresultat 152,2 81,4 135,3 63,4

2.6 Förväntad utveckling

I avsnittet görs en analys som visar på ekonomiska möjligheter och risker de närmaste åren.

Den rådande pandemin medför stor påverkan på världens och Sveriges konjunktur och det gör att 
prognosen för det kommunala skatteunderlaget är mycket oviss. Arbetet med kommunplan 2021-
2023 har med anledning av det skjutits upp till hösten 2020. Framför allt är det skatteunderlaget 
som är svårt att budgetera och därmed också svårt att fördela rambudgetar till nämnderna.

Pågående riksintresseprecisering för Arlanda flygplats medför en ökad risk att kommunen inte 
klarar sitt bostadsåtagande i Sverigeförhandlingen. Läs mer under 2.2 Händelser av väsentlig 
betydelse.
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3. Resultaträkning

Belopp i mnkr Not Bokslut 
2020-
08-31

Bokslut 
2019-
08-31

Budget 
2020

Prognos 
2020

Avvikels
e 2020

Bokslut 
2019

Verksamhetens intäkter 2,8 298,7 265,4 320,0 370,8 50,8 392,4

Verksamhetens kostnader 3,8 -1 372,9 -1 357,6 -2 072,7 -2 089,6 -16,9 -2 086,5

Avskrivningar 4 -63,9 -52,5 -95,0 -101,4 -6,4 -84,1

Verksamhetens 
nettokostnader -1 138,2 -1 144,7 -1 847,7 -1 820,2 27,5 -1 778,2

Skatteintäkter 5 1 113,2 1 099,9 1 696,3 1 673,4 -22,9 1 650,9

Generella statsbidrag och 
utjämning 6 185,1 141,3 205,9 298,0 92,1 211,0

Verksamhetens resultat 160,2 96,5 54,5 151,2 96,7 83,6

Finansiella intäkter 7 1,1 1,8 0,5 1,2 0,7 1,9

Finansiella kostnader 8 -9,1 -14,4 -30,2 -17,1 13,1 -19,6

Årets resultat 152,2 83,9 24,8 135,3 110,5 65,9

Omräkning av 2019 års värden är inte gjorda med anledning av införande av nya redovisningsprinciper från och med 
2020, se not 1.

Uppställningsform för rapporten enligt lag om kommunal bokföring och redovisning med undantag för rader som saknar 
värde. Rader med noll i värde har exkluderats.
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4. Balansräkning

Belopp i mnkr Not
Bokslut 

2020-08-
31

Bokslut 
2019-08-

31

Bokslut 
2019

Förändri
ng 0101-

0831

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 2 269,9 2 209,2 2 231,9 38,0

- Maskiner och inventarier 11 43,2 41,3 45,9 -2,7

Finansiella anläggningstillgångar 12 119,5 119,5 119,5 0,0

Summa anläggningstillgångar 2 432,5 2 369,9 2 397,3 35,2

Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter och lager 13 6,6 81,2 97,2 -90,6

Kortfristiga fordringar 14 137,6 111,7 143,2 -5,6

Kassa, bank 15 163,3 54,2 44,2 119,1

Summa omsättningstillgångar 307,4 247,1 284,5 22,9

Summa tillgångar 2 740,0 2 617,1 2 681,9 58,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Årets resultat 152,2 83,9 65,9 86,3

Övrigt eget kapital 865,6 721,8 721,8 143,8

Summa eget kapital 16 1 017,8 805,7 787,7 230,1

Avsättningar

Avsättning för pensioner och likn. förpliktelser 17 257,0 232,3 235,4 21,6

Andra avsättningar 18 424,8 422,5 424,9 -0,1

Summa avsättningar 681,7 654,9 660,3 21,4

Skulder

Långfristiga skulder 19 548,8 828,2 743,0 -194,1

Kortfristiga skulder 20 491,6 328,3 490,9 0,7

Summa skulder 1 040,5 1 156,5 1 233,9 -193,4

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 740,0 2 617,1 2 681,9 58,1

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 21 448,0 459,6 451,6 -3,6

Övriga ansvarsförbindelser 22 393,1 371,4 370,9 22,2

Omräkning av 2019 års värden är inte gjorda med anledning av införande av nya redovisningsprinciper från och med 
2020, se not 1.
Uppställningsform för rapporten enligt lag om kommunal bokföring och redovisning med undantag för rader som saknar 
värde. Rader med noll i värde har exkluderats.
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5. Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr Not Budget 
2020

Bokslut 
2020-08-

31

Bokslut 
2019-08-

31

Bokslut 
2019

Inbetalda skatter, generella statsbidrag och 
utjämning 1 902,2 1 346,8 1 269,7 1 859,8

Inbetalning från kunder 278,3 159,8 171,0 211,1

Inbetalning bidrag 102,1 90,3 88,1 147,1

Försäljning av tomter inom exploatering 9 12,9 9,0 8,8

Gatukostnads- och exploateringsersättning 9,1
9 51,0 23,0 17,3 18,0

Utbetalda personalkostnader -1 022,7 -673,0 -658,1 -1 022,0

Utbetalda bidrag -28,6 -20,6 -16,5 -48,7

Utbetalning till leverantörer -1 044,3 -746,7 -795,2 -1 027,5

Inbetald ränta och utdelning 0,5 1,1 1,8 1,9

Betald ränta och utdelning -30,2 -4,0 -3,2 -5,5

Kassaflöde från löpande verksamhet 208,3 189,6 83,9 143,1

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar 10,
11 -357,5 -70,5 -124,4 -183,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 0,0 3,4 3,4

Kassaflöde från investeringsverksamhet -357,5 -70,5 -121,0 -180,2

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 19,
20 149,2 0,0 0,0 340,0

Amortering av lån 19,
20 0,0 0,0 0,0 -350,0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 149,2 0,0 0,0 -10,0

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början 91,3 44,2 91,3 91,3

Likvida medel vid årets slut 91,3 163,3 54,2 44,2

Förändring i likvida medel 0,0 119,1 -37,1 -47,1

Omräkning av 2019 års värden är inte gjorda med anledning av införande av nya redovisningsprinciper från och med 
2020, se not 1.
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6. Driftsredovisning

6.1 Driftsredovisning

Figur 12. Driftredovisning

Nämnd 2020 2019

Budget Utfall 
aug % Prognos Avvikels

e Bokslut

Belopp i mnkr Netto Netto Netto Netto Netto

Kommunstyrelsen 187,8 103,8 55 187,7 0,1 166,9

Barn- och ungdomsnämnden 148,3 97,8 66 148,3 0,0 146,7

Skolpeng 654,5 437,0 67 655,5 -1,0 639,1

Utbildningsnämnden 33,7 21,8 65 33,7 0,0 30,6

Gymnasieskolpeng 152,8 95,0 62 149,8 3,0 144,2

Socialnämnden 563,1 365,1 65 563,1 0,0 554,6

Fritidsnämnden 60,1 37,1 62 59,5 0,6 55,0

Kulturnämnden 44,9 29,5 66 44,2 0,7 44,2

Bygg- och miljötillsynsnämnden 14,2 10,1 71 14,2 0,0 13,5

Nämndernas nettokostnader 1 859,4 1 197,3 64 1 856,0 3,4 1 794,7

Kapitalkostnader -149,4 -100,7 67 -157,8 8,4 -129,2

Pålägg personalomkostnader -266,2 -189,8 71 -283,2 17,0 -265,8

Sociala avgifter och pensionsavsättningar 266,2 191,4 72 283,2 -17,0 272,3

Pensionsutbetalningar 36,7 23,8 65 36,4 0,3 35,1

Sålda tomter och exploateringsintäkter 0,0 -36,1 0 -36,1 36,1 -8,8

Realisationsvinster 0,0 0,0 0 0,0 0,0 -2,5

Övriga intäkter och kostnader 6,0 -11,7 -
195

20,3 -14,3 -1,7

Summa finansieringsenheten -106,7 -123,1 115 -137,2 30,5 -100,6

Verksamhetens nettokostnad exkl. 
avskrivningar

1 752,7 1 074,3 61 1 718,8 33,9 1 694,1

Omräkning av 2019 års värden är inte gjorda med anledning av införande av nya redovisningsprinciper från och med 
2020, se not 1.

Nämndernas nettokostnad per augusti uppgår till 1 197,3 miljoner kronor vilket 
motsvarar 64 procent av årsbudgeten. Motsvarande period föregående år utgjorde 
utfallet 66 procent av årsbudgeten.

Nämndernas prognos visar, i jämförelse med budget, ett överskott på 3,4 miljoner 
kronor för 2020. Prognosen är dock osäker.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och resultatenheterna inom 
fastighet samt avfallshantering. Budgeten uppgår till 187,8 miljoner kronor. Prognosen visar ett 
överskott på 0,1 miljoner kronor, inklusive kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter där 
bedömningen är att hela budgeten på 5,0 miljoner kronor kommer att användas.
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Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens budget består av tre delar:

Den fasta budgetramen omfattar 148,3 miljoner kronor. Prognosen för 2020 är att den fasta ramen 
visar en ekonomi i balans vid årets slut.

Det finns 16 intäktsfinansierade resultatenheter som sammanlagt ska ha en balanserad budget. 
Enheterna prognostiserar en sammantagen ekonomi i balans. Läget för skolor och förskolor är 
utmanande och lärarlönerna har fortsatt att öka under 2020.

Budgeten för skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa omfattar 654,5 miljoner kronor. 
Prognosen för 2020 är ett underskott om 1,0 miljoner kronor.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande 33,7 miljoner kronor, en 
resultatenhet som är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 152,8 
miljoner kronor. Prognosen för fasta ramen visar ett överskott om 1,0 miljoner kronor vid årets slut. 
Prognosen för Vallentuna gymnasium visar ett underskott på 1,0 miljoner kronor, främst på grund 
av högre kostnader för personal än budgeterat. Prognosen är dock osäker, till stor del på grund av 
att elevantalet för hösten fortfarande är osäkert.

Budgeten för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser. Prognosen 
för gymnasieskolpengen är ett överskott om 3,0 miljoner kronor.

Socialnämnden
Socialnämndens budget uppgår till 563,1 miljoner kronor. Prognosen visar en budget i balans vid 
årets slut. Prognosen inkluderar coronarelaterade kostnader på 12,3 mnkr. En förutsättning för 
helårsprognosen är förväntade intäkter i form av statsbidrag som kompensation för de 
coronarelaterade kostnaderna. Prognosen är således osäker. Prognosen skulle kunna bli i 
storleksordningen 7 miljoner kronor lägre till följd av stora osäkerheter kring det särskilda 
statsbidraget för coronarelaterade kostnader.

Fritidsnämnden
Fritidsnämndens budget omfattar 60,1 miljoner kronor. Prognosen för 2020 visar ett överskott om 
0,6 miljoner kronor vid årets slut.

Kulturnämnden
Kulturnämndens budget uppgår till 44,9 miljoner kronor. Prognosen för 2020 visar ett överskott 
om 0,7 miljoner kronor.

Bygg- och miljötillsynsnämnden
Bygg- och miljötillsynsnämndens budget omfattar 14,2 miljoner kronor. Prognosen för 2020 visar 
en budget i balans vid årets slut.

Finansieringsenheten
Intäkter och kostnader som inte hör till någon nämnd bokförs centralt hos finansieringsenheten. 
Nedan beskrivs de största avvikelserna:

 Kapitalkostnaden visas som en kostnad hos nämnderna och en minskad kostnad hos 
finansieringsenheten. Prognosen är högre än budgeterat vilket även syns i prognosen för 
avskrivningarna. Den största skillnaden mot förra året stod kommunstyrelsen för med 
ökade kapitalkostnader för Hagaskolan.

 Personalomkostnadspålägget som 2020 är 41,0 procent ska täcka arbetsgivaravgifter, 
pensionsavsättningar och försäkringar. 

 Finansieringsenhetens övriga intäkter och kostnader rymmer med-/delfinansiering, 
realisationsförluster, omvärdering av exploateringsprojekt samt plankostnader och dess 
intäkter inom exploatering. Delåret innehåller även förändringen av semesterlöne- och 
övertidsskuld med -25,9 miljoner kronor. Läs om säsongsvariationer i not 1. I årsbokslutet 
kommer årets förändring att redovisas hos respektive nämnd.
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7. Investeringsredovisning

7.1 Investeringar i kommunen

Figur 13. Investeringar, mnkr

Investeringsprojekt 2020

Belopp i mnkr Årets 
budget

Årets 
utfall % Prognos

Prognosa
vvikelse 

mot 
budget

Kommunstyrelsen 173,9 33,1 19 % 101,9 72,0

Barn- och ungdomsnämnden 114,8 9,4 8 % 41,2 73,6

Utbildningsnämnden 0,5 0,1 20 % 0,4 0,1

Socialnämnden 9,0 0,0 0 % 0,0 9,0

Fritidsnämnden 23,2 0,9 4 % 3,9 19,3

Kulturnämnden 0,5 0,0 0 % 0,4 0,1

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2,1 0,1 5 % 2,1 0,0

Finansieras via exploatering 221,2 14,0 6 % 31,0 190,2

Summa 545,2 57,6 11 % 180,9 364,3

Årets utfall innehåller gatukostnadsersättning för utbyggnad av torgytor med 12,8 miljoner kronor. Årets 
bruttoinvesteringar är 70,5 miljoner kronor. Årets budget består av 357,5 miljoner i kommunplanen samt 187,7 miljoner 
kronor av överförda medel.

Budgeten uppgår till totalt 545,2 miljoner kronor och består av årets del i kommunplanen 2020-
2022 samt medel från tidigare år som inte nyttjats. Prognosen visar ett överskott på 364,3 miljoner 
kronor jämfört med budget.

I år har kommunen investerat för 70,5 miljoner kronor samt fått ersättning med 12,8 miljoner 
kronor. De största investeringarna är:

 planerat underhåll med 12,9 miljoner kronor; bland annat av utemiljön på flera förskolor, 
renovering av avdelningar och kök och systematiskt brandskyddsarbete,

 upprustning av torgytor etapp 4 och 5 med 11,7 miljoner kronor. För projektet har 
kommunen fått in ersättning med 12,8 miljoner kronor,

 underhåll av ishallar med 3,3 miljoner kronor,
 upprustning av lekplatser med 4,2 miljoner kronor på Snapptunavägen och Bergvägen,
 åtgärder på Hjälmstaskolans kök med 5,8 miljoner kronor efter krav från 

Arbetsmiljöverket,
 utbyggnad av infrastruktur i Åby Ängar med 11,7 miljoner kronor och i Kårsta-Rickeby med 

7,3 miljoner kronor. Utbyggnaden av infrastruktur finansieras inom exploatering, läs mer 
under exploatering.

Utfallet för perioden utgör elva procent av årets budget och kommer stiga till 33 procent om 
prognosen blir 180,9 miljoner kronor. Prognosen för året är högre än utfallet 2019 som var 146,6 
miljoner kronor men lägre än 2018 års utfall på 330,1 miljoner kronor. Det låga utfallet i delår 2020 
beror till stor del på att genomförandet är försenat eller inte kommit igång som planerat. 
Oförbrukad budget för fleråriga projekt förs över till nästa år.

De viktigaste förklaringarna till det låga utfallet för investeringar under perioden är:

 utbyggnaden av infrastruktur i Kristineberg som budgeterats till 128,8 miljoner kronor är 
senarelagd,

 utbyggnad av infrastruktur i Ormsta-Stensta var budgeterad till 46,2 miljoner kronor men 
är senarelagd,
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 Hagaskolan har 55,2 miljoner kronor kvar av sin totalbudget på 435,1 miljoner kronor. 
Prognosen för hela investeringen i Hagaskolan är en utgift på 388,0 miljoner kronor och i 
år beräknas bara 7,1 miljoner kronor användas. Skolan startade sin verksamhet hösten 
2019. Det finns även budget kvar för inventarier till Hagaskolan samt för Åby Ängars 
förskola som blev klar 2018.

 Budgeten för ett flertal gång- och cykelvägar om 28,1 miljoner kronor kommer att flyttas 
fram till senare år. Prognos för året är 7,7 miljoner kronor.

 Avtalet med en ny entreprenör för asfaltsbeläggning skrevs under i juni 2020 och har 
inneburit att beläggningsarbeten påbörjades först vecka 35. Det har försenat arbetet med 
planerat underhåll av vägar, gångbanor och infartsparkeringen vid Bällstaberg.

7.2 Exploatering

Att exploatera innebär att förnya användningen av mark och att bygga bostäder, kontor, industrier 
och gator. I nya områden bygger oftast kommunen gatunät, parker och andra allmänna 
anläggningar och byggherrarna bostäder och industrier. När infrastrukturen är klar kommer 
ersättning att tas ut av byggherrar och boende. Vägar och andra anläggningar som ägs av 
kommunen efter exploateringstidens slut ingår i kommunens investeringar.

Investeringsdelen i kommunens exploateringar var budgeterade för 221,2 miljoner kronor men 
utfallet till och med augusti är bara 14,7 miljoner kronor. De största projekten är Åby Ängar och 
Kårsta-Rickeby. Prognosen för året är 31,0 miljoner kronor. Största skillnaden mellan budget och 
prognos är att utbyggnad i Kristineberg 1 skulle ha startat i större skala men även att utbyggnaden 
skulle ha startat i Ormsta-Stensta, Åbyholm samt Kårsta-Rickeby 2.

Exploateringsprojekt där kommunen är markägare innebär ofta intäkter till kommunen i form av 
såld mark. 2020 har mark sålts inom området Åby Ängar . Kommunen har även erhållit 
exploateringsersättning i Åby Ängar samt för investeringsprojektet upprustning av torgytor. Se not 
9.

Exploatering ska vara självfinansierad över projektens livslängd.
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8. Noter

Innehåll

Not 1. Redovisningsprinciper

 

Byte av redovisningsprincip har skett 2020 för att anpassa redovisningen till lagen om kommunal 
bokföring och redovisning samt rekommendationer från RKR. Förändringarna avser förtydliganden i 
rekommendation R2 - Intäkter, rekommendation R4 - Materiella anläggningstillgångar samt idéskriften 
Redovisning av kommunal markexploatering. Utöver de förändringar som redovisas nedan har samma 
redovisningsprinciper tillämpats som vid upprättandet av årsredovisning 2019. 

Förändringarna innebär:
* Gatukostnadsersättning samt investeringsbidrag som inte är från staten resultatförs i takt med 
tillgångens färdigställande, till skillnad från förut när de bokfördes som skuld och periodiserades över 
anläggningens nyttjandetid. Skuldförda intäkter och redan periodiserade intäkter från 2019 och tidigare 
har bokförts mot ingående eget kapital.

* Vägkropp på gata får evig livstid. Redan gjorda avskrivningar har bokförts mot ingående eget kapital.

* Plankostnader inom exploatering redovisas som kostnad jämfört med tidigare när de lagerförts tills 
inkomst erhållits. Upparbetade plankostnader till och med 2019 har bokförts mot ingående eget kapital.

Effekten i resultaträkningen för jan-aug 2020 är +11,1 miljoner kronor. Delposterna består av: 
+ 23,0 mnkr gatukostnadsersättning
- 1,7 mnkr minskade periodiserade intäkter
- 12,6 mnkr plankostnader netto
+ 2,5 mnkr ingen avskrivning på vägkropp

Not 16 - Eget kapital visar en uppdelning av effekten för varje del som bokats mot ingående kapital. 
Kolumner i rapporter som visar 2019 års värden har inte räknats om i delårsrapporten. Omräknade 
värden kommer att visas i årsredovisning för 2020.

Två anpassningar till RKR 4 - Materiella anläggningstillgångar är inte genomförda. Under hösten ska 
kommunens digitaliseringsprojekt utvärderas om det är att beteckna som anläggningstillgång och år 2021 
ska kommunen anpassa sig till att enbart lön och personalomkostnadspålägg får aktiveras, idag aktiveras 
även overheadkostnader. 

Generella statsbidrag är redovisade utifrån det sätt som föreslås i utkast till omarbetad rekommendation 
R17 - Delårsrapport från RKR (juni 2020). Det innebär att generella statsbidrag som beslutats under året 
har intäktsförts med start i den månad som beslut tagits och fördelas sedan jämnt över årets återstående 
månader.

Säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten är till viss del väderberoende som 
snöröjning. Under januari-april 2019 var kostnaden 6,0 miljoner kronor medan i år bara 1,4 miljoner 
kronor och övriga tertial försumbara. Även bränsle och energi har stora säsongsvariationer med 
kostnader för cirka sex miljoner kronor i andra tertialet båda år att jämföra med vintertid när det kan 
skilja mellan tio och femton miljoner kronor under ett tertial beroende på om det är en kall eller varm 
vinter. 

Inom personalkostnader så är det beräkningen av semesterskuld som står för den största variationen i 
och med att skulden arbetas upp under våren och sedan tar det stora flertalet anställda ut sin semester 
under sommaren. När skulden arbetas upp under tertial ett respektive tertial tre är kostnaden i 
normalfallet cirka 38-40 miljoner kronor per tertial och när semestern tas ut blir det en 
kostnadsminskning  i tertial två med cirka 46-47 miljoner kronor. En stor förändring har skett i år då 
skulden bara minskat med 25,5 miljoner kronor under andra tertialet, det vill säga, mindre semester har 
tagits ut under sommaren 2020 än ett vanligt år.
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Även riktade statsbidrag och kostnadsersättningar varierar kraftigt. År 2018  och 2019 fick kommunen 
cirka 33 miljoner kronor per tertial, men i andra tertialet 2018 var det en topp med 45,0 miljoner kronor. I 
år fick kommunen 29 miljoner kronor under tertial ett och 44,8 miljoner kronor under tertial två.

Kommunens vanliga skatteintäkter med utjämning och generella bidrag varierar också kraftigt över tid på 
grund av nya skatteunderlagsprognoser och, som i år, att ovanligt höga generella bidrag delas ut. I år var 
det med anledning av pandemin och konjunkturnedgång, se not 6 generella bidrag.

Exploatering är ytterligare en post där intjänandet är ojämnt. Intäkterna redovisas vid tillträde vilket 
oftare sker under tertial två och tre än under första tertialet.

Not 2. Verksamhetens intäkter

Belopp i mnkr Budget 
2020

Utfall 
2020-08

Utfall 
2019-08

Varor 21,6 11,8 10,9

Taxor och avgifter 104,5 74,8 75,8

Hyror och arrenden 64,7 44,1 44,5

Kostn.ersättningar och bidrag från staten 59,2 71,6 61,5

Bidrag från övriga 42,9 33,7 31,4

Såld verksamhet och andra tjänster 27,1 26,5 25,0

Jämförelsestörande poster, se not 9 36,1 16,2

Summa 320,0 298,7 265,4

Not 3. Verksamhetens kostnader

Belopp i mnkr Budget 
2020

Utfall 
2020-08

Utfall 
2019-08

Personal 1 022,7 663,9 651,2

Personalkostnader i investeringsprojekt -26,1 -14,2 -16,4

Varor 125,8 95,0 80,5

Köp av huvudverksamhet 761,9 500,5 497,4

Övriga tjänster 116,0 65,6 72,4

Bidrag 28,6 30,2 29,1

Hyror 43,8 31,9 38,8

Jämförelsestörande poster, se not 9 0,1 4,7

Summa 2 072,7 1 372,9 1 357,6

Not 4. Avskrivningar

Belopp i mnkr Budget 
2020

Utfall 
2020-08

Utfall 
2019-08

Mark, byggnader och tekn. anläggningar 85,4 58,0 46,1

Maskiner och inventarier 9,6 5,9 6,4

Summa 95,0 63,9 52,5



Vallentuna, Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun 34(43)

Not 5. Skatteintäkter

Belopp i mnkr Budget 
2020

Utfall 
2020-08

Utfall 
2019-08

Preliminär kommunalskatt 1 696,3 1 128,7 1 109,6

Preliminär slutavräkning innevarande år -7,2 1,5

Slutavräkningsdifferens föregående år -8,4 -11,2

Summa 1 696,3 1 113,2 1 099,9

Not 6. Generella statsbidrag och utjämning

Belopp i mnkr Budget 
2020

Utfall 
2020-08

Utfall 
2019-08

Inkomstutjämning 11,7 24,3 8,7

Införandebidrag 0,0 9,9 0,0

Regleringsbidrag 37,1 23,2 15,6

Kostnadsutjämning 63,3 38,6 46,6

LSS-utjämning 23,4 14,2 24,3

Kommunal fastighetsavgift föregående år 66,3 44,1 42,4

Bidrag flyktingstöd 4,1 3,0 3,6

Bidrag stärka välfärden 3,7

Bidrag stöd pandemin och konjunkturnedgång 24,0

Summa 205,9 185,1 141,3

Not 7. Finansiella intäkter

Belopp i mnkr Budget 
2020

Utfall 
2020-08

Utfall 
2019-08

Aktieutdelning 0,4 1,0 1,8

Ränteintäkter 0,1 0,1 0,0

Summa 0,5 1,1 1,8

Not 8. Finansiella kostnader

Belopp i mnkr Budget 
2020

Utfall 
2020-08

Utfall 
2019-08

Räntekostnader 12,2 4,6 4,4

Ränta på pensionsavsättning 8,4 4,6 4,9

Omräkning KPI Roslagsbanans förlängning 9,6 0,0 5,1

Summa 30,2 9,1 14,4
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Not 9. Jämförelsestörande poster

Belopp i mnkr Budget 
2020

Utfall 
2020-08

Utfall 
2019-08

Exploatering

Gatukostnads- och exploateringsersättning 23,0

Försäljning tomter inom exploatering 13,0 13,7

Kostnad sålda tomter exploatering -0,1 -4,7

Summa exploatering 36,0 9,0

Realisationsvinster 0,0 2,5

Summa 36,0 11,5

Jämförelsestörande poster är sällan förekommande och överstiger en miljon kronor. Dessutom redovisas 
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter vid markexploatering som jämförelsestörande.
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Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Belopp i mnkr 2020-08 2019-08

Verksamhetsfastigheter

Ingående anskaffningsvärde 2 261,9 1 781,3

Årets investering 3,4 384,1

Utgående anskaffningsvärde 2 265,3 2 165,4

Ingående ackumulerade avskrivningar -813,5 -754,1

Årets avskrivningar -49,8 -36,1

Utgående ackumulerade avskrivningar -863,4 -790,2

Summa 1 402,0 1 375,2

Publika fastigheter

Ingående anskaffningsvärde 506,7 478,9

Byte anläggningstyp -186,5

Årets investering 2,1 0,6

Utgående anskaffningsvärde 322,3 479,5

Ingående ackumulerade avskrivningar -108,3 -94,1

Årets avskrivningar -7,7 -9,6

Utrangering vid byte av anläggningstyp, avskrivningar 28,6

Utgående ackumulerade avskrivningar -87,4 -103,6

Summa 234,8 375,8

Fastigheter annan verksamhet

Ingående anskaffningsvärde 25,6 26,8

Årets försäljning/utrangering -1,2

Utgående anskaffningsvärde 25,6 25,6

Ingående ackumulerade avskrivningar -12,9 -12,7

Årets avskrivningar -0,4 -0,4

Årets försäljning/ utrangering, avskrivningar 0,4

Utgående ackumulerade avskrivningar -13,3 -12,7

Summa 12,3 12,9

Markreserv

Ingående anskaffningsvärde 180,7 178,6

Byte anläggningstyp 186,5

Årets investering 8,3 2,1

Utgående anskaffningsvärde 375,6 180,7

Summa 375,6 180,7
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Pågående investeringar ny- /till- och ombyggnad

Ingående anskaffningsvärde 191,7 533,9

Årets nettoinvesteringar i verksamhetsfastigheter 21,5 -302,8

Årets nettoinvesteringar i publika fastigheter 32,0 33,4

Summa 245,2 264,6

Ackumulerat anskaffningsvärde 3 234,0 3 115,8

Ackumulerade avskrivningar -964,1 -906,6

Summa 2 269,9 2 209,2

Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 45 58

Kommunen har anpassat sig till RKR R4 Materiella anläggningstillgångar under året. Rekommendationerna är ändrade 
som en följd av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. Rättning av fel består av vägkropp inte ska 
skrivas av. Ingående balans är ombokad mot eget kapital.

Not 11. Maskiner och inventarier

Belopp i mnkr 2020-08 2019-08

Ingående anskaffningsvärde 180,7 164,8

Årets investering 0,4 1,3

Årets försäljning -0,1

Utgående anskaffningsvärde 181,0 166,1

Ingående ackumulerade avskrivningar -137,9 -128,3

Årets avskrivningar -5,9 -6,4

Årets försäljning, avskrivningar 0,1

Utgående ackumulerade avskrivningar -143,7 -134,6

Summa 37,3 31,4

Pågående investeringar maskiner / inventarier

Ingående anskaffningsvärde 3,0 4,1

Årets nettoinvestering 2,8 4,7

Summa 5,9 8,8

Ackumulerat anskaffningsvärde 186,9 175,9

Ackumulerade avskrivningar -143,7 -134,6

Summa 43,2 41,3

Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 30 26
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Not 12. Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i mnkr 2020-08 2019-08

Aktier och andelar 29,9 29,9

Bostadsrätter 50,8 50,8

Långfristiga fordringar 38,8 38,8

Summa 119,5 119,5

Not 13. Exploateringsfastigheter och lager

Belopp i mnkr 2020-08 2019-08

Industriexploatering 4,7

Bostadsexploatering 2,8 76,1

Lager 3,8 0,4

Summa 6,6 81,2

Kommunen har anpassat sig till RKR R4 Materiella anläggningstillgångar under året. Rekommendationerna är ändrade 
som en följd av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. Rättning av fel består  plankostnader som ska tas 
på resultatet löpande. Ingående balans är ombokad mot eget kapital.

Not 14. Kortfristiga fordringar

Belopp i mnkr 2020-08 2019-08

Kundfordringar 14,8 9,4

Ingående moms och momskompensation 10,6 10,0

Övriga statsbidrag 27,3 21,7

Fastighetsavgift 48,9 44,3

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 36,1 26,3

Summa 137,6 111,7

Not 15. Kassa och bank

Belopp i mnkr 2020-08 2019-08

Bank 163,3 54,2

Summa 163,3 54,2

Not 16. Eget kapital

Belopp i mnkr 2020-08 2019-08

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 787,7 721,8

Byte av redovisningsprincip:

Gatukostnadsersättning ej skuld 147,3

Vägkropp ingen avskrivning 28,6

Plankostnader är drift -98,0

Periodens resultat 152,2 83,9

Summa 1 017,8 805,7

Kommunen har anpassat sig till RKR R2 Intäkter samt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar under året. 
Rekommendationerna är ändrade som en följd av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. Rättning av fel 
består till största delen av gatukostnader och statsbidrag som inte längre kan definieras som skuld, vägkropp ska inte 
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skrivas av samt plankostnader som ska tas på resultatet löpande.

Not 17. Avsättningar för pensioner

Belopp i mnkr 2020-08 2019-08

Specifikation - Avsatt till pensioner

Pensioner och liknande förpliktelser 206,6 186,6

Särskild avtals- och visstidspension 0,2 0,4

Löneskatt 50,2 45,4

Summa avsatt till pensioner 257,0 232,3

Ingående avsatt till pensioner 235,4 208,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning 4,5 4,8

Årets utbetalningar -4,0 -3,7

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 14,9 17,6

Nya efterlevandepensioner 0,2 0,2

Intjänad PBF/PRF och OPF-KL 1,4 0,4

Övrig post 0,4 -0,1

Förändring löneskatt 4,2 4,6

Utgående avsatt till pensioner 257,0 232,3

Antal visstidsförordnanden

Förtroendevalda 1 1

Anställda 1 1

Aktualiseringsgrad 97 % 97 %

Not 18. Andra avsättningar

Belopp i mnkr 2020-08 2019-08

Ingående avsättning Sverigeförhandlingen 424,9 417,6

Förändring av KPI -0,1 4,9

Utgående avsättning Sverigeförhandlingen 424,8 422,5

Summa 424,8 422,5
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Not 19. Långfristiga skulder

Belopp i mnkr 2020-08 2019-08

Låneskulder, långfristig del 543,0 678,0

Lån hos koncernbolag 0,1 0,1

Långfristig skuld 2,5 2,5

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Ingående investeringsbidrag 8,1 8,4

Upplösta investeringsbidrag under året -9,9

Omförda resultatförda investeringsbidrag 1,9

Resultatförda investeringsbidrag 0 -0,2

Utgående investeringsbidrag 0,0 8,2

Återstående antal år (vägt snitt) 0 41

Ingående gatukostnadsersättning 139,3 123,9

Nya gatukostnadsersättningar 3,2 17,3

Upplösta gatukostnadsersättningar under året -158,8

Omförda resultatförda gatukostnadsersättnigar 19,6

Resultatförda gatukostnader -1,8

Utgående gatukostnadsersättningar 3,2 139,4

Återstående antal år (vägt snitt) 0 43

Summa förutbetalda intäkter 3,2 147,6

Summa 548,8 828,2

Kommunen har anpassat sig till RKR R2 Intäkter under året. Rekommendationerna är ändrade som en följd av den nya 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Rättning av fel består av gatukostnader och statsbidrag som inte längre 
kan definieras som skuld. Ingående balans är ombokad mot eget kapital.
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Not 20. Kortfristiga skulder

Belopp i mnkr 2020-08 2019-08

Låneskulder, kortfristig del 225,0 100,0

Leverantörsskulder 23,4 40,9

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 14,7 14,6

Statsbidrag 18,5 18,4

Löner och övertidsersättning 10,9 13,9

Semesterlön 24,9 20,1

Sociala avgifter 25,3 27,3

Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 22,7 22,3

Upplupna räntekostnader 2,7 2,2

Övriga upplupna kostnader 34,1 35,7

Förutbetalda skatteintäkter 63,9 11,7

Förutbetalda hyresintäkter 4,1 4,5

Förutbetalda exploateringsintäkter 3,6 5,6

Övriga kortfristiga skulder 17,8 11,1

Summa 491,6 328,3

Not 21. Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser

Belopp i mnkr 2020-08 2019-08

Ingående pensionsförpliktelse 451,6 473,0

Ränte- och basbeloppsuppräkning 10,1 10,0

Årets utbetalningar -15,1 -14,2

Nyintjänande 0,2 0,1

Övrig post 1,9 -6,6

Förändring löneskatt -0,7 -2,6

Utgående pensionsförpliktelse 448,0 459,6

Aktualiseringsgrad 97 % 97 %
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Not 22 Övriga ansvarsförbindelser

Belopp i mnkr 2020-08 2019-08

Borgensåtaganden för koncernföretag

Vallentunavatten AB 230,0 230,0

AB Össebyhus 70,5 50,5

Roslagsvatten AB 11,0 11,0

Garantiförpliktelse för kommunalförbund

Käppalaförbudet 74,9 73,1

Borgensåtagande för föreningar

Vallentuna Tennisklubb 3,5 3,7

Särskilt anställningsavtal

Kommundirektör 3,2 3,1

Summa 393,1 371,4

Uppgifter om Kommuninvest

 

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 291 kommuner och 
regioner som per 2020-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ek. för. har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas, dels i förhållande till hur mycket 
varje medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas 
insatskapital i Kommuninvest ek. för. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vallentuna 
kommuns ansvar enligt denna borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-06-30 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 525,3 miljarder kronor och totala tillgångar 528,2 
miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna var 1.210,0 miljoner kronor och andelen 
av de totala tillgångarna var 1.212,4 miljoner kronor. 
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Not 23. Skillnad årets resultat och kassaflöde från löpande verksamhet

Belopp i mnkr Budget 
2020

Utfall 
2020-08

Utfall 
2019-08

Årets resultat 24,8 152,2 83,9

Avskrivningar 95,0 63,9 52,5

Avsatt till pensioner 26,5 28,4

Utbetalning av pensionsavsättning -4,9 -4,6

KPI omräkning av avsättning 9,6 -0,1 4,9

Realisationsvinster -2,5

Förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 5,6 16,0

Ökning/minskning av exploateringsfastigheter och lager -7,5 -11,4

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -49,3 -98,8

Ökning/minskning av förutbetalda intäkter som regleras över flera 
år 3,2 15,4

Kassaflöde från löpande verksamhet 208,3 189,6 83,9

Hänsyn har tagit till förändringar på grund av anpassning till LKBR.

Not 24. Väsentliga händelser som påverkar kassaflödet

 

Jämfört med föregående delår har investeringarna minskat med 53,8 miljoner kronor och 
skatteinbetalningarna ökat med 77,1 miljoner kronor. De generella statsbidrag som betalats ut av staten, 
med anledning av pandemin, har gett positiv effekt på likviditeten. I not 9 jämförelsestörande poster syns 
exploatering och realisationsvinster. Budget 2020 innehåller stora kostnader för utbyggnad av väg i ett 
nytt exploateringsområde som är försenat.
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