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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42
Månadsuppföljning februari 2019, Vallentuna kommun (KS 2020.093)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.

Ärendebeskrivning
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 29 februari är 22,8 miljoner kronor, (22,8 
miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 0 
miljoner kronor (eller -3,4 miljoner kronor enligt balanskravet).

Prognosen för kommunen för hela året är ett resultat om 67,5 miljoner kronor (67,5
miljoner kronor enligt balanskravet). Budgeten för 2020 innehåller ett resultat på 24,8 
miljoner kronor enligt kommunplan 2020-2022. Prognosen för 2020 visar således ett 
överskott på 42,7 miljoner kronor jämfört med budget.

Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas ge ett överskott på 35,0 
miljoner kronor i förhållande till budget för Vallentuna 2020.

Exploateringsintäkter bidrar med 11,7 miljoner kronor.

Högre avskrivning än budgeterat ger kostnadsökning på 6,7 miljoner kronor.

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 0,2 miljoner kronor.
Prognosen baseras på att 5,0 miljoner kronor inom kommunstyrelsens budget för
oförutsedda utgifter (KSOF) används. Överskottet kommer från kommunstyrelsen där 
kommunledningskontorets kostnader för den gemensamma Överförmyndarnämnden i Norrort 
beräknas bli lägre än budgeterat. Övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans vid årets 
slut.

Den total prognosen är mycket osäker till följd av utbrottet av Coronaviruset. Skatteintäkterna 
kommer att minska till följd av lägre sysselsättningsgrad.

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

Beslutsunderlag
 Månadsuppföljning februari 2020, Vallentuna kommun
 Månadsuppföljning februari 2020, Vallentuna kommun
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning februari 2019, 
Vallentuna kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.

Ärendet i korthet
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 29 februari är 22,8 miljoner 
kronor, (22,8 miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period 
förra året var 0 miljoner kronor (eller -3,4 miljoner kronor enligt balanskravet).

Prognosen för kommunen för hela året är ett resultat om 67,5 miljoner kronor (67,5
miljoner kronor enligt balanskravet). Budgeten för 2020 innehåller ett resultat på 24,8 
miljoner kronor enligt kommunplan 2020-2022. Prognosen för 2020 visar således ett 
överskott på 42,7 miljoner kronor jämfört med budget.

Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas ge ett överskott på 
35,0 miljoner kronor i förhållande till budget för Vallentuna 2020.

Exploateringsintäkter bidrar med 11,7 miljoner kronor.

Högre avskrivning än budgeterat ger kostnadsökning på 6,7 miljoner kronor.

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 0,2 miljoner kronor.
Prognosen baseras på att 5,0 miljoner kronor inom kommunstyrelsens budget för
oförutsedda utgifter (KSOF) används. Överskottet kommer från kommunstyrelsen där 
kommunledningskontorets kostnader för den gemensamma Överförmyndarnämnden i 
Norrort beräknas bli lägre än budgeterat. Övriga nämnder prognostiserar en ekonomi 
i balans vid årets slut.

Den total prognosen är mycket osäker till följd av utbrottet av Coronaviruset. 
Skatteintäkterna kommer att minska till följd av lägre sysselsättningsgrad.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Månadsuppföljning februari 2020, Vallentuna kommun

Victor Kilén Annika Hellberg
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Ekonomisk analys

Sammanfattning

Ekonomiskt utfall per februari
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 29 februari är 22,8 miljoner kronor, (22,8 
miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 0 miljoner 
kronor (eller -3,4 miljoner kronor enligt balanskravet).

Årsprognos för 2020
Prognosen för kommunen för hela året är ett resultat om 67,5 miljoner kronor (67,5 miljoner kronor 
enligt balanskravet). Budgeten för 2020 innehåller ett resultat på 24,8 miljoner kronor enligt 
kommunplan 2020-2022. Prognosen för 2020 visar således ett överskott på 42,7 miljoner kronor 
jämfört med budget.

Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas ge ett överskott på 35,0 miljoner 
kronor i förhållande till budget för Vallentuna 2020.

Exploateringsintäkter bidrar med 11,7 miljoner kronor.

Högre avskrivning än budgeterat ger kostnadsökning på 6,7 miljoner kronor.

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 0,2 miljoner kronor. Överskottet kommer 
från kommunstyrelsen. Resterande nämnder prognostiserar ekonomi i balans vid årets slut.

Den totala prognosen är mycket osäker till följd av utbrottet av Coronaviruset. Skatteintäkterna 
kommer att minska till följd av lägre sysselsättningsgrad.

Driftredovisning

Resultaträkning Vallentuna kommun

Verksamhetsblock (mnkr) Budget 
2020

Bokfört 
perioden

Prognos 
2020

Avvikelse 
2020

Bokslut 
2019

Verksamhetens intäkter 320,0 64,2 334,2 14,2 392,4

Verksamhetens kostnader -2 072,7 -350,3 -2 072,5 0,2 -2 086,5

Avskrivningar -95,0 -16,5 -101,7 -6,7 -84,1

Verksamhetens nettokostnader -1 847,7 -302,7 -1 840,0 7,7 -1 778,2

Skatteintäkter 1 696,3 282,1 1 701,0 4,7 1 650,9

Gen. statsbidrag och utjämning 205,9 39,4 236,2 30,3 211,0

Verksamhetens resultat 54,5 18,8 97,2 42,7 83,6

Finansiella intäkter 0,5 0 0,5 0 1,9

Finansiella kostnader -30,2 4,1 -30,2 0 -19,6

Periodens resultat (förändring av 
eget kapital)

24,8 22,8 67,5 42,7 65,9

Avgår realisationsvinster 0 0 0 0 -2,5

Periodens resultat enl. balanskravet 24,8 22,8 67,5 42,7 63,4
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Driftredovisning samtliga nämnder

Nämnd belopp (mnkr) Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020 Avvikelse Bokslut 
2019

Kommunstyrelsen -182,8 -25,5 14 % -182,6 0,2 -166,9

KS OF -5,0 0 0 % -5,0 0 0

Barn- och 
ungdomsnämnden

-148,3 -25,5 17 % -148,3 0 -146,7

Skolpeng -654,5 -109,6 17 % -654,5 0 -639,1

Utbildningsnämnden -33,7 -4,1 12 % -33,7 0 -30,6

Gymnasiepeng -152,8 -24,3 16 % -152,8 0 -144,2

Socialnämnden -563,1 -94,3 17 % -563,1 0 -554,6

Fritidsnämnden -60,1 -8,8 15 % -60,1 0 -55,0

Kulturnämnden -44,9 -7,5 17 % -44,9 0 -44,2

Bygg- och 
miljötillsynsnämnden

-14,2 -2,7 19 % -14,2 0 -13,5

Summa nämnder -1 859,4 -302,3 16 % -1 859,2 0,2 -1 794,7

Interna poster, övrigt 106,7 19,1 18 % 120,9 14,2 100,6

Nämndernas 
nettokostnader exkl. 
avskrivningar

-1 752,7 -283,2 16 % -1 738,3 14,4 -1 694,1

Kommentarer

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens prognos är ett överskott på 0,2 mnkr. Överskottet redovisas inom 
kommunledningskontoret med anledning av att kostnaden för den gemensamma 
Överförmyndarnämnden i Norrort prognostiseras att bli något lägre än budget. Kommunstyrelsens 
prognos baseras i övrigt på att hela kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter (KSOF) om 
5,0 mnkr kommer att nyttjas under året.

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens budget består av flera delar. En fast budgetram omfattande 148,3 
mnkr, 19 resultatenheter som är intäktsfinansierade, samt budgeten för skolpeng som omfattar 
654,5 mnkr.

Samtliga delar prognostiserar en ekonomi i balans vid årets slut.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande 33,7 mnkr, en resultatenhet som 
är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 152,8 mnkr. 
Gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser.

Samtliga delar prognostiserar en ekonomi i balans vid årets slut.

Socialnämnden
Socialnämndens budgetram för 2020 uppgår till 563,1 mnkr. Sammantaget beräknar 
socialnämnden ha en ekonomi i balans vid årets slut. Nämnden rapporterar enligt följande 
verksamhetsblock, där varje block arbetar med åtgärder för att kunna bedriva verksamhet inom 
budgetram:

 Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och familj.
 Individ och familjeomsorg (IFO) Vuxen.
 Äldreomsorgen.
 Funktionsnedsättning – LSS.
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Fritidsnämnden
Fritidsnämndens budget 2020 är på 60,1 mnkr. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans.

Kulturnämnden
Kulturnämndens budget för 2020 uppgår till 44,9 mnkr. Helårsprognosen visar en ekonomi i 
balans.

Bygg- och miljötillsynsnämnden
Budgeten för bygg- och miljötillsynsnämnden uppgår 2020 till 14,2 mnkr. Prognosen är att 
verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget.

Interna poster, Övrigt
Interna poster, övrigt prognostiserar ett överskott om 14,2 miljoner kronor som till största delen 
består av exploateringsintäkter.
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