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

Ärendebeskrivning
Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är -0,3 miljoner kronor. Det är
sämre än bokfört resultat motsvarande period föregående år. Då var
resultatet 0,6 miljoner kronor.

Budget för året innehåller ett positivt resultat på 24,8 miljoner kronor enligt
kommunplan 2020-2022. Prognosen är att kommunens resultat beräknas bli 59,4
miljoner kronor. Det är 34,6 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen är dock osäker till 
följd av svårigheter att bedöma konsekvenserna av pandemin och utvecklingen av 
skatteintäkterna.

Nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat överskott på 2,6 miljoner kronor. Stor 
osäkerhet råder kring om statens riktade bidrag för pandemin kommer att täcka kostnaderna 
inom social omsorg.

Finansiella kostnader är 4,8 miljoner kronor lägre än budget.

Försäljning av tomter inom exploatering ger intäkter om 13,4 miljoner kronor och består till 
största delen av intäkter inom projektet Åby Ängar.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar totalt med 17,6 miljoner kronor. 
Coronapandemin gör att den svenska ekonomin krymper och därmed sjunker skatteunderlaget 
för kommunerna. Skatteintäkterna är 64,6 mnkr lägre än budgeterat som följd av ett minskat 
skatteunderlag för år 2019 och år 2020. Det finns en risk att skatteintäkterna sjunker 
ytterligare. Staten har som kompensation höjt de generella statsbidragen. För Vallentunas del 
innebär det bidrag på 52,4 miljoner kronor. Dessutom har kommunen år 2020 ett positivt 
utfall i både inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen på 29,8 miljoner kronor, där 
merparten kommer från inkomstutjämningen.

Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. Detta kommer 
påverka kommunens skatteintäkter under flera år och effekterna förväntas bli värre 
kommande år.
Kommunledningskontoret betonar därför vikten av att Vallentuna kommun så långt möjligt 
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under 2020 arbetar för att stärka det ekonomiska resultatet och öka soliditeten för att kunna 
hantera osäkerheter och svängningar kommande år.

 
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.

Beslutsunderlag
 Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna kommun
 Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna kommun
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten.

Ärendet i korthet
Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är -0,3 miljoner kronor. Det är
sämre än bokfört resultat motsvarande period föregående år. Då var
resultatet 0,6 miljoner kronor.

Budget för året innehåller ett positivt resultat på 24,8 miljoner kronor enligt
kommunplan 2020-2022. Prognosen är att kommunens resultat beräknas bli 59,4
miljoner kronor. Det är 34,6 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen är dock 
osäker till följd av svårigheter att bedöma konsekvenserna av pandemin och 
utvecklingen av skatteintäkterna.

Nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat överskott på 2,6 miljoner kronor. 
Stor osäkerhet råder kring om statens riktade bidrag för pandemin kommer att täcka 
kostnaderna inom social omsorg.

Finansiella kostnader är 4,8 miljoner kronor lägre än budget.

Försäljning av tomter inom exploatering ger intäkter om 13,4 miljoner kronor och 
består till största delen av intäkter inom projektet Åby Ängar.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar totalt med 17,6 miljoner 
kronor. Coronapandemin gör att den svenska ekonomin krymper och därmed sjunker 
skatteunderlaget för kommunerna. Skatteintäkterna är 64,6 mnkr lägre än budgeterat 
som följd av ett minskat skatteunderlag för år 2019 och år 2020. Det finns en risk att 
skatteintäkterna sjunker ytterligare. Staten har som kompensation höjt de generella 
statsbidragen. För Vallentunas del innebär det bidrag på 52,4 miljoner kronor. 
Dessutom har kommunen år 2020 ett positivt utfall i både inkomstutjämningen och 
kostnadsutjämningen på 29,8 miljoner kronor, där merparten kommer från 
inkomstutjämningen.

Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. 
Detta kommer påverka kommunens skatteintäkter under flera år och effekterna 
förväntas bli värre kommande år. 
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Kommunledningskontoret betonar därför vikten av att Vallentuna kommun så långt 
möjligt under 2020 arbetar för att stärka det ekonomiska resultatet och öka 
soliditeten för att kunna hantera osäkerheter och svängningar kommande år.

Handlingar
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2. Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna kommun
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Kommundirektör Ekonomichef
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Ekonomisk analys
Till följd av den pågående coronapandemin är rapporten för tertial 1 fokuserad på uppföljning av 
ekonomi. Uppföljning av mål sker i delårsrapporten efter åtta månader.

Inledning

Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. Detta kommer 
påverka kommunens skatteintäkter under flera år och effekterna förväntas bli värre kommande år. 
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 kommande 
år.

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 kommer att kunna ansöka om bidrag och för kommunernas del avser det 
socialtjänstverksamhetens omsorg när det gäller omsorg om äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. Det råder en stor osäkerhet kring hur långt dessa riktade medel kommer 
räcka eftersom det i förordningen framgår att Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna 
ansökningar och ge företräde till ansökningar från de regioner och kommuner som bedöms ha störst 
behov av ekonomiskt stöd till följd av sjukdomen covid-19.

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 LSS och äldreomsorgen.

SKR brukar i slutet av april varje år presentera en prognos för utvecklingen av skatteunderlaget. 
SKR har i år varit tydlig med att det som normalt sett brukar vara en prognos är nu att betrakta som 
ett scenario. Det är således en stor osäkerhet som råder kring förväntad utveckling av 
skatteunderlaget. Endast några dagar efter att SKR publicerat scenariot så kom en ny prognos från 
Konjunkturinstitutet som pekade på sämre utveckling av BNP.

Vallentuna kommun kan således konstatera att kommunens prognos i tertialrapporten är mycket 
osäker.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet per april
Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är -0,3 miljoner kronor. Det är sämre än bokfört 
resultat motsvarande period föregående år. Då var resultatet 0,6 miljoner kronor.

Årsprognos för 2020
Budget för året innehåller ett positivt resultat på 24,8 miljoner kronor enligt kommunplan 2020-
2022. Prognosen är att kommunens resultat beräknas bli 59,4 miljoner kronor och 59,4 miljoner 
kronor enligt balanskravsresultatet. Det är ett resultat som är 34,6 miljoner kronor bättre än 
budget.

Skatteintäkter och bidrag förväntas ge ett överskott på 17,6 miljoner kronor i jämförelse med 
budget. Nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat överskott på 2,6 miljoner kronor. 
Överskotten kommer från kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, gymnasiepengen, 
fritidsnämnden och kulturnämnden. Skolpengen visar underskott.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 0,3 miljoner kronor. Prognosen innehåller ett 
underskott inom egen försörjning som täcks genom omfattande effektiviseringar som genomförts 
inom kommunledningskontoret inför 2020 och ytterligare återhållsamhet under 2020 för att klara 
kommunens ekonomi. Prognosen innehåller att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter 
(KSOF) nyttjas under året.

Inom barn- och ungdomsnämnden visar prognosen för den fasta budgetramen ett överskott om 2,0 
miljoner kronor. Skolpengen visar ett underskott på 2,0 miljoner kronor.

Inom ungdomsnämnden prognostiseras ett överskott inom den fasta budgetramen om 0,5 mnkr och 
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ett underskott om 0,5 mnkr på gymnasiet. Gymnasieskolpengen beräknas ge ett överskott på 2,0 
miljoner kronor.

Socialnämnden visar en ekonomi i balans vid årets slut. Prognosen förutsätter att de extra 
kostnaderna för pandemin kompenseras med det statliga bidraget. Därtill finns även vissa 
riskområden till exempel att kostnaderna för ekonomiskt bistånd kan öka.

Fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr, men med reservation för att intäkterna 
på Kvarnbadet är svåra att prognostisera då effekten av coronapandemin är svårbedömd.

Kulturnämnden prognostiserar ett överskott om 0,1 miljoner kronor som främst kommer ur 
minskade kostnader för biblioteksverksamheten.

Bygg- och miljötillsynsnämnden prognostiserar en ekonomi i balans vid årets slut.
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Resultaträkning

Verksamhetsblock  (mnkr) Budget 
2020

Bokfört     
perioden

Prognos 
2020

Prognosavv
ikelse mot 

budget

Bokslut 
2019

Verksamhetens intäkter (+) 320,0 134,1 330,5 10,5 392,4

Verksamhetens kostnader (-) -2 072,7 -716,4 -2 065,0 7,7 -2 086,5

Avskrivningar -95,0 -33,1 -101,7 -6,7 -84,1

Verksamhetens nettokostnader -1 847,7 -615,4 -1 836,2 11,5 -1 778,2

Skatteintäkter 1 696,3 533,1 1 614,4 -81,9 1 650,9

Gen.statsbidrag och utjämning 205,9 80,3 305,4 99,5 211,0

Verksamhetens resultat 54,5 -2,0 83,6 29,1 83,6

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

Finansiella kostnader -30,2 0,6 -25,4 4,8 -19,6

Periodens resultat (förändring 
av eget kapital)

24,8 -0,3 59,4 34,6 65,9

Avgår realisationsvinster 0 0 0 0 -2,5

Periodens resultat enl. 
balanskravet

24,8 -0,3 59,4 34,6 63,4

Kommentarer till avvikelse resultaträkning

Det bokförda resultatet är negativt för perioden januari till april med ett underskott på -0,3 miljoner 
kronor. Prognosen för helåret 2020 är positiv och visar ett resultat på 59,4 miljoner kronor (59,4 
mnkr enligt balanskravet) vid årets slut. Det innebär att resultatet förväntas bli 34,6 miljoner 
kronor högre än budget.

Verksamhetens nettokostnader innehåller nämndernas kostnader och intäkter, interna poster samt 
avskrivningar. Nämnderna visar en positiv prognos om 2,6 miljoner kronor bättre än budget.

Finansiella kostnader är 4,8 miljoner kronor lägre än budget.

Försäljning av tomter inom exploatering ger intäkter om 13,4 miljoner kronor och består till största 
delen av intäkter inom projektet Åby Ängar.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar totalt sett med 17,6 miljoner kronor.

Coronapandemin gör att den svenska ekonomin krymper och därmed sjunker skatteunderlaget för 
kommunerna. Skatteintäkterna är 64,6 mnkr lägre än budgeterat som följd av ett minskat 
skatteunderlag för år 2019 och år 2020. Det finns en risk att skatteintäkterna sjunker ytterligare. 
Staten har som kompensation höjt de generella statsbidragen. För Vallentunas del innebär det 
bidrag på 52,4 miljoner kronor. Dessutom har kommunen ett positivt utfall i både 
inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen på 29,8 miljoner kronor, där merparten kommer 
från inkomstutjämningen.

De strukturella skillnader som kostnadsutjämningen ska ta hänsyn till har förändrats. Det innebär 
att Vallentuna får en lägre ersättning än tidigare, vilket kommunen beaktat i budgeten. Efter att 
kommunens budget fastställts har ett införandebidrag tillkommit, vilket nu ger ett överskott i 
prognosen.
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Driftredovisning

Driftredovisning nämndernas verksamheter

Nämnd belopp (mnkr) Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020

Prognos-
avvikelse 

mot budget

Bokslut 
2019

Kommunstyrelsen 182,8 53,3 29 % 182,6 0,3 166,9

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

Barn- och 
ungdomsnämnden

148,3 48,2 33 % 146,3 2,0 146,7

Skolpeng 654,5 220,3 34 % 656,5 -2,0 639,1

Utbildningsnämnden 33,7 10,4 31 % 33,7 0,0 30,6

Gymnasieskolpeng 152,8 48,2 32 % 150,8 2,0 144,2

Socialnämnden 563,1 185,3 33 % 563,1 0,0 554,6

Fritidsnämnden 60,1 19,9 33 % 59,9 0,2 55,0

Kulturnämnden 44,9 14,4 32 % 44,8 0,1 44,2

Bygg- och 
miljötillsynsnämnden

14,2 5,4 38 % 14,2 0,0 13,5

Summa nämnder 1 859,4 605,4 33 % 1 856,9 2,6 1 794,7

Interna poster, övrigt -106,7 -23,1 22 % -122,4 15,7 -100,6

Nämndernas 
nettokostnader 
exkl.avskrivningar

1 752,7 582,3 33 % 1 734,5 18,3 1 694,1

Förtydligande av kolumnen "Prognosavvikelse mot budget". Ett positivt värde (+) = Bättre, kostnaderna 
har minskat enligt prognosen. Ett negativt värde (-) = Sämre, kostnaderna har ökat enligt prognosen.

Kommentarer till avvikelse driftsredovisning

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och resultatenheterna 
TunaFastigheter samt avfallshantering. Prognosen visar ett överskott på 0,3 miljoner kronor som 
kommer ur kommunledningskontorets effektiviseringsarbete och en ekonomisk återhållsamhet.

Prognosen baseras på att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter (KSOF) används i sin 
helhet.

Helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen är att 
verksamheterna kommer att bedrivas enligt budget.

Barn- och ungdomsnämnden
Nämndens budget består av tre delar. Den fasta budgetramen omfattar 148,3 miljoner kronor. 
Prognosen för 2020 för den fasta ramen är ett överskott om 2,0 miljoner kronor, vilket utgörs av 
nämndens reserver

Skolpengsbudgeten omfattar skolpeng, föräldraavgifter och statsbidrag för maxtaxa. Prognosen är 
ett underskott om 2,0 miljoner kronor på grund av fler elever än budgeterat inom grundskolan.

De kommunala resultatenheterna prognostiserar en budget i balans.

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. Gymnasieskolpengens budget är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser.
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Prognosen för utbildningsnämndens fasta ram är ett överskott om 0,5 miljoner kronor.

Prognosen för Vallentuna gymnasium är ett underskott om -0,5 miljoner kronor. Ökade kostnader 
förväntas under 2020 på grund av högre personalkostnader än budgeterat.

Prognosen för gymnasieskolpengen är ett överskott om 2,0 miljoner kronor. Det beror på färre antal 
elever än beräknat.

Socialnämnden
Socialnämndens budgetram för 2020 uppgår till 563,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,5 
procent jämfört med utfallet från 2019.

Prognosen för 2020 är att verksamheterna beräknas kunna bedrivas inom budgetram. Prognosen 
innehåller ett flertal risker. De coronarelaterade kostnaderna beräknas uppgå till 7,5 miljoner 
kronor vid årets slut. Prognosen rymmer en förväntan att kostnaderna täcks genom ersättning från 
staten. Prognosen tar ej hänsyn till eventuellt ökat ekonomiskt bistånd.

Fritidsnämnden
Fritidsnämndens ekonomi påverkas negativt av coronapandemin främst genom minskade intäkter 
för Kvarnbadet, samt avbokade timmar för sporthallar och gymnastiksalar. Dock har flertalet 
föreningar istället bokat nämndens utomhusarenor. För att möta ett minskande intäktsbortfall  
vidtas åtgärder i form av vakanshållning av tjänster och ekonomisk återhållsamhet. Prognosen för 
helåret är ett överskott om 0,2 mnkr, men med reservation för att intäkterna på Kvarnbadet är svåra 
att prognostisera utifrån situationen som coronapandemin har orsakat.

Kulturnämnden
Coronapandemin påverkar kulturnämndens ekonomi negativt främst genom intäktsbortfall. 
Kulturskolan har inte kunnat genomföra viss gruppundervisning och en påbörjad kurs har inte 
kunnat genomföras under våren. Ett flertal kulturarrangemang har ställts in vilket gett lägre 
biljettintäkter, men också lägre arrangemangskostnader. Biblioteksverksamheten har begränsade 
öppettider till följd av coronapandemin vilket minskar vikariekostnaderna som därmed bidrar till 
överskottet som uppgår till 0,1 mnkr.

Bygg- och miljötillsynsnämnden
Den samlade helårsprognosen för bygg- och miljötillsynsnämnden är att verksamheterna kommer 
att kunna bedrivas enligt budget. Prognosen baseras på att de uppskjutna årsavgifterna för miljö- 
och hälsoskydd samt livsmedel faktureras under året. Årsavgifterna har skjutits upp för att 
underlätta för företagarna. Den totala effekten av ett eventuellt intäktsbortfall uppskattas till mer än 
en miljon kronor. Om årsavgifterna för 2020 inte faktureras under året är bedömningen att 
nämndens verksamheter inte kommer att kunna bedrivas inom budgetram.
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Investeringsredovisning

Investeringsprojekt Budget 2020 Bokfört 
perioden % Prognos 2020 Prognosavvikels

e mot budget

Totalt (mnkr) 321,8 23,6 7 177,4 144,4

Kommunstyrelsen 166,9 17,7 11 121,8 45,1

Barn- och 
ungdomsnämnden 114,2 5,0 4 47,7 66,5

Utbildningsnämnden 0,5 0,0 0 0,3 0,2

Socialnämnden 10,5 0,0 0 0,0 10,5

Fritidsnämnden 27,1 0,2 1 5,0 22,1

Kulturnämnden 0,5 0,0 0 0,5 0,0

Bygg- och 
miljötillsynsnämnden 21,1 0,7 33 2,1 0,0

Investeringsbudgeten är utan investering i infrastrukturprojekt via exploatering.

Kommentarer till avvikelse investeringsredovisning

Budgeten uppgår till totalt 321,8 miljoner kronor och består av årets del i kommunplanen 2020-
2022, samt inte nyttjade medel från tidigare år. Prognosen visar ett överskott på 144,4 miljoner 
kronor jämfört med budget.

Många av projekten har budget i år och flera av projekten har även överförda medel från föregående 
år. Projekten kommer till stor del att genomföras kommande år vilket medför att prognosen för året 
blir lägre. I planeringen för bygginvesteringar är det svårt att förutse fördelningen av 
investeringsutgifterna över åren.

Hagaskolan har kvar en stor budget för året på 55,2 mnkr men årets prognos är 10,1 miljoner 
kronor. Prognosen totalt för Hagaskolan är 390 miljoner kronor att jämföra med budgeterade 435,1 
miljoner kronor. Skolan startade sin verksamhet hösten 2019. Det finns även budget kvar för 
inventarier för Hagaskolan samt för Åby Ängar förskola som färdigställdes år 2018.

Budgeten för ett flertal projekt inom gång- och cykelvägen 28,1 miljoner kronor kommer flyttas 
fram till senare år. Prognos för året är 7,7 miljoner kronor.
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