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§ 88
Månadsuppföljning januari-juni, Vallentuna kommun (KS 2020.093)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
 
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.

Ärendebeskrivning
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 30 juni är 14,7 miljoner kronor, (14,7 
miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 13,5 
miljoner kronor (eller 11,0 miljoner kronor enligt balanskravet).

Prognosen för kommunen för hela året är ett resultat om 57,7 miljoner kronor (57,7 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 32,9 
miljoner kronor jämfört med budget.

Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas ge ett överskott på 17,6 
miljoner kronor i förhållande till budget för Vallentuna 2020.

Exploateringsintäkter bidrar med 13,4 miljoner kronor och består till största delen av intäkter 
från projektet Åby Ängar.

Finansiella kostnader beräknas bli 4,8 miljoner kronor lägre än budgeterat.

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

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,8 miljoner kronor. Överskottet 
kommer från kommunstyrelsen, fritidsnämnden, kulturnämnden, barn- och ungdomsnämnden 
och gymnasieskolpengen. Socialnämnden och skolpengen prognostiserar underskott. 
Socialnämndens prognos, med ett underskott på 0,9 mnkr, inkluderar 8,9 miljoner kronor i 
extrakostnader relaterade till coronapandemin, samt att staten ersätter dessa kostnader till 
fullo. Bygg- och miljötillsynsnämnden prognostiserar en ekonomi i balans vid årets slut, dock 
är den prognosen avhängig att de pausade årsavgifterna inom miljö debiteras för 2020. 
Inkomstbortfallet uppgår i annat fall till en dryg miljon kronor.

Den totala prognosen är fortfarande mycket osäker till följd av kostnader och intäktsbortfall 
relaterade till coronapandemin.

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

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
 Månadsuppföljning januari-juni 2020, Vallentuna kommun
 Rapport, månadsuppföljning juni, Vallentuna kommun

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari-juni, 
Vallentuna kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.

Ärendet i korthet
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 30 juni är 14,7 miljoner 
kronor, (14,7 miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat 
motsvarande period förra året var 13,5 miljoner kronor (eller 11,0 miljoner 
kronor enligt balanskravet). 

Prognosen för kommunen för hela året är ett resultat om 57,7 miljoner kronor 
(57,7 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 32,9 miljoner kronor jämfört med 
budget.

Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas ge ett 
överskott på 17,6 miljoner kronor i förhållande till budget för Vallentuna 
2020.

Exploateringsintäkter bidrar med 13,4 miljoner kronor och består till största 
delen av intäkter från projektet Åby Ängar.

Finansiella kostnader beräknas bli 4,8 miljoner kronor lägre än budgeterat.

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

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,8 miljoner kronor. 
Överskottet kommer från kommunstyrelsen, fritidsnämnden, kulturnämnden, 
barn- och ungdomsnämnden och gymnasieskolpengen. Socialnämnden och 
skolpengen prognostiserar underskott. Socialnämndens prognos, med ett 
underskott på 0,9 mnkr, inkluderar 8,9 miljoner kronor i extrakostnader 
relaterade till coronapandemin, samt att staten ersätter dessa kostnader till 
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fullo. Bygg- och miljötillsynsnämnden prognostiserar en ekonomi i balans vid 
årets slut, dock är den prognosen avhängig att de pausade årsavgifterna inom 
miljö debiteras för 2020. Inkomstbortfallet uppgår i annat fall till en dryg 
miljon kronor.

Den totala prognosen är fortfarande mycket osäker till följd av kostnader och 
intäktsbortfall relaterade till coronapandemin.

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.

Handlingar

1. Tjänsteskrivelse, månadsuppföljning januari-juni 2020, Vallentuna kommun
2. Rapport, månadsuppföljning januari-juni 2020, Vallentuna kommun

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Samtliga nämnder
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Ekonomisk analys

Sammanfattning

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 dock en osäkerhet kring vad statsbidraget täcker.

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 månadsuppföljningen är 
mycket osäker.

Ekonomiskt utfall per juni
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 30 juni är 14,7 miljoner kronor, (14,7 miljoner 
kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 13,5 miljoner kronor 
(eller 11,0 miljoner kronor enligt balanskravet).

Årsprognos för 2020
Prognosen för kommunen för hela året är ett resultat om 57,7 miljoner kronor (57,7 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 32,9 miljoner kronor 
jämfört med budget.

Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas ge ett överskott på 17,6 miljoner 
kronor i förhållande till budget för Vallentuna 2020.

Exploateringsintäkter bidrar med 13,4 miljoner kronor och består till största delen av intäkter från 
projektet Åby Ängar.

Finansiella kostnader beräknas bli 4,8 miljoner kronor lägre än budgeterat.

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

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,8 miljoner kronor. Överskottet kommer 
från kommunstyrelsen, fritidsnämnden, kulturnämnden, barn- och ungdomsnämnden och 
gymnasieskolpengen. Socialnämnden och skolpengen prognostiserar underskott. Bygg- och 
miljötillsynsnämnden prognostiserar ekonomi i balans vid årets slut.

Den totala prognosen är fortfarande mycket osäker till följd av kostnader och intäktsbortfall 
relaterade till coronapandemin.
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Driftredovisning

Resultaträkning Vallentuna kommun

Verksamhetsblock (mnkr) Budget 
2020

Bokfört 
perioden

Prognos 
2020

Avvikelse 
2020

Bokslut 
2019

Verksamhetens intäkter 320,0 198,7 329,4 9,4 392,4

Verksamhetens kostnader -2 072,7 -1 067,9 -2 065,6 7,1 -2 086,5

Avskrivningar -95,0 -49,6 -101,7 -6,7 -84,1

Verksamhetens nettokostnader -1 847,7 -918,8 -1 837,9 9,8 -1 778,2

Skatteintäkter 1 696,3 807,8 1 631,7 -64,6 1 650,9

Gen. statsbidrag och utjämning 205,9 127,3 288,1 82,2 211,0

Verksamhetens resultat 54,5 16,3 81,9 27,4 83,6

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

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

Periodens resultat (förändring av 
eget kapital)

24,8 14,7 57,7 32,9 65,9

Avgår realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 -2,5

Periodens resultat enl. balanskravet 24,8 14,7 57,7 32,9 63,4

Driftredovisning samtliga nämnder

Nämnd belopp (mnkr) Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020 Avvikelse Bokslut 
2019

Kommunstyrelsen -182,8 -76,8 42 % -182,7 0,1 -166,9

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

Barn- och 
ungdomsnämnden

-148,3 -72,1 49 % -146,3 2,0 -146,7

Skolpeng -654,5 -330,2 50 % -656,5 -2,0 -639,1

Utbildningsnämnden -33,7 -16,7 50 % -33,7 0,0 -30,6

Gymnasiepeng -152,8 -71,9 47 % -150,8 2,0 -144,2

Socialnämnden -563,1 -280,4 50 % -564,0 -0,9 -554,6

Fritidsnämnden -60,1 -29,7 49 % -59,8 0,3 -55,0

Kulturnämnden -44,9 -21,8 49 % -44,6 0,3 -44,2

Bygg- och 
miljötillsynsnämnden

-14,2 -7,7 54 % -14,2 0,0 -13,5

Summa nämnder -1 859,4 -907,5 49 % -1 857,6 1,8 -1 794,7

Interna poster, övrigt -106,7 -38,3 36 % -121,4 14,7 -100,6

Nämndernas 
nettokostnader exkl. 
avskrivningar

-1 752,7 -869,2 50 % -1 736,2 16,5 1 694,1

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto
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Kommentarer

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens prognos är ett överskott på 0,1 mnkr. Prognosen innehåller ett underskott inom 
egen försörjning som täcks genom effektiviseringar som genomförts inom 
kommunledningskontoret inför 2020 och ytterligare återhållsamhet under 2020. 
Kommunledningskontoret redovisar även mindre överskott inom några verksamheter. De 
prognostiserade överskotten består av kostnadsminskningar för uteblivna utbildningar, 
konferenser, ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader samt allmän återhållsamhet.

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.

Prognosen för den fasta ramen är ett överskott om 2,0 miljoner kronor vid årets slut.
Budgeten för skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa prognostiserar ett underskott om 
2,0 mnkr.
De kommunala resultatenheterna prognostiserar en ekonomi i balans.

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.

Prognosen för den fasta ramen är ett överskott om 0,7 miljoner kronor.
Vallentuna gymnasium prognostiserar ett underskott om 0,7 miljoner kronor.
Gymnasieskolpengen visar ett överskott om 2,0 miljoner kronor.

Socialnämnden
Socialnämndens budgetram för 2020 uppgår till 563,1 mnkr.

Helårsprognosen visar ett underskott om 0,9 miljoner kronor, som främst kommer ur 
verksamhetsblock IFO Vuxen. Övriga block förväntas bidra med överskott.

Under perioden januari-juni är utfallet för kostnader relaterade till coronapandemin 4,2 mnkr.  
Helårsprognosen, ett underskott på 0,9 mnkr, inkluderar coronarelaterade kostnader om totalt 8,9 
mnkr samt förväntade intäkter i form av statsbidrag som kompensation för dessa kostnader.

Fritidsnämnden
Fritidsnämndens budget 2020 är på 60,1 mnkr. Prognosen för helåret är ett överskott om 0,3 mnkr 
och beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat. Prognosen innehåller lägre intäkter från 
Kvarnbadet om 0,4 mnkr. Även avbokade halltider ger lägre intäkter än budgeterat, men 
kompenseras av högre beläggning på utomhusanläggningarna. Lägre energikostnader som följd av 
den milda vintern bidrar också positivt.

Kulturnämnden
Kulturnämndens budget för 2020 uppgår till 44,9 mnkr. Helårsprognosen visar ett överskott om 
0,3 mnkr. Överskottet kommer främst från lägre personalkostnader samt lägre söktryck på 
kulturbidrag då arrangemang har ställts in.

Bygg- och miljötillsynsnämnden
Budgeten för bygg- och miljötillsynsnämnden uppgår 2020 till 14,2 mnkr. Prognosen är att 
verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. Prognosen förutsätter dock att de 
pausade årsavgifterna för 2020 kommer att debiteras. De uteblivna intäkterna uppgår i annat fall 
till drygt en miljon kronor.

Interna poster, Övrigt
Interna poster, övrigt prognostiserar ett överskott om 14,7 miljoner kronor som till största delen 
består av exploateringsintäkter.
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