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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 152
Månadsuppföljning januari-oktober, Vallentuna kommun (KS 2020.093)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.

Ärendebeskrivning
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 31 oktober är 153,3 miljoner kronor, 
(153,3 miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 
77,1 miljoner kronor (eller 74,6 miljoner kronor enligt balanskravet).

Årsprognosen för 2020 är ett resultat om 115,3 miljoner kronor (115,3 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 90,5 miljoner 
kronor jämfört med budget.

Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. Detta 
påverkar kommunens 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.

Skatteintäkterna för Vallentuna kommun 2020 beräknas minska med 29,9 miljoner kronor i 
förhållande till budget. Det är sämre än prognosen i delårsbokslutet som visade 22,9 miljoner 
kronor men fortfarande en förbättring i förhållande till prognosen efter april och juni då 
skatteintäkterna beräknades minska med 64,6 miljoner kronor.

Samtidigt har staten i flera omgångar beslutat om förstärkning av de generella statsbidragen 
för att kompensera för minskade skatteintäkter under 2020. Generella statsbidrag och 
utjämning beräknas ge ett överskott på 92,1 miljoner kronor, varav 61,8 miljoner kronor avser 
förstärkning av generella statsbidrag.

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 12,4 miljoner kronor. Prognosen för 
nämnderna är beroende av vilka medel kommunen tilldelas i det riktade statsbidraget för 
merkostnader till följd av pandemin.

Till följd av de stora svängningarna i skatteintäkterna samt osäkerheter kring det riktade 
statsbidraget från Socialstyrelsen är kommunens prognos för 2020 fortfarande osäker.
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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-oktober, Vallentuna kommun
 Månadsuppföljning jan-okt Vallentuna kommun
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari-oktober, 
Vallentuna kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. 

Sammanfattning av ärendet
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 31 oktober är 153,3 miljoner 
kronor, (153,3 miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande 
period förra året var 77,1 miljoner kronor (eller 74,6 miljoner kronor enligt 
balanskravet).

Årsprognosen för 2020 är ett resultat om 115,3 miljoner kronor (115,3 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 90,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. 
Detta påverkar kommunens 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.

Skatteintäkterna för Vallentuna kommun 2020 beräknas minska med 29,9 miljoner 
kronor i förhållande till budget. Det är sämre än prognosen i delårsbokslutet som 
visade 22,9 miljoner kronor men fortfarande en förbättring i förhållande till 
prognosen efter april och juni då skatteintäkterna beräknades minska med 64,6 
miljoner kronor.

Samtidigt har staten i flera omgångar beslutat om förstärkning av de generella 
statsbidragen för att kompensera för minskade skatteintäkter under 2020. Generella 
statsbidrag och utjämning beräknas ge ett överskott på 92,1 miljoner kronor, varav 
61,8 miljoner kronor avser förstärkning av generella statsbidrag.

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 12,4 miljoner kronor. 
Prognosen för nämnderna är beroende av vilka medel kommunen tilldelas i det 
riktade statsbidraget för merkostnader till följd av pandemin.

Till följd av de stora svängningarna i skatteintäkterna samt osäkerheter kring det 
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riktade statsbidraget från Socialstyrelsen är kommunens prognos för 2020 
fortfarande osäker.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Vallentuna kommun arbetar för att stärka det ekonomiska resultatet och öka 
soliditeten för att kunna hantera stora osäkerheter och svängningar i framtiden.

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef
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Ekonomisk analys

Sammanfattning
Inledning

Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. Detta påverkar 
kommunens 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.

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. 
Bidraget fördelas av Socialstyrelsen och för kommunerna omfattar det omsorg om äldre personer 
och personer med funktionsnedsättning. Det råder fortfarande en osäkerhet kring vad statsbidraget 
täcker och hur stor ersättning som kommunen kommer att beviljas.

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 från Socialstyrelsen.

SKR presenterar varannan månad en prognos för utvecklingen av skatteunderlaget. Till följd av 
pandemin, konjunkturnedgången och statliga insatser i form av korttidspermitteringar så har 
bedömningen av skatteunderlaget varierat kraftigt under året. Det råder fortfarande en stor 
osäkerhet kring utvecklingen av skatteunderlaget.

Skatteintäkterna för Vallentuna kommun 2020 beräknas minska med 29,9 miljoner kronor i 
förhållande till budget. Det är sämre än prognosen i delårsbokslutet som visade 22,9 miljoner 
kronor men fortfarande en förbättring i förhållande till prognosen efter april och juni då 
skatteintäkterna beräknades minska med 64,6 miljoner kronor.

Samtidigt har staten i flera omgångar beslutat om förstärkning av de generella statsbidragen för att 
kompensera för minskade skatteintäkter under 2020. Generella statsbidrag och utjämning beräknas 
ge ett överskott på 92,1 miljoner kronor, varav 61,8 miljoner kronor avser förstärkning av generella 
statsbidrag.

Till följd av de stora svängningarna i skatteintäkterna samt osäkerheter kring det riktade 
statsbidraget från Socialstyrelsen är kommunens prognos för 2020 fortfarande osäker.

Ekonomiskt utfall per oktober
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 31 oktober är 153,3 miljoner kronor, (153,3 
miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 77,1 
miljoner kronor (eller 74,6 miljoner kronor enligt balanskravet). Bokslutet för föregående år var ett 
resultat på 65,9 miljoner kronor (63,4 miljoner kronor enligt balanskravet).

Årsprognos för 2020
Prognosen för kommunen för hela året är ett resultat om 115,3 miljoner kronor (115,3 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 90,5 miljoner 
kronor jämfört med budget.

Överskottet beror främst på att generella statsbidrag ökar under året. Generella statsbidrag och 
utjämning beräknas ge ett överskott på 92,1 miljoner kronor, varav 61,8 miljoner kronor avser 
förstärkning av generella statsbidrag. Skatteintäkterna minskar med -29,9 miljoner kronor.

Exploateringsintäkter bidrar med 12,9 miljoner kronor och består till största delen av intäkter från 
projektet Åby Ängar. Kostnader för exploatering enligt ny lag om kommunal bokföring och 
redovisning samt kostnader för utrangering av investeringar visar enligt prognos kostnader på -36,2 
miljoner kronor. Exploateringsersättningar och gatukostnadsersättningar ger överskott med 23,0 
miljoner kronor. Finansiella kostnader och intäkter bidrar med ett överskott på 14,7 miljoner 
kronor.

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 12,4 miljoner kronor. Överskottet kommer 
från kommunstyrelsen, fritidsnämnden, kulturnämnden, barn- och ungdomsnämnden, skolpengen 
och gymnasieskolpengen. Bygg- och miljötillsynsnämnden visar ett underskott. Prognosen för 
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socialnämnden och utbildningsnämnden är en ekonomi i balans vid årets slut. Prognosen för 
nämnderna, främst socialnämnden, är beroende av vilka medel kommunen tilldelas i det riktade 
statsbidraget för merkostnader till följd av pandemin.

Driftredovisning

Resultaträkning Vallentuna kommun

Verksamhetsblock (mnkr) Budget 
2020

Bokfört 
perioden

Prognos 
2020

Avvikelse 
2020

Bokslut 
2019

Verksamhetens intäkter 320,0 357,7 375,6 55,6 392,4

Verksamhetens kostnader -2 072,7 -1 744,6 -2 111,3 -38,6 -2 086,5

Avskrivningar -95,0 -79,8 -98,4 -3,4 -84,1

Verksamhetens nettokostnader -1 847,7 -1 466,7 -1 834,1 13,6 -1 778,2

Skatteintäkter 1 696,3 1 387,5 1 666,4 -29,9 1 650,9

Gen. statsbidrag och utjämning 205,9 241,6 298,0 92,1 211,0

Verksamhetens resultat 54,5 162,4 130,3 75,8 83,6

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

Finansiella kostnader -30,2 -10,2 -16,2 14,0 -19,6

Periodens resultat (förändring av 
eget kapital)

24,8 153,3 115,3 90,5 65,9

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

Periodens resultat enl. balanskravet 24,8 153,3 115,3 90,5 63,4

Driftredovisning samtliga nämnder

Nämnd belopp (mnkr) Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020 Avvikelse Bokslut 
2019

Kommunstyrelsen -182,8 -128,6 70 -181,3 1,5 -166,9

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

Barn- och 
ungdomsnämnden

-148,3 -123,3 83 -147,3 1,0 -146,7

Skolpeng -654,5 -543,3 83 -653,5 1,0 -639,1

Utbildningsnämnden -33,7 -26,9 80 -33,7 0,0 -30,6

Gymnasiepeng -152,8 -122,0 80 -149,8 3,0 -144,2

Socialnämnden -563,1 -466,3 83 -563,1 0,0 -554,6

Fritidsnämnden -60,1 -48,1 80 -59,5 0,6 -55,0

Kulturnämnden -44,9 -35,6 79 -44,1 0,8 -44,2

Bygg- och 
miljötillsynsnämnden

-14,2 -13,0 92 -14,7 -0,5 -13,5

Summa nämnder -1 859,4 -1 507,3 81 -1 847,0 12,4 -1 794,7

Interna poster, övrigt 106,7 120,4 113 111,3 4,6 100,6

Nämndernas 
nettokostnader exkl. 
avskrivningar

-1 752,7 -1 386,9 79 -1 735,7 17,0 -1 694,1
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Nämnd belopp (mnkr) Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020 Avvikelse Bokslut 
2019

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Kommentarer

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens prognos är ett överskott på 6,5 miljoner kronor. Prognosen baseras på att det 
inte kommer att beviljas medel från kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter som uppgår 
till 5,0 miljoner kronor. Inom kommunstyrelsen redovisar kommunledningskontoret ett överskott 
med 1,5 miljoner kronor. Kommunledningskontoret har genomfört effektiviseringar inför 2020 
samt ytterligare återhållsamhet under 2020 och även lyckats täcka ett underskott inom egen 
försörjning. Prognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen 
är att verksamheterna kommer att bedrivas enligt budget.

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens budget består av en fast budgetram omfattande 148,3 miljoner 
kronor och en skolpengsbudget om 654,5 miljoner kronor. Verksamheten omfattar också 
kommunala resultatenheter som är intäktsfinansierade.

Prognosen för den fasta ramen är ett överskott om 1,0 miljon kronor vid årets slut. Budgeten för 
skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa prognostiserar ett överskott om 1,0 miljon 
kronor. De kommunala resultatenheterna prognostiserar en ekonomi 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. Gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser.

Prognosen för den fasta ramen är ett överskott om 1,5 miljoner kronor. Vallentuna gymnasium 
prognostiserar ett underskott om 1,5 miljoner kronor. Gymnasieskolpengen visar ett överskott om 
3,0 miljoner kronor.

Socialnämnden
Socialnämndens budgetram för 2020 uppgår till 563,1 miljoner kronor. Prognosen för 2020 
beräknas hålla sig inom budgeten. Prognosen inkluderar coronarelaterade kostnader på 18,6 
miljoner kronor. En förutsättning för prognosen är att dessa kostnader täcks av det riktade 
statsbidraget från Socialstyrelsen. Det råder dock osäkerheter kring bidraget.

Prognosen för socialnämnden visar också ett underskott inom IFO individ- och familjeomsorg 
vuxen, men samtidigt överskott inom andra delar av verksamheten.

Fritidsnämnden
Fritidsnämndens budget 2020 är 60,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett överskott om 
0,6 miljoner kronor och beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat. Lägre 
energikostnader som följd av den milda vintern i kombination med ett nytt 
värmeåtervinningssystem i ishallen bidrar till överskottet. Till följd av pandemin är det lägre 
intäkter för Kvarnbadet och avbokade halltider, men det kompenseras av högre beläggning på 
utomhusanläggningarna.

Kulturnämnden
Kulturnämndens budget för 2020 uppgår till 44,9 miljoner kronor. Helårsprognosen visar ett 
överskott om 0,8 miljoner kronor. Överskottet kommer främst från lägre personalkostnader. Till 
följd av pandemin har många arrangemang ställts in eller genomförts på annat sätt än planerat. 
Detta gör att intäkterna är betydligt lägre, men samtidigt möts de av lägre arrangemangskostnader.

Bygg- och miljötillsynsnämnden
Budgeten för bygg- och miljötillsynsnämnden uppgår 2020 till 14,2 mnkr. Prognosen är ett 
underskott på 0,5 miljoner kronor och det beror på ökade behov av bostadsanpassning. I och med 
pandemins inträde skedde en minskning i bidragsansökningar till verksamheten 
bostadsanpassning. Under perioden augusti till oktober ökade ansökningarna åter. Verksamheten 
prognostiserar nu ett underskott på 0,5 miljoner kronor.
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