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§ 71
Månadsuppföljning januari-februari 2021, Vallentuna kommun (KS 
2021.095)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) önskar lägga till följande protokollsanteckning:
Då regeringen kompenserar för kostnader till följd av covid-19 genom de generella 
statsbidragen så är det en felaktig beskrivning att kommunen inte blir kompenserade för 
kostnader som kan hänföras till covid-19
 

Ärendebeskrivning
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 28 februari är 50,2 miljoner kronor (50,2 
miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 22,8 
miljoner kronor (22,8 miljoner kronor enligt balanskravet).
Resultatprognosen för helåret är 95,1 miljoner kronor (95,1 miljoner kronor enligt 
balanskravet) vilken ska jämföras med det budgeterade resultatet på 69,8 miljoner kronor i 
kommunplanen 2021-2023. Kommunen prognosticerar med ett överskott på 25,3 miljoner 
kronor.
Överskottet beror främst på att skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 
sammantaget har ökat sedan budgeten upprättades. Prognosen för skatteunderlaget har 
förbättrats sedan i höstas och väntas ge ett överskott på 15,4 miljoner kronor.
Nämnderna prognosticerar ett överskott på 11,2 miljoner kronor vilket huvudsakligen 
härstammar från kommunstyrelsens markförsäljningsintäkter. Socialnämndens prognos visar 
underskott till följd av extraordinära kostnader på grund av covid-19. Övriga nämnder räknar 
med en budget i balans vid årets slut.

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
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-12, Månadsuppföljning januari-februari 2021, Vallentuna 

kommun
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari-februari 
2021, Vallentuna kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen

Sammanfattning av ärendet
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 28 februari är 50,2 miljoner 
kronor (50,2 miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande 
period förra året var 22,8 miljoner kronor (22,8 miljoner kronor enligt balanskravet).
Resultatprognosen för helåret är 95,1 miljoner kronor (95,1 miljoner kronor enligt 
balanskravet) vilken ska jämföras med det budgeterade resultatet på 69,8 miljoner 
kronor i kommunplanen 2021-2023. Kommunen prognosticerar med ett överskott på 
25,3 miljoner kronor.
Överskottet beror främst på att skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 
sammantaget har ökat sedan budgeten upprättades. Prognosen för skatteunderlaget 
har förbättrats sedan i höstas och väntas ge ett överskott på 15,4 miljoner kronor.
Nämnderna prognosticerar ett överskott på 11,2 miljoner kronor vilket huvudsakligen 
härstammar från kommunstyrelsens markförsäljningsintäkter. Socialnämndens 
prognos visar underskott till följd av extraordinära kostnader på grund av covid-19. 
Övriga nämnder räknar med en budget i balans vid årets slut.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Marie Wallin Tommy Borell

Tillförordnad ekonomichef Chefscontroller

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Månadsuppföljning januari-februari 2021, Vallentuna kommun
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Ekonomiskt utfall per februari 
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 28 februari är 50,2 miljoner kronor (50,2 miljo-
ner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 22,8 miljoner 
kronor (22,8 miljoner kronor enligt balanskravet). 

Årsprognos 2021 
Resultatprognosen för helåret är 95,1 miljoner kronor (95,1 miljoner kronor enligt balanskravet) vil-
ken ska jämföras med det budgeterade resultatet på 69,8 miljoner kronor i kommunplanen 2021-
2023. Kommunen prognosticerar med ett överskott på 25,3 miljoner kronor. 

Överskottet beror främst på att skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag sammantaget 
har ökat sedan budgeten upprättades. Prognosen för skatteunderlaget har förbättrats sedan i höstas 
och väntas ge ett överskott på 15,4 miljoner kronor. 

Nämnderna prognosticerar ett överskott på 11,2 miljoner kronor vilket huvudsakligen härstammar 
från kommunstyrelsens markförsäljningsintäkter. Socialnämndens prognos visar underskott till 
följd av extraordinära kostnader på grund av covid-19. Övriga nämnder räknar med en budget i ba-
lans vid årets slut. 

Driftredovisning 

Resultaträkning Vallentuna kommun 

Verksamhetsblock (mnkr) 
Budget 

2021 
Bokfört 

perioden 
Prognos 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Verksamhetens intäkter 354,6 72,1 369,7 15,1 454,9 

Verksamhetens kostnader -2 160,7 -351,1 -2 165,9 -5,2 -2 168,5 

Avskrivningar -106,0 -13,7 -106,0 0,0 -95,3 

Verksamhetens nettokostnader -1 912,1 -292,7 -1 902,2 9,9 -1 808,9 

Skatteintäkter 1 693,7 294,8 1 730,8 37,1 1 660,7 

Generella statsbidrag och utjämning 306,8 48,2 285,1 -21,7 300,0 

Verksamhetens resultat 88,4 50,3 113,7 25,3 151,8 

Finansiella intäkter 0,5 0,0 0,5 0,0 1,5 

Finansiella kostnader -19,1 -0,1 -19,1 0,0 -14,4 

Periodens resultat (förändring av 
eget kapital) 

69,8 50,2 95,1 25,3 138,9 

Avgår realisationsvinster  0,0 0,0 0,0 -8,9 

Periodens resultat enl. balanskravet 69,8 50,2 95,1 25,3 130,0 
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Driftredovisning samtliga nämnder 

Nämnd belopp (mnkr) 
Budget 

2021 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 

2020 

Kommunstyrelsen 211,2 14,3 7 % 196,0 15,2 171,6 

KS OF 10,0 0,0 0 % 10,0 0,0 0,0 

Barn- och ungdomsnämn-
den 

132,5 22,1 17 % 132,5 0,0 143,3 

Skolpeng 675,0 111,1 16 % 675,0 0,0 649,5 

Utbildningsnämnden 34,7 4,9 14 % 34,7 0,0 32,0 

Gymnasiepeng 157,3 24,8 16 % 157,3 0,0 147,3 

Socialnämnden 575,6 87,3 15 % 579,6 -4,0 564,1 

Fritidsnämnden 61,0 8,9 15 % 61,0 0,0 59,4 

Kulturnämnden 45,4 7,6 17 % 45,4 0,0 44,0 

Bygg- och miljötillsyns-
nämnden 

15,0 3,7 24 % 15,0 0,0 14,7 

Summa nämnder 1 917,7 284,6 15 % 1 906,5 11,2 1 825,9 

Interna poster, övrigt -111,6 -5,5 5 % -110,3 -1,3 -112,3 

Nämndernas nettokost-
nader exkl. avskrivningar 

1 806,1 279,0 15 % 1 796,2 9,9 1 713,6 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentarer 

Kommunstyrelsen 
Årsprognosen för kommunstyrelsens samlade förvaltningar pekar på 15,2 mnkr i överskott. Den po-
sitiva avvikelsen härrör från markförsäljningar vid Åbyholm och Åby ängar. Kommunens start av 
matavfallsinsamling har försenats som en konsekvens av att upphandlingen har överprövats. Bud-
geterade kostnader och intäkter har därför minskats med 4,5 mnkr på grund av senareläggningen 
men påverkar inte nämndens nettoresultat. 

Barn- och ungdomsnämnden 
Helårsprognosen för barn- och ungdomsnämnden överensstämmer med budget för de verksam-
heter som omfattas av den fasta budgetramen. Detta innebär att nettokostnaden förväntas minska 
för helåret med 13,4 mnkr jämfört med 2020 års utfall. Nämndens resultatenheter budgeterar med 
ett nollresultat och det visar också prognosen. Skolpengen prognosticeras enligt budget vilket är en 
ökning med 25,5 mnkr jämfört med 2020 års utfall. Periodens utfall pekar försiktigt åt att den verk-
liga nettokostnaden kan komma att bli lägre under året. 

Utbildningsnämnden 
Prognosen för utbildningsnämndens fasta ram är en budget i balans. Prognosen för nämndens re-
sultatenhet, Vallentuna gymnasium, följer budget och pekar mot ett nollresultat för året. Gymnasie-
skolpengen prognostiseras som en budget i balans. 

Socialnämnden 
Socialnämndens budgetram uppgår till 575,6 mnkr, vilket är en ökning med 11,5 mnkr jämfört med 
utfallet 2020. Helårsprognosen beräknas bli 579,6 mnkr. Den ordinarie verksamheten beräknas 
hålla sig inom budget (575,6 mnkr) samtidigt som avvikelsen på 4,0 mnkr härrör sig till extraordi-
nära nettokostnader på grund av pandemin. Staten har inte avsatt medel för att kompensera kom-
muner för merkostnader till följd av covid-19 under 2021. 

Fritidsnämnden 
Nämndens prognos för helåret är en budget i balans. Som en följd av pandemin har intäkter från 
uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar minskat. För att nå en budget i balans reduceras plane-
rade inköp och omkostnader under året. 
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Kulturnämnden 
Kulturnämnden prognosticerar med en budget i balans. Inom nämnden har kulturenheten reviderat 
sina budgeterade intäkter på grund av pandemin och restriktioner kopplade till arrangemang. Ef-
tersom arrangemangskostnaderna som korrelerar med dessa intäkter också kommer bli lägre, pro-
gnosticerar kulturenheten med en budget i balans vid årets slut. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden 
Helårsprognosen för bygg- och miljötillsynsnämnden är att verksamheterna kommer att kunna bed-
rivas enligt budget. Under 2021 spås konjunkturen vara fortsatt nedåtgående och medföra en nega-
tiv påverkan på nämndens intäkter. För att parera intäktsbortfallet anpassas personalstyrkan ge-
nom naturliga avgångar som inte kommer att återbesättas. Nya och mer marknadsmässiga taxor har 
införts vilket bidrar till ökad kostnadstäckning för nämnden. 


	4ab1140e-525f-4f24-9739-2b1eb264d530.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	d575abcf-1814-4e4e-8d89-4cb790dcca3d.docx
	a8c09097-742d-41f4-a3fc-739c1452758b.pdf
	67e4ab1d-8c71-4b6e-afcc-72c2ba55885b.docx
	Beslut
	Anteckning

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	6b4f79e8-48d8-46e0-af98-d07467930a55.docx
	Tjänsteskrivelse
	Månadsuppföljning januari-februari 2021, Vallentuna kommun
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 28 februari är 50,2 miljoner kronor (50,2 miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 22,8 miljoner kronor (22,8 miljoner kronor enligt balanskravet).
	Resultatprognosen för helåret är 95,1 miljoner kronor (95,1 miljoner kronor enligt balanskravet) vilken ska jämföras med det budgeterade resultatet på 69,8 miljoner kronor i kommunplanen 2021-2023. Kommunen prognosticerar med ett överskott på 25,3 miljoner kronor.
	Överskottet beror främst på att skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag sammantaget har ökat sedan budgeten upprättades. Prognosen för skatteunderlaget har förbättrats sedan i höstas och väntas ge ett överskott på 15,4 miljoner kronor.
	Nämnderna prognosticerar ett överskott på 11,2 miljoner kronor vilket huvudsakligen härstammar från kommunstyrelsens markförsäljningsintäkter. Socialnämndens prognos visar underskott till följd av extraordinära kostnader på grund av covid-19. Övriga nämnder räknar med en budget i balans vid årets slut.
	Konsekvenser för barn
	Handlingar
	Expedieras till:


	0e0dc1c8-7ee5-434e-8632-f0f2a5df1347.pdf



