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§ 108
Månadsuppföljning januari-juni 2021, Vallentuna kommun (KS 2021.095)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns bokförda resultat per 30 juni är 94,4 miljoner kronor (94,4 miljoner 
kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 14,7 miljoner 
kronor (14,7 miljoner kronor enligt balanskravet).

Resultatprognosen för helåret är 117,4 miljoner kronor (117,4 miljoner kronor enligt
balanskravet) vilken ska jämföras med det budgeterade resultatet på 69,8 miljoner
kronor i kommunplanen 2021-2023. Kommunen prognosticerar ett överskott på 47,6 miljoner 
kronor.

Överskottet beror främst på att skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag
sammantaget har ökat sedan budgeten upprättades. Prognosen för skatteunderlaget
väntas ge ett överskott på 30,9 miljoner kronor.

Finansieringsenheten prognosticerar med ett underskott på 18,6 miljoner kronor. Ett nytt 
livslängdsantagande har antagits som påverkar kommunens pensions-avsättningar vilket 
beräknas medföra en kostnad på 12,1 miljoner kronor för år 2021.

Nämnderna prognosticerar ett överskott på 20,0 miljoner kronor vilket huvudsakligen 
härstammar från kommunstyrelsens exploateringsersättningar och intäkter från 
markförsäljning, skol- och gymnasiepeng samt socialnämnden.

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
 Månadsuppföljning jan-jun 2021, Vallentuna kommun
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-16, Månadsuppföljning jan-jun 2021, Vallentuna kommun
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas efter Coronapandemin. Under året beräknas konjunk-
turen stärkas och BNP-raset från förra året kommer att hämtas hem. 

Alla vuxna som önskar kommer kunna få skyddande vaccin och i takt med sjunkande smitta och 
mildare restriktioner får ekonomin en extra skjuts. 

Både i år och nästa väntas antalet arbetade timmar öka men dämpas något av korttidspermittering-
ens utfasning. Det pågår även en strukturomvandling där några av de förlorade jobben aldrig kom-
mer tillbaka. 

Ekonomiskt utfall per juni 
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 30 juni är 94,4 miljoner kronor. Det är mycket 
bättre än bokfört resultat motsvarande period förra året på 14,7 miljoner kronor. Det är framför allt 
minskade skatteintäkter vid den här tiden förra året som är skillnaden. 

Årsprognos 2021 
Budget för året innehåller ett positivt resultat på 69,8 miljoner kronor enligt kommunplanen 2021-
2023. Prognosen är att kommunens resultat beräknas bli 117,4 miljoner kronor vilket är 47,6  miljo-
ner kronor bättre än budget. 

Skatteintäkter och bidrag förväntas ge ett överskott på 30,9 miljoner kronor i jämförelse med bud-
get. Nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat överskott på 20,0 miljoner kronor. De största 
överskotten kommer från kommunstyrelsen, socialnämnden, skolpengen och gymnasieskolpengen. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 11,2 miljoner kronor och beror främst på exploa-
teringsintäkter och markförsäljningar som inte ingår i budget. 

Inom barn- och ungdomsnämnden visar prognosen för den fasta ramen ett mindre överskott på 0,1 
miljoner kronor. Skolpengen visar ett överskott på 2,5 miljoner kronor. 

Inom utbildningsnämnden prognostiseras den fasta ramen en budget i balans. Gymnasiekolpengen 
visar ett överskott på 2,5 miljoner kronor. 

Socialnämnden prognostiserar med ett överskott om 3,4 miljoner kronor på grund av statsbidrag 
som ersätter nämndens coronarelaterade kostnader som uppstått under år 2020. 

Fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 0,2 miljoner kronor. 

Kulturnämnden prognostiserar ett överskott om 0,2 miljoner kronor som främst kommer ur mins-
kade kostnader för biblioteksverksamheten. 

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

Resultaträkning Vallentuna kommun 

mnkr 
Budget 

2021 
Bokfört 

perioden 
Prognos 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Verksamhetens intäkter 354,6 203,1 349,8 -4,8 454,9 

Verksamhetens kostnader -2 164,8 -1 077,8 -2 158,6 6,3 -2 168,5 

Avskrivningar -106,0 -41,4 -93,0 13,0 -95,3 

Verksamhetens nettokostnader -1 916,3 -916,1 -1 901,8 14,5 -1 808,9 

Skatteintäkter 1 693,7 872,3 1 735,9 42,2 1 660,7 

Generella statsbidrag och utjämning 311,0 144,6 299,6 -11,3 300,0 

Verksamhetens resultat 88,4 100,8 133,7 45,3 151,8 

Finansiella intäkter 0,5 0,7 0,5 0,0 1,5 

Finansiella kostnader -19,1 -7,1 -16,9 2,2 -14,4 

Periodens resultat 69,8 94,4 117,4 47,6 138,9 

En ombudgetering är gjord för "skolmiljarden". Budgeten för generella statsbidrag och utjämning har ökats med 4,2 mil-
joner kronor och verksamhetens kostnader har ökats med 4,2 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet, 69,8 miljoner 
kronor, är oförändrat. 

Kommentar till avvikelse resultaträkning 

Det bokförda resultatet är positivt för perioden januari till juni med 94,4 miljoner kronor. Progno-
sen för helåret 2021 visar ett resultat på 117,4 miljoner kronor. Det innebär att resultatet förväntas 
bli 47,6 miljoner kronor bättre än budget. 

Nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat överskott på 20,0 miljoner kronor vilket främst 
beror på ökade intäkter för exploatering och markförsäljning som inte ingår i budget. 

Verksamhetens kostnader har till stor del påverkats av ett nytt livslängdsantagande som har anta-
gits som påverkar kommunens pensionsavsättningar vilket beräknas medför en kostnad på 12,1 mil-
joner kronor för år 2021. 

Avskrivningarna är 13,0 miljoner kronor lägre än i budgeten på grund av att flera stora investe-
ringar är färdigavskrivna. Bland annat lämnades paviljonger för flyktingmottagande vid årsskiftet. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar totalt sett med 30,9 miljoner kronor. Det 
är framförallt skatteunderlaget för år 2020 och 2021 som har räknats upp. 

I budgeten fanns ett generellt bidrag för äldreomsorgssatsningen på 10,5 miljoner kronor. I tertial-
rapporten för april hade bidraget blivit riktat med ansökan, rapportering och eventuellt återbetal-
ningskrav. Då var kommunen osäker om villkoren skulle uppfyllas så bidraget var varken med i ut-
fall eller prognos. Sen dess har återbetalningskravet tagits bort men en återrapportering ska göras. I 
denna prognos är bidraget med. 

Efter budgeten kom ett generellt statsbidrag för "skolmiljarden" på 4,2 miljoner kronor, där kom-
munens budget flyttas ut till framför allt barn- och ungdomsnämnden samt en del till socialnämn-
den enligt beslut i kommunfullmäktige. 

Finansiella kostnader är 2,2 miljoner kronor lägre än budget framför allt på grund av lägre ränta på 
upplåning. 
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Balanskravsresultat 

Mnkr 
Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

Prognos 
2021 

Avvikelse 
2021 

Bokslut 
2020 

Periodens resultat 69,8 94,4 117,4 47,6 138,9 

Samtliga realisationsvinster (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,9 

Periodens balanskravsresult 69,8 94,4 117,4 47,6 130,0 

Kommentar balanskravsresultat 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för att skapa förutsättningar för en stabil långsiktig fi-
nansiell utveckling. Det övergripande syftet med att ställa krav på budget i balans är att de löpande 
intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. 

Resultatet enligt balanskravet är per juni 94,4 miljoner kronor och i prognosen för helåret 117,4 mil-
joner kronor. Inga realisationsvinster eller andra förändringar på balanskravsresultatet har skett 
under 2021 varför periodens balanskravsresultat och periodens resultat är detsamma. 

Driftredovisning samtliga nämnder 

Nämnd belopp (mnkr) 
Budget 

2021 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2021 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2020 

Kommunstyrelsen 211,2 72,9 35 % 200,0 11,2 171,6 

Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter 10,0 0,0 0 % 10,0 0,0 0,0 

Barn- och ungdomsnämnden 135,7 60,3 44 % 135,6 0,1 143,3 

Skolpeng 675,0 333,1 49 % 672,5 2,5 649,5 

Utbildningsnämnden 34,7 18,3 53 % 34,7 0,0 32,0 

Gymnasiepeng 157,3 74,2 47 % 154,8 2,5 147,3 

Socialnämnden 576,6 267,0 46 % 573,2 3,4 564,1 

Fritidsnämnden 61,0 29,7 49 % 60,8 0,2 59,4 

Kulturnämnden 45,4 21,8 48 % 45,2 0,2 44,0 

Bygg- och miljötillsynsnämnden 15,0 7,0 46 % 15,0 0,0 14,7 

Summa nämnder 1 921,9 884,3 46 % 1 901,8 20,0 1 825,9 

Finansieringsenheten -111,6 -9,6 9 % -93,0 -18,6 -112,3 

Verksamhetens nettokostnader exkl. 
avskrivningar 

1 810,3 874,6 48 % 1 808,8 1,5 1 713,6 

En ombudgetering av "Skolmiljarden" har ökat budgeten för Socialnämnden med en miljon kronor samt för Barn- och 
ungdomsnämnden med 3,2 miljoner kronor. 

Kommentarer till avvikelse driftsredovisning 

Kommunstyrelsen 
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om  
11,2 miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det prognostiserade överskottet härstam-
mar från kommunledningskontoret (0,6 mnkr) och samhällsbyggnadsförvaltningen (10,6 mnkr), 
och baseras huvudsakligen på periodens exploateringsersättningar och intäkter från markförsälj-
ningar. 

Barn- och ungdomsnämnden 
Helårsprognosen för barn- och ungdomsnämnden pekar på ett mindre överskott (0,1 mnkr) för de 
verksamheter som omfattas av den fasta budgetramen. Detta innebär att nettokostnaden förväntas 
minska med 13,5 miljoner kronor jämfört med 2020 års utfall. Nämndens resultatenheter progno-
sticerar med ett nollresultat vilket sammanfaller med årsbudgeten. Skolpengen prognosticeras med 
ett överskott om 2,5 miljoner kronor, främst på grund av färre elever än budgeterat. 
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Utbildningsnämnden 
Prognosen för utbildningsnämndens fasta ram är ett överskott om 0,5 miljoner kronor vilket härrör 
från ett samarbete mellan kommuner i Norrort (KCNO) med syfte att samordna vuxenutbildningar. 
Vallentuna gymnasium visar ett underskott med 1,6 miljoner kronor för perioden. Redan vidtagna 
åtgärder samt fler elever till hösten förväntas reducera underskottet till 0,5 miljoner för helåret. 
Gymnasiepengen prognostiseras ge ett överskott om 2,5 miljoner kronor på grund av färre elever än 
budgeterat samt att fler elever väljer teoretiska program. Teoretiska utbildningar kostar generellt 
mindre än praktiskt inriktade program. 

Socialnämnden  
Socialnämndens budgetram för 2021 utökades i juni med 1,0 miljoner kronor med hjälp av ett nytt 
och tillfälligt statsbidrag, "skolmiljarden". Den är därmed 2,2 procent högre än förra årets utfall. 
Nämnden prognosticerar med ett överskott om 3,4 miljoner kronor vilket inkluderar merkostnader 
på grund av Covid-19 (nettoeffekt 1,9 mnkr). Den positiva avvikelsen är en förbättring mot föregå-
ende prognos på grund av erhållet statsbidrag om 3,5 miljoner kronor för verksamhetsår 2020. Pro-
gnoserna skiftar mellan nämndens verksamheter. IFO Barn och familj samt Funktionsnedsättning 
enligt LSS visar överskott om 4,5 respektive 6,0 miljoner kronor. IFO Vuxen och Äldreomsorgen 
prognosticerar med underskott om 2,1 respektive 7,2 miljoner kronor. 

Fritidsnämnden 
Nämndens prognos för helåret är ett överskott om 0,2 miljoner kronor, vilket är kopplat till Ung 
Fritid. I linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner har antal besökare begränsats på fritidsgår-
darna Mega och Haket vilket inneburit lägre personalbehov och -kostnader än budgeterat. 
 
Kulturnämnden 
Prognosen för helåret för kulturnämnden är ett överskott om 0,2 miljoner kronor. Bibliotekets verk-
samhet har under perioden haft förkortade öppettider kopplat till coronapandemin vilket har inne-
burit lägre kostnader för vikarier och övertidsersättningar. Nämnden har fått kulturskolebidrag från 
Kulturrådet (drygt 0,8 mnkr) och statsbidrag för Skapande Skola för läsåret 2021-2022 (2,3 mnkr). 
Nämnden skapar verksamhet för hela bidragen vilket innebär ökade kostnader och nettoeffekt noll i 
prognosen. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden 
Helårsprognosen för bygg- och miljötillsynsnämnden är en budget i balans. Bostadsanpassning har 
tidigare uppvisat kraftigt ökade kostnader. Coronapandemin har dock haft en dämpande effekt då 
majoriteten av bidragssökarna tillhör riskgrupper och väljer att avvakta ansökan. Tendensen är att 
ansökningarna nu börjar öka igen då restriktionerna lättar. Inom miljö- och livsmedelsverksamhet-
erna har inte samtliga fakturor skickats ut på grund av informationsprocess runt nya taxor samt för 
att försöka underlätta för livsmedelsföretag som är hårt drabbade av pandemin. Årsfakturor kom-
mer att skickas ut under september månad. 

Finansieringsenheten 
Finansieringsenheten prognostiserar ett underskott på 18,6 miljoner kronor. Ett nytt livslängdsan-
tagande har antagits som påverkar kommunens pensionsavsättningar vilket beräknas medföra kost-
nader på 12,1 miljoner kronor för år 2021. Kapitalkostnaderna, bestående av avskrivningar och 
ränta, som fördelas till de andra nämnderna minskar med 7,2 miljoner kronor. Medfinansiering 
från exploateringsprojekt som inte budgeterats har inkommit med 2,5 miljoner kronor. 
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari-juni 2021, 
Vallentuna kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Vallentuna kommuns bokförda resultat per 30 juni är 94,4 miljoner kronor (94,4 
miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året 
var 14,7 miljoner kronor (14,7 miljoner kronor enligt balanskravet).

Resultatprognosen för helåret är 117,4 miljoner kronor (117,4 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 
47,6 miljoner kronor.

Överskottet beror främst på att skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag
sammantaget har ökat sedan budgeten upprättades. Prognosen för skatteunderlaget
väntas ge ett överskott på 30,9 miljoner kronor.

Finansieringsenheten prognosticerar med ett underskott på 18,6 miljoner kronor. Ett 
nytt livslängdsantagande har antagits som påverkar kommunens pensions-
avsättningar vilket beräknas medföra en kostnad på 12,1 miljoner kronor för år 2021. 

Nämnderna prognosticerar ett överskott på 20,0 miljoner kronor vilket 
huvudsakligen härstammar från kommunstyrelsens exploateringsersättningar och 
intäkter från markförsäljning, skol- och gymnasiepeng samt socialnämnden. 

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.

Erik Lanner Sandberg Tommy Borell
Ekonomichef Chefscontroller
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