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

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns bokförda resultat för perioden januari till augusti uppgår till 220,8 
miljoner kronor (220,4 miljoner kronor enligt balanskravsresultatet).

Resultatprognosen för helåret är 164,7 miljoner. Budget är 69,8 miljoner kronor. Nämnderna 
prognosticerar med en positiv avvikelse mot budget med 53,6 miljoner.

Investeringar under perioden januari-augusti uppgår till 61,5 miljoner kronor. Helårsprognos 
för investeringar är 215,5 miljoner kronor.

Alla sex kommungemensamma mål ligger i fas med planen för perioden. Alla mål 
prognosticeras att uppnås under året.

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.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

Sammanfattning av ärendet
Vallentuna kommuns bokförda resultat för perioden januari till augusti uppgår till 
220,8 miljoner kronor (220,4 miljoner kronor enligt balanskravsresultatet). 

Resultatprognosen för helåret är 164,7 miljoner. Budget är 69,8 miljoner kronor. 
Nämnderna prognosticerar med en positiv avvikelse mot budget med 53,6 miljoner.

Investeringar under perioden januari-augusti uppgår till 61,5 miljoner kronor. 
Helårsprognos för investeringar är 215,5 miljoner kronor.

Alla sex kommungemensamma mål ligger i fas med planen för perioden. Alla mål 
prognosticeras att uppnås under året.

Bakgrund
Utfallet i delårsbokslutet är ett positivt resultat på 220,8 miljoner kronor (220,4 
miljoner enligt balanskravsresultatet). Resultatet för motsvarande period förra året 
var 152,2 miljoner kronor. Årets delårsresultat är 68,6 miljoner kronor högre än 
föregående år.

Nämndernas nettokostnad per sista augusti uppgår till 1 166,1 miljoner kronor. 
Motsvarande resultat förra delåret uppgick till 1 197,3 miljoner kronor, vilket innebär 
en minskning med 31,2 miljoner kronor för årets period.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 5,3 procent jämfört 
med delårsbokslutet 2020 och uppgår i delåret till 1 367,8 miljoner kronor. De 
generella bidragen i utjämningssystemet har nästan halverats och uppgår i delåret till 
15,7 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år då de uppgick till 30,7 
miljoner kronor. 

De finansiella nettokostnaderna är vid delårsbokslutet negativa med 9,5 miljoner 
kronor.

Prognosen för 2021 visar ett positivt resultat på 164,7 miljoner kronor (164,3 miljoner 
kronor enligt balanskravsresultatet). Prognosen innebär ett resultat som är 94,9 
miljoner kronor högre än budget. 
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De största avvikelserna mot budget är 

- Nämndernas nettokostnader minskar med 53,6 miljoner kronor

- Skatteintäkterna ökar med 46,1 miljoner kronor

- Generella statsbidrag och utjämning minskar med 10,3 miljoner kronor

- Avskrivningar har en lägre prognos med 17,0 miljoner kronor, främst på 
grund av lägre investeringstakt föregående år.

- Högre pensionskostnader med 12,6 miljoner kronor, på grund av ändrat 
livslängdsantagande

Nämndernas prognosticerade överskott (53,6 miljoner kronor) härrör sig 
huvudsakligen från 

- Ej budgeterade intäkter från exploateringsprojekt +28,6 miljoner kronor

- Färre elever inom främst grundskola. Skolpeng +8,0 miljoner kronor

- Färre elever och lägre programkostnader. Gymnasiepeng +4,0 miljoner 
kronor

- Socialnämnden genererar ett nettoöverskott om 12 miljoner kronor. Färre 
familjehemsplaceringar och färre biståndsansökningar enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrande (LSS) är huvudsakliga orsaker.

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

Om tjänsteskrivelsen är underlag till ett informationsärende kan rubriken 
Konsekvenser för barn tas bort.

Erik Lanner Sandberg Tommy Borell
Ekonomichef Chefscontroller
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1. Inledning 

Delåret januari till augusti har fortsatt varit präglat av pandemin med utmaningar inom skola, vård 
och omsorg. Nationellt är lågkonjunktur och arbetslöshet på väg mot återhämtning och i nivåer 
jämförbara med tiden innan pandemin. Stockholmsregionen visar en liknande men eftersläpande 
trend. Vallentuna kommun har ett starkt läge med lägst arbetslöshet i länet. Verksamheterna inom 
Vallentuna kommunkoncern har uppnått följande resultat för perioden. 

Vallentuna kommun 

 Det bokförda resultatet är 220,8 miljoner kronor. 
 Helårsresultatet prognosticeras till 164,7 miljoner kronor. 
 Investeringar under perioden uppgår till 61,5 miljoner kronor. Helårsprognos för investe-

ringar är 215,5 miljoner kronor. 

 Alla kommungemensamma mål ligger i fas med planeringen för perioden. Prognosen är att 
alla kommungemensamma mål uppnås för helåret. 

Vallentuna kommuns utfall i delårsbokslutet är ett positivt resultat på 220,8 miljoner kronor  
(220,4 miljoner enligt balanskravsresultatet). Resultatet för motsvarande period förra året var  
152,2 miljoner kronor. Årets delårsresultat är 68,6 miljoner kronor högre än föregående år. 

Nämndernas nettokostnad per sista augusti är 1 166,1 miljoner kronor. Motsvarande resultat förra 
delåret uppgick till 1 197,3 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 31,2 miljoner kronor 
för årets period. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 5,3 procent jämfört med delårs-
bokslutet 2020 och uppgår i delåret till 1 367,8 miljoner kronor. De generella bidragen uppgår till 
15,7 miljoner kronor vilket nästan är en halvering jämfört med samma period förra året då kommu-
nen fick stora stöd för coronapandemin. Finansiella intäkter och kostnader är negativa med totalt 
9,5 miljoner kronor. 

Kommunens helårsresultat prognosticeras till 164,7 miljoner kronor (164,3 miljoner kronor enligt 
balanskravsresultatet). Det är 94,9 miljoner kronor högre än budget och 25,8 miljoner kronor bättre 
än utfallet för 2020. 

De största avvikelserna mellan budget och årets prognosticerade resultat är att 

 nämndernas nettokostnader minskar med 53,6 miljoner kronor, 
 skatteintäkterna ökar med 46,1 miljoner kronor, 
 generella statsbidrag och utjämning minskar med 10,3 miljoner kronor, 
 avskrivningar har en lägre prognos med 17,0 miljoner kronor, främst på grund av lägre in-

vesteringstakt förra året 

 högre pensionskostnader 12,6 miljoner kronor, på grund av ändrat livslängdsantagande. 

Nämndernas beräknade överskott består huvudsakligen av 

 ej budgeterade intäkter från exploateringsprojekt +28,6 miljoner kronor, 
 färre elever inom främst grundskola +8,0 miljoner kronor, 
 färre gymnasieelever än budgeterat och lägre programkostnader +4,0 miljoner kronor, 
 socialnämndens verksamheter genererar ett nettoöverskott om +12,0 miljoner kronor. 

Färre familjehemsplaceringar och färre biståndsansökningar enligt lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrande (LSS) är huvudsakliga orsaker. 

AB Össebyhus 

 Bokfört resultat är 1,0 miljoner kronor, vilket är 0,6 miljoner kronor bättre än budget. 
 Helårsresultatet prognosticeras bli svagt positivt. 
 Inga avvikelser för uppfyllelse av ekonomi- och verksamhetsmål har rapporterats. 

Roslagsvatten AB 

 Bokfört resultat är 16,4 miljoner kronor, vilket är 20,8 miljoner kronor bättre än budget. 

 Helårsresultatet prognosticeras till 8,3 miljoner kronor. Roslagsvatten ägs till 16,7 procent 
av kommunen varför den positiva effekten i koncernen väntas bli 1,4 miljoner kronor. 
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2. Förvaltningsberättelse 

2.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

2.1.1 Konjunktur och arbetskraft 

Konjunkturuppgång, BNP och arbetade timmar ökar starkt 

Jämfört med den prognos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i april är den vik-
tigaste förändringen att SKR räknar med starkare skatteunderlagstillväxt i år. Prognosen har revide-
rats upp till 3,7 procent i augusti, vilket är 0,5 procentenheter högre än i april och 1,6 procenten-
heter högre än vid årsskiftet. 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett medelfristigt scenario fram till 2024 där svensk ekonomi når 
normalkonjunktur mot slutet av 2023. I år återhämtar sig såväl bruttonationalprodukten (BNP) och 
arbetade timmar starkt, men även 2022 räknar SKR med hög tillväxt. Jämfört med föregående pro-
gnoser antas BNP och timmarna stiga snabbare i år. En större del av den förutspådda konjunktur-
uppgången är därmed avklarad vid 2021 års utgång. 

Arbetslösheten fortsatt hög i riket 

Uppgången för sysselsättningen, efter den djupa konjunktursvackan 2020, antas ske med fördröj-
ning i förhållande till återhämtningen för BNP. Speciellt antalet sysselsatta bedöms öka relativt sett 
långsamt, bland annat som följd av en stigande medelarbetstid. Att andelen arbetslösa nu beräknas 
ligga på uthålligt högre nivåer än före pandemin, beror – förutom på den segdragna återhämtningen 
för antalet sysselsatta – på att SKR räknar med ett högre arbetskraftsdeltagande framöver. 

Under 2022-2024 kommer en god real skatteunderlagsutveckling väga upp att de generella statsbi-
dragen minskar de närmaste åren. I Sverige och andra länder kommer tillväxten i hög grad drivas av 
hushållens konsumtion och då framför allt inom de tjänstenäringar som drabbades hårdast av re-
striktionerna. Det ger en allt starkare återhämtning av antalet arbetade timmar men bromsas upp 
av utfasning av korttidspermittering. Det kommer dröja flera år innan arbetsmarknaden är åter-
hämtad efter pandemin. Det sker även en strukturomvandling eftersom en del av de jobb som gått 
förlorade sannolikt inte kommer tillbaka. Trots en snabb svensk konjunkturuppgång beräknas an-
delen arbetslösa i flera år överstiga nivån som gällde före pandemin, enligt SKR:s prognos. 

Figur 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell förändring där inte annat anges 

  2020 2021 2022 2023 2024 

BNP* -2,9 4,1 3,4 1,4 1,4 

Sysselsättning, timmar* -3,8 2,6 2,0 1,0 0,6 

Relativ arbetslöshet, procent** 8,8 (8,3) 9,0 8,5 8,4 8,1 

Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,1 2,7 2,3 2,4 2,4 

Inflation, KPI 0,5 1,5 1,6 2,1 2,4 

* Kalenderkorrigerat. 
** Prognos och framskrivning 2021-2024 baserat på data enligt AKU-utfall jan-juni 2021. Definitions- och metodänd-
ringar i AKU medför tidsseriebrott, för bl.a. sysselsättning och arbetskraft. För bättre jämförbarhet visas andelen arbets-
lösa 2020 som ungefärligen torde ha gällt. Andelen arbetslösa skulle då ha varit något högre, det officiella utfallet visas 
inom parentes. Källa: SKR, cirkulär 21:31 utgivet 2021-08-26 
 

Arbetslösheten i Vallentuna bland de 15 lägsta i Sverige 

Arbetsförmedlingens statistik per augusti 2021 visar att arbetslösheten i Vallentuna kommun är 3,9 
procent (691 invånare). Procenttalet är lägst i länet och innebär att Vallentuna tillhör en av de 15 
kommuner med lägst arbetslöshet i hela Sverige. I jämförelse med augusti förra året har arbetslös-
heten minskat med drygt en procent och trenden är fortsatt positivt minskande. Vallentunas före-
tagsstruktur, med en hög andel små och medelstora företag, samt få bolag inom hotell- och tjänste-
branscher, bedöms ha bidragit till att kommunens arbetslöshet inte är lika stor som i riket och öv-
riga länet. 
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Figur 2. Totalt inskrivna arbetslösa * 

  aug 2019 aug 2020 aug 2021 

Riket 7,0 % 9,1 % 7,7 % 

Stockholms län 6,0 % 8,8 % 7,5 % 

Vallentuna kommun 3,3 % 5,0 % 3,9 % 

Källa: Arbetsförmedlingen 2021-09-21. * Med inskrivna arbetslösa menas personer som är öppet arbetslösa eller deltar i 
program och varit sammanhängande utan arbete i mer än sex månader. 

2.1.2 Finansiella risker 

Pensioner 

Det är bara kommunen som har pensionsförpliktelser, Össebyhus har inte några anställda. Ro-
slagsvattens pensioner utbetalas till försäkringsbolag, varför varken avsättning eller ansvarsför-
bindelse återfinns i deras balansräkning. Roslagsvatten har ett försäkringsavtal som tryggar den för-
månsbestämda delen och ett avtal om en överskottsfond. I beloppen ingår löneskatt med 24,26 pro-
cent. 

Avsättningen i kommunen ökade med 12 procent under 2021 till 299,1 miljoner kronor. Den be-
står av en förmånsbestämd ålderspension för höginkomsttagare. Avsättningen beräknas som nuvär-
det av framtida pensionsutbetalningar. Den stora höjningen beror på att SKR under våren fattade 
beslut om ändrat livslängdsantagande. Ändringen gjordes för att anställda i kommunsektorn för-
väntas leva längre och därmed få pension under en längre tid. Kommunens kostnader för det änd-
rade antagandet blev 14,1 miljoner kronor. 

Ansvarsförbindelsen i kommunen redovisas utanför balansräkningen och kostnaden tas först när 
utbetalning sker till pensionären. Ansvarsförbindelsen har minskat de senaste åren eftersom inget 
nytt intjänande sker. Ändrat livslängdsantagande har påverkat ansvarsförbindelsen med 10,5 miljo-
ner kronor. 

Figur 3. Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt, mnkr 

  2018 2019 2020 aug 2021 
Prognos 

2021 

Avsättning 208,6 235,4  266,9   299,1   302,0  

Ansvarsförbindelse 473,0 451,6  438,6   435,4   427,0  

Pensionsförpliktelser 681,6 687,0  705,5   734,5   729,0  

Finansiering      

Återlånade medel 681,6 687,0  705,5   734,5   729,0  

En tredjedel av landets kommuner har valt att lösa in delar av sin pensionsskuld via pensionsförsäk-
ring. Ungefär lika många har byggt pensionsmedelportföljer som en slags buffert för pensionsutbe-
talningar. Resterande kommuner, inklusive Vallentuna, återlånar medlen. Det innebär att kommu-
nen använder sina likvida medel till att investera istället för att placera pengar för att ha till framtida 
pensionskostnader och samtidigt låna upp pengar till investeringar. 

Eftersom kommunen inte behöver låna kapital för att placera i stiftelser, försäkringar eller ha finan-
siella placeringar undviks räntekostnader. Effekten blir också att kommunen inte kan få några fi-
nansiella intäkter från sådana placeringar. Kommunen har därför en finanspolicy som säkrar möj-
ligheten att betala ut pensionsförpliktelser vartefter de förfaller. 

Ansvarsförbindelser förutom pensioner 

Kommunens borgensåtaganden uppgick vid delåret till 320,0 miljoner kronor och garantiförplik-
telsen i Käppalaförbundet till 80,4 miljoner kronor, se not 22. Åtagandet i Käppalaförbundet har 
ökat med 4,9 miljoner kronor. Koncernföretag och kommunala uppdragsföretag får borgen för inve-
steringar de gör som ryms inom kommunens ansvarsområde. Därför bedöms risken för borgensin-
friande som liten. 
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Kommunen är medlem i Kommuninvest och hade ett borgensansvar som per sista juni värderades 
till 939,9 miljoner kronor. Alla medlemmar, som utgörs av nästan alla Sveriges kommuner och reg-
ioner, är solidariskt ansvariga varför risken är låg. 

Ett särskilt anställningsavtal har tecknats för den nye kommundirektören. Förpliktelsen uppgår till 
4,3 miljoner kronor. 

Åtagande om medfinansiering och bostadsbyggande 

Vallentuna har tillsammans med kommunerna Täby, Österåker och Stockholms stad sedan tidigare 
ett avtal med staten och Region Stockholm om finansiering och genomförande av en förlängning av 
Roslagsbanan till Stockholm Central. Kommunen har åtagit sig en medfinansiering om 394 miljoner 
kronor, en riskavsättning om 36 miljoner kronor och att se till att 5 650 nya stationsnära bostäder 
byggs fram till år 2035. 

Trafikverket har under våren 2021 tagit beslut om riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda 
Airport. Beslutet innebär ett förbud att anlägga 1 250 av de bostäder kommunen planerat för. Val-
lentuna har motsatt sig införandet av ett nytt påverkansområde för flyget eftersom det begränsar 
kommunens möjlighet att uppfylla avtalet. Läs mer under 2.2 Händelser av väsentlig betydelse och 
2.6 Förväntad utveckling. 

Kontokredit, likviditetssituation och placeringar 

Kommunen och Össebyhus har en gemensam checkkredit på 110,0 miljoner kronor som inte var 
nyttjad den 2021-08-31. Likvidsituationen är mycket god och sista augusti fanns 214,7 miljoner kro-
nor. Finanspolicyn anger att överlikviditet ska användas till att amortera lån. 

Varken Össebyhus eller kommunen har haft placeringar under året. 

Lån 

I kommunens budget avsattes 192,1 miljoner kronor till upplåning av nytt kapital. Nyupplåning 
har inte varit aktuell utan likvidöverskottet har använts till att amortera 100 miljoner kronor. Lå-
neskulden sista augusti är 583,0 miljoner kronor. I december förfaller två lån på totalt 80 miljoner 
kronor som kommunen planerar att betala tillbaka. 

Kapitalbindningen är spridd enligt finanspolicyns ramar. Lånen är amorteringsfria och låsta på 
olika betalningstider, se figur 4. Den genomsnittliga upplåningsräntan för kommunen är 0,98 
procent och den genomsnittliga räntebindningstiden 2,7 år. 

Vallentuna kommun har följt finanspolicyn för årets första åtta månader. Össebyhus har inte kom-
menterat sin efterlevnad av policyn i sin förvaltningsberättelse. 

Att kommunen väntas kunna amortera 180 miljoner kronor 2021, istället för att låna som budgeten 
angav, innebär att finanspolicyn inte kommer att bli uppfylld på alla punkter vid kommande års-
skifte. Finanspolicyn tillåter att maximalt 40 procent av låneskulden förfaller inom fyra-fem år. Vid 
kommande årsskifte väntas den delen utgöra 45,7 procent och överstiga gränsen med 5,7 procent, se 
figur 4. Kommunen har budgeterat för att låna upp 75,8 miljoner kronor 2022 och de nya lånen 
binds då på så långa perioder att finanspolicyn återigen uppfylls. 

Össebyhus och Roslagsvatten har inte heller tagit upp nya lån under 2021. 

Figur 4. Lånens spridning över tid, mnkr och % 

Beskrivning 
Lånes-
kuld 

Förfaller inom  

  1 år 2-3 år 4-5 år >5 år 

Låneskuld 2021-12-31, mnkr 503,0 73,0 200,0 230,0 0,0 

Maximalt tillåten andel enligt finanspolicy  45,0 % 40,0 % 40,0 % 45,0 % 

Lånens spridning 2021-12-31, andel  14,5 % 39,8 % 45,7 % 0,0 % 
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Årets räntekostnader på upplånade medel väntas bli 2,2 miljoner kronor lägre än de budgeterats till 
i kommunen och 3,7 miljoner kronor lägre i Roslagsvatten. I Össebyhus är förhållandet det 
motsatta och man räknar med att överskrida budgeten för räntekostnader med 0,1 miljoner kronor. 

2.2 Händelser av väsentlig betydelse 

Coronapandemin 

Pandemin har satt djupa avtryck i samhällsutvecklingen och på Vallentuna kommuns verksamheter 
och invånare. Belastningen och kraven har varit och är fortsatt höga inom samhällsviktiga verksam-
heter som skola, vård och omsorg. Pandemin har medfört svårigheter för näringslivet, arbetslös-
heten har ökat snabbt och med risk för att utanförskap och långtidsarbetslöshet utvecklas. Pande-
mins konsekvenser får stor effekt på de ekonomiska förutsättningarna under flera år framåt. Kom-
munen har tvingats navigera och parera under stor osäkerhet och med korta tidsfrister i takt med 
pandemins utveckling, regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. 

Riksintresseanspråk 

Trafikverket har under våren 2021 tagit beslut om riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda 
Airport och beslutet innehåller ett nytt riksintresseanspråk. Det innebär förbud att anlägga tätorter i 
områden som påverkas av lågfartsflyg. Vallentuna kommun har motsatt sig införandet av ett nytt 
påverkansområde eftersom det begränsar kommunens möjlighet att åstadkomma en hållbar stads-
utveckling samt inte är förenligt med statens beslut om avtal inom Sverigeförhandlingen. 

Lågfartsområdet påverkar 1 250 av de nya stationsnära bostäder som ingår i Sverigeförhandlingen. 
För kommunen innebär det en förlorad möjlighet att använda sig av värdeåterföring för de bostäder 
som inte kan uppföras. Läs mer under 2.1.2 Finansiella risker och 2.6 Förväntad utveckling. 

Ett gott nationellt exempel inom kvalitet och effektivitet 

Med hela 648 poäng av totalt 800 gjorde Vallentuna kommun ett starkt resultat inom alla Kom-
munkompassens områden. Kommunkompassen är en metod och ett verktyg för att utvärdera en 
kommuns förmåga till styrning, ledarskap och samverkan i organisationen. Den fokuserar även på 
vad som kännetecknar en kommun som bygger välfärd utifrån medborgarens behov. SKR lyfte fram 
Vallentuna som "ett gott nationellt exempel". Brukarens fokus, arbetsliv, effektivitet samt chefs- och 
ledarskap inklusive medarbetarskap var områden där Vallentuna fick särskilt höga poäng och di-
stanserade rikets snitt med råge. 

Under året har Vallentuna blivit nominerad som en av fem kommuner till utmärkelsen Sveriges 
KvalitetsKommun. Nomineringen är framförallt ett kvitto på att Vallentuna kommun arbetar lång-
siktigt och systematiskt med sitt kvalitetsarbete för att nå resultat och vilja att ständigt bli bättre. 

2.3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

2.3.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Det innefat-
tar Vallentuna kommun, dotterbolag och verksamheter som bedrivs av andra juridiska personer. 

Uppsiktsplikten tar utgångspunkt i budget, flerårsplan, ägardirektiv samt nämnds- och affärsplaner. 
Väsentliga avvikelser mellan utfall och plan eller budget analyseras och bedöms för att eventuella 
åtgärder ska kunna beslutas i tid. 

Med anledning av den ihållande coronapandemin har kommunstyrelsen fortsatt att speciellt bevaka 
på vilket sätt pandemin påverkat kostnadsökningar och intäktsbortfall. 

En befarad negativ avvikelse från socialnämnden signalerades i mars. Kommunstyrelsen noterade 
informationen och uppmanade socialnämnden att vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom 
budgetram. 
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2.3.2 Målstyrning 

Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksam-
heten de kommande åren. Plattformen ligger till grund för Kommunplanen som antas varje år av 
kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under 
den kommande treårsperioden. 

Kommunplanen innehåller kommungemensamma mål och strategiska inriktningar som utvecklas 
och beslutas med utgångspunkt ifrån vision, visionsnycklar och värdegrund. Värdegrunden betonar 
betydelsen av en professionell verksamhet som ska präglas av kvalitet och kundfokus utifrån enga-
gemang, allas lika värde och utveckling. 

Aktuell kommunplan innehåller sex kommungemensamma mål: 

1. Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar 
2. Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet 
3. Vallentuna kommun ska erbjuda god service och möjligheter till inflytande 
4. Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag 

i gemenskap ska kunna växa 
5. Vallentuna kommun ska skapa trygghet där individen får möjlighet till valfrihet 
6. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion 

Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör grunden för respektive nämnds 
verksamhetsplan. Varje nämndmål är kopplat mot ett kommungemensamt mål och utgör ett under-
liggande område som nämnden särskilt vill prioritera. 

Förvaltningarna formulerar och genomför därefter genomförandeplaner i form av aktiviteter som 
kopplas direkt, eller indirekt via nämndmål, till kommungemensamma mål. Planering, genomfö-
rande och uppföljning av dessa aktiviteter sker med hjälp av digitalt och transparent systemstöd. 

Uppföljningen genomförs och rapporteras i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret 
både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Tertial- och delårsrapporter innehål-
ler uppföljning av både mål och ekonomi, medan månadsuppföljningen som genomförs varannan 
månad har ett särskilt fokus på ekonomi. 

Granskning och utvärdering av verksamheter, ekonomi- och målstyrning sker genom kontroller och 
funktioner inom och mellan nämnder och förvaltningar samt med hjälp av intern och extern revis-
ion. Utöver kommunallagen och lagen om kommunal redovisning och bokföring (LKBR) arbetar 
kommunen efter styrdokument som kommunfullmäktige har antagit. Exempelvis policy för styrning 
och uppföljning av ekonomi och verksamheter. 

Visioner, planer, strategier, författningssamlingar och övriga styrdokument finns att tillgå både på 
Vallentuna kommuns intranät och hemsida. 

2.3.2.1 Måluppfyllelse 

Den samlade bedömningen för kommunen är att alla sex kommungemensamma mål ligger i fas med 
planen för perioden. Prognosen är att alla sex kommungemensamma mål kommer uppnås för helåret. 

De kommungemensamma målen är formulerade som strävansmål. Kommunen har bedömt 
måluppfyllelsen på ett strukturerat och likvärdigt sätt enligt de strategiska inriktningar och målkri-
terier som finns beskrivna i kommunplanen. 

Nämndernas egna bedömningar och motiv har granskats för både de kommungemensamma och 
nämndspecifika målen. I fall där kommun och nämnd initialt gjort olika bedömningar har en fördju-
pad analys av mål, aktiviteter och indikatorer genomförts tillsammans med nämndens controllers, 
kvalitetsansvarig och förvaltningschef. 

Djupare beskrivningar av nämndernas arbete, utfall och prognos för kommungemensamma mål och 
nämndmål finns att läsa i respektive nämnds tertialrapport. 

Figur 5 visar i vilken utsträckning kommunen och nämnder ligger i fas med tidplanen för perioden 
för att uppfylla de kommungemensamma målen vid helår. 

Figur 6 visar i vilken utsträckning de kommungemensamma målen bedöms kunna uppnås under 
helåret för kommunen och nämnder. 
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Figur 5. Utfall perioden januari-augusti 2021 

Kommungemensamt mål 
Totalt 

kommu-
nen 

KS BUN UN SN FN KN BMN 

Utvecklingen ska vara ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbar         

Bedriva kostnadseffektiv verksam-
het av hög kvalitet         

Erbjuda god service och möjlig-
heter till inflytande         

Skapa goda förutsättningar för att 
människor och företag i gemen-
skap ska kunna växa 

        

Skapa trygghet där individen får 
möjlighet till valfrihet         

Bidra aktivt till en växande stor-
stadsregion         

KS = Kommunstyrelsen, BUN = Barn- och ungdomsnämnden, UN = Utbildningsnämnden, SN = Socialnämnden,  
FN = Fritidsnämnden, KN = Kulturnämnden, BMN = Bygg- och miljötillsynsnämnden 

Grönt = Arbetet är i fas för perioden. Gult = Arbetet är inte i fas med planen för perioden, korrigerande åtgärder vidtas. 

Figur 6.  Årsprognos 2021 

Kommungemensamt mål 
Totalt 

kommu-
nen 

KS BUN UN SN FN KN BMN 

Utvecklingen ska vara ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbar         

Bedriva kostnadseffektiv verksam-
het av hög kvalitet         

Erbjuda god service och möjlig-
heter till inflytande         

Skapa goda förutsättningar för att 
människor och företag i gemen-
skap ska kunna växa 

        

Skapa trygghet där individen får 
möjlighet till valfrihet         

Bidra aktivt till en växande stor-
stadsregion         

KS = Kommunstyrelsen, BUN = Barn- och ungdomsnämnden, UN = Utbildningsnämnden, SN = Socialnämnden,  
FN = Fritidsnämnden, KN = Kulturnämnden, BMN = Bygg- och miljötillsynsnämnden 

Grönt = Mål bedöms uppnås för helåret. Gult = Mål bedöms delvis uppnås för helåret. 
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2.3.2.2 Kommungemensamma mål 

Mål 1: Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara ekonomiskt, ekologiskt och  

socialt hållbar. 

 Miljöcertifieringen ISO 14001 har förnyats (KS) 

 Kommunen klättrade 99 placeringar till plats 53 i årets rankning av Sveriges miljöbästa 
kommun (KS) 

 Nya lågfartsflygområden över Vallentuna som en konsekvens av Trafikverkets beslut om 
riksintresseprecisering för Arlanda (KS) 

 Fullföljandet av Sverigeförhandlingen äventyras; Roslagsbanans förlängning till Stockholm 
C och utbyggnadsplaner för 1250 stationsnära bostäder (KS) 

 Vallentuna deltar i Fossilfritt 2030 för omställning till fossilfri fordonsflotta och utveckling 
av infrastruktur för förnybara drivmedel (KS) 

 Miljöhänsyn utökas vid upphandling och inköp. CEUpp-gruppen har etablerats (KS) 
 Vallentuna är en Håll Sverige Rent-kommun. Skräpplockardagar har genomförts med näs-

tan 4 900 barn och unga (KS) 
 Ny Blåplan för Vallentuna kommun är antagen. Arbetet för att uppnå god vattenkvalitet i 

kommunen fortgår med olika aktiviteter (KS) 
 I Vallentunasjön har årets reduktionsfiske avslutats, miljöövervakning pågår och etablering 

för muddring har påbörjats(KS) 

 Inom ramen för kommunens satsning på Friluftslivets år 2021 har bidrag för tre natur-
vårdsprojekt beviljats (KS) 

 Fyra nya detaljplaner har påbörjats. De innehåller cirka 400 bostäder i Vallentuna-Ekeby, 
Molnby/Ubby, Brottby-Sundby och Össeby-Hacksta (KS) 

 Planarbete pågår inom sex geografiska områden inom kommunen (KS) 
 Handlingsplan Tryggare Vallentuna har lanserats. Den har fokus på brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbete (KS) 
 En ny samverkansmodell har införts för att utveckla mottagande och etablering av nyan-

lända med ett tydligt arbetsmarknadsfokus (KS) 
 Kommunens egen klimatpåverkan är på god väg att minskas men inte helt i fas. Fler åtgär-

der behöver vidtas (KS) 

 Av 250 planerade tillsynsbesök kommer endast 150 inventeringar av avlopp genomföras på 
grund av vakanser (BMN) 

 Kommunen har anslutit till projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider”. Fokus att öka miljö-
medvetenheten hos unga, bättre förstå direkt och indirekt miljöpåverkan (BUN, UN) 

 Andel inköpta livsmedel med ursprung från Sverige är cirka 36 procent, varav fem procent 
kommer från Vallentuna (BUN, UN) 

 Matsvinnet i skolorna är 50 gram per matgäst, vilket är lägre än Livsmedelsverkets snitt för 
förskola och skola (BUN, UN) 

 Förskolor och skolor organiserar insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa 
(BUN) 

 Skolmåltidernas klimatpåverkan har ökat vilket kopplas till fler skoldagar under vårtermi-
nen samt ökad andel nötkött under våren (BUN, UN) 

 Medarbetare som önskar högre tjänstgöringsgrad har fått minst 85 procents tjänst via Hel-
tidsresan (SN) 

 Trygghetslås inom hemtjänsten är installerade hos 81 procent av kunderna (SN) 
 Mattransporter har minskat med 68 procent till att numera vara tio transporter per vecka 

mot tidigare 28 stycken (SN) 

 Körsträckor och utsläpp från socialnämndens fordon ökar. Analys och motåtgärder förse-
nade (SN). 

 Information om naturområden, friluftsaktiviteter och besöksvärda platser har utökats i 
Naturkartan. Syftet är att stimulera besök i naturen och öka förståelsen för miljö och kli-
mat (FN) 

 Andelen flickor i öppna ungdomsverksamheter är fortsatt otillfredsställande (FN) 
 Fritidsnämndens aktiviteter kopplade till förnybara energilösningar, minska kemikaliean-

vändningen, sänka förbrukningen av energi och vatten är inte påbörjade (FN) 
 Klimat- och miljöfrågor lyfts fram av kommunkoreografgruppen i tre olika projekt (KN) 
 Begagnade inventarier återanvänds via kommunens tjänst REKO (FN, KN, KS med flera) 
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Mål 2: Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet. 

Den sammanfattande bedömningen för kommunen är att målet ligger i fas med planen för perioden 
och att målet uppnås vid årets slut. Alla nämnder med undantag av utbildningsnämnd ligger i fas 
och beräknas uppnå målet. 

Bedömningsgrund och resultat under perioden: 

 Kvalitetsarbetet har genomlysts av SKR med metoden Kommunkompassen. Med hela 648 
poäng av totalt 800 gör Vallentuna ett starkt resultat inom alla områden. Särskilt i de delar 
som handlar om kommunen som arbetsgivare. Två andra områden som är mycket starka är 
effektivitet och brukarens fokus. SKR lyfter fram Vallentuna som "ett gott nationellt exem-
pel" (KS) 

 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) används för att mäta 42 kvalitetsmått. Resultat för år 
2021 visar att 47 procent av Vallentunas nyckeltal hamnar inom de 25 bästa i jämförelse 
med andra (KS) 

 Resultatet i 2021 års medarbetarundersökning visade återigen en ökning för kommunen 
som helhet inom samtliga frågeområden som mäts; motivation, ledarskap och styrning (KS) 

 Arbete har gjorts för att knyta samman ny HR-policy med kommunens styrmodell, värde-
ringar och medarbetarprofil med beteenden som bidrar till organisationers och verksamhet-
ers effektivitet (KS) 

 Digitaliseringsarbetet har resulterat i systemstöd för effektivare budget- och prognosarbete, 
ökad kontroll över inköp och avtalsefterlevelse samt möjligheter till kvalitativa distansmöten 
(KS) 

 Kommunfullmäktige har antagit förslaget om samlokalisering av centrala förvaltningskon-
tor och Vallentuna gymnasium och detaljplanering pågår (KS) 

 Ny skolorganisation från och med hösten skapar förutsättningar till hög kvalitet med effek-
tiv resursanvändning i kommunens alla förskole- och skolenheter, både centralt och på 
landsbygd (BUN) 

 Bemanningsenheten har utökats så att även grundskoleverksamheter får hjälp med vikarie-
anskaffning (BUN) 

 Förbättrade studieresultat (meritpoäng) och utfall för upplevd utbildningskvalitet i brukar-
enkäter (BUN) 

 Utbildningar på Vallentuna gymnasium har utökats och breddats. Naturbruk och personlig 
tränare (UN) 

 Översyn och justering av gymnasiets administration och ledningsorganisation för ekonomi i 
balans (UN) 

 Förbättrat utfall för upplevd utbildningskvalitet inom vuxenutbildningen (UN) 

 Andel elever med hög frånvaro har ökat i Vallentuna gymnasium. Nämnden kommer ut-
veckla rutin för närvaroarbetet och säkerställa processen kring utredning av problematisk 
frånvaro (UN) 

 Analys och handlingsplan för ökad effektivitet och kvalitet inom kommunens egen hem-
tjänst (SN) 

 Resurseffektiviseringar genomförda inom daglig verksamhet LSS (SN) 
 Nytt system för lokalbokning och föreningsbidrag som förväntas effektivisera boknings- och 

bidragsprocesser för kommuninvånare och förvaltning samt öka nyttjandegraden av lokaler 
och anläggningar (FN) 

 Bibliotekspersonal ingår i Regionbibliotekets pilotprojekt för ökad samverkan och resurs-
delning (KN) 

 Nya taxor för ökad självfinansieringsgrad för bygglovs- och miljöavdelningen från och med 
2021 (BMN) 

 Fortsatt digitaliseringsarbete av hela samhällsbyggnadsprocessen. Fyra nya e-tjänster in-
förda. Andelen ärenden inkomna via e-tjänster är 59 procent, en ökning med 14 procenten-
heter sedan 2020 (BMN) 
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Mål 3: Vallentuna kommun ska erbjuda god service och möjligheter till inflytande 

Den sammanfattande bedömningen för kommunen är att målet ligger i fas med planen för perioden 
och att målet uppnås vid årets slut. Alla nämnder ligger i fas med planen för perioden och beräknar 
uppnå målet. 

Bedömningsgrund och resultat under perioden: 

 För att göra det lättare för kommuninvånarna att ta del av jämförelsetjänster, kvalitetsun-
dersökningar och resultat från brukarundersökningar redovisas dessa på särskild plats på 
kommunens webbplats (KS) 

 Kommunen erbjuder ytterligare e-tjänster. Exempelvis en app kopplad till insamling av 
matavfall, ett lokalbokningssystem för privatpersoner och föreningar samt en digital tjänst 
för bokning av torgytor (KS) 

 Kontaktcenter har anpassat verksamhetens besökstider för att minska trängsel och smitt-
spridning under pandemin. Inkomna telefonsamtal har ökat och bemanning har säkerställts 
för att öka tillgängligheten (KS) 

 Processen för felanmälan inom fastighet fortsätter att utvecklas för bättre service och kor-
tare åtgärdstider (KS) 

 Ett arbete pågår med utvecklingen av Vallentunas landsbygdsstrategi under 2021-2022. En 
bred medborgardialog möjliggörs med hjälp av enkätundersökningar och workshops (KS) 

 Kvalitetsråd har införts inom boende och dagverksamhet för äldre (SN) 
 Äldreboenden har fått nya måltidsförutsättningar för att förbättra kundupplevelsen runt 

kost (SN) 
 Socialnämndens avvikelsehantering har effektiviserats genom nya riktlinjer och bättre 

systemstöd (SN) 

 Åtgärd vidtas för att säkerställa att dokumentation sker kring elever och vårdnadshavares 
delaktighet i framtagande av åtgärdsprogram och utformning av särskilt stöd (BUN) 

 Processer för kunder och fristående verksamheter har digitaliserats. Exempelvis ansökan 
om tilläggsbelopp och anmälan om matlåda vid stängning av skollokaler (BUN, UN) 

 Föräldramöten och utvecklingssamtal har digitaliserats för ökad närvaro och delaktighet 
(BUN) 

 Barn och elevers delaktighet och inflytande i undervisningen är ett fortsatt utvecklingsom-
råde. Exempelvis genom utveckling av forum som klassråd och elevråd (BUN, UN) 

 Biblioteken i Karby och Kårsta har öppet kvällar och helger. Kulturbilen levererar och häm-
tar biblioteksmedier i hela kommunen (KN) 

 Medborgardialoger har inte utförts inom verksamheterna och antalet kulturaktiviteter i 
samverkan med föreningar och kulturaktörer har varit lågt under coronaperioden (KN) 

 Disponentvillan, en ny lokal för föreningar och kulturaktörer, har gjorts iordning och delvis 
öppnats för uthyrning (KN) 

 Medborgardialoger har förts i flera av fritidsnämndens planerade och pågående projekt (FN) 

Mål 4: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och före-

tag i gemenskap ska kunna växa. 

Den sammanfattande bedömningen för kommunen är att målet ligger i fas med planen för perioden 
och att målet uppnås vid årets slut. Alla nämnder med undantag av fritidsnämnd ligger i fas med 
planen för perioden och beräknar uppnå målet. 

Bedömningsgrund och resultat under perioden: 

 Företagens nöjdhet med kommunens service undersöks varje år i ett så kallat Nöjd-Kund-
Index (NKI). Resultaten för 2020 års ärendehantering publicerades i april 2021 och NKI 
ökade från 67 till 75 (KS) 

 Antalet företag har ökat med nästan 60 företag under första tertialet. (KS) 
 Arbetet med att öka medvetenheten om kommunens näringslivsarbete fortsätter i kombi-

nation med ny näringslivsplan för 2021. Detta sker primärt genom sociala medier, nyhets-
brev och lokaltidningen. (KS) 

 För att stärka näringslivets kunskaper inom offentlig upphandling fortsätter kommunen 
med digital anbudsskola (KS) 

 Ett nytt särskilt boende för äldre har etablerats i Åby ängar med inflyttning i somras. (SN) 
 Lagen om valfrihetssystem (LOV) appliceras inom familjerådgivning enligt beslut av social-

nämnden. Kunderna kan därmed påverka valet av familjerådgivare. (SN) 
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 Lokala matproducenter och livsmedelsföretag har beretts ökade möjligheter att delta och 
konkurrera i kommunens upphandlingar av livsmedel (BUN, UN) 

 Strategiarbete påbörjat för fortsatta samarbeten med lärosäten som har omarbetat sina 
strategier för partner- och klusterkommuner. Exempelvis inom verksamhetsförlagd utbild-
ning för lärarstudenter (BUN) 

 Nytt boknings- och bidragssystem för invånare, föreningar och företag har införts (KN, FN) 

 Utomhusfestivalen "Under bar himmel", utomhuskonserter på äldreboenden och sommar-
musik i Össeby-Garns kyrka har varit uppskattade plattformar för artister, föreningar och 
publik att mötas på. (KN) 

 Fritidsnämnden har genom samverkan med företag bidragit till att tillgängliggöra padel på 
två platser (FN) 

 Ett coronaanpassat Naturens och idrottens dag med 19 deltagande föreningar har genom-
förts (FN) 

 Bygg- och miljötillsynsnämnden fortsätter inom flera områden att förbättra servicenivån för 
företagare gällande service, tillgänglighet, handläggningstider och rättssäkerhet (BMN) 

 Förutom erbjudande om en företagslots kan kommunen erbjuda en proaktiv bygglovspro-
cess vilket minskar handläggningstider och hjälper företag att starta byggnation mycket ti-
digare än innan (BMN) 

Mål 5: Vallentuna kommun ska skapa trygghet där individen får möjlighet till valfrihet. 

Den sammanfattande bedömningen för kommunen är att målet ligger i fas med planen för perioden 
och att målet uppnås vid årets slut. Alla nämnder med undantag av kulturnämnd ligger i fas med 
planen för perioden och beräknar uppnå målet. 

Bedömningsgrund och resultat under perioden: 

 Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2021-2020 har lanserats. Den bygger på samverkans-
överenskommelse och medborgarlöfte som finns mellan Vallentuna kommun och Lokalpo-
lisområde Södra Roslagen, med syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten i Vallen-
tuna. (KS) 

 Utvecklingsarbetet av kommunernas krisberedskap 2019-2022 fortsätter utifrån överens-
kommelserna mellan SKR och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (KS). 

 Inom området kriskommunikation pågår ett dagligt arbete med att hålla kommunens 
många olika målgrupper uppdaterade kring pandemisituationen och den pågående vaccine-
ringen. (KS) 

 Cybersäkerheten har stärkts genom inköp av verktyg för sårbarhetskanningar. Kommunens 
kontinuitsplan har kompletteras med en återställningsplan gällande servrar och system. (KS) 

 Ny torgstadga har antagits för att underlätta tillgängligheten för de företag som vill driva 
försäljning på torget. Torgstadgan innefattar fasta torgplatser vilket innebär lättare bokning 
där polistillstånd inte krävs. (KS) 

 Att förebygga och hantera smittspridning på serveringar är ett fortsatt prioriterat och utökat 
tillsynsuppdrag från Folkhälsomyndigheten (BMN) 

 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2021-2023 har fastställts av nämnden (BMN) 
 Närvaron av sjuksköterskor och vårdpersonal har förstärkts på äldreboenden. Kundunder-

sökningar har tidigare identifierat ökade svårigheter att komma i kontakt med sjuksköters-
kor. (SN) 

 Widgit Online har implementerats inom verksamheter för personer med funktionsnedsätt-
ning. Med hjälp av lättolkade symboler förbättras kundernas förutsättningar att förstå och 
bli förstådda i sin vardag. (SN) 

 Uppstart av Runristaren möjliggör att fler unga vuxna med psykosociala svårigheter kan få 
stöd i boendet (SN) 

 Trygghetslarm med GPS har införts på kommunens särskilda äldreboenden (SN) 
 Ett krislager av livsmedel hölls under sommaren för att öka kökspersonalens kunskap och 

beredskap inför extraordinära händelser (BUN, UN) 
 Hög trygghet och ökad upplevelse av att skolan arbetar mot mobbning och kränkande be-

handling (BUN, UN) 

 Ökad upplevelse av studiero samt införande av ordningsregler på alla skolenheter (BUN, 
UN) 

 Minskad upplevd trygghet inom SFI och minskad studiero i gymnasieskolan årskurs 2 (UN) 
 Bibliotekets uppdrag att öka högstadiepojkars fritidsläsning har påbörjats. Under perioden 

har ett minibibliotek skapats på och i samarbete med fritidsgården Mega (KN) 
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 Ung Kultur har under perioden planerat ett event med upplevelse av film, musik, spoken 
word, dans-, sång- och slagverksworkshop på Vallentuna teater och Traversen (KN) 

 För att öka förståelsen kring diskriminering, utanförskap och yttrandefrihet har flera ut-
ställningar genomförts, exempelvis "Fira demokratin", "Ja, må den leva" och "Pandemin vs 
demokratin" (KN) 

 Kulturaktiviteter för personer med funktionsvariationer och målgruppen 15 till 21 år har 
inte genomförts. Likaså har inte arbetet för en jämlik resursfördelning till föreningslivet in-
letts under perioden (KN) 

 Trygghetsvandringar har genomförts på Vallentuna idrottsplats samt på Kvarnbadet i sam-
råd med förvaltning, polis och trygghetssamordnare samt säkerhetsingenjör (FN) 

 Trygghetsskapande aktiviteter för ungdomar har genomförts runt om i kommunen, exem-
pelvis gruppträning vid utomhusgym, drive-in-bio och blandade fysiska aktiviteter tillsam-
mans med Riskful Play. (FN) 

 Nattvandrande föreningar har bidragit till vuxennärvaro i offentliga miljöer i flera delar av 
kommunen. Ett arbete har påbörjats för att få fler föreningar att nattvandra (FN) 

Mål 6: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

Den sammanfattande bedömningen för kommunen är att målet ligger i fas med planen för perioden 
och att målet uppnås vid årets slut. Alla nämnder med undantag av bygg- och miljötillsynsnämnd 
ligger i fas med planen för perioden och beräknar uppnå målet. 

Bedömningsgrund och resultat under perioden: 

 I syfte att skapa goda förutsättningar för Vallentunas utveckling är kommunen aktiv inom 
olika regionala samarbeten. I år har Vallentuna kommun tagit över ordförandeskapet för 
Stockholm Nordost. (KS) 

 Samarbetet inom Arlandaregionen fortlöper. Inom ramen för dessa samarbeten drivs 
främst frågor inom infrastruktur och bostadsbyggande. Frågan om nytt riksintresse för Ar-
landa varit i fokus.(KS) 

 Pågående detaljplaner omfattar cirka 2 000 bostäder, vissa ligger i mycket tidigt skede. 
Byggstarter sker för i snitt 300 bostäder per år över den senaste treårsperioden. (KS) 

 I den nya stadsdelen Kristineberg har slutbearbetning av de första detaljplanerna genom-
förts och detaljplan för Kristineberg etapp 1 har vunnit laga kraft. (KS) 

 Kommunen deltar bland annat i pågående åtgärdsvalsstudier för Arningevägen och Nor-
rortsleden, vägplan för väg 268 samt planeringsstudie för Roslagsbanans förlängning till 
Stockholms Central.(KS) 

 Kommunen ingår i Bygglovsalliansen (sammanlagt 18 kommuner) och Miljösamverkan 
Stockholms län. Vallentuna bidrar i olika projekt och nätverk med personal som projektle-
dare och projektfaddrar (BMN) 

 Kompetenssatsning inom psykisk ohälsa har påbörjats genom utbildningen Psyk E-bas (SN) 
 Implementering av och internutbildning inom Stjärnmärkt, en utbildningsmodell speciellt 

riktad till demens- och äldreboende, är försenad men beräknas genomföras i september (SN) 
 Fjärrundervisning inom ämnet modersmål har införts vilket ökar tillgången till kompetens 

och behöriga lärare (BUN) 

 Processer för kunder och fristående verksamheter har digitaliserats. Exempelvis ansökan 
om tilläggsbelopp och anmälan om frånvaro till hemkommun (BUN, UN) 

 Kulturnämnden har med olika aktiviteter bidragit till Vallentuna som en attraktiv bostads-
ort och ett intressant besöksmål. Exempelvis Katastrofleden som går genom hela kommu-
nen och öppnades i juni. (KN) 

 Pilotprojektet Kulturskola över kommungränser har förlängts till juni 2022. Det är ett sam-
arbete mellan Täby, Sollentuna och Vallentuna för att få barn och unga att ta del av kulturs-
kola i en annan kommun. (KN) 

 Fritidsnämnden har med olika aktiviteter bidragit till Vallentuna som en attraktiv bostads-
ort och ett intressant besöksmål. Exempelvis genom pågående arbeten kopplade till spon-
tanidrott och friluftsliv; Snapptunafältet, MTB-spår, nya motionsspår, discgolfbana, Ro-
slagsleden och nya grillplatser (FN) 
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2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.4.1 God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning handlar om långsiktighet i planering och beslut. Det innebär även att 
det finns ett tydligt och väldefinierat ramverk för målsättning och uppföljning av mål och resultat. 
God ekonomisk hushållning definieras både med verksamhetsmål och finansiella mål. De finansiella 
målen är beskrivna nedan medan utvärderingen av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
görs i avsnitt 2.3.2 Målstyrning. Där beskrivs också måluppfyllelsen för övriga mål. 

I kommunen finns tre finansiella resultatmål. Resultatet ska vara tillräckligt stort för att samma 
servicenivå ska kunna säkerhetsställas för nästkommande generation. Intäkterna ska överstiga kost-
naderna samt en del av investeringarna ska finansieras med ett positivt resultat. Ekonomin ska vara 
i balans och långsiktigt hållbar. De finansiella målen är: 

1. Ett årligt positivt resultat på tre procent av skatter och bidrag. 
2. Soliditeten ska öka. 
3. Självfinansieringsgraden av investeringar utan exploatering ska uppgå till minst 75 procent 

per år. 

Kommunens prognos för 2021 är ett positivt resultat på 164,7 miljoner kronor och att soliditeten 
kommer att öka jämfört med förra årsskiftet. Självfinansieringsgraden av investeringar exkluderat 
från exploateringar väntas bli 139,7 procent. Därmed beräknas de finansiella målen nås. 

För koncernen finns ett finansiellt resultatmål. Målet är att uppnå ett årligt resultat på tre procent. 
Resultaträkning för koncernen tas inte fram i delåret men det finansiella målet för koncernen på 
tre procent bedöms ändå kunna uppnås eftersom kommunens resultat utgör en så stor del av kon-
cernens resultat. Läs om bolagens förväntade resultat i avsnitt 2.4.2. 

Össebyhus och Roslagsvatten har egna mål i sina respektive ägardirektiv, men inga egna finansiella 
resultatmål motsvarande det för koncernen. Roslagsvattens finansiella mål är att alla bolagen ska 
öka soliditeten till över 10 procent. I delåret är den 9,0 procent. Bolaget gör ingen prognos i delåret 
för förväntad soliditet. Össebyhus mål är en soliditet på 10 procent samt att eftersträva en avkast-
ning på 15 procent per år. Per sista augusti är soliditeten 16,7 procent och avkastningen 5,7 procent. 
Össebyhus rapporterar ingen prognos för sina finansiella mål i delåret. 

2.4.2 Utfall och budget jämfört med prognos 

Det görs ingen koncernresultaträkning i delåret. 

Össebyhus budgeterade för en vinst på 0,4 miljoner kronor. Delårsresultatet blev 1,0 miljoner kro-
nor och prognosen pekar mot ett svagt positivt resultat. Stambytet som utfördes 2020 har en god-
känd slutbesiktning men med många anmärkningar som fortfarande är under åtgärd. Förseningar i 
projektet samt coronaeffekter medför merkostnader. Prognosen är att projektet ger ökade kostnader 
på 0,3 miljoner kronor vilket kommer belasta årets resultat. 

Roslagsvattens resultat var positivt med 16,4 miljoner kronor i delåret. Bolaget har budgeterat 
med ett negativt resultat på -4,4 miljoner kronor men räknar i prognosen med att det ska bli ett po-
sitivt årsresultat på 8,3 miljoner kronor. Roslagsvatten ägs till 16,7 procent av kommunen varför bo-
laget väntas bidra med 1,4 miljoner kronor till kommunkoncernens resultat. 
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Figur 7. Utfall och budget jämfört med prognos i kommunen, mnkr 

  Utfall 
2020 

Budget 
2021 

Utfall        
aug 

2021 

Prognos 
2021 

Skillnad 
prognos 

mot budget 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1 960,7 2 004,7 1 367,8 2 040,5 35,8 

Kostnadsersättningar och bidrag från staten 126,7 70,8 59,2 84,5 13,7 

Övriga intäkter 284,1 284,3 188,4 282,6 -1,7 

Personalkostnader -1 018,5 -1 017,5 -667,3 -1 030,9 -13,4 

Köpt kommunal verksamhet -755,1 -782,7 -490,5 -759,7 23,1 

Övriga kostnader -483,2 -489,7 -269,5 -484,9 4,8 

Ordinarie verksamhet 114,7 69,8 188,2 132,1 62,3 

Jämförelsestörande poster 24,3 0,0 32,6 32,6 32,6 

Årets resultat 138,9 69,8 220,8 164,7 94,9 

Övriga intäkter och kostnader innehåller även avskrivningar och finansiella poster. Jämförelsestörande poster beskrivs i not 9. 

Vallentuna kommuns resultat för perioden januari till augusti är 220,8 miljoner kronor. Progno-
sen för helåret är 164,7 miljoner, det är 94,9 miljoner kronor bättre än budget. Den budget som bes-
lutas av kommunfullmäktige bygger på då kända ekonomiska förutsättningar. Oplanerade händel-
ser och beslut kan sedan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Det kan avse sådant 
kommunen själv inte fullt ut kan styra över, som skatteunderlagets tillväxt, bland annat mot bak-
grund av förändrad konjunktur. Det kan också bero på förändring av statsbidrag, utjämningssy-
stem, räntor, centrala löneavtal med mera. 

Till det goda delårsresultatet har jämförelsestörande poster bidragit med 32,6 miljoner kronor, se 
not 9. Jämförelsestörande poster är poster som händer sällan och/eller försvårar jämförelser mellan 
åren. Dessa kan ge tillfälliga tillskott till resultatet men är ingen väg framåt att bygga framtida väl-
färdslösningar på, den ordinarie verksamheten behöver kunna stå på egna ben. Jämförelsestörande 
poster budgeteras aldrig. 

Nämndernas budgetföljsamhet ett viktigt mått på kommunens finansiella kontroll och bör ligga så 
nära noll som möjligt. En budgetavvikelse på plus eller minus en procent utgör normalt inga större 
problem, utan det är stora negativa budgetavvikelser per nämnd som bör undvikas. Prognosen för 
nämndernas budgetavvikelse 2021 är +2,5 procent. Om man räknar in jämförelsestörande exploate-
ringsintäkter också så är avvikelsen 1,2 procent. 

Nämnderna räknar med ett överskott på 53,6 miljoner kronor jämfört med budget för 2021. Ingen 
nämnd räknar med underskott. Kommunstyrelsen står för 26,6 miljoner kronor och av dessa utgör 
27,1 miljoner kronor exploateringsintäkter som inte budgeteras. Skolpeng bidrar med åtta miljoner 
kronor och gymnasieskolpeng med fyra miljoner kronor. Barn- och ungdomsnämnden väntas göra 
ett överskott med två miljoner kronor. Socialnämnden räknar med ett överskott på tolv miljoner 
kronor som till största del förklaras av mindre mängd brukare i externa placeringar. Fritidsnämn-
den och kulturnämnden bidrar med 0,6 respektive 0,4 miljoner kronor. Övriga nämnder prognosti-
serar en ekonomi i balans vid årets slut. Läs mer i kapitel 6. Driftredovisningen. 

Intäkter till ordinarie verksamhet 

De största variationerna mellan åren bland ordinarie intäkter sker inom skatter, generella statsbi-
drag och utjämning samt kostnadsersättningar och bidrag från staten. Övriga intäkter rör sig rela-
tivt lite. 

Skatter, generella statsbidrag och utjämning  

Skatteskatteunderlaget påverkas av arbetade timmar i landet och att priser och löner stiger. För att 
garantera att alla medborgare ska få samma välfärd oavsett var i landet de bor sker utjämning av 
skatteintäkterna mellan kommunerna. Utjämning görs bland annat för att kompensera för skillna-
der i beskattningsbar inkomst, antal barn, antal äldre och geografiska förutsättningar. En föränd-
ring på 10,0-15,0 miljoner kronor i skatteunderlaget kan ske både till det positiva och negativa, till 
exempel på grund av färre arbetade timmar i landet. Det gör att kommunen måste ha ett budgeterat 
resultat som klarar en sådan svängning för att inte behöva ändra nämndernas ramar och därmed 
förutsättningar om skatteunderlaget minskar.  
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Prognos för skatteintäkter och utjämning görs av SKR flera gånger per år och i delåret är beräkning-
arna gjorda i slutet av augusti. 

Återhämtningen i ekonomin efter pandemin har kommit snabbare än vad SKR beräknade vid till-
fället för när kommunen gjorde sin budget våren 2020. Enligt SKR:s senaste prognos i augusti 2021 
kommer skatteintäkterna att bli 46,1 miljoner kronor högre än budget och utjämningen 11,3 miljo-
ner kronor lägre. De generella statsbidragen kommer att bli 1,0 miljoner kronor bättre än vad som 
budgeterats om inte staten delar ut fler generella bidrag i år. Inga nya generella bidrag har annonse-
rats. 

Kostnadsersättningar och bidrag från staten  

Generellt håller nämnderna nere förväntan på kostnadsersättningar och bidrag från staten när man 
gör budget för att inte riskera att planera för verksamhet som man inte har råd att utföra. Årets pro-
gnos är 13,7 miljoner kronor högre än budget. Med i delårsresultatet 2021 finns 11,0 miljoner kronor 
som kommunen fått i kostnadsersättningar relaterade till coronapandemin. De avser 2020 och var 
inte budgeterade. 

Prognosen för 2021 är 84,5 miljoner kronor, det är avsevärt lägre än för 2020. Kostnadsersättningar 
och bidrag från staten har sjunkit varje år från 2016 då kommunen fick 164,5 miljoner kronor till 
2019 då de uppgick till 94,2 miljoner kronor. 2020 var ett undantagsår med 126,7 miljoner kronor i 
utfall då kommunen fick kostnadsersättningar relaterade till coronapandemin med 37,3 miljoner 
kronor. 

Kostnader i ordinarie verksamhet 

De största kostnadsposterna inom den ordinarie verksamheten utgörs av personal och köpt kommu-
nal verksamhet. 

Personalkostnader budgeterades till drygt en miljard kronor. Det förväntade utfallet för året är 
att budgeten kommer överskridas med 13,4 miljoner kronor. Det förklaras till största del av att 
pensionskostnaderna blir högre med 12,6 miljoner kronor på grund av att SKR beslutat om förlängt 
livslängdsantagande. 

Personalkostnaderna har under den senaste femårsperioden utgjort 47-48 procent av verksamhet-
ernas totala kostnader. 2020 uppgick de till 1 038,7 miljoner kronor innan avdrag bokades för de 
kostnader som lagts ned i investeringsprojekt. 

Lönerna de senaste fem åren har ökat med i genomsnitt 2,6 procent per år medan kostnaderna för 
pensioner ökat med i genomsnitt 3,8 procent per år. Kostnaden för pensioner ökar vanligen för att fler 
anställda passerar gränsen för att, utöver tjänstepension, också tjäna in förmånsbestämd pension. 

Jämfört med förra delåret har personalkostnaderna ökat med 7,6 miljoner kronor, eller 1,1 procent. 
Den årliga löneöversynen ledde till ett genomsnittligt löneökningsutfall på 2,27 procent, baserat på 
alla tillsvidareanställdas löner. Att kommunen hade 54 personer färre årsanställda jämfört med 
förra året minskade personalkostnaderna med 20,7 miljoner kronor. 

Personal som jobbar med investeringsprojekt tidsredovisar och den arbetstid, inklusive personal-
omkostnadspålägg, som kan knytas direkt till investeringar aktiveras. Det betyder att personalkost-
naderna minskas det år arbetet utförs för att sedan spridas ut på investeringens nyttjandetid via av-
skrivning av anläggningstillgången. Aktiveringen av nedlagd tid i investeringsprojekt var 4,2 miljo-
ner kronor i delåret 2021, det är 14,2 miljoner kronor mindre än i delåret 2020. Under båda åren 
har den minskade investeringstakten gjort att även aktiveringen av personalkostnader minskat. 

Kommunal verksamhet köptes in för 755,1 miljoner kronor 2020. I budget för 2021 beräknades 
köpen till 782,7 miljoner kronor men prognosen är att kostnaderna blir 759,7 miljoner kronor. Det 
blir i så fall ett utfall i linje med förra årets, men 23,1 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den posi-
tiva avvikelsen mot budgeten beror främst på lägre volymer inom individ- och familjeomsorg för 
barn och familjer och inom området funktionsnedsättning enligt LSS. En del förklaras av att kunder 
avvaktar med att ansöka om bistånd till boende enligt LSS och istället väljer att bo kvar hemma 
längre i och med coronapandemin. 

Övriga kostnader väntas avvika positivt med 4,8 miljoner kronor mot budget. 
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Avskrivningskostnaderna väntas bli 17,0 miljoner kronor lägre än budget. Det beror dels på en lägre 
investeringstakt i år jämfört med förra året och dels på att utrangeringar och ändring av vissa av-
skrivningstider gjordes förra året. En av förändringarna var att gator numera anses ha evig livstid 
och inte skrivs av. 

Finansiella kostnader beräknas bli 2,7 miljoner kronor lägre än de budgeterats till. De största avvi-
kelserna består av lägre räntekostnader på lån och en lägre kostnad för omräkning av konsument-
prisindex på kommunens avsättning till Sverigeförhandlingen. 

Nämnderna räknar med att dra över budget för övriga kostnader med 14,9 miljoner kronor. Vad 
kostnaderna består av kan inte beskrivas i detalj eftersom prognos får göras på summerade nivåer. I 
posten ryms till exempel fastighets- och entreprenadkostnader, lämnade bidrag, hyror, förbruk-
ningsmaterial, konsultkostnader och inhyrd personal. 

2.4.3 Ekonomisk ställning 

I avsnittet görs en utvärdering av den ekonomiska ställningen. Analysen visar på ekonomiska möj-
ligheter och risker. Össebyhus är ett helägt dotterbolag. Vallentuna kommuns ägarandel i Roslags-
vatten är 16,7 procent. 

Figur 8. Nyckeltal för ekonomisk ställning 

  aug 2020 dec 2020 aug 2021 

Kommun    

Soliditet, % 20,8 20,3 27,6 

Investeringar, mnkr 70,5 122,8 61,5 

Självfinansieringsgrad, % 306,4 190,8 587,5 

Låneskuld, mnkr 768,0 683,0 583,0 

Össebyhus    

Soliditet, % 21,3 16,0 17,6 

Investeringar, mnkr 7,9 15,2 0,0 

Låneskuld, mnkr 70,5 75,5 75,5 

Roslagsvatten    

Soliditet, % 8,3 9,2 9,0 

Investeringar, mnkr 124,1 209,6 118,7 

Låneskuld, mnkr 903,1 903,1 903,1 

Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skatteintäkter. Nyckeltalet soliditet är inklusive totala 
pensionsförpliktelser.  
Självfinansieringsgrad visar årets resultat tillsammans med avskrivningarna i relation till årets investeringar. 

Soliditet 

Soliditeten beskriver det finansiella handlingsutrymmet på lång sikt och visar hur stor del av till-
gångarna som har finansierats med eget kapital, se figur 8. Om soliditeten är hög är skuldsättningen 
låg och tvärtom. 

I delåret beräknas ingen soliditet i koncernen. Soliditeten i Össebyhus har i delåret stigit till 17,6 
procent att jämföra med 16,0 procent vid årsskiftet. Eftersom Össebyhus prognos för resultatet är 
svagt positivt kommer soliditeten sjunka till cirka 16,7 procent i helåret. 

Roslagsvattens soliditet var 9,0 procent i delåret och 9,2 procent vid årsskiftet. Bolagets mål är 
minst tio procent. Soliditeten beräknas till 8,7 procent vid årets slut när det förväntade resultatet 
ställs i förhållande till delårets balansräkning. 

Kommunens soliditet var 27,6 procent den sista augusti. På grund av säsongsvariationer är resul-
tatet vanligtvis högre i delåren än i boksluten. Soliditeten i årsboksluten brukar därför bli någon 
procent lägre än vid delåren. Läs om säsongsvariationer i not 1. 
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Anledningen till de senaste årens förbättring förklaras till största delen av ett gott ekonomiskt resul-
tat, till en del av att ansvarsförbindelsen för pensioner sjunkit samt till en liten del av en avmattning 
i investeringstakten jämfört med tidigare år. Läs om pensioner i avsnitt 2.1.2 Finansiella risker. 

Figur 9. Utveckling av soliditeten inklusive ansvarsförbindelse, % 

 

Självfinansiering 

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som finansierats med egna medel. 
Årets resultat tillsammans med avskrivningarna ställs i relation till årets investeringar. Allt över 100 
procent kan användas till att amortera skulder och/eller stärka likviditeten. I nyckeltalet är inte inve-
steringar som finansieras via exploatering med, eftersom exploatering över tid är självfinansierande. 

Självfinansieringsgraden i kommunen blev i delåret 587,5 procent. Det är det goda resultatet i 
kombination med låga investeringsutgifter som ger den höga procenten. På grund av säsongsvariat-
ioner är resultatet vanligtvis högre i delåren än i boksluten samtidigt som investeringstakten ofta är 
högre under hösten. Det gör att självfinansieringsgraden i årsboksluten oftast blir lägre. Prognos för 
året är 139,7 procent på grund av lägre förväntat resultat samt högre investeringar. 

Budgetföljsamheten på kommunens investeringar var god sett per investeringsprojekt men vid 
jämförelse av årets budget med årets utfall är den låg. Det beror på att fleråriga projekt som inte an-
vänt sin budget, på grund av till exempel förseningar, får flytta med oanvända medel till nästa års 
budget. Projekten med störst skillnad mellan prognos och budget är utbyggnaden av infrastruktur i 
bland annat Kristineberg och Åbyholm. Investeringsbudgeten 2021 består av 352,9 miljoner kronor 
från kommunplanen och 159,3 miljoner kronor överflyttade medel. 

Under tidigare år har upplåning behövt göras för att delfinansiera investeringarna men sedan år 
2019 har kommunen klarat utgifterna med egna medel och har samtidigt kunnat minska låneskul-
den, se avsnitt 2.1.2 Finansiella risker. 

Figur 10. Självfinansieringsgrad av investeringar, % 
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2.5 Balanskravsresultat 

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

Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska 
återställas inom de tre påföljande åren. Under åren 2018-2020 samt 2004-2016 har kommunen re-
dovisat ett resultat som uppfyllt balanskravet och målet om god ekonomisk hushållning. År 2017 
hade kommunen ett negativt balanskravsresultat på 403,6 miljoner kronor på grund av ett avtal om 
medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till Stockholm Central. Kommunfullmäktige beslu-
tade vid bokslut 2017 att reglering av det negativa balanskravet till följd av Sverigeförhandlingen 
inte skulle göras på grund av synnerliga skäl enligt kommunallagen. Skälet var att kommunen hade 
en så stark finansiell ställning att det var försvarbart att acceptera ett underskott. 

Balanskravsresultatet blev positivt i delåret med 220,4 miljoner kronor och även i prognos för hela 
året väntas det bli positivt med 164,3 miljoner kronor och därmed uppfylla balanskravet. 

Kommunen har valt att inte använda resultatutjämningsreserv. 

Figur 11. Balanskravsutredning 

  Bokslut Bokslut Prognos Bokslut 

 2021-08 2020-08 2021 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 220,8 152,2 164,7 138,9 

Samtliga realisationsvinster (-) 0,4 0,0 0,4 2,5 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet     

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper     

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värde-
papper 

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 220,4 152,2 164,3 136,4 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv     

Användning av medel från resultatutjämningsreserv     

Årets balanskravsresultat 220,4 152,2 164,3 136,4 

2.6 Förväntad utveckling 

Den rådande pandemin medför stor påverkan på världens och Sveriges konjunktur och det gör att 
SKR:s prognos för det kommunala skatteunderlaget är oviss. 2022 beräknas en återhämtning i kon-
junkturen som ger en tillfälligt hög tillväxt av skatteunderlaget för att 2023 och 2024 falla tillbaka 
till väsentligt lägre ökningstakt. Kommunfullmäktige har beslutat att skatten ska sänkas med 10 öre 
från 2022. 

Skatteintäkterna påverkas även av befolkningsutvecklingen. Utvecklingen var försiktig under 2020 
och befolkningsmängden ökade med 29 invånare. Under 2021 beräknas kommunens befolknings-
mängd öka med 124 invånare. I budget för 2022-2024 har kommunen räknat med en kraftigare be-
folkningsutveckling med i genomsnitt 480 invånare per år. Det möjliggörs genom att ett flertal bo-
stadsprojekt ska bli klara för inflyttning under perioden. Kommunen har som målsättning att för-
täta i stationsnära lägen samt öka andelen nybyggda flerbostadshus jämfört med småhus. 

I avtalet om genomförande av en förlängning av Roslagsbanan till Stockholms Central har kommu-
nen åtagit sig att se till att 5 650 nya stationsnära bostäder byggs fram till år 2035. Pågående riksin-
tresseprecisering för Arlanda flygplats medför en ökad risk att kommunen inte klarar sitt bostads-
åtagande i Sverigeförhandlingen. Läs mer under 2.1.2 Finansiella risker och 2.2 Händelser av vä-
sentlig betydelse. 
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Kommunen driver olika projekt, dels där kommunen är markägare och dels där marken ägs av pri-
vatpersoner eller exploatörer. Exploateringsverksamhetetens uppgift är att förnya användningen av 
mark och skapa förutsättningar för att bygga bostäder, kontor, industrier och infrastruktur. Några 
stora projekt som ska övergå från detaljplaneskede till utbyggnadsskede är Gärdesvägen, Åbyholm, 
Ormsta-Stensta och Kristinebergs etapp 1. 

Soliditeten är sedan 2017 på väg upp igen efter att kommunen år 2017 tog hela kostnaden för medfi-
nansiering av utbyggnaden av Roslagsbanan till Stockholm Central. Under perioden 2022-2024 
väntas soliditeten förbättras ytterligare och passera 2017 års nivå som var 25 procent. Även solidite-
ten i koncernen förväntas stiga. 

Investeringsnivån består de närmaste åren till 30-50 procent av satsning på infrastruktur i nya områ-
den. Dessa investeringar betalas senare med ersättning från exploatörer. Ersättningarna från exploa-
törerna för försäljning och för att täcka kostnader för infrastruktur kommer ofta några år senare. 

Kommunplanen definierar mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning i 
Vallentunas koncern, i kommunen och i verksamheter som bedrivs av andra juridiska personer. God 
ekonomisk hushållning handlar om långsiktighet i planering och beslut. Det innebär även att det 
finns ett tydligt och väldefinierat ramverk för målsättning och uppföljning av mål och resultat. För 
att uppnå god ekonomisk hushållning är det av största betydelse att respektive nämnd klarar sina 
uppdrag och samtidigt har sin ekonomi i balans. 

Finansiella risker i pensionsförpliktelse och pensionsavsättningar finns bara i kommunen. Kommu-
nen har valt att inte placera i stiftelser, försäkringar eller andra finansiella placeringar utan återlå-
nar medlen. Det innebär att kommunen använder pengarna i verksamheten istället för att placera 
för framtida pensioner och samtidigt låna till investeringar. 

Finanspolicyn omfattar Vallentuna kommun och det helägda dotterbolaget Össebyhus. Den anger 
ramar och riktlinjer för hur förvaltningen av likvida medel, lån och pensionsmedel ska bedrivas. Fi-
nanspolicyn anger att lån ska vara spridda med olika långa löptider som möjliggör amorteringar vid 
olika tillfällen. Kommunens låneskuld väntas minska under 2022-2024 med 272,3 miljoner kronor. 

Kommunen har borgensåtagande för koncernföretag och kommunala uppdragsföretag. De har fått 
borgen för investeringar de gjort som ryms inom kommunens ansvarsområde, därför bedöms risken 
för infriande av borgen som liten. Kommunen är medlem i Kommuninvest och har ett solidariskt 
borgensansvar med många av Sveriges kommuner och regioner. 

Vallentuna befinner sig i en växande storstadsregion där konkurrensen om rätt kompetens blir allt 
starkare. Kommunen arbetar med att stärka arbetsgivarvarumärket. Det främjande hälso- och ar-
betsmiljöarbetet är ett prioriterat område. 
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3. Resultaträkning 

Belopp i mnkr Not Bokslut 
2021-
08-31 

Bokslut 
2020-
08-31 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Avvi-
kelse 
2021 

Bokslut 
2020 

Verksamhetens intäkter 2,8 281,8 298,7 354,6 390,3 35,7 454,9 

Verksamhetens kostnader 3,8 -1 363,9 -1 372,9 -2 164,8 -2 161,6 3,2 -2 168,5 

Avskrivningar 4 -55,3 -63,9 -106,0 -89,0 17,0 -95,3 

Verksamhetens nettokostnader  -1 137,5 -1 138,2 -1 916,3 -1 860,3 56,0 -1 808,8 

Skatteintäkter 5 1 162,1 1 113,2 1 693,7 1 739,8 46,1 1 660,7 

Generella statsbidrag och utjämning 6 205,7 185,1 311,0 300,7 -10,3 300,0 

Verksamhetens resultat  230,3 160,2 88,4 180,2 91,8 151,8 

Finansiella intäkter 7 0,7 1,1 0,5 0,9 0,4 1,5 

Finansiella kostnader 8 -10,2 -9,1 -19,1 -16,4 2,7 -14,4 

Årets resultat  220,8 152,2 69,8 164,7 94,9 138,9 

Uppställningsform för rapporten enligt lag om kommunal bokföring och redovisning med undantag för rader som saknar 
värde. Rader med noll i värde har exkluderats. 
Med anledning av att kommunfullmäktige 2021-06-07 beslutat utöka budgetramen för socialnämnden och barn- och 
ungdomsnämnden med totalt 4,2 mnkr för ett generellt statsbidrag har budgetvärden på raderna Verksamhetens kost-
nader respektive Generella statsbidrag och utjämning ökats i motsvarande grad. Se not 3 och 6. 
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4. Balansräkning 

Belopp i mnkr Not 
Bokslut 

2021-
08-31 

Bokslut 
2020-
08-31 

Bokslut 
2020 

Föränd-
ring 

0101-
0831 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 2 265,5 2 269,9 2 258,7 6,8 

- Maskiner och inventarier 11 36,4 43,2 37,1 -0,7 

Finansiella anläggningstillgångar 12 122,6 119,5 119,5 3,2 

Summa anläggningstillgångar  2 424,6 2 432,5 2 415,3 9,3 

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter och lager 13 4,0 6,6 5,6 -1,6 

Kortfristiga fordringar 14 169,3 163,3 175,0 -5,8 

Kassa, bank 15 214,7 163,3 123,7 90,9 

Summa omsättningstillgångar  387,9 333,1 304,4 83,6 

Summa tillgångar  2 812,5 2 765,7 2 719,7 92,8 

Eget kapital, avsättningar och skulder      

Eget kapital      

Årets resultat  220,8 152,2 138,9 81,9 

Övrigt eget kapital  990,8 865,6 851,8 138,9 

Summa eget kapital 16 1 211,6 1 017,8 990,8 220,8 

Avsättningar      

Avsättning för pensioner och likn. förpliktelser 17 299,1 257,0 266,9 32,2 

Andra avsättningar 18 425,0 424,8 425,5 -0,5 

Summa avsättningar  724,2 681,7 692,5 31,7 

Skulder      

Långfristiga skulder 19 474,5 548,8 532,9 -58,4 

Kortfristiga skulder 20 402,3 517,3 503,6 -101,3 

Summa skulder  876,8 1 066,2 1 036,5 -159,7 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  2 812,5 2 765,7 2 719,7 92,8 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 

21 435,4 448,0 438,6 -3,2 

Övriga ansvarsförbindelser 22 404,7 393,1 395,5 9,2 

Uppställningsform för rapporten enligt lag om kommunal bokföring och redovisning med undantag för rader som saknar 
värde. Rader med noll i värde har exkluderats. 
2020 års värden omflyttade mellan kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder med 25,7 mnkr på grund av att skatte-
fordran tidigare nettobokförts på skuldkontot. 
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5. Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr Not Budget 
2021 

Bokslut 
2021-
08-31 

Bokslut 
2020-
08-31 

Bokslut 
2020 

Inbetalda skatter, generella statsbidrag och ut-
jämning 

 2 000,5 1 338,7 1 346,8 1 929,5 

Inbetalning från kunder  290,5 146,1 159,8 226,3 

Inbetalning bidrag  109,6 100,4 90,3 153,2 

Försäljning inom exploatering och exploaterings-
ersättning 

9 42,0 45,9 36,0 30,7 

Utbetalda personalkostnader  -1 036,6 -686,7 -673,0 -1 034,2 

Utbetalda bidrag  -43,6 -12,5 -20,6 -49,2 

Utbetalning till leverantörer  -1 142,5 -669,4 -746,7 -971,1 

Inbetald ränta och utdelning  0,5 0,7 1,1 1,5 

Betald ränta och utdelning  -19,1 -4,0 -4,0 -6,9 

Kassaflöde från löpande verksamhet  201,3 259,2 189,6 279,7 

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella anläggningstillgångar 10,11 -352,9 -61,5 -70,5 -122,8 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9  0,4  9,0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 12  -3,2   

Kassaflöde från investeringsverksamhet  -352,9 -64,3 -70,5 -113,8 

Finansieringsverksamheten      

Nyupptagna lån 19,20 192,1   90,0 

Amortering av lån 19,20  -100,0  -175,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet  192,1 -100,0 0,0 -85,0 

Bidrag till infrastruktur  -40,5 -4,0  -1,4 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  -40,5 -4,0  -1,4 

Årets kassaflöde      

Likvida medel vid årets början  44,2 123,7 44,2 44,2 

Likvida medel vid årets slut  44,2 214,7 163,3 123,7 

Förändring i likvida medel  0,0 90,9 119,1 79,5 
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6 Driftredovisning 

Nämndernas nettokostnader per augusti uppgår till 1 166,1 miljoner kronor vilket motsvarar 61 pro-
cent av årsbudgeten. Motsvarande period förra året utgjorde utfallet 64 procent av årsbudgeten. 

Nämnderna räknar med ett överskott på 53,6 miljoner kronor för 2021 i jämförelse med budget. 

2021-06-07 beslutade kommunfullmäktige att utöka socialnämndens budgetram med 1,0 miljoner 
kronor samt barn- och ungdomsnämndens budgetram med 3,2 miljoner kronor för det tillfälliga 
statliga stödet till skolväsendet, den så kallade skolmiljarden. 

Figur 12. Driftredovisning 

Nämnd  2021  2020 

 Budget 
Utfall 
aug 

% Prognos 
Avvi-
kelse 

Bokslut 

Belopp i mnkr Netto Netto  Netto Netto Netto 

Kommunstyrelsen 211,2 86,2 41 % 184,6 26,6 171,6 

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

Barn- och ungdomsnämnden 135,7 82,0 60 % 133,7 2,0 143,3 

Skolpeng 675,0 440,8 65 % 667,0 8,0 649,5 

Utbildningsnämnden 34,7 24,2 70 % 34,7 0,0 32,0 

Gymnasieskolpeng 157,3 97,6 62 % 153,3 4,0 147,3 

Socialnämnden 576,6 359,4 62 % 564,6 12,0 564,1 

Fritidsnämnden 61,0 38,0 62 % 60,4 0,6 59,4 

Kulturnämnden 45,4 29,5 65 % 45,0 0,4 44,0 

Bygg- och miljötillsynsnämnden 15,0 8,3 55 % 15,0 0,0 14,7 

Nämndernas nettokostnader 1 921,9 1 166,1 61 % 1 868,3 53,6 1 825,9 

Kapitalkostnader -158,2 -88,3 56 % -151,0 -7,2 -151,2 

Pålägg personalomkostnader -279,9 -187,1 67 % -280,2 0,3 -284,8 

Sociala avgifter och pensionsavsättningar 279,9 203,9 73 % 292,0 -12,1 288,2 

Upplupna personalkostnader 0,0 -31,5 .. 0,0 0,0 0,0 

Pensionsutbetalningar 36,6 24,9 68 % 37,9 -1,3 36,7 

Övriga intäkter och kostnader 10,0 -5,7 -57 % 4,3 5,7 -1,2 

Summa finansieringsenheten -111,6 -83,9 75 % -97,0 -14,6 -112,3 

Verksamhetens nettokostnad exkl. av-
skrivningar 

1 810,3 1 082,2 60 % 1 771,3 39,0 1 713,6 

Upplupna personalkostnader består av förändring semesterlöneskuld, förändring övertidsskuld samt retroaktiva löneök-
ningar. 2021-06-07 beslutade kommunfullmäktige om utökad budgetram för socialnämnden med 1,0 mnkr och barn- och 
ungdomsnämnden med 3,2 mnkr. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, samhälls-
byggnadsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen, resultatenheterna inom fastighet samt 
avfallshantering. 

Nämndens nettokostnader uppgår till 86,2 miljoner kronor per augusti. I prognosen för helåret be-
räknas de till 194,6 miljoner kronor. Prognosen ger ett positivt överskott om 26,6 miljoner kronor i 
jämförelse med budget. Kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader ingår i dessa beräk-
ningar. Nämnden bedömer att budget avsatt för detta ändamål, 10,0 miljoner kronor, kommer att 
behöva nyttjas. 

Överskottet beror huvudsakligen på exploateringsintäkter från markförsäljningar och gatukostnads-
ersättningar med en nettoeffekt på 28,6 miljoner kronor. Dessa budgeteras inte på grund av stor 
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osäkerhet när i tid de ska inträffa. Kommunen eftersträvar att reducera risker i budget- och ekono-
mistyrningsarbetet. 

Nämnden räknar med att göra underskott med 2,5 miljoner kronor inom både mark- och exploate-
ring samt planavdelningen på grund av minskning av debiterbara timmar för tidsdebitering i projekt. 

Barn- och ungdomsnämnden 
Barn- och ungdomsnämndens budget består av tre delar, den fasta budgetramen, pengfinansierade 
resultatenheter och skolpengssystemet. 

Den fasta budgetramen omfattar 135,7 miljoner kronor. Delårets utfall är 82,0 miljoner kronor vil-
ket motsvarar 60 procent av årsbudgeten. Prognosen för 2021 visar ett positivt överskott om 2,0 
miljoner kronor. Nämnden bedömer att alla reserver för oförutsedda medel, specifika satsningar 
och kostnader kopplade till arvoden inte kommer behöva nyttjas. 

Det finns 19 pengfinansierade resultatenheter med en sammanlagd kostnadsbudget på 618,2 miljo-
ner kronor. Inför 2021 utökades skolpengen till för- och grundskolor för att upprätthålla kvalitet, 
behålla personal och parera för relaterade kostnadsökningar. För helåret prognostiserar enheterna 
sammantaget en ekonomi i balans. 

Budgeten för skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa omfattar 675,0 miljoner kronor. 
Delårets utfall är 440,8 miljoner kronor vilket motsvarar 65 procent av årsbudgeten. Prognosen för 
2021 är ett överskott om 8,0 miljoner kronor, vilket beror på färre elever än budgeterat och då 
främst inom grundskolan. 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande 34,7 miljoner kronor, en resulta-
tenhet som är pengfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 157,3 miljoner 
kronor. 

Prognosen för fasta ramen visar ett överskott om 0,5 miljoner kronor vid årets slut. Prognosen för 
Vallentuna gymnasium visar ett underskott på 0,5 miljoner kronor. Nämnden har genomfört per-
sonalförändringar i ledningsstrukturen och minskat administrativa kostnader, vilka beräknas redu-
cera underskottet från och med höstterminen 2021. 

Budgeten för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser. Prognosen 
för gymnasieskolpengen är ett överskott om 4,0 miljoner kronor på grund av färre elever än budge-
terat samt att fler elever väljer utbildningar med lägre kostnader för kommunen. 

Socialnämnden 
Socialnämndens budget uppgår till 576,6 miljoner kronor. Prognosen visar en positiv avvikelse på 
12,0 miljoner kronor och inkluderar coronarelaterade nettokostnader om 1,9 miljoner kronor. 

Den positiva avvikelsen beror främst på lägre volymer inom verksamhetsblocket Individ- och famil-
jeomsorg (IFO) med inriktning barn och familj samt Funktionsnedsättning enligt LSS. Nämnden 
räknar exempelvis med 15,0 färre årsplaceringar än budget (54,1) inom HVB, SIS och familjehem 
för barn och ungdom, vilket ger en positiv avvikelse på 6,5 miljoner kronor. 

Bostad särskild service LSS beräknas göra ett överskott om 8,5 miljoner kronor jämfört med budget. 
Färre nyansökningar har inneburit färre kunder. En översyn pågår för att sänka kommunens må-
nadskostnader vilket har genererat stor kostnadsminskning totalt sett. Översynen handlar främst 
om att förhandla och/eller att se över förutsättning för placering i egen regi eller inom ramavtal. 

Äldreomsorgen är det verksamhetsområde som har påverkats mest av pandemin även ekonomiskt. 
Utfallet i delåret motsvarar 65 procent av årsbudget. Nämnden räknar med att göra underskott med 
2,8 miljoner kronor, varav 2,6 miljoner kronor kan relateras till pandemin. 

Fritidsnämnden 
Fritidsnämndens budget omfattar 60,1 miljoner kronor. Prognosen för 2021 visar ett överskott om 
0,6 miljoner kronor. Ung Fritid har i linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner begränsat an-
talet besökare på fritidsgårdarna Mega och Haket under våren. Som en konsekvens har bland annat 
behovet av vikarier minskat. 
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Kulturnämnden 
Kulturnämndens budget uppgår till 45,4 miljoner kronor. Prognosen för 2021 visar ett överskott om 
0,4 miljoner kronor som en konsekvens av bibliotekets förkortade öppettider och färre arrange-
mang genomförda av kulturföreningarna under pandemin. Effekten blev minskade personal- och 
vikariekostnader samt minskat utbetalda kulturbidrag. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden 
Bygg- och miljötillsynsnämndens budget omfattar 15,0 miljoner kronor. Prognosen för 2021 visar 
en budget i balans vid årets slut. 

Finansieringsenheten 
Intäkter och kostnader som inte hör till någon nämnd bokförs hos finansieringsenheten. 

Kapitalkostnaden visas som en kostnad hos nämnderna och en minskad kostnad hos finansierings-
enheten. Prognosen är lägre än budgeterat vilket även syns i prognosen för avskrivningarna. Den 
största skillnaden mot förra året stod kommunstyrelsen för efter förändringar i och med införandet 
av LKBR. 

Personalomkostnadspålägget ska täcka arbetsgivaravgifter, pensionsavsättningar och försäkringar. 
Pålägget är 41,0 procent 2021. 

Finansieringsenhetens övriga intäkter rymmer med-/delfinansiering samt realisationsförluster. 

Delåret innehåller även förändringen av semesterlöne- och övertidsskuld med -31,5 miljoner kro-
nor. I årsbokslutet kommer årets förändring att redovisas hos respektive nämnd. Läs om säsongsva-
riationer i not 1. 
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7. Investeringsredovisning 

Investeringsutgifterna i delåret är något lägre än vid förra delåret i kommunen. Investeringar till 
och med augusti uppgår till 61,5 miljoner kronor jämfört med vid förra delåret 70,5 miljoner kronor. 
Budgeten är på 352,9 miljoner kronor och prognosen 215,5 miljoner kronor. Läs mer om investe-
ringar i kommunen nedan. 

Össebyhus är klara med sitt stambyte och har budgeterat för att inte investera 2021. Inget utfall 
finns i delåret och prognos för året är att inga investeringar ska göras. 

Roslagsvatten har investerat för 118,7 miljoner kronor i år jämfört med 124,1 miljoner kronor vid 
förra delåret. Budgeten är 371,6 miljoner kronor och prognos för helåret är 283,4 miljoner kronor. 

7.1 Investeringar 

Figur 13. Investeringar, mnkr 

Investeringsprojekt 2021 

Belopp i mnkr 
Årets 

budget 

Peri-
odens 
utfall 

% Prognos 

Prognos-
avvikelse 
mot bud-

get 

Kommunstyrelsen 167,3 33,7 20 % 141,6 25,7 

Barn- och ungdomsnämnden 79,4 4,2 23 % 13,8 65,6 

Utbildningsnämnden 0,3 0,2 56 % 0,3 0,0 

Socialnämnden 7,0 3,3 48 % 3,5 3,5 

Fritidsnämnden 32,5 1,0 3 % 4,5 28,0 

Kulturnämnden 0,5 0,0 0 % 0,0 0,5 

Bygg- och miljötillsynsnämnden 0,3 0,0 0 % 0,3 0,0 

Finansieras via exploatering 227,4 19,1 8 % 51,5 175,9 

Summa 514,7 61,5 14 % 215,5 299,2 

Årets bruttoinvesteringar är 514,7 miljoner kronor. Årets budget består av 352,9 miljoner i kommunplanen samt 161,8 
miljoner kronor av överförda medel. 

Budgeten uppgår till totalt 453,4 miljoner kronor och består av årets del i kommunplanen 2021-
2023 samt medel från tidigare år som inte nyttjats. Prognosen visar ett överskott på 237,9 miljoner 
kronor jämfört med budget. 

I år har kommunen investerat för 61,5 miljoner kronor. De största investeringarna är: 

 planerat underhåll med 11,9 miljoner kronor; bland annat renovering av kök på flera försko-
lor, ventilationsarbeten, belysningsarbeten och systematiskt brandskyddsarbete, 

 cirkulationsplats Lingsbergsvägen 5,4 miljoner kronor, 
 gång -och cykelväg Brottby 1,9 miljoner kronor, 

 utbyggnad av infrastruktur i Kristineberg med 5,4 miljoner kronor, Åby Ängar med 7,1 mil-
joner kronor och i Kårsta-Rickeby med 3,9 miljoner kronor. Utbyggnaden av infrastruktur 
finansieras inom exploatering, läs mer under exploatering, 

 Karbyskolan ombyggnad till förskola 2,1 miljoner kronor och 
 ombyggnad del av Atriumgården Väsbygården 2,5 miljoner kronor. 

Utfallet för perioden utgör fjorton procent av årets budget och kommer stiga till 48 procent om pro-
gnosen blir 215,5 miljoner kronor. Det låga utfallet i delår 2021 beror till stor del på att genomföran-
det är försenat eller inte kommit igång som planerat. Oförbrukad budget för fleråriga projekt förs 
över till nästa år. 
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De viktigaste förklaringarna till det låga utfallet för investeringar under perioden är att: 

 Hagaskolan har 53,7 miljoner kronor kvar av sin totalbudget på 435,1 miljoner kronor. Pro-
gnosen för hela investeringen i Hagaskolan är en utgift på 383,3 miljoner kronor och i år 
beräknas bara 0,4 miljoner kronor användas. Skolan startade sin verksamhet hösten 2019. 
Det finns även budget kvar för inventarier till Hagaskolan samt för Åby Ängars förskola som 
blev klar 2018 och 

 anläggningen av våtmarkspark är senarelagd och prognosen väntas bli 2,3 miljoner kronor 
jämfört med budgeterade 15,4 miljoner kronor. 

7.2 Exploatering 

Att exploatera innebär att förnya användningen av mark och att bygga bostäder, kontor, industrier 
och gator. I nya områden bygger oftast kommunen gatunät, parker och andra allmänna anlägg-
ningar och byggherrarna bostäder och industrier. När infrastrukturen är klar kommer ersättning att 
tas ut av byggherrar och boende. Vägar och andra anläggningar som ägs av kommunen efter exploa-
teringstidens slut ingår i kommunens investeringar. 

Investeringsdelen i kommunens exploateringar var budgeterade till 227,4 miljoner kronor men ut-
fallet till och med augusti är bara 19,1 miljoner kronor. De största projekten i utfallet är Åby Ängar, 
Kristineberg etapp 1och Kårsta-Rickeby. Prognosen för året är 51,5 miljoner kronor. Största skillna-
den mellan budget och prognos är att utbyggnaden i Åbyholm samt Kristineberg 1 skulle ha startat i 
större skala men blivit försenade av överklaganden. 

Exploateringsprojekt där kommunen är markägare innebär ofta intäkter till kommunen. År 2021 
har mark sålts framför allt inom området Gärdesvägen. Exploatering ska vara självfinansierad över 
projektens livslängd. 
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8. Noter 

Innehåll 

Not 1          Redovisningsprinciper 
Not 2-9      Noter resultaträkning 
Not 10-22  Noter balansräkning 
Not 23-24  Noter kassaflödesanalys 

Not 1. Redovisningsprinciper 

  

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har tillämpats som vid upprättandet av årsredovis-
ning 2020.  
 
Säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten är till viss del väderberoende. 
Snöröjning kostade 3,6 miljoner kronor i år men tidigare år var kostnaden 1,4 respektive 6,0 miljoner kro-
nor och övriga tertial försumbara. Även bränsle och energi har stora säsongsvariationer med kostnader 
för cirka sex-sju miljoner kronor i andra tertialet per år att jämföra med vintertid när det kan skilja mellan 
tio och femton miljoner kronor under ett tertial beroende på om det är en kall eller varm vinter.  
 
Inom personalkostnader så är det beräkningen av semesterskuld som står för den största variationen i 
och med att skulden arbetas upp under våren och sedan tar det stora flertalet anställda ut sin semester 
under sommaren. När skulden arbetas upp under tertial ett respektive tertial tre är kostnaden i normal-
fallet cirka 38-46 miljoner kronor per tertial och när semestern tas ut blir det en kostnadsminskning i 
tertial två med cirka 43-47 miljoner kronor. Skulden per augusti är ungefär lika stor som föregående delår, 
det vill säga, ungefär lika mycket semester har tagits ut under sommaren 2021 som förra året.  
 
Kommunens skatteintäkter med utjämning och generella bidrag varierar kraftigt över tid på grund av nya 
skatteunderlagsprognoser och när höga generella bidrag delats ut. I år har kommunen fått de generella 
bidragen Skolmiljarden, Utökad skolmiljard och Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 
Generella statsbidrag är redovisade enligt rekommendation R2-Intäkter och intäktsförda i sin helhet. 
Några fler generella statsbidrag är inte annonserade för resten av året.  
 
Även kostnadsersättningar och riktade bidrag från staten varierar över tid beroende på statens satsningar 
och hur kommunens möjligheter att nyttja bidragen ser ut. Bidragen har olika restriktioner och villkor för 
hur de får nyttjas som påverkar när de resultatförs. Beloppen fluktuerar således både mellan år och mel-
lan månader.  
 
Exploatering är ytterligare en post där intjänandet är ojämnt. Intäkterna redovisas vid tillträde vilket sker 
vid alla tider på året. 

Not 2. Verksamhetens intäkter 

Belopp i mnkr Budget 
2021 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Varor 19,0 11,1 11,8 

Taxor och avgifter 118,2 79,3 74,8 

Hyror och arrenden 64,2 39,0 44,1 

Kostnadsersättningar och bidrag från staten 70,8 59,2 71,6 

Övriga bidrag 38,8 27,5 33,7 

Såld verksamhet och andra tjänster 43,6 30,8 26,5 

Jämförelsestörande poster, se not 9 0,0 34,9 36,1 

Summa 354,6 281,8 298,7 
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Not 3. Verksamhetens kostnader 

Belopp i mnkr Budget 
2021 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Personal 1 036,6 671,4 663,9 

Personalkostnader i investeringsprojekt -19,1 -4,2 -14,2 

Varor 147,0 81,6 95,0 

Köp av huvudverksamhet 782,7 490,5 500,5 

Övriga tjänster 133,1 63,8 65,6 

Bidrag 43,6 29,1 30,2 

Hyror 40,9 29,5 31,9 

Jämförelsestörande poster, se not 9 0,0 2,3 0,1 

Summa 2 164,8 1 363,9 1 372,9 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07 om utökad budgetramen för socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden 
med totalt 4,2 mnkr varför budgetkolumnen ökats i motsvarande grad. Jämför med not 6. 

Not 4. Avskrivningar 

Belopp i mnkr Budget 
2021 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Mark, byggnader och tekn. anläggningar 96,0 50,4 58,0 

Maskiner och inventarier 10,0 4,9 5,9 

Summa 106,0 55,3 63,9 

För uppgift om avskrivningstider, se not 10 och 11. 

Not 5. Skatteintäkter 

Belopp i mnkr Budget 
2021 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Preliminär kommunalskatt 1 693,7 1 138,2 1 128,7 

Preliminär slutavräkning innevarande år 0,0 6,7 -7,2 

Slutavräkningsdifferens föregående år 0,0 17,2 -8,4 

Summa 1 693,7 1 162,1 1 113,2 
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Not 6. Generella statsbidrag och utjämning 

Belopp i mnkr Budget 
2021 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Inkomstutjämning 43,9 23,1 24,3 

Införandebidrag 0,0 0,0 9,9 

Regleringsavgift/-bidrag 102,3 67,6 23,2 

Kostnadsutjämning 60,6 39,8 38,6 

LSS-utjämning 20,9 14,1 14,2 

Kommunal fastighetsavgift föregående år 68,6 45,4 44,1 

Bidrag säkerställa god vård och omsorg om äldre personer 10,5 10,5  

Bidrag skolmiljarden 4,2 5,2  

Bidrag flyktingstöd   3,0 

Bidrag stärka välfärden   3,7 

Bidrag stöd coronapandemin   24,0 

Summa 311,0 205,7 185,1 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07 om utökad budgetram med 4,2 mnkr för det så kallade bidraget Skolmiljarden 
varför budgetkolumnen har ökats i motsvarande grad. Jämför med not 3. 

Not 7. Finansiella intäkter 

Belopp i mnkr Budget 
2021 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Aktieutdelning 0,3 0,7 1,0 

Ränteintäkter 0,2 0,0 0,1 

Summa 0,5 0,7 1,1 

Not 8. Finansiella kostnader 

Belopp i mnkr Budget 
2021 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Räntekostnader 8,2 4,0 4,6 

Ränta på pensionsavsättning 3,5 2,4 4,6 

Övriga finansiella kostnader 7,4 3,7 0,0 

Summa 19,1 10,2 9,1 
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Not 9. Jämförelsestörande poster 

Belopp i mnkr Budget 
2021 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Exploatering    

Gatukostnads- och exploateringsersättning  0,4 23,0 

Försäljning tomter inom exploatering 0,0 28,9 13,0 

Kostnad sålda tomter exploatering 0,0 -2,2 -0,1 

Summa exploatering 0,0 27,1 36,0 

Med-/delfinansiering från exploateringsprojekt 0,0 5,2 0,0 

Realisationsvinster 0,0 0,4 0,0 

Realisationsförluster  -0,1  

Summa 0,0 32,7 36,0 

Jämförelsestörande poster är sällan förekommande och överstiger en miljon kronor. Dessutom redovisas realisationsvins-
ter vid fastighetsförsäljningar, intäkter och kostnader vid försäljning tomter inom exploatering samt exploateringsersätt-
ning som jämförelsestörande. 

Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Belopp i mnkr 2021-08 2020-08 

Verksamhetsfastigheter   

Ingående anskaffningsvärde 2 254,1 2 261,9 

Årets investering 11,2 3,4 

Årets utrangering -0,1  

Utgående anskaffningsvärde 2 265,2 2 265,3 

Ingående ackumulerade avskrivningar -857,2 -813,5 

Årets avskrivningar -42,3 -49,8 

Utgående ackumulerade avskrivningar -899,5 -863,4 

Summa 1 365,7 1 402,0 
   

Publika fastigheter   

Ingående anskaffningsvärde 337,0 506,7 

Byte anläggningstyp  -186,5 

Årets investering 0,4 2,1 

Utgående anskaffningsvärde 337,4 322,3 

Ingående ackumulerade avskrivningar -91,0 -108,3 

Årets avskrivningar -7,8 -7,7 

Årets utrangering, avskrivningar  28,6 

Utgående ackumulerade avskrivningar -98,7 -87,4 

Summa 238,6 234,8 
   

Fastigheter annan verksamhet   

Ingående anskaffningsvärde 17,6 25,6 

Utgående anskaffningsvärde 17,6 25,6 

Ingående ackumulerade avskrivningar -6,6 -12,9 

Årets avskrivningar -0,3 -0,4 

Utgående ackumulerade avskrivningar -6,9 -13,3 

Summa 10,6 12,3 
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Markreserv   

Ingående anskaffningsvärde 375,5 180,7 

Byte anläggningstyp  186,5 

Årets investering 0,0 8,3 

Utgående anskaffningsvärde 375,5 375,6 

Summa 375,5 375,6 
   

Pågående investeringar ny-, till- och ombyggnad   

Ingående anskaffningsvärde 229,4 191,7 

Årets nettoinvesteringar i verksamhetsfastigheter 10,2 21,5 

Årets nettoinvesteringar i publika fastigheter 35,5 32,0 

Summa 275,1 245,2 
   

Ackumulerat anskaffningsvärde 3 270,8 3 234,0 

Ackumulerade avskrivningar -1 005,2 -964,1 

Summa 2 265,5 2 269,9 

Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 52 45 

Linjär avskrivning tillämpas med en individuell bedömning. 

Not 11. Maskiner och inventarier 

Belopp i mnkr 2021-08 2020-08 

Ingående anskaffningsvärde 149,3 180,7 

Årets investering 3,0 0,4 

Årets försäljning  -0,1 

Utgående anskaffningsvärde 152,3 181,0 

Ingående ackumulerade avskrivningar -112,2 -137,9 

Årets avskrivningar -4,9 -5,9 

Årets försäljning, avskrivningar  0,1 

Utgående ackumulerade avskrivningar -117,1 -143,7 

Summa 35,2 37,3 
   

Pågående investeringar maskiner / inventarier   

Ingående anskaffningsvärde 0,0 3,0 

Årets nettoinvestering 1,2 2,8 

Summa 1,2 5,9 
   

Ackumulerat anskaffningsvärde 153,5 186,9 

Ackumulerade avskrivningar -117,1 -143,7 

Summa 36,4 43,2 

Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 31 30 

Linjär avskrivning tillämpas med en individuell bedömning. 
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Not 12. Finansiella anläggningstillgångar 

Belopp i mnkr 2021-08 2020-08 

Aktier och andelar 33,1 29,9 

Bostadsrätter 50,8 50,8 

Långfristiga fordringar 38,8 38,8 

Summa 122,6 119,5 

Den långfristiga fordran i kommunen på Roslagsvatten, är ett räntefritt lån som kan nyttjas under 20 år. 

Not 13. Exploateringsfastigheter och lager 

Belopp i mnkr 2021-08 2020-08 

Bostadsexploatering 3,3 2,8 

Lager 0,7 3,8 

Summa 4,0 6,6 

Not 14. Kortfristiga fordringar 

Belopp i mnkr 2021-08 2020-08 

Kundfordringar 17,1 14,8 

Ingående moms och momskompensation 10,9 10,6 

Övriga statsbidrag 37,8 53,0 

Fastighetsavgift 53,3 48,9 

Upplupna skatteintäkter 17,2 0,0 

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 33,0 36,1 

Summa 169,3 163,3 

2020 års värden omflyttade mellan kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder med 25,7 mnkr på grund av att skatte-
fordran tidigare nettobokförts på skuldkontot. 

Not 15. Kassa och bank 

Belopp i mnkr 2021-08 2020-08 

Bank 214,7 163,3 

Summa 214,7 163,3 

Kommunen har en kontokredit på 110 mnkr som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället. 

Not 16. Eget kapital 

Belopp i mnkr 2021-08 2020-08 

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 990,8 787,7 

Byte av redovisningsprincip:   

Gatukostnadsersättning ej skuld  147,3 

Vägkropp ingen avskrivning  28,6 

Plankostnader är drift  -98,0 

Periodens resultat 220,8 152,2 

Summa 1 211,6 1 017,8 

Kommunen anpassade sig till rekommendation R2 - Intäkter samt R4 - Materiella anläggningstillgångar under 2020. 
Rättningen av fel består till största delen av gatukostnader och statsbidrag som inte längre kan definieras som skuld, 
vägkropp som inte ska skrivas av samt plankostnader som ska tas löpande. 
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Not 17. Avsättningar för pensioner 

Belopp i mnkr 2021-08 2020-08 

Specifikation - Avsatt till pensioner   

Pensioner och liknande förpliktelser 240,0 206,6 

Särskild avtals- och visstidspension 0,7 0,2 

Löneskatt 58,4 50,2 

Summa avsatt till pensioner 299,1 257,0 

   

Avsatt till pensioner   

Ingående avsatt till pensioner 266,9 235,4 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,9 4,5 

Årets utbetalningar -4,6 -4,0 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 11,3  

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 16,7 14,9 

Nya efterlevandepensioner 0,5 0,2 

Intjänad PBF/PRF och OPF-KL 0,5 1,4 

Övrig post -1,4 0,4 

Förändring löneskatt 6,3 4,2 

Utgående avsatt till pensioner 299,1 257,0 

Antal visstidsförordnanden   

Politiker 1 1 

Tjänstepersoner 1 1 

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 

Kommunen har inga avtal om visstidsförordnanden som avviker från det normala. 

Not 18. Andra avsättningar 

Belopp i mnkr 2021-08 2020-08 

Ingående avsättning Sverigeförhandlingen 425,5 424,9 

Förskottering -4,0  

Förändring av KPI 3,5 -0,1 

Utgående avsättning Sverigeförhandlingen 425,0 424,8 

Avsättning enligt avtal mellan staten, Region Stockholm och Vallentuna kommun om förlängning av Roslagsbanan till 
Stockholms Central. Vallentuna kommun ska betala 394 miljoner kronor, som årligen räknas upp med KPI, samt se till att 
5 650 bostäder kan byggas fram till år 2035. Projektstart var år 2020. Betalning ska göras under åren 2020-2033. En av-
gift kommer att tas ut vid markförsäljningar och i exploateringsavtal för att finansiera avtalet. Att betalningar och byg-
gande inleds först om flera år skapar en viss osäkerhet om belopp och tidpunkt för infriandet. Vallentuna kommun har 
valt att inte reservera för den riskpremie på 36,0 miljoner kronor som ska betalas om inte alla bostäder byggs. 
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Not 19. Långfristiga skulder 

Belopp i mnkr 2021-08 2020-08 

Låneskulder, långfristig del 430,0 543,0 

Lån hos koncernbolag 0,1 0,1 

Långfristig skuld 2,5 2,5 

   

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   

Investeringsbidrag vid årets början  8,1 

Upplösta investeringsbidrag under året  -9,9 

Omförda resultatförda investeringsbidrag  1,9 

Summa förutbetalda investeringsbidrag  0,0 

   

Gatukostnadsersättning vid årets början 9,9 139,3 

Nya gatukostnadsersättningar under året 5,3 3,2 

Resultatförda gatukostnadsersättningar  -139,2 

Summa förutbetalda gatukostnadsersättningar 19,2 3,2 

   

Reservationsersättning vid årets början 17,4 0,0 

Nya reservationsersättningar under året 5,3 0,0 

Summa förutbetalda reservationsersättningar 22,7 0,0 

Summa förutbetalda intäkter 41,9 3,2 

   

Summa 474,5 548,8 

Gatukostnadsersättning kommer att intäktsföras i takt med gatans färdigställande. Reservationsersättning kommer in-
täktsföras i takt med tillträde. 

Not 20. Kortfristiga skulder 

Belopp i mnkr 2021-08 2020-08 

Låneskulder, kortfristig del 153,0 225,0 

Leverantörsskulder 22,4 23,4 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 15,0 14,7 

Statsbidrag 28,1 18,5 

Löner och övertidsersättning 6,6 10,9 

Semesterlön 25,5 24,9 

Sociala avgifter 52,6 51,0 

Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 23,8 22,7 

Upplupna räntekostnader 2,1 2,7 

Övriga upplupna kostnader 29,6 34,1 

Förutbetalda skatteintäkter 17,6 63,9 

Förutbetalda hyresintäkter 4,1 4,1 

Förutbetalda exploateringsintäkter 6,1 3,6 

Övriga kortfristiga skulder 15,9 17,8 

Summa 402,3 517,3 

2020 års värden omflyttade mellan kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder med 25,7 mnkr på grund av att skatte-
fordran tidigare nettobokförts på sociala avgifter. 



Vallentuna kommun, Delårsrapport januari-augusti 2021 38(39) 

Not 21. Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser 

Belopp i mnkr 2021-08 2020-08 

Ingående pensionsförpliktelse 437,0 451,6 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 5,4 10,1 

Årets utbetalningar -15,4 -15,1 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 8,4 0,0 

Nyintjänande 0,0 0,2 

Övrig post 0,2 1,9 

Förändring löneskatt -0,3 -0,7 

Utgående pensionsförpliktelse 435,4 448,0 

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 

Värdering av pensioner ska göras utifrån regler för RIPS. Diskonteringsräntan enligt RIPS är 1 % realt. Skulle en diskonte-
ringsränta från Finansinspektionen användas så är kommunens pensionsåtaganden för lågt värderade. 

Not 22 Övriga ansvarsförbindelser 

Belopp i mnkr 2021-08 2020-08 

Borgensåtaganden för koncernföretag   

Vallentunavatten AB 230,0 230,0 

AB Össebyhus 75,5 70,5 

Roslagsvatten AB 11,0 11,0 

Garantiförpliktelse för kommunalförbund   

Käppalaförbundet 80,4 74,9 

Borgensåtagande för föreningar   

Vallentuna Tennisklubb 3,5 3,5 

Särskilt anställningsavtal   

Kommundirektör 4,3 3,2 

Förlustansvar för egna hem 0,0 0,0 

Summa 404,7 393,1 

Sannolikheten för reglering är mycket låg för koncernföretag och kommunalförbund eftersom de får borgen för investe-
ringar som ryms inom kommunens ansvarsområde. 

Uppgifter om Kommuninvest 

  

Vallentuna kommun har i augusti 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommunin-
vest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner 
som per 2021-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens-
förbindelser.  
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ek. för. har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördel-
ningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensför-
bindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas, dels i förhållande till hur mycket varje medlem lånat 
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas insatskapital i Kommu-
ninvest ek. för.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vallentuna kommuns ansvar enligt denna borgensför-
bindelse, kan noteras att per 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
532,6 miljarder kronor och totala tillgångar 547,1 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala för-
pliktelserna var 939,9 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna var 974,1 miljoner kronor. 
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Not 23. Skillnad årets resultat och kassaflöde från löpande verksamhet 

Belopp i mnkr Budget 
2021 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Bokslut 
2020 

Årets resultat 69,8 220,8 152,2 138,9 

Avskrivningar 106,0 55,3 63,9 95,3 

Avsatt till pensioner  37,9 26,5 39,1 

Utbetalning av pensionsavsättning  -5,7 -4,9 -7,6 

KPI omräkning av avsättning 7,4 3,5 -0,1 2,1 

Realisationsvinster  -0,4 0,0 -8,9 

Förändring av rörelsekapital  0,1 0,0 16,8 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar     

Ökning/minskning av exploateringsfastigheter och lager  5,8 5,6 2,6 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  1,6 -7,5 -4,5 

Ökning/minskning av förutbetalda intäkter som regle-
ras över flera år 

 -74,3 -49,3 -21,2 

Kassaflöde från löpande verksamhet 201,3 14,6 3,2 27,3 

Not 24. Väsentliga händelser som påverkar kassaflödet 

  

De största skillnaderna mellan kassaflödet per augusti jämfört med budgeten för hela året är att investe-
ringarna är mycket lägre och därmed har kommunen återbetalt lån istället för att låna. I budgeten fanns 
ett nytt exploateringsområde med stora kostnader för utbyggnad av väg, dessa är senarelagda. Kommu-
nen har under året amorterat 100,0 miljoner kronor jämfört med föregående delår när låneskulden var 
oförändrad. I not 9 jämförelsestörande poster syns exploatering och realisationsvinster.  

 


	e770ffae-9711-44ce-9887-79c27e79e630.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	d13f4b20-77f7-4224-a10f-d07667c478af.docx
	3c4b5bf0-6404-4253-b5ce-987a7e86bab1.pdf
	3c47b2d9-76dd-4897-95f9-9a77f169d157.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	8b566465-3d69-41ba-a2c6-84bd4a461b72.docx
	Tjänsteskrivelse
	Delårsrapport jan-aug 2021, Vallentuna kommun
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Bakgrund
	Konsekvenser för barn
	Expedieras till:


	1b853b20-c626-42ce-a2a1-90885b09bb5f.pdf

