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

Ärendebeskrivning
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 31 oktober är 233,4 miljoner kronor. 
Balanskravsresultatet är 233,0 miljoner kronor.
Resultatet är 80,1 miljoner kronor högre än motsvarande period år 2020. Ökade skatteintäkter 
och lägre volymer är huvudsakliga orsaker till denna avvikelse.
Årsprognosen för kommunen är 183,1 miljoner kronor (182,7 miljoner kronor enligt 
balanskravsresultatet). Det är 113,3 miljoner högre än budgeterade 69,8 miljoner kronor enligt 
kommunplan 2021-2023.
Alla nämnder prognosticerar med överskott för helåret. Tillsammans visar de ett överskott på 
79,5 miljoner kronor. De största överskotten kommer från kommunstyrelse, skol- och 
gymnasiepeng samt socialnämnd.
-          Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 42,8 miljoner kronor vilket främst 
beror på exploateringsintäkter och markförsäljningar som inte ingår i budget. Kommunen 
räknar inte med att behöva använda budgeterade medel om 10,0 miljoner kronor för 
oförutsedda händelser.
-          Skolpengen inom barn- och ungdomsnämnden beräknas ge ett överskott om 12,0 
miljoner kronor. Inom utbildningsnämnden prognosticeras gymnasieskolpengen ge ett 
överskott på 4,0 miljoner kronor. I båda fallen är elevantalet färre än budgeterat.
-          Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 16,1 miljoner kronor vilket 
huvudsakligen beror på lägre volymer inom verksamhetsblocken IFO Barn och familj samt 
Funktionsnedsättning enligt LSS.
Finansieringsenheten prognosticerar med ett underskott om 23,9 miljoner kronor. 
Huvudsakligen på grund av ett nytt livslängdsantagande som påverkar kommunens 
pensionsavsättningar.
Skatteintäkter och bidrag förväntas ge ett överskott på 45,3 miljoner kronor i jämförelse med 
budget. Avskrivningar är 17,0 miljoner kronor lägre än budget.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari-oktober 
2021, Vallentuna kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 31 oktober är 233,4 miljoner 
kronor. Balanskravsresultatet är 233,0 miljoner kronor.

Resultatet är 80,1 miljoner kronor högre än motsvarande period år 2020. Ökade 
skatteintäkter och lägre volymer är huvudsakliga orsaker till denna avvikelse.

Årsprognosen för kommunen är 183,1 miljoner kronor (182,7 miljoner kronor enligt 
balanskravsresultatet). Det är 113,3 miljoner högre än budgeterade 69,8 miljoner 
kronor enligt kommunplan 2021-2023.

Alla nämnder prognosticerar med överskott för helåret. Tillsammans visar de ett 
överskott på 79,5 miljoner kronor. De största överskotten kommer från 
kommunstyrelse, skol- och gymnasiepeng samt socialnämnd.

- Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 42,8 miljoner kronor vilket 
främst beror på exploateringsintäkter och markförsäljningar som inte ingår i 
budget. Kommunen räknar inte med att behöva använda budgeterade medel 
om 10,0 miljoner kronor för oförutsedda händelser.

- Skolpengen inom barn- och ungdomsnämnden beräknas ge ett överskott om 
12,0 miljoner kronor. Inom utbildningsnämnden prognosticeras 
gymnasieskolpengen ge ett överskott på 4,0 miljoner kronor. I båda fallen är 
elevantalet färre än budgeterat.

- Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 16,1 miljoner kronor vilket 
huvudsakligen beror på lägre volymer inom verksamhetsblocken IFO Barn 
och familj samt Funktionsnedsättning enligt LSS.

Finansieringsenheten prognosticerar med ett underskott om 23,9 miljoner kronor. 
Huvudsakligen på grund av ett nytt livslängdsantagande som påverkar kommunens 
pensionsavsättningar.

Skatteintäkter och bidrag förväntas ge ett överskott på 45,3 miljoner kronor i 
jämförelse med budget. Avskrivningar är 17,0 miljoner kronor lägre än budget.
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Perioden januari till oktober har varit präglad av coronapandemin med utmaningar inom skola, 
vård och omsorg. Sverige har i det närmaste återgått till situationen som den var innan pandemin 
bortsett från ihållande konsekvenser och eftersläpningar som exempelvis vård- och operationsskul-
der, materialbrister och leveransförseningar. 

Paradoxalt har personalbrist uppstått inom branscher som tvingats permittera och säga upp perso-
nal på grund av pandemin. Internationellt rapporteras tecken och farhågor om en fjärde våg och re-
striktioner införs därefter. 

Nationellt är ekonomin på väg mot återhämtning och i nivåer jämförbara med tiden innan pande-
min. BNP och antal arbetade timmar ökar snabbt och fortsätter så att göra under år 2022. 

Arbetslösheten ligger fortsatt högt men har förbättrats sedan augusti. På riksnivå har andelen in-
skrivna arbetslösa sjunkit till 7,3 från 7,7 procent. För Stockholms län är motsvarande siffror 6,9 och 
7,5 procent. Med 3,8 procent har Vallentuna en av länets lägsta arbetslöshet. I augusti var denna 
siffra 3,9 procent. 

Beaktat ovanstående gör Vallentuna kommun ett mycket starkt resultat för perioden. 

Ekonomiskt utfall per oktober 
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 31 oktober är 233,4 miljoner kronor. Balans-
kravsresultatet är 233,0 miljoner kronor. 

Resultatet är 80,1 miljoner kronor högre än motsvarande period år 2020. Ökade skatteintäkter och 
lägre volymer är huvudsakliga orsaker till denna avvikelse. 

Årsprognos 2021 
Prognosen för kommunens resultat är 183,1 miljoner kronor (182,7 miljoner kronor enligt balans-
kravsresultatet). Det är 113,3 miljoner högre än budgeterade 69,8 miljoner kronor enligt kommun-
plan 2021-2023. 

Alla nämnder prognosticerar med överskott för helåret. Tillsammans visar de ett överskott på 79,5 
miljoner kronor. De största överskotten kommer från kommunstyrelse, skol- och gymnasiepeng 
samt socialnämnd. 

 Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 42,8 miljoner kronor vilket främst beror 
på exploateringsintäkter och markförsäljningar som inte ingår i budget. Kommunen räknar 
inte med att behöva använda budgeterade medel om 10,0 miljoner kronor för oförutsedda 
händelser. 

 Skolpengen inom barn- och ungdomsnämnden beräknas ge ett överskott om 12,0 miljoner 
kronor. Inom utbildningsnämnden prognosticeras gymnasieskolpengen ge ett överskott på 
4,0 miljoner kronor. I båda fallen är elevantalet färre än budgeterat. 

 Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 16,1 miljoner kronor vilket huvudsakligen 
beror på lägre volymer inom verksamhetsblocken IFO Barn och familj samt Funktionsned-
sättning enligt LSS. 

Finansieringsenheten prognosticerar med ett underskott om 23,9 miljoner kronor. Huvudsakligen 
på grund av ett nytt livslängdsantagande som påverkar kommunens pensionsavsättningar. 

Skatteintäkter och bidrag förväntas ge ett överskott på 45,3 miljoner kronor i jämförelse med bud-
get. Avskrivningar är 17,0 miljoner kronor lägre än budget. 
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Driftredovisning 

Resultaträkning Vallentuna kommun 

mnkr 
Budget 

2021 
Bokfört 

perioden 
Prognos 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Verksamhetens intäkter 354,6 341,6 401,7 47,1 454,9 

Verksamhetens kostnader -2 164,8 -1 736,3 -2 156,4 8,5 -2 168,5 

Avskrivningar -106,0 -69,1 -89,0 17,0 -95,3 

Verksamhetens nettokostnader -1 916,3 -1 463,8 -1 843,6 72,6 -1 808,9 

Skatteintäkter 1 693,7 1 458,8 1 749,3 55,6 1 660,7 

Generella statsbidrag och utjämning 311,0 253,2 300,7 -10,3 300,0 

Verksamhetens resultat 88,4 248,2 206,4 118,0 151,8 

Finansiella intäkter 0,5 1,2 0,9 0,4 1,5 

Finansiella kostnader -19,1 -16,0 -24,2 -5,1 -14,4 

Periodens resultat 69,8 233,4 183,1 113,3 138,9 

Kommentar till avvikelse resultaträkning 

Det bokförda resultatet är positivt för perioden januari till oktober med 233,4 miljoner kronor. Pro-
gnosen för helåret visar ett resultat på 183,1 miljoner kronor. 

Nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat överskott på 79,5 miljoner kronor vilket främst be-
ror på ökade intäkter för exploatering och markförsäljning som inte ingår i budget samt lägre voly-
mer inom nämndernas verksamheter. 

Verksamhetens kostnader har till stor del påverkats av ett nytt livslängdsantagande som har anta-
gits som påverkar kommunens pensionsavsättningar vilket beräknas medföra en kostnad på 14,1 
miljoner kronor för år 2021. 

Avskrivningarna är 17,0 miljoner lägre än budget på grund av att flera stora investeringar är färdig-
avskrivna. Bland annat lämnades paviljonger för flyktingmottagande vid årsskiftet. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar totalt sett med 45,3 miljoner kronor. Det är 
framförallt skatteunderlaget för år 2020 och 2021 som har räknats upp. 

Finansiella kostnader är 5,1 miljoner kronor högre än budget framför allt på grund av högre konsu-
mentprisindex som används vid omräkning av avtalet för Sverigeförhandlingen. 

Balanskravsresultat 

mnkr 
Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

Prognos 
2021 

Avvikelse 
2021 

Bokslut 
2020 

Periodens resultat 69,8 233,4 183,1 113,3 138,9 

Samtliga realisationsvinster (-) 0 -0,4 -0,4 -0,4 -8,9 

Periodens balanskravsresult 69,8 233,0 182,7 112,9 130,0 

Kommentar balanskravsresultat 

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

Under perioden har realisationsvinster påverkat resultat med 0,4 miljoner kronor. Enligt balanskra-
vet är resultatet per oktober därför 233,0 miljoner kronor och årsprognosen 112,9 miljoner kronor. 
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Driftredovisning samtliga nämnder 

Nämnd belopp (mnkr) 
Budget 

2021 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 

2020 

Kommunstyrelsen 211,2 122,1 58 178,4 32,8 171,6 

Kommunstyrelsens oförutsedda ut-
gifter 

10,0 0,0 0 0,0 10,0 0,0 

Barn- och ungdomsnämnden 135,7 100,6 74 133,7 2,0 143,3 

Skolpeng 675,0 549,4 81 662,8 12,2 649,5 

Utbildningsnämnden 34,7 28,4 82 34,2 0,5 32,0 

Gymnasiepeng 157,3 126,0 80 153,3 4,0 147,3 

Socialnämnden 576,6 454,7 79 560,5 16,1 564,1 

Fritidsnämnden 61,0 49,2 81 60,1 0,9 59,4 

Kulturnämnden 45,4 36,5 80 44,9 0,5 44,0 

Bygg- och miljötillsynsnämnden 15,0 9,7 65 14,4 0,6 14,7 

Summa nämnder 1 921,9 1 476,6 77 1 842,3 79,5 1 825,9 

Finansieringsenheten -111,6 -82,0 73 -87,7 -23,9 -112,3 

Verksamhetens nettokostnader 
exkl. avskrivningar 

1 810,3 1 394,6 77 1 754,6 55,6 1 713,6 

Kommentarer till avvikelse driftsredovisning 

Kommunstyrelsen 
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om 42,8 
miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. 

Överskottet redovisas huvudsakligen inom samhällsbyggnadsförvaltningen, 30,7 miljoner kronor. 
Den positiva nettoavvikelsen utgörs av exploateringsersättningar och intäkter från markförsälj-
ningar (+33,1 miljoner kronor) och ett prognosticerat underskott (-2,4 miljoner kronor) på grund av 
minskat antal debiterbara timmar i kundprojekt. 

Kommunledningskontoret redovisar ett prognosticerat överskott med 16,5 miljoner kronor. Huvud-
sakligen på grund av att budgeterade medel inte har behövt användas till oförutsedda händelser 
(+10,0 miljoner kronor) eller till utökade kostnader som en konsekvens av att lagen om kommunal 
bokföring och redovisning reviderats (+5,4 miljoner kronor). 

Resultatenheten fastighet inom teknik och fastighetsförvaltningen visar en årsprognos med ett un-
derskott om 4,5 miljoner kronor. Underskottet består främst av ökade elkostnader och omställ-
ningskostnader för verkställande av ny organisation. 

Barn- och ungdomsnämnden 
Helårsprognosen för barn- och ungdomsnämnden pekar på ett överskott om 2,0 miljoner kronor för 
de verksamheter som omfattas av den fasta budgetramen. Nämnden räknar med positiva budgetav-
vikelser inom medel för oförutsedda kostnader (+1,4 miljoner kronor) och förvaltningskostnader 
(+0,6 miljoner kronor). 

Nämndens resultatenheter redovisar ett positivt nettoresultat för perioden med 3,2 miljoner kronor, 
men prognosticerar med en budget i balans för helåret. Resultatenheter med störst påverkan på pe-
riodens utfall är Skolchef (+2,5 miljoner kronor), Lovisedalsskolan (+2,1 miljoner kronor) och Kar-
byskolan (-3,0 miljoner kronor). Karbyskolan genomgår en organisationsförändring där högstadiet 
(årskurs 7-9) avvecklas till läsåret 2021-2022. 

Skolpengen prognosticeras med ett överskott om 12,0 miljoner kronor på grund av färre elever än 
budgeterat, främst inom grundskoleverksamheten. 
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Utbildningsnämnden 
Prognosen för utbildningsnämnden är ett mindre överskott om 0,5 miljoner kronor för år 2021. 
Verksamheterna för den fasta budgetramen prognosticeras ge ett överskott om 1,0 miljoner kronor 
samtidigt som prognosen för nämndens resultatenhet, Vallentuna gymnasium, väntas ge en negativ 
avvikelse om 0,5 miljoner kronor. Från och med hösttermin 2021 har gymnasiet nästan 400 elever 
vilket gynnar verksamheten ekonomiskt på längre sikt. 

Gymnasiepengen prognostiseras ge ett överskott om 4,0 miljoner kronor på grund av färre elever än 
budgeterat samt att fler elever väljer teoretiska program. Teoretiska utbildningar kostar generellt 
mindre än praktiskt inriktade program. 

Socialnämnden  
Socialnämnden redovisar ett utfall på 454,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 79 procent av nämn-
dens budgetram. Utfallet är betydligt bättre än budget och prognosen för helåret förbättras ytterli-
gare upp till ett överskott om 16,1 miljoner kronor. 

Den positiva avvikelsen beror främst på lägre volymer inom verksamhetsblocken IFO Barn och fa-
milj (+9,9 miljoner kronor) samt Funktionsnedsättning enligt LSS (+10,4 miljoner kronor). Äldre-
omsorgen prognosticerar med en negativ avvikelse för året (-2,0 miljoner kronor). 

Coronapandemin beräknas påverka nämndens helårsresultat med -1,7 miljoner kronor netto vilket 
är en förändring (+0,2 miljoner kronor) jämfört med föregående prognos. 

Fritidsnämnden 
Nämndens utfall redovisas vara bättre jämfört med riktvärdet för perioden. Prognosen för helåret är 
ett överskott om 0,9 miljoner kronor. Huvudsakliga orsaker är lägre personalkostnader inom Ung 
Fritid samt färre bidragsansökningar och utbetalningar på grund av coronapandemin. 

Kulturnämnden 

Prognosen för helåret är ett överskott om 0,5 miljoner kronor. Bibliotekets verksamhet har under 
perioden haft förkortade öppettider kopplat till coronapandemin vilket har minskat nämndens kost-
nader för vikarier och övertidsersättningar. Övriga enheter prognostiserar en budget i balans. Kul-
turenhetens verksamhet har kommit igång igen under hösten men är ekonomiskt påverkad av pan-
demin. Lägre intäkter från arrangemang har dock kompenserats med lägre arrangemangskostnader. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden 
Helårsprognosen för bygg- och miljötillsynsnämnden visar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. 
Huvudsakligen på grund av ökade intäkter inom bygglovsavdelningen. Antal inkomna ärenden har 
ökat med uppskattningsvis 25 procent jämfört med samma period föregående år. 

Bostadsanpassning har tidigare uppvisat kraftigt ökade kostnader. På grund av coronapandemin 
har många kunder valt att avvakta min sin bidragsansökan. Detta har dämpat kommunens kostna-
der för bidrag till bostadsanpassningar under perioden. 

Samtliga årsfakturor inom miljöverksamheten har skickats ut. Inom livsmedelsverksamheten har 
kommunen tidigare valt att avvakta med årsfakturorna till september månad för att försöka under-
lätta för livsmedelsföretagen som är hårt drabbade av pandemin. 

Finansieringsenheten 
Finansieringsenheten prognostiserar ett underskott på 23,9 miljoner kronor. Ett nytt livslängdsan-
tagande har antagits som påverkar kommunens pensionsavsättningar vilket beräknas medföra kost-
nader på 14,1 miljoner kronor för år 2021. 

Kapitalkostnaderna bestående av avskrivningar och ränta, som fördelas till nämnderna, minskar 
med 16,9 miljoner kronor. Medfinansiering från exploateringsprojekt som inte budgeterats har in-
kommit med 5,2 miljoner kronor. 
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