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1. Sammanfattning 

Vallentuna kommuns bokförda resultat per augusti är 238,2 miljoner kronor, vilket är 17,4 miljoner 
kronor högre än samma period förra året. 

Kommunens prognos för 2022 är ett överskott på 156,0 miljoner kronor med reservation för den 
kraftiga inflationsutvecklingen som kommer påverka kommunens ekonomi i år och kommande år. 
Kommunens resultat förväntas bli 88,9 miljoner kronor högre än budgeterat och 34,5 miljoner kro-
nor högre än prognosen i juni. 

Prognosens positiva avvikelse mot budget beror huvudsakligen på 

 ökade skatteintäkter med 75,5 miljoner kronor, 

 att nämnderna förväntas bidra med ett överskott på 32,2 miljoner kronor, 

 ett förändrat konsumentprisindex i Sverigeförhandlingen som ger en negativ effekt med 
44,8 miljoner kronor, 

 lägre pensionskostnader än budgeterat med 12,6 mnkr och 

 att avskrivningar förväntas bli 5,3 miljoner kronor lägre än budget. 

Fem av sex kommungemensamma mål ligger i fas med planen för perioden. Det sjätte målet ligger 
delvis i fas och åtgärder kommer att vidtas för att nå målet. Trots detta räknar kommunen med att 
bara fem av sex mål kommer att nås 2022. 

Den totala investeringsbudgeten uppgår till 530,5 miljoner kronor. Periodens utfall är 57,9 miljoner 
kronor, årsprognosen 450,4 miljoner kronor och prognosavvikelsen mot budget 80,2 miljoner kro-
nor. 

Inflationstakten mätt som konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) beräknades i augusti 2022 till 
9,0 procent vilket är den högsta inflationssiffran i Sverige sedan 1991. Kommunstyrelsens arbetsut-
skott har sedan tidigare gett kommundirektören i uppdrag (diarienummer KS2022.122) att analy-
sera och beräkna riskerna med inflationsutvecklingen. Analysen delges arbetsutskottet löpande. 

AB Össebyhus 

 Bokfört resultat är 0,9 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor bättre än budget. 

 Helårsresultatet väntas bli svagt positivt. 

 Inga avvikelser för uppfyllelse av ekonomi- och verksamhetsmål har rapporterats. 

Roslagsvatten AB 

 Bolaget har budgeterat ett minusresultat med -5,9 miljoner kronor och resultatet i delåret 
är negativt med -14,0 miljoner kronor.  

 Prognos för 2022 är ett minusresultat på -36,6 miljoner kronor. Eftersom Roslagsvatten ägs 
till 16,7 procent av kommunen väntas den negativa effekten i koncernen 2022 bli -6,1 miljo-
ner kronor. 

 Roslagsvatten har investerat för 77,7 miljoner kronor. Budgeten är 507,0 miljoner kronor 
och prognos för helåret är 424,0 miljoner kronor. 
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2. Förenklad förvaltningsberättelse 

2.1 Händelser av väsentlig betydelse 

Prisökningar 

Den svenska ekonomin har försvagats under 2022. Den höga inflationen - där pengarnas värde 
minskar - tillsammans med de stigande räntorna, globalt och i Sverige, påverkar investeringar och 
hushållens konsumtion negativt under 2022–2023. Det är främst priserna på livsmedel som har på-
verkat. Även priserna på el och drivmedel har stigit kraftigt. Mycket tyder på att såväl livsmedelspri-
ser som elpriser kommer att stiga ytterligare under vintern. Stigande räntor och högre uppvärm-
ningskostnader antas ge en dämpande effekt på bostadspriserna. Det kommer sannolikt medföra att 
färre bostäder byggs. Även pensionskostnaderna väntas stiga kraftigt under nästa år. Källa: SKR 
cirkulär 22:28 samt Makronytt 2022-08-25. 

KPIF för augusti har stigit till 9,0 procent vilket är den högsta inflationssiffran i Sverige sen 1991. 
Det innebär ökade kostnader för Vallentuna kommun. Inflationen gör även att prisbasbelopp höjs 
som i sin tur påverkar vissa bidrag och pensionskostnader. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
(KSAU) har sedan tidigare gett kommundirektören i uppdrag att analysera och beräkna riskerna 
med inflationsutvecklingen. Analysen delges KSAU löpande. 

Inom barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden har ökade livsmedels- och transport-
priser lett till både högre kostnader och större miljöpåverkan än beräknat. Kommunens fastigheter 
påverkas av de höga priserna på elkraft och elnät. Samma period förra året var utfallet för elkraft 
4,0 miljoner kronor jämfört med årets 9,6 miljoner kronor. Även fritidsnämndens verksamhet i 
ishallen påverkas av högre elpriser. Det finns risk att elpriserna stiger ännu mer under hösten. 

Inflationen medför också att olika prisindex höjts kraftigt. I flera av kommunens avtal finns pris-
indexreglering. Det innebär att priserna i kommunens redan ingångna avtal påverkats. Ett sådant 
område är avfallsindex. Index ökade med 5,1 procent för insamling av hushållsavfall och med 7,9 
procent för tömning av slam. Avfallshantering finansieras helt via avgifter och ett förslag till ny taxa 
för år 2023 har tagits fram. 

Indexjustering i avtalet om turbundna resor påverkar framför allt socialnämndens kostnader, vilka 
beräknas bli 2,9 miljoner kronor högre än budgeterat. Inflationen under 2022 medför att pris-bas-
beloppet för 2023 höjs med sex procent. Det påverkar till exempel pensioner och socialnämnden där 
utbetald ersättning sätts i förhållande till rådande prisbasbelopp. 

Pensioner 

Ett nytt pensionsavtal kommer att gälla från och med 1 januari 2023 och innebär högre pensions-
avgifter. Anställda med förmånsbestämd ålderspension kommer bli erbjudna att gå över till det nya 
avtalet. 

Den höga inflationen har stor betydelse för kommunsektorns pensionskostnader för avtalspensioner 
och leder till mycket stora kostnadsökningar för kommunsektorn. Dels bidrar det nya avtalet med 
högre avgiftsbestämd premie men den största orsaken till de stora förväntade kostnadsökningarna 
är prognosen att prisbasbeloppet ska öka kraftigt både 2023 och 2024. I Vallentuna väntas pens-
ionskostnaderna öka med 96,8 miljoner kronor år 2023 och 110,8 miljoner kronor år 2024 jämfört 
med år 2022. 

Engagemang i kommunägda företag och förbund 

Kommunen har godkänt ett lån på 33,0 miljoner kronor till Käppalaförbundet som ska betalas ut 
under hösten. Alla ägarkommuner lånar ut medel i förhållande till deras respektive ägarandel. 

I september går kommunen i borgen för Vallentunavatten AB med ytterligare 38,8 miljoner kronor. 
För mer information om kommunens åtaganden, se not 3. Ansvarsförbindelser. 
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2.2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksam-

heten 

Den samlade bedömningen för kommunen är att fem av sex kommungemensamma mål ligger i fas 
med planen för perioden. Det kommungemensamma målet 'Utvecklingen av Vallentuna kommun 
ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar' visar att kommunens arbete endast delvis är i 
fas med planen för perioden. Fyra av sju nämnder bedömer att målet är delvis i fas för perioden. 
Målet bedöms vara delvis uppfyllt vid årets slut. 

Fem av sex kommungemensamma mål bedöms vara uppnådda vid årets slut. Målet 'Utvecklingen 
av Vallentuna kommun ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar' bedöms visa att det är 
delvis uppfyllt vid årets slut. 

Grunden för bedömningen baseras på att det är två nämnder som tillsammans utgör en i jämförelse 
stor andel i förhållande till kommunens samlade åtgärder och effekter inom samma mål. 

För målet 'Vallentuna kommun ska erbjuda god service och möjligheter till inflytande' är bedöm-
ningen att målet kommer att nås vid årets slut trots att två nämnder bedömer att de bara delvis upp-
fyller målet vid årets slut. Bedömningen grundar sig i dessa nämnders relativt liten andel av kom-
munens samlade aktiviteter för att nå målet. 

De kommungemensamma målen är formulerade som strävansmål. Kommunen har bedömt 
måluppfyllelsen på ett strukturerat och likvärdigt sätt enligt de strategiska inriktningar och mål-kri-
terier som finns beskrivna i kommunplan 2022–2024 samt gällande styrdokument. 

Nämndernas egna motiv och bedömningar har granskats. Mer detaljerad information om nämnder-
nas arbete, utfall och prognos finns att läsa i respektive nämnds tertialrapport. 

Figur 3 visar i vilken utsträckning kommunen och nämnder ligger i fas med tidplanen för perioden 
för att uppfylla de kommungemensamma målen vid helår. 

Figur 4 visar i vilken utsträckning de kommungemensamma målen förväntas bli uppnådda vid årets 
slut för kommunen och respektive nämnd. 

Tabell 1. Måluppfyllelse utfall för perioden januari-augusti 2022 

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 = Socialnämn-
den, 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 åt-
gärder vidtas. 
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Tabell 2.  Måluppfyllelse årsprognos 2022 

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 = Socialnämn-
den, FN = Fritidsnämnden, KN = Kulturnämnden, BMN = Bygg- och miljötillsynsnämnden 

Grönt = Mål bedöms uppnås för helåret. Gult = Mål bedöms delvis uppnås för helåret. 

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

och socialt hållbar. 

Arbetet för att nå målet för helåret bedöms inte vara i fas med planen för perioden. Sedan första 
tertialet har verksamheterna påverkats av ökade priser på livsmedel och transporter varvid åt-
gärder i verksamheterna varit nödvändiga. Psykisk ohälsa bland elever i årskurs 9 har ökat. Upp-
levelsen av daglig rörelse i årskurs 6 har minskat. Bedömningen är att målet delvis bör kunna 
uppnås för helåret. Åtgärder behöver vidtas. 

Några exempel på åtgärder och effekter under perioden: 

 Kommunen har ingått ett samarbete med Glokala Sverige som syftar till att stärka arbetet 
med Agenda 2030 samt förbättring av vattenkvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag. 

 Inom projekt Vallentunasjön pågår förberedelser för lågflödesmuddring under september 
och oktober 2022. Reduktionsfiske genomfördes under våren fram till midsommar och när-
mare 10 ton vitfisk togs upp med hjälp av bottengarn. Projektering av tvåstegsdike och sedi-
mentationsdamm i Snapptunaån pågår. 

 Utbyggnad av laddningsinfrastrukturen har fortsatt för att öka andelen eldrivna fordon i 
kommunens verksamheter. Energieffektiviseringsåtgärder har genomförts i kommunens 
fastigheter och i upphandlingar ställs numera leverantörskrav på hållbar miljö och cirkulär 
ekonomi. 

 Kommunens första hållbarhetsbedömning har tagits fram till fördjupad översiktsplan för 
västra Vallentuna tätort. Slutresultatet ska vara en fördjupad översiktsplan med goda förut-
sättningar för hållbara val i den framtida tätorten. 

 Vallentuna kommun samarbetar med grannkommuner för att erbjuda energi- och klimat-
rådgivning. Under perioden har ett fyrtiotal enskilda hushåll, sju föreningar och sex företag 
i Vallentuna fått rådgivning.  

 Arbetet med kommunens första returpark pågår och invigs 1 oktober. Returparker fungerar 
som en återvinningscentral men här är återbruk och återvinning det centrala. 

 Inom barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden riskerar ökade livsmedels- 
och transportpriser att ge både högre kostnader och större miljöpåverkan än beräknat. För 
att motverka de negativa effekterna har justerade menyer och ersättningsvaror tagits fram. 
Åtgärderna riskerar dock att istället påverka arbetet för minskat matsvinn och inköp av  
lokala köttprodukter negativt. 
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 Barn- och ungdomsnämnden har fortsatt det främjande arbetet för hållbara miljö- och lev-
nadsval samt god psykisk och fysisk hälsa. Exempelvis genom utvecklande av hållbara skol-
måltider med lågt klimatutsläpp samt insatser för att öka simkunnigheten hos elever i sko-
lan. Undersökningen Stockholmsenkäten visar dock på en ökad upplevelse av psykisk 
ohälsa bland elever i årskurs 9 både i kommunen och i regionen. Resultatet av en undersök-
ning bland Vallentunas årskurs 6 visar på en försämring vad gäller daglig rörelse.  
Resultaten behöver analyseras för att se orsakerna till försämringen och vilka åtgärder som 
ska vidtas. 

 Socialnämndens arbete för att säkerställa en god social hållbarhet ges bland annat uttryck i 
resursförstärkt arbete med våld i nära relation, nya funktioner som äldreteam, skolsocio-
nomer och IT-coacher samt generellt utökande av det förebyggande arbete som utförs inom 
verksamheten.  

 Fritidsnämnden har i syfte att främja god fysisk hälsa påbörjat arbete med att ordna en Häl-
sans stig i Karby. Hälsans stig finns runt om i Sverige med lättillgängliga och välskyltade 
promenadstråk som är mellan tre och sex kilometer. I Kårsta har fritidsnämnden anlitat  
frivilliga som håller rörelsefrämjande aktiviteter för äldre i syfte att arbeta med målgrup-
pens fysiska och psykiska hälsa.  

 Fritidsnämnden har återupptagit skolbesöken i kommunens högstadieskolor och gymna-
sium. Syftet är att uppdatera lägesbilden gällande kommunens ungdomar samt att stötta 
skolorna i det trygghetsfrämjande arbetet. 

 Kulturnämnden värnar om kulturhistoriska värden och medverkar i samhällsplaneringen. 
Den konstnärliga gestaltningen av bostadsområdet Kristineberg är ett exempel. 

 Kulturnämnden har arrangerat en större utställning om sötvatten som inspirerar till vistelse 
i skog och mark. Guidade visningar har genomförts för skola och allmänheten i syfte att öka 
medvetenheten kring sötvatten och filmer om vatten har producerats kopplade till pro-
jektet. 

 Bygg- och miljötillsynsnämndens tillsynsarbete är inte i fas med planen för perioden. Be-
dömningen är ändå att målet kommer vara uppfyllt vid årets slut eftersom andelen avlopp 
som får åtgärdskrav är högre. Det medför att fler avlopp åtgärdas.  

Mål 2: Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög  

kvalitet. 

Målet bedöms vara i fas med planen för perioden och förväntas bli uppnått vid årets slut. 

Några exempel på åtgärder och effekter under perioden: 

 Vallentuna befinner sig mitt i Stockholm-Uppsala-Arlandaregionen där konkurrensen om 
rätt kompetens blir allt hårdare. För att lyckas behålla samt rekrytera rätt personal har 
kommunen hittat arbetssätt som ökar attraktionen och trivseln hos kommunens medarbe-
tare. Employer branding-gruppen arbetar efter årsvis antagen aktivitetsplan för att locka  
talanger och behålla dem.  Medarbetarundersökningen visar att kommunens medarbetare 
skulle rekommendera Vallentuna som arbetsgivare. 

 Vallentuna kommun har skrivit på en avsiktsförklaring och delfinansierar projektet Säker 
digital kommunikation (SDK). Samverkansprojektet skapar förutsättningar för en säker 
hantering av känslig information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor in-
klusive privata utförare av offentligt uppdrag. Exempelvis inom vård, socialtjänst och skola. 

 Flera åtgärder har fortsatt respektive initierats med syfte att vidareutveckla kommunens 
automations- och digitaliseringsgrad. Exempelvis förstudie nytt affärssystem, e-signering 
och ökad andel e-fakturor. 

 För att öka kvalitet och hälsa i Vallentunas skolor har det införts kvalitetsindikatorer i för-
skolan. Arbetsrutiner för att uppmärksamma skolfrånvaro och främja närvaro har tagits 
fram. Utveckling av tillgängliga lärmiljöer i förskola och skola parallellt med lokaleffektivi-
seringar har skapat förutsättningar till ett systematiskt förbättringsarbete och ökad kvalitet 
till bibehållen kostnad. 

 Studieresultatet i den kommunala skolan förväntas för läsåret 2021–2022 bli liknande som 
för 2020–2021 då Vallentuna var bland de 25 procent bästa kommunerna i Sverige. 

 Barn- och ungdomsnämnden har under perioden fortsatt säkerställa att kommunens lokal-
resurser används på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Under sommaren 2022 ge-
nomfördes planerade förändringar inom förskole- och skolverksamheten där Karlslunds-
skolan samlokaliserades i Karlslundsskolan norras lokaler och verksamheten på Kantarel-
lens förskola flyttades till Granåsa förskola. Syftet med förändringarna har varit att nyttja 
tillgängliga resurser i kommunen på ett effektivt sätt och att anpassa lokalanvändning till 
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verksamhetens omfattning och behov för att i hög grad rikta ekonomiska resurserna till 
barn och elevers utbildning och omsorg. 

 Skolfrånvaro och studieresultat på Vallentuna gymnasium visar för perioden på försämrade 
utfall. Åtgärder vidtas för att säkerställa att utvecklingsarbetet för ett förebyggande och 
främjande närvaroarbete leder till ökad skolnärvaro på Vallentuna gymnasium och ger  
förutsättningar för eleverna att klara sin utbildning. 

 Studieresultaten och kundnöjdheten inom vuxenutbildningen har ökat trots utmaningar 
under coronapandemin. 

 Socialnämnden arbetar för att ge hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Nettokostnads-
avvikelsen för socialnämnden i Vallentunas verksamheter jämförs med andra kommuner i 
Sverige. Nettokostnadsavvikelsen är ett nyckeltal som tar hänsyn till kommunernas förut-
sättningar som bland annat socioekonomiska och demografiska faktorer. Nettokostnads-
avvikelsen har sjunkit inom Individ- och familjeomsorg (IFO) och Äldre men ökat något 
inom området Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialnämnden 
arbetar för att på sikt minska nettokostnadsavvikelsen inom LSS- området. 

 En förstudie har utförts kring en samlokalisering av kultur- och fritidsverksamheter i  
Karbyskolan. Syftet med samlokalisering är att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av 
hög kvalitet i kommunägda lokaler. I förstudien har många representanter från olika verk-
samheter i närområdet intervjuats för att få ett så kvalitativt slutresultat som möjligt. 

 Bygg- och miljötillsynsnämnden fortsätter att digitalisera och effektivisera hela ärende-ked-
jan för att göra det enkelt för kunder och kommuninvånare. Under året planeras ett mellan-
lagringsarkiv kunna öppnas för allmänheten. 

Mål 3: Vallentuna kommun ska erbjuda god service och möjligheter till infly-

tande 

Målet bedöms vara i fas med planen för perioden och förväntas bli uppnått vid årets slut. 

Några exempel på åtgärder och effekter under perioden: 

 Inför årets val till riksdag, region- och kommunfullmäktige arbetade kommunen med att 
bevara och öka säkerheten samt förbättra tillgängligheten genom anpassade vallokaler. 

 En samlingssida på kommunens hemsida gör det enklare att få kännedom om de kanaler 
som kommunen använder för att bjuda in till ökat inflytande. Exempelvis till samråd innan 
antagande av detaljplaner, samråd för elevråd i skolan och möjligheter att komma i kontakt 
med politiker. 

 Ett förslag på kommunens landsbygdsstrategi har tagits fram och kommunstyrelsen har  
beslutat att ta vidare landsbygdsstrategin till kommunfullmäktige i oktober. Förslaget  
bygger på en omfattande dialog med föreningar, företagare och boende. 

 Kommunens elever möjliggörs delaktighet i frågor som rör samhällets utveckling, exempel-
vis genom barn- och ungdomsnämndens arbete med Exploreat och globala elevrådet. 

 Genomförda undersökningar visar på ökade resultat i hur vårdnadshavare i förskola och 
skola upplever sig vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten. 

 Delaktighetsfrågorna behöver fördjupas som en konsekvens av lägre upplevd inflytande och 
delaktighet i utbildningen på Vallentuna gymnasium. Utbildningsnämnden engagerar  
elever i kommande etablering av kommunkontor i Vallentuna gymnasiets lokaler och  
möjliggör därmed utövande av demokratiskt inflytande. Delaktighet i frågor som rör  
samhällsutveckling och upplevd delaktighet i vuxenutbildningen fortsätter dock att öka. 

 Socialnämnden har infört ett äldreteam som är en kontaktväg för alla personer som har  
frågor eller behöver stöd och rådgivning kring demenssjukdomar, sviktande minne och  
åldrande. 

 Socialnämnden bidrar till ökat inflytande genom att kontinuerligt följa upp hur nöjda  
kunderna är med verksamheternas arbete. Undersökningen Vad tycker de äldre visar att 84 
procent är mycket eller ganska nöjda med sina äldreboenden och 90 procent är nöjda med 
hemtjänsten. Kunderna på boenden är också trygga, 97 procent uppger att det känns tryggt 
att bo på boendet. Av hemtjänstens kunder är det 96 procent som tycker att personalen  
bemöter dem på ett bra sätt. 

 Ett nytt bidrags- och bokningssystem har implementerats inom fritidsnämndens verksam-
heter. Resultatet av systemet förväntas bli enklare hantering och bättre service kopplat till 
uthyrning av sporthallar, anläggningar och andra lokaler. Under året har anpassningar och 
förbättringar av systemet fortgått och flera delar av nämndens uthyrningsverksamheter 
finns numera i systemet. 

 Fritidsnämnden arrangerade en föreningsmässa under våren där totalt 18 föreningar deltog 
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med syfte att öka kontaktskapande och samverkan. Flera av nämndens grusplaner är under 
utveckling. Under våren har en dialog genomförts och två planerade dialoger har fått ställas 
in. 

 Kulturnämnden har fortsatt att inkludera invånare i projekt och beslut. Exempelvis i den 
kulturstrategi som håller på att tas fram och i framtagandet av offentligt konstverk i  
Kristineberg. Kulturskolan har även påbörjat ett arbete för att utöka möjligheten till infly-
tande och delaktighet för elever. Arbetet innehåller omvärldsanalys och aktiviteter för att 
möjliggöra elevinflytande. 

 Inför sommaren erbjöds bibliotekets användare att beställa överraskningspåsar med  
sommarläsning för barn och unga. Användare och vårdnadshavare har berättat att de  
uppskattat tjänsten och att den främjar läslusten hos barn och unga. 

 Kommunen ska vara tillgänglig och agera professionellt i kontakten med de som ansöker 
om kommunens tjänster och anmäler ärenden där kommunen är tillsynsansvarig. Bygg- och 
miljötillsynsnämnden har fortsatt arbetet med att förbättra både service och möjlighet till 
inflytande. Parallellt med den nya digitala ärendehanteringen har det varit möjligt att få 
personlig service och vägledning. Kommunen har också utökat möjligheten till möten med 
handläggare genom kontaktcenter. 

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

och företag i gemenskap ska kunna växa. 

Målet bedöms vara i fas med planen för perioden och förväntas bli uppnått vid årets slut. 

Några exempel på åtgärder och effekter under perioden: 

 Samverkan med näringslivet är fortsatt viktigt för att få fler och nya företag att växa. Under 
perioden har exempelvis anbudsskola och företagsträffar arrangerats. Företagsbesök har 
genomförts hos bland annat nystartade företag. Syftet med besöken har varit att skapa  
kontakt, fånga upp frågeställningar som kan redas ut av kommunen och visa vad som är på 
gång inom kommunens näringsliv via kommunens mediekanaler. 

 Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har fortsatt samverkan med hög-
skolor och universitet kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt i utvecklingsarbetet 
av kommunens studie- och yrkesvägledningen.  

 Kommunen fortsätter att utöka internationella utbyten med målsättning att samtliga fem 
högstadieskolor ska ingå i internationella utbyten till 2023. Syftet med utbytet är att  
utveckla internationella kompetenser som språkkunskaper, sociala förmågor och förståelse 
för andra kulturer. 

 Nämndernas upphandling av livsmedel och initiativ till Vallentuna matmarknad har öppnat 
upp för lokala producenter att sälja sina produkter och tjänster, lokalt företagande och sam-
verkan inom kommunen samt till minskad klimatpåverkan i nämndernas verksamheter. 

 Antalet företag inom Lagen om valfrihet (LOV) har ökat under perioden vilket innebär att 
socialnämndens kunder har fler verksamheter att välja mellan. Socialnämnden arbetar för 
att ge god service och kvalitet oavsett utförare. Därför har ett arbete med att utveckla och  
effektivisera avtalsuppföljningen påbörjats under perioden. 

 Fritidsnämnden samarbetar med ett uthyrningsföretag av kajaker och liknande vatten-akti-
viteter. Under sommaren gick dessa att hyra vid Gustavs udde. Under perioden  
arrangerade nämnden en föreningsmässa med syfte att stimulera lokala samarbeten.  

 I augusti erbjöd fritidsnämnden en mötesplats genom Naturens- och idrottens dag på  
Vallentuna idrottsplats. Deltagare var kommunens invånare, företag och föreningar inom 
träning och hälsa.  

 Kulturnämnden arbetar med att utveckla samarbeten och skapa förutsättningar för att  

 organisationer ska kunna verka och växa i kommunen. Nämnden har inlett nya samarbeten 
i samband med Runrikets vikingahelg i maj. Lokala matproducenter medverkade för första 
gången. 

 Kulturnämnden har under perioden arbetat med att få en ny aktör på plats i kulturhusets 
café samt med kulturhusets 10-års jubileum tillsammans med företag, föreningar och andra 
organisationer. 

 Vallentunas företagare uppger en ökad nöjdhet med kommunens service enligt Sveriges 
kommuner och regioners öppna jämförelser av företagsklimat. Bygg- och miljötillsyns-
nämnden har prioriterat att reducera handläggningstider vilket ur kundernas perspektiv är 
en viktig faktor för nöjdhet. 
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Mål 5: Vallentuna kommun ska skapa trygghet där individen får möjlighet till  

valfrihet. 

Målet bedöms vara i fas med planen för perioden och förväntas bli uppnått vid årets slut. 

Några exempel på åtgärder och effekter under perioden: 

 Det trygghetsskapande arbetet har fortsatt med fokus på samhällsviktiga verksamheter som 
måste fortsätta fungera under kriser. Det finns sex utsedda trygghetspunkter, och arbetet 
fortsätter med införskaffande av materiel, bemanningsplanering och utvecklande av rutiner. 
Kommunen har tre mobila reservkraftaggregat som kan stationeras ut vid behov.  
Kommunen har tillsammans med Roslagsvatten tagit fram en nödvattenplan. 

 Barn- och ungdomsnämnden har påbörjat arbete med en utbildningsinsats inom pågående 
dödligt våld (PDV) i syfte att säkerställa och utveckla kommunens beredskap att hantera 
oväntade attacksituationer. 

 Den psykiska ohälsan i kommunen och regionen har ökat under perioden. Upplevd trygghet 
och studiero i kommunens förskolor och skolor visar något lägre resultat än tidigare år även 
om utfallet är relativt stabilt över tid. 

 För att minska risken för psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet arbetar social-nämn-
den redan tätt med skolan. Nämnden har fortsatt detta arbete genom utveckling av skol-
socionomernas arbete och via öppenvården genom föräldrautbildningar samt stödgrupper 
för barn. 

 Arbetet inom våld i nära relationer har förstärkts och förbättrats under perioden.  

 Socialnämndens medarbetare har genomgått utbildningen Ett självständigt liv. Det är en 
socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet 
är att ge ökade möjligheter att få ta eget ansvar och kunna fatta beslut om den egna  
vardagen, få ett mer självständigt liv. 

 Ett friskt, aktivt liv och att det aldrig är försent att börja med nya vanor, var temat på  
seniordagen som genomfördes på kulturhuset i april. Inom temat ingick relationer, kost och 
näring, fysisk aktivitet, hälsokontroller men också samtal och gemenskap. 

 Fritidsnämnden och kulturnämnden har fortsatt det preventiva trygghetsarbetet. Under  
perioden har arbete fortsatt med de åtgärder som identifierades på anläggningar under 
förra årets trygghetsvandringar tillsammans med polis, säkerhetsingenjör, trygghetssam-
ordnare och förvaltningar. 

 Fritidsnämnden har tillsammans med funktionhinderrådet arbetat för ökad tillgänglighet i 
Träffpunktens lokal. Åtgärderna väntas ge större trygghet för besökare med olika  

 funktionshinder. För samma målgrupp har volontärsträffar och utbildningar med inriktning 
inom hjärt-lungräddning (HLR) och säkerhet anordnats. 

 Kulturnämndens verksamheter har förberett sig för att vara en trygg plats för familjer som 
kommer från kriget i Ukraina. Biblioteket har köpt in böcker på ukrainska och kulturskolan 
har anpassat verksamheten för att skapa trygg och meningsfull fritid. 

 Bygg- och miljötillsynsnämnden har arbetat med att stärka sin krisberedskap ytterligare 
inom sina ansvarsområden. En ny rutin för utsläpp och utsläpp i samband med olyckor har 
tagits fram för att kommunen på ett så effektivt sätt som möjligt ska kunna ta hand om 
eventuella utsläpp.  

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

Målet bedöms vara i fas med planen för perioden och förväntas bli uppnått vid årets slut. 

Några exempel på åtgärder och effekter under perioden: 

 Vallentuna kommun ingår i flera regionala samarbeten där Stockholm Nordost (STONO) 
och Arlandaregionen är de största. Årets och pågående arbete fokuseras bland annat på  
trafikförsörjningsprogram, frågor och påverkansarbete som rör Roslagsbanans utbyggnad 
till Stockholm City och Arlanda, tvärkoppling västerut, Norrortsleden och Arningevägen. Ny 
länsplan och nationell plan ska beslutas. 

 Bebyggelseutvecklingen kring Roslagsbanan fortsätter. Under året förväntas drygt 100 bo-
stadsbyggrätter tillkomma vilket är lägre än planen (400 byggrätter per år). Snittvärdet för 
den totala tidsperioden är dock cirka 470 bostadsbyggrätter vilket väl möter upp mål-inrikt-
ningen. 

 Kommunen deltar i åtgärdsvalsstudier och vägplaner för att synliggöra kommunens behov 
och öka trafiksäkerhet. Åtgärdsvalsstudie Häggvik–Rosenkälla avslutades i början av 2022. 
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Kommunen kommer medverka i det fortsatta prioriterings- och genomförandearbetet.  
Vallentuna kommer lyfta fram behov av ökad kapacitet på Arningevägen och Norrortsleden 
samt kopplingen till Väsbyvägen. 

 Delar av Lindholmsvägen kommer att breddas under året. Två nya gång- och cykelvägar 
kommer anläggas. Det årliga projektet Vintercyklister avslutades i mars med synpunkter 
från deltagarna för fortsatt utveckling inom framförallt drift och underhåll. 

 Barn- och ungdomsnämnden fortsätter utveckla arbetssätt via digitalisering och distans-
arbete. Central bemanningsenhet och modersmålsundervisning via fjärrundervisning är två 
exempel. De innebär också minskat resande för lärare och elever vilket ger klimatsmarta val 
och lösningar. 

 Utvecklingen av utbudet på Vallentuna gymnasium har ökat valfriheten för kommunens 
ungdomar och antal elever har fortsatt att öka de senaste åren. Elevvolymerna på Vallen-
tuna gymnasium börjar nu närma sig den lokalkapacitet som finns när gymnasiet och kom-
munkontoret samlokaliseras i gemensamma lokaler. Fulla klasser ger ökade förut-sätt-
ningar att erbjuda en utbildning med hög kvalitet i gymnasieregionen, vilket bidrar till kom-
munens möjlighet att vara en del i en växande storstadsregion. 

 Socialnämnden har tillsammans med andra förvaltningar, intresseorganisationer,  
föreningar och företag i kommunen genomfört Seniordagen. Seniordagen är inriktad på 
målgruppen äldre och syftar till att motverka ensamhet, informera och motivera till ett 
friskt och aktivt liv samt ge tillfälle att träffa funktioner och organisationer i kommunen 
som arbetar för äldre. 

 Fritidsnämnden fortsätter utveckla anläggningar för fritidsaktiviteter och friluftslivet på 
flera platser i kommunen. Arbete pågår med en mountainbikeled i Karby och en etablering 
av aktivitetspark på Snapptunafältet. Discgolfbanan har utökats till en 18-hålsbana och vi-
sar redan en stor ökning av antalet spelare. Badplatser har rustats upp med ny badbrygga 
vid Långsjön och ny båtbrygga vid Gustavs udde. Med bidrag från Naturvårdsverket arbetar 
kommunen tillsammans med andra kommuner för att utveckla Roslagsleden och skapa en 
sammanhållen vandringsled över kommungränserna 

 Arbete med kulturstrategi och kulturskolestrategi pågår inom kulturnämnden. Kommunen 
vill fortsätta skapa attraktiva kulturmiljöer på platser som exempelvis Snapptunafältet och 
Runriket. 

 Under våren har nämnden tilldelats bidrag från Region Stockholm i syfte att öka attraktivi-
teten och lyfta kulturmiljöerna som besöksvärda platser ur kultur- och naturperspektiv. 

2.3 God ekonomisk hushållning 

I kommunen finns tre finansiella resultatmål. Resultatet ska vara tillräckligt stort för att samma ser-
vicenivå ska kunna säkerhetsställas för nästkommande generation. Intäkterna ska överstiga kostna-
derna 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 2022 är ett positivt resultat på 156,0 miljoner kronor och att soliditeten 
kommer att öka jämfört med förra årsskiftet. Självfinansieringsgraden av investeringar exkluderat 
från exploateringar väntas bli 98,1 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 koncer-
nens resultat. Detta trots att Roslagsvatten förväntar sig ett minusresultat för året, läs mer under 
avsnitt 2.3.2. 
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2.4 Utfall och budget jämfört med prognos 

Det görs ingen koncernresultaträkning i delåret. I årsredovisningen 2021 var bolagens del av kon-
cernens kostnader 3,3 procent. 

Vallentuna kommuns resultat för perioden januari till augusti är 238,2 miljoner kronor. Prognosen 
för helåret är 156,0 miljoner, det är 88,9 miljoner kronor bättre än budget. Den budget som beslutas 
av kommunfullmäktige bygger på då kända ekonomiska förutsättningar. Oplanerade händelser 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 bakgrund av för-
ändrad konjunktur. Det kan också bero på förändring av statsbidrag, utjämningssystem, räntor, 
centrala löneavtal, inflation med mera.  

Prognosen är att årets resultat ska bli 82,2 miljoner kronor lägre än utfallet i delåret. Kommunens 
verksamhet är inte jämn över året. Det beror bland annat på höga priser på vintern för snöröjning 
och el. En annan skillnad är att semesterskulden byggs på under året och minskar när semestern tas 
ut under sommaren. Läs mer i not 1. 

Till delårsresultatet har jämförelsestörande poster bidragit med 28,8 kronor, se not 2. Jämförelse-
störande 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 välfärdslösningar på, 
den ordinarie verksamheten behöver kunna stå på egna ben. Jämförelsestörande poster budgeteras 
aldrig. 

Nämndernas budgetföljsamhet ett viktigt mått på kommunens finansiella kontroll och ska 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 ska undvikas. Prognosen för 
nämndernas budgetavvikelse 2022 är +1,5 procent. Om man räknar bort jämförelsestörande exploa-
teringsintäkter så är avvikelsen 0,3 procent. 

Nämnderna räknar med ett överskott på 32,2 miljoner kronor jämfört med budget för 2022. Ingen 
nämnd räknar med underskott. Kommunstyrelsen står för 16,0 miljoner kronor. Av dessa utgör 
24,8 miljoner kronor exploateringsintäkter och 8,8 miljoner kronor ett förväntat underskott. De 
största delarna förklaras av dels låga ersättningar för bostäder för skyddsbehövande från Ukraina 
och dels att hela budgeten för oförutsedda kostnader nyttjas. Skolpeng bidrar med fem miljoner 
kronor. Utbildningsnämnden och kulturnämnden bidrar med 0,3 respektive 0,1 miljoner kronor. 

Socialnämnden räknar med ett överskott på 10,8 miljoner kronor. 5,5 miljoner kronor av dessa för-
klaras av att en tät samverkan mellan myndighetsavdelningen, den interna öppenvården och andra 
huvudmän möjliggjort att barn kan få hjälp och stöd på hemmaplan och att trenden med färre pla-
ceringar i framförallt HVB och SIS är på fortsatt låg nivå. 3,1 miljoner kronor avviker positivt främst 
från verksamheterna HVB för vuxna och ekonomiskt bistånd. Övriga nämnder prognostiserar en 
ekonomi i balans vid årets slut. Läs mer i kapitel 5. Driftredovisning. 

Nästan hälften av verksamhetens kostnader är personalkostnader. Årets budget är 1 046,0 miljoner 
kronor och utfallet per augusti 651,3 miljoner kronor. Årets utfall är 20,1 miljoner kronor lägre än 
föregående år och består av lägre pensionskostnader, färre anställda men högre löner. Årets löne-
höjning enligt avtal är i genomsnitt 1,9 procent. 

Össebyhus har budgeterat för en vinst på 0,6 miljoner kronor och delårsresultatet blev 0,9 miljoner 
kronor. Prognosen pekar mot ett svagt positivt resultat. Stor osäkerhet råder om kostnader för el 
och fjärrvärme och en prioritering av planerat underhåll kombinerat med praktiska åtgärder be-
hövs. 

Roslagsvattens resultat var negativt med -14,0 miljoner kronor i delåret. Bolaget hade budgeterat 
med ett negativt resultat på -5,9 miljoner kronor men räknar i prognosen med att det ska bli nega-
tivt med -36,6 miljoner kronor. Roslagsvatten ägs till 16,7 procent av kommunen varför bolagets 
förväntade resultat kommer påverka kommunkoncernens resultat negativt med 6,1 miljoner kronor. 

2.5 Balanskravsresultat 

Balanskravsresultatet blev positivt i delåret med 235,3 miljoner kronor. Prognosen är ett positivt 
resultat med 153,1 miljoner kronor och därmed väntas balanskravet bli uppfyllt även för helåret. 
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3. Resultaträkning 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr N
o
t 

Utfall 
delår 
2022 

Utfall 
delår 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvi-
kelse 
2022 

Bokslut 
2021 

Verksamhetens intäkter (+) 2 278,3 281,8 326,0 389,2 63,2 436,9 

Verksamhetens kostnader (-) 2 -1 379,4 -1 363,9 -2 192,8 -2 211,4 -18,6 -2 169,5 

Avskrivningar  -53,7 -55,3 -92,7 -87,4 5,3 -84,0 

Verksamhetens nettokostnader  -1 154,7 -1 137,5 -1 959,5 -1 909,6 49,9 -1 816,5 

Skatteintäkter  1 260,3 1 162,1 1 813,3 1 884,4 71,1 1 752,0 

Generella statsbidrag och utjäm-
ning 

 159,8 205,7 234,6 239,0 4,4 300,5 

Verksamhetens resultat  265,4 230,3 88,4 213,8 125,4 235,9 

Finansiella intäkter 2 5,6 0,7 0,5 5,6 5,1 1,0 

Finansiella kostnader  -32,8 -10,2 -21,8 -63,4 -41,6 -26,3 

Periodens resultat  238,2 220,8 67,1 156,0 88,9 210,5 

Uppställningsform för rapporten enligt lag om kommunal bokföring och redovisning med undantag för rader som saknar 
värde. Rader med noll i värde har exkluderats. 
Förra årets värden är inte omräknade på grund av förändrade redovisningsprinciper, se not 1. 
Med anledning av att kommunfullmäktige 2022-03-28 beslutat utöka budgetramen för barn- och ungdomsnämnden med 
2,9 mnkr för ett generellt statsbidrag har budgetvärden på raderna Verksamhetens kostnader respektive Generella stats-
bidrag och utjämning ökats i motsvarande grad. 
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4. Balansräkning 

Belopp i mnkr Not 
Bokslut 

22-08-31 
Bokslut 

21-08-31 
Bokslut 

2021 

Föränd-
ring 

0101-
0831 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar  2 258,9 2 265,5 2 252,0 7,0 

- Maskiner och inventarier  36,9 36,4 39,6 -2,7 

Finansiella anläggningstillgångar  122,2 122,6 122,6 -0,4 

Summa anläggningstillgångar  2 418,1 2 424,6 2 414,2 3,9 

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter och lager  4,0 4,0 4,2 -0,2 

Kortfristiga fordringar  227,8 169,3 199,0 28,8 

Kassa, bank  291,4 214,7 219,8 71,6 

Summa omsättningstillgångar  523,2 387,9 423,0 100,3 

Summa tillgångar  2 941,3 2 812,5 2 837,1 104,1 

Eget kapital, avsättningar och skulder      

Eget kapital      

Årets resultat  238,2 220,8 210,5 27,7 

Övrigt eget kapital  1 177,0 990,8 990,8 186,3 

Summa eget kapital  1 415,2 1 211,6 1 201,3 213,9 

Avsättningar      

Avsättning för pensioner och likn. förpliktelser  325,2 299,1 306,3 18,9 

Andra avsättningar  476,9 425,0 433,9 43,0 

Summa avsättningar  802,1 724,2 740,2 61,8 

Skulder      

Långfristiga skulder  414,8 474,5 473,4 -58,6 

Kortfristiga skulder  309,2 402,3 422,2 -113,1 

Summa skulder  724,0 876,8 895,6 -171,7 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  2 941,3 2 812,5 2 837,1 104,1 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 

 419,7 435,4 429,7 -10,0 

Övriga ansvarsförbindelser 3 417,8 404,7 412,6 5,2 

Uppställningsform för rapporten enligt lag om kommunal bokföring och redovisning med undantag för rader som saknar 
värde. Rader med noll i värde har exkluderats. 
För förändrade redovisningsprinciper, se not 1. 
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5. Driftredovisning 

Nämndernas nettokostnader per augusti uppgår till 1 180,9 miljonerkronor vilket motsvarar 61 pro-
cent av årsbudgeten. Motsvarande period förra året var andelen också 61 procent. Riktvärde för pe-
rioden är 67 procent. 
Nämnderna räknar med ett överskott på 32,2 miljoner kronor för 2022 i jämförelse med budget. 
2022-03-28 beslutade kommunfullmäktige att utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram med 
2,9 miljoner kronor för det tillfälliga statliga stödet till skolväsendet, den så kallade skolmiljarden. 

Tabell 3. Driftredovisning 

Nämnd 
Budget 

2022 
Utfall 
delår 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
2022 

Bokslut 
2021 

Kommunstyrelsen 215,6 94,3 199,6 16,0 167,6 

Kommunstyrelsens oförutsedda händelser 10,0 0,0 10,0  0,0 

Barn- och ungdomsnämnden 131,0 70,9 131,0 0,0 129,0 

Skolpeng 676,0 441,7 671,0 5,0 657,5 

Utbildningsnämnden 32,2 20,3 31,9 0,3 32,3 

Gymnasieskolpeng 158,6 104,3 158,6 0,0 152,1 

Socialnämnden 596,5 374,9 585,7 10,8 555,2 

Fritidsnämnden 58,9 37,2 58,9 0,0 62,3 

Kulturnämnden 42,8 28,4 42,7 0,1 45,1 

Bygg- och miljötillsynsnämnden 15,0 8,8 15,0 0,0 13,1 

Nämndernas nettokostnader 1 936,6 1 180,9 1 904,4 32,2 1 814,2 

Finansieringsenheten -69,8 -79,8 -82,2 12,4 -81,6 

Verksamhetens nettokostnader exkl. av-
skrivningar 

1 866,8 1 101,1 1 822,2 44,6 1 732,6 

2022-03-28 beslutade kommunfullmäktige om utökad budgetram för barn- och ungdomsnämnden med 2,9 mnkr. 

Kommunstyrelsen 

Utfallet för perioden är 94,3 miljoner kronor vilket motsvarar 42 procent av nämndens budget in-
klusive medel för oförutsedda händelser (KSOF). Det låga utfallet beror dels på återhållsamhet för 
att kunna täcka upp de höga kostnaderna för elförbrukning, dels på att budgeterade medel med 10,0 
miljoner kronor för KSOF inte använts. Ytterligare ett skäl är att exploateringsverksamheten har på-
verkat resultatet positivt med 24, miljoner kronor. Effekter av exploatering budgeteras inte av för-
siktighetsskäl. 

Periodens utfall är 7,6 miljoner kronor högre än samma period förra året. Kostnader för elkraft är 
högre, förra året hade kommunen elkostnader på 4,0 miljoner kronor jämfört med 9,6 miljoner kro-
nor i år. 

Helårsprognosen exklusive avfallskollektivet är en positiv avvikelse mot budget med 16,3 miljoner 
kronor. Exploateringsintäkterna står för den stora positiva delen men underskott väntas också till 
följd av låga ersättningsnivåer för bostäder för skyddsbehövande från Ukraina. Prognosen baseras 
på att budgeten för oförutsedda kostnader (KSOF) nyttjas i sin helhet. 
 
Avfallskollektivet väntas göra ett underskott om 0,5 miljoner kronor främst på grund av ökade kost-
nader för nya entreprenadavtal och ökat avfallsindex. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Nämndens budget består av en fast budgetram om 131,0 miljoner kronor och en budget för skolpeng 
om 676,0 miljoner kronor. Nämndens resultatenheter är intäktsfinansierade och ska tillsammans 
ha en balanserad budget. 
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Utfallet på den fasta ramen är 77,8 miljoner kronor, det motsvarar 59 procent av budget. Skolpeng-
ens utfall är 441,7 miljoner kronor vilket motsvarar 65 procent av budgeten. Resultatenheterna gör 
ett överskott på 6,9 miljoner kronor. Utfallet för dessa tre delar ger sammantaget ett överskott för 
perioden. Utfallet är lägre än förra årets motsvarande period och beror till stor del på färre elever i 
grundskolan, lägre kostnader för lokalersättning samt vakanser. Trots överskotten i delåret är  
prognosen för fasta ramen och resultatenheterna en budget i balans med anledning av den allmänna 
kostnadsutvecklingen i samhället kopplade till världssituationen och kriget i Ukraina. 

För- och grundskoleskolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa beräknas ge ett överskott 
på 5,0 miljoner kronor för 2022. Det beror främst på färre elever inom grundskolan. 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens budget består av en budgetram om 32,2 miljoner kronor, en intäktsfinansi-
erad resultatenhet samt gymnasieskolpeng med en budget om 158,6 miljoner kronor. Budgeten för 
gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser. 

Utfallet för fasta ramen är 18,2 miljoner kronor vilket motsvarar 56 procent av budget. Utfallet är 
2,8 miljoner kronor bättre än förra årets utfall för samma period. Periodens utfall för gymnasie-
skolpengen är 104,3 miljoner kronor vilket utgör 66 procent av budgeten. Årets utfall överstiger 
förra årets periodutfall med 6,7 miljoner kronor. Prognos för 2022 är en budget i balans. 

Utfallet för Vallentuna gymnasium är i delåret är ett underskott men nämnden räknar med ett 
mindre överskott för helåret. 

Socialnämnden 

Nämndens utfall i delåret är 374,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 63 procent av årets budget. Ut-
fallet samma period förra året var 359,4 mnkr, en ökning mellan åren med 15,5 miljoner kronor. De 
verksamhetsområden som ökat är äldre med 10,0 miljoner kronor samt funktionsnedsättning inom 
LSS med 8,5 miljoner kronor. Särskilt boende för äldre ökar i och med ökad befolkning 80+ och 
därmed fler placeringar. Inom LSS är det främst verksamheterna bostad särskild service och tur-
bundna resor som ökat. I jämförelsen mellan åren påverkar inte covid19-relaterade kostnader, då de 
var lika höga båda åren. 

Prognosen för 2022 är 585,7 miljoner kronor. Det är ett överskott jämfört med budget på 10,8 mil-
joner kronor. Överskottet består främst i lägre prognostiserade volymer inom hemtjänsten för äldre 
och daglig verksamhet inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Fritidsnämnden 
Fritidsnämndens utfall om 37,2 miljoner kronor motsvarar 63 procent av budgeten. Det är i linje 
med samma period förra året. Nämnden räknar med en budget i balans vid årets slut, dock med stor 
osäkerhet gällande prognosen för elkostnaderna under kvarvarande del av året. 

Kulturnämnden 
Utfallet på 28,4 miljoner kronor motsvarar 64 procent av budgeten för kulturnämnden. Utfallet är i 
samma storlek som vid förra delårsbokslutet. Nämnden beräknar att göra ett överskott på 0,1 miljo-
ner kronor. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden 
Nämndens utfall på 8,8 miljoner kronor innebär att 59 procent av budgeten är förbrukad. Utfallet 
förra året för samma period var 8,3 miljoner kronor. Den främsta orsaken är avsevärt lägre intäkter 
2022 men varken 2021 eller 2022 kan klassas som ”normala”. Året 2021 var starkt påverkat av  
coronapandemin och 2022 av kriget i Ukraina. Nämnden räknar med en budget i balans för 2022, 
även om krisen i Ukraina, ökande inflation och räntehöjningar befaras påverka nämndens  
konjunkturkänsliga verksamheter. 

Finansieringsenheten 
Utfallet i delåret är positivt med 79,8 miljoner kronor, en avvikelse mot budget 10,0 miljoner  
kronor. Prognosen för året är 12,4 miljoner kronor lägre än budget, främst på grund av att  
kostnaderna för pensionerna väntas bli lägre. 
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6. Investeringsredovisning 

Investeringsutgifterna i delåret är något lägre än vid förra delåret i kommunen. Investeringar till 
och med augusti uppgår till 57,9 miljoner kronor jämfört med vid förra delåret 61,5 miljoner kronor. 

Tabell 4. Investeringar, mnkr 

Investeringsprojekt 2022 

Belopp i mnkr 
Årets 

budget 
Utfall 
delår 

% Prognos 

Prognos-
avvikelse 
mot bud-

get 

Kommunstyrelsen 451,1 47,0 10 429,5 21,6 

Barn- och ungdomsnämnden 21,2 3,8 18 2,9 18,3 

Utbildningsnämnden 2 0 0 0 2 

Socialnämnden 3 2,5 3 3 0 

Fritidsnämnden 50,6 4,6 5 15 35,6 

Kulturnämnden 2,4 0 0 0 2,4 

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

Summa 530,6 57,9 11 450,4 80,2 

Årets budget 617,8 består av 375,6 miljoner i kommunplanen samt 154,9 miljoner kronor av överförda medel. 

  

Den totala investeringsbudgeten i kommunen uppgår till 530,6 miljoner kronor och består av årets 
del i kommunplan 2022–2024 samt outnyttjade medel från tidigare år. Prognosen visar ett över-
skott på 80,2 miljoner kronor jämfört med budget. 

Flera av projekten som har budget i år har även överförda medel från tidigare år. Projekten kommer 
till stor del att genomföras senare än i år vilket medför att prognosen för 2022 blir lägre. I plane-
ringen för bygginvesteringar är det svårt att förutse investeringsutgifternas fördelning över de olika 
åren. 

Budgeterade medel för våtmarksparken förväntas bli förbrukade under år 2022 och 2023 så i  
prognosen har 6,6 miljoner kronor flyttats till nästa år. Ett samverkansavtal har träffats med  
entreprenör för att renovera och konvertera Vallentuna gymnasium. Fastigheten ska i framtiden 
rymma en kombinerad ny gymnasieskola och nytt kommunkontor. Huvuddelen av fas ett,  
projekteringen, kommer att genomföras under 2022 till ett belopp om 11,5 miljoner kronor. 

Kommunal verksamhet har flyttat ut ur Karlslundskolan Södra och renoveringsarbeten och viss an-
passning av lokalerna har gjorts inför att Vallentuna friskola och Vallentuna Internationella  
Montessoriskola fick tillträde. Arbetena påbörjades direkt efter skolans utflytt och var till större de-
len färdigställda till friskolornas tillträde 1 augusti men vissa ombyggnadsarbeten kvarstår. 

Össebyhus har budgeterat för att inte investera 2022. Det finns inget utfall i delåret och prognosen 
för året är att inga investeringar ska göras. 

Roslagsvatten har investerat för 77,7 miljoner kronor i år jämfört med 118,7 miljoner kronor vid 
förra delåret. Budgeten är 507,0 miljoner kronor och prognos för helåret är 424,0 miljoner kronor. 
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7. Noter 

Innehåll 

 Not 1 Redovisningsprinciper 

 Not 2 Jämförelsestörande poster 

 Not 3 Övriga ansvarsförbindelser 

Not 1. Redovisningsprinciper 

  

Samma redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar har tillämpats som vid upprättandet av 
årsredovisning 2021 med undantag för att avsättningen i Sverigeförhandlingen har nuvärdesberäknats. 
Avsättningens ingående balans har ökats med 24,1 mnkr och bokats som justering av eget kapital. Ny 
nuvärdesberäkning kommer göras i årsbokslutet. I utfallet per augusti är skulden uppräknad med KPI som 
tidigare år.  
 
En avvikelse från god redovisningssed är att finansiella leasingavtal för fast egendom kommer redovisas 
först i årsbokslutet. Skälet är att genomgång av avtalen inte är klar. Om redovisning hade gjorts per au-
gusti uppskattas att tillgångarna hade varit 27,1 mnkr högre, skulderna 36,1 mnkr högre, att eget kapital 
justerats med 9,4 mnkr och minskade kostnader på årets resultat med 0,4 mnkr.  
 
Säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten är till viss del väderberoende. 
Snöröjning kostade 3,2 mnkr i år jämfört med 3,6 och 1,4 mnkr tidigare år. Bränsle och energi har stora 
säsongsvariationer där andra tertialet kostar cirka sex-sju mnkr jämfört med en kall eller varm vinter där 
det kan skilja mellan tio och femton mnkr per tertial. Årets energipriser är ovanligt höga så det är tidigare 
års siffror i jämförelsen. 
 
Inom personalkostnader är det beräkningen av semesterskuld som står för den största variationen när 
skulden arbetas upp under våren och sen tar de flesta anställda ut sin semester under sommaren. När 
skulden arbetas upp under tertial ett respektive tertial tre är kostnaden i normalfallet cirka 38-46 mnkr 
per tertial och när semestern tas ut blir det en kostnadsminskning i tertial två med cirka 43-47 mnkr.  
Skulden per augusti är 3 mnkr lägre än förra delåret, det vill säga mer semester har tagits ut under  
sommaren 2022 än under året innan.  
 
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 fem olika  
generella bidrag. Generella statsbidrag redovisas i enlighet med rekommendation R2 – Intäkter. Bidraget 
Skolmiljarden på 5,8 mnkr fördelas på feb–dec 2022. Bidraget Val 2022 på 0,9 mnkr fördelas på mars–dec 
2022. Bidraget för Ökade kostnader för finansiering på 0,7 mnkr fördelas på juni–dec 2022. Bidraget för 
Kriget i Ukraina på 2,4 mnkr fördelas på juni 2022–dec 2023. Det generella bidraget för utökad beman-
ning av sjuksköterskor inom särskilt boende ryms inom överenskommelsen för att säkerställa en god vård 
och omsorg av äldre personer. Det består av två delar som intäktförs jämnt fördelat på olika perioder. 
Grunddelen på 2,5 mnkr fördelas på jan 2022–dec 2023 och tilläggsdelen med 0,5 mnkr på juni 2022–dec 
2023.  
 
I delåret är 5,0 mnkr av de generella bidragen intäktsförda. Då saknas 0,8 mnkr på grund av att bidraget 
för Skolmiljarden inte blivit rätt periodiserat. Under hösten resultatförs ytterligare 4,7 mnkr. Av årets  
inbetalda bidrag resultatförs 3,1 mnkr 2023.  
 
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  
mellan månader. Till och med augusti 2022 har kommunen intäktsfört 62,6 mnkr och har 29,2 mnkr skuld-
förda. De skuldförda resultatförs utifrån rekommendation R2 i takt med att intäktskriterierna uppfylls, 
alternativt återbetalas om kommunen inte uppfyller kriterierna för att behålla dem.  
 
Exploatering är ytterligare en post där intjänandet är ojämnt. Intäkterna redovisas vid tillträde som kan 
ske vid alla tider på året. Intäkter som ingår i delårsbokslutet framgår av not 2. 
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Not 2. Jämförelsestörande poster 

Belopp i mnkr Budget 
2022 

Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Exploatering    

Gatukostnads- och exploateringsersättning  4,6 0,4 

Försäljning tomter inom exploatering  21,4 28,9 

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

Summa exploatering  24,8 27,1 

Med-/delfinansiering från exploateringsprojekt  4,0 5,2 

Realisationsvinster  -2,8 0,4 

Realisationsförluster  0,0 -0,1 

Summa  26,0 32,7 

Jämförelsestörande poster är sällan förekommande och överstiger en miljon kronor. Dessutom redovisas realisations-
vinster vid fastighetsförsäljningar, intäkter och kostnader vid försäljning tomter inom exploatering samt exploaterings-
ersättning som jämförelsestörande. 
Årets realisationsvinst är från sålda bostadsrätter. 
Alla posterna har en direkt effekt på resultatet men intäkterna för exploatering minskar skuldsidan där intäkten redovi-
sats fram till vägen är klar respektive fastigheten fått tillträde. Realisationsvinster och -kostnader minskar anläggnings-
tillgångarna. 

Not 3. Övriga ansvarsförbindelser 

Belopp i mnkr 2022-08 2021-08 

Kommunägda företag och förbund 410,2 396,9 

Övriga åtaganden 7,6 7,8 

Summa 417,8 404,7 

Sannolikheten för reglering är mycket låg för kommunägda företag och förbund eftersom de får borgen för investeringar 
som ryms inom kommunens ansvarsområde. 
Under perioden har åtagandet i Käppalaförbundet ökat med 10,8 mnkr och minskat i Össebyhus med 5,5 mnkr. 
Borgen för kommunägda Vallentunavatten tecknad med 38,8 mnkr i september 2022. 


