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1. Inledning 

Kommunkoncernens resultat för 2020 blev positivt med 128,7 miljoner kronor. Koncernbolagens 
kostnader utgör 3,5 procent av koncernens kostnader. 

Vallentuna kommuns resultat för 2020 blev positivt och uppgick till 138,9 miljoner kronor. Resulta-
tet var budgeterat till 24,8 miljoner kronor och utfallet blev därmed 114,1 miljoner kronor bättre. 
Avvikelsen mot budget beror till största delen av: 

 + 93,6 mnkr högre generella statsbidrag och utjämning 

 - 35,6 mnkr lägre skatteintäkter 

 + 34,0 mnkr överskott i nämnderna 

 + 15,8 mnkr lägre räntekostnader och KPI-omräkning 

 + 8,9 mnkr realisationsvinst 

 - 16,8 mnkr realisationsförlust 

 + 8,4 mnkr exploateringsintäkter sålda fastigheter 

 + 5,2 mnkr exploateringsersättning och övrig anpassning till ny lag 

Skatteintäkter och generella bidrag 
Skatteintäkterna, generella statsbidrag och utjämning bidrog med ett överskott om 58,0 miljoner 
kronor. Till följd av coronapandemin har skatteunderlaget sjunkit med 35,6 miljoner kronor, samti-
digt har staten skjutit till generella statsbidrag med 63,9 miljoner kronor. Det sänkta skatteunderla-
get har även påverkat inkomstutjämningen och annan utjämning positivt med 29,7 miljoner kronor. 

Nämndernas resultat 
Nämndernas resultat blev positivt med 34,0 miljoner kronor. Det var främst kommunstyrelsen, 
gymnasieskolpeng, skolpeng och barn- och ungdomsnämnden som bidrog med överskott till kom-
munens resultat. 

Räntekostnader och Sverigeförhandlingen 
Till följd av lägre upplåning och bra ränteläge på lån och pensionsskuld blev räntekostnaderna  
8,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Kommunens avtal inom Sverigeförhandlingen medförde en 
årlig uppräkning av konsumentprisindex (KPI). Kostnaden blev 7,5 miljoner kronor lägre än budge-
terat. 

Exploateringsintäkter, realisationsvinster och realisationsförluster 
Exploateringsintäkter bidrog med ett överskott om 8,4 miljoner kronor från försäljning av fastig-
heter i Åby Ängar. Försäljning av andra fastigheter bidrog med realisationsvinster på 8,9 miljoner 
kronor. Realisationsförluster på grund av utrangeringar minskade överskottet med 16,8 miljoner 
kronor. I budgeten ingår inte exploateringsintäkter, realisationsvinster eller realisationsförluster. 

Exploateringsersättning och annan anpassning till ny lag 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning innebär för Vallentuna kommun att intäkter och 
kostnader som förut redovisats i balansräkningen numera kommer påverka årets resultat. Exploate-
ringsersättning bidrog med ett överskott om 22,3 miljoner kronor från gatukostnadsersättning inom 
Åby Ängar samt för upprustning av torgytorna i centrum. Medan andra kostnader framför allt plan-
kostnader minskade resultatet med 17,1 miljoner kronor. 

Balanskrav 
Kommunallagen ställer krav på att Sveriges kommuner för varje enskilt år ska ha sin ekonomi  
i balans, det så kallade balanskravet. Kommunen hade ett positivt balanskravsresultat på  
130,0 miljoner kronor. 

Koncernens mål 
Vallentuna kommun har antagit koncerngemensamma mål från år 2021. Ägarkommunernas mål för 
Roslagsvatten är att inom fem år bli bland de fem bästa VA- och avfallsverksamheterna i landet. För 
att nå en robust ekonomi är målet att sträva mot en soliditet på tio procent i alla bolagen. Koncer-
nens soliditet 2020 låg på 9,2 procent, en sänkning från 9,4 procent. 

Össebyhus mål är, enligt ägardirektivet, att ha en soliditet på 10 procent samt sträva mot en årlig 
avkastningsnivå på eget kapital om cirka 15 procent. Soliditeten var 15,9 procent men det blev ingen 
avkastning på eget kapital varför målen bara är delvis uppnådda. 
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Nämndernas kommungemensamma mål för 2020 var formulerade som strävansmål som verksam-
heterna ska uppnå på längre sikt. Uppföljningen av de kommungemensamma målen för 2020 vi-
sade att fyra av fem mål nåddes. Det mål som bedömdes ha lägst måluppfyllelse tillhörde det strate-
giska området Fler och växande vallentunaföretag. 
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2. Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Kommunkoncernen består av kommunen, ett mindre bostadsföretag och del i ett vatten- och av-
loppsföretag (VA-företag). Från 2018 räknas en del av Roslagsvatten AB in i koncernen. Organisat-
ionsschema framgår av figur 3. 

Figur 1. Översikt över verksamhetens utveckling 

  2016 2017 2018 2019 2020 

 Koncern 

 exkl. Roslagsvatten inkl. Roslagsvatten 

Årets resultat, 
mnkr 

49,5 -338,1 38,6 73,4 128,7 

Soliditet, % 25,4 9,7 9,9 12,6 18,7 

Investeringar, 
mnkr 

203,8 308,3 365,4 225,8 174,4 

Låneskuld, 
mnkr 

557,0 637,0 980,0 969,3 909,3 

 Kommun 

Årets resultat, 
mnkr 

47,0 -339,2 34,0 65,9 138,9 

Soliditet, % 25,0 8,8 9,6 12,5 20,3 

Investeringar, 
mnkr 

203,8 302,2 330,1 183,6 122,8 

Låneskuld, 
mnkr 

513,0 593,0 778,0 768,0 683,0 

Befolkning 31 
december 

32 785 33 175 33 432 34 090 34 119 

Befolkningsök-
ning, % 

1,3 1,2 0,8 2,0 0,1 

Igångsatta bo-
stadsbyggen, 
antal 

180 464 46 284 196 

Årsarbetare, 
antal 

1 693 1 713 1 702 1 657 1 625 

Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skatteintäkter. Nyckeltalet är inklusive 
ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden. 

Vallentuna är en inflyttningskommun sedan länge. Befolkningen har ökat med två-tre procent un-
der 2010-2012 följt av i snitt en procent per år under 2013-2020. Kommunen hade drygt 34 000 in-
vånare vid 2020 års slut. Till 2030 räknar kommunen med att ha nästan 39 000 invånare. 

Befolkningsutvecklingen skapar ökade behov av kommunal service som skola, vård och omsorg och 
nya bostadsområden. Byggande av nya bostäder har satts igång med i snitt 200-250 bostäder per år. 
I framtiden behöver bostadsbyggandet öka till 400 bostäder per år för att kommunen ska klara sitt 
åtagande i Sverigeförhandlingen, läs mer i avsnitt 2.3.3 Befolkning och bostadsbyggande. 
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Koncernens resultat har sällan avvikit stort från kommunens. Till och med 2017 inräknades bara 
Össebyhus i koncernen och bostadsföretaget har oftast haft ett resultat kring noll. Från 2018 räknas 
en del av Roslagsvatten in i koncernresultatet och variationerna har då blivit större. Andelen i Ro-
slagsvattens resultat har bidragit till koncernresultatet med några miljoner per år, se figur 1. 

2020 är koncernens resultat lägre än resultatet i kommunen. Det beror på att Össebyhus gjorde en 
förlust på 12,8 miljoner kronor på grund av stambyte. Össebyhus utökade sina lån med 25 miljoner 
kronor för att klara investeringen. Roslagsvatten bidrog till koncernresultatet med 2,7 miljoner kro-
nor. Roslagsvatten har klarat sina investeringar utan att utöka låneskulden 2020. 

Läs om kommunens resultat under figur 2. 

Figur 2. Årets resultat, mnkr 

 
Roslagsvatten ingår i koncernen från och med år 2018. Kommunens resultat är inte omräknat för  
LKBR-effekten år 2019. 

Under åren 2007-2014 hade kommunen ofta ett årligt resultat kring 20-30 miljoner kronor. Där-
efter har resultaten varit ojämnare och oftast högre, från 50 miljoner kronor och mer. 

De senaste åren har omfattande satsningar genomförts. Den största är åtagandet i Sverigeförhand-
lingen för Roslagsbanans förlängning till Stockholm Central som kostnadsfördes 2017. Kommunen 
gjorde då ett minusresultat, vilket inte hänt sedan år 2003. Soliditeten sjönk kraftigt till följd av det 
negativa resultatet och ambitionen har varit att återställa soliditeten i kommunen till 25 procent. De 
goda resultaten för 2019 och 2020 har gjort att soliditeten vid 2020 års slut är drygt 20 procent, se 
figur 1. Målet är fortsatt att nå tillbaka till minst 25 procents soliditet. 

Övriga satsningar under 2019-2020 innefattade utökade budgetramar inom det sociala området, 
höjning av skolpeng, en ny översiktsplan och miljöcertifiering av kommunens verksamheter. 

Kommunen började ta upp lån 2010 för att finansiera satsningar på nya skolor och förskolor. Lånes-
kulden ökade i början av den senaste femårsperioden för att sedan minska under de senaste två 
åren, se figur 1. Kommunen har kunnat genomföra investeringar och samtidigt amortera på lånes-
kulden de senaste två åren tack vare goda resultat, exploateringsintäkter och, under 2020, tillskott 
från staten med anledning av coronapandemin. 

Investeringarna i kommunen hade en kulmen 2017 och 2018 då nya Hagaskolan byggdes. Därefter 
har investeringstakten mattats av och lagt sig på en mer genomsnittlig nivå. Investeringarna de 
närmaste åren väntas bli kring 400 miljoner kronor per år. 

Vallentuna kommun är kommunens största arbetsgivare med 1 625 årsarbetare anställda. 
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2.2 Den kommunala koncernen 

Vallentuna kommuns samlade verksamhet utförs av kommunkoncernen, företag som kommunen 
har ägarintresse i, så kallade samägda företag, och ett stort antal privata utförare. 

Figur 3. Vallentuna kommuns samlade verksamhet 

 
* Värde inom parentes anger nämndens andel av totala nettokostnader. ** Privata utförare från vilka kom-
munen gjort störst inköp, med belopp i intervallet 50-20 miljoner kronor, i fallande beloppsordning. Köp från 
andra kommuner ingår inte. *** Ej upphandlad verksamhet, aktören agerar efter tillståndsgivning. 

Kommunkoncernen 

En kommunal koncern består av kommunen samt bolag och kommunalförbund där kommunen 
äger minst 20 procent. I en kommunkoncern ingår också bolag som har särskild betydelse för verk-
samhet och ekonomi där omsättningen utgör minst fem procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Om företaget bedriver en verksamhet som är en kommunal angelägenhet är gränsen för 
omsättning två procent. 

Vallentuna kommunkoncern utgörs av kommunen, de helägda dotterbolagen AB Össebyhus och 
Vallentuna Förvaltnings AB samt ett delägande i Roslagsvatten AB. Kommunkoncernen benämns i 
texter och figurer som ’koncern’. 

I och med införandet av Lag om kommunal redovisning och bokföring 2019 klargjordes att Roslags-
vatten AB ska räknas med i koncernen. Roslagsvatten ingår i tabeller och figurer från och med 2018. 

AB Össebyhus bedriver bostadsförsörjning och fastighetsförvaltning. Vallentuna kommun har valt 
att erbjuda hyresrätter genom det kommunala bostadsbolaget. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och 
med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vallentuna 
kommun. Företaget äger och förvaltar hyreslägenheter och lokaler. Vallentuna kommun sköter den 
tekniska och administrativa förvaltningen åt Össebyhus. Årets omsättning uppgick till 8,1 miljoner 
kronor och förlusten blev 12,8 miljoner kronor. 

Vallentuna förvaltnings AB är ett vilande bolag. 
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Roslagsvatten AB är ett vatten- och avloppsbolag som Vallentuna kommun äger tillsammans med 
kommunerna Österåker, Ekerö, Vaxholm, Knivsta, Täby och Danderyd. Genom samverkan kan bo-
laget tillhandahålla en infrastruktur för vatten och bidra till att skapa en hållbar och sund samhälls-
utveckling. Företagets uppdrag är att bygga ut och underhålla ledningsnäten samt rena det använda 
avloppsvattnet. För några av ägarkommunerna, inte Vallentuna, tar företaget även hand om avfall, 
driver återvinningscentraler och sköter fakturering och kundtjänst. Alla delägande kommuner an-
vänder bara de tjänster de behöver och betalar bara för dessa. Företagets omsättning blev 441,9 mil-
joner kronor och vinsten 15,9 miljoner kronor. Vallentunas ägarandel är 16,7 procent. 

Kommunens nämnder 
Kommunens verksamhet är organiserad i kommunstyrelsen, sex nämnder, en valnämnd samt en 
krisledningsnämnd. Valnämnden träder i kraft när det är valår. För att stödja nämndernas arbete 
finns sex förvaltningar och ett kommunledningskontor. Under 2020 delades samhällsbyggnadsför-
valtningen upp i två förvaltningar. Trafik- och fastighetsförvaltningen som är organisatoriskt place-
rad under kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar på uppdrag från kom-
munstyrelsen samt bygg- och miljötillsynsnämnden. 

Kommunfullmäktige har för respektive nämnd fastställt ett reglemente som anger nämndens upp-
gifter, ansvar och arbetsformer. Uppgifterna presenteras i verksamhetsberättelserna. 

Valnämndens uppgift är genomförande av allmänna val till riksdagen, regionfullmäktige, kommun-
fullmäktige och Europaparlamentet samt genomförande av folkomröstningar. 

Krisledningsnämnden leder kommunens verksamhet under extraordinära händelser och får i såd-
ana fall ta över den beslutsrätt och det verksamhetsansvar från övriga nämnder, som krislednings-
nämnden anser vara nödvändigt. 

Samägda företag 

Som samägda företag räknas företag som kommunen är delägare i och som bedriver kommunal 
verksamhet med en omsättning som är mindre än två procent av kommunens skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag. Samägda företag ingår inte i kommunkoncernen. De samägda företagen 2020 
var SÖRAB Söderhalls Renhållningsverk, Käppalaförbundet, Storstockholms brandförsvar, Norrvat-
ten, Stockholmsregionens Försäkring, Vallentunavatten, Vårljus och Kommuninvest. Kommunens 
ägarandelar i företagen visas i figur 3 och kommunens ansvarsförbindelser i företagen visas i not 23. 
Företagens verksamhetsområden finns inom avfallshantering, avloppsrening, räddningstjänst, vat-
tenförsörjning, försäkring och finansiering av kommunens investeringar. 

AB Vårljus håller på att avvecklas. Under hösten fick kommunen en förskottsutdelning på 0,2 mil-
joner kronor. Avslutande bolagsstämma väntas i början av 2021. 

Privata utförare 

I Vallentuna drivs en stor del av verksamheten av privata utförare, det är ett politiskt ställningsta-
gande för att främja mångfald och valfrihet. Med privat utförare avses en juridisk person eller en-
skild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet och som inte är ett hel- eller 
delägt kommunalt bolag. De privata utförare från vilka kommunen gjort störst inköp, med belopp i 
intervallet 20-50 miljoner kronor, visas i figur 3. Inga nya avtal har tecknats under året med förvän-
tade årliga kostnader överstigande 20 miljoner kronor. 

Läs mer om köpta kommunala tjänster från privata utförare i avsnitt 2.5.6. 

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

2.3.1 Konjunktur och arbetskraft 

År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Coronapandemin gav under våren en extremt snabb 
nedgång i produktion och sysselsättning. Verksamheten i kommuner och regioner fick ställa om i 
rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt som återhämtningen 
kommer att fortgå är fortfarande högst osäkert (SKR, Ekonomirapport okt 2020). 
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Kommuner och regioner har starka resultat år 2020 på grund av tillfälliga och pandemirelaterade 
tillskott. SKR gör samtidigt bedömningen att den demografiska utvecklingen kommer att ge stora 
utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. Det blir en stor utmaning 
att både effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av 
pandemin. Årets starka ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar som regioner och 
kommuner inte har möjlighet att uppfylla på längre sikt. 

SKR:s prognos innebär att konjunkturen fortsätter att stärkas under 2021, men att inledningen av 
året blir svag. En starkare återhämtning väntar först under det andra halvåret. Prognoserna för 
BNP, sysselsättningen samt det kommunala skatteunderlaget framgår av bilden nedan. Betydande 
ovisshet råder kring hur smittspridning, restriktioner och vaccinationsprogram kommer att utveck-
las liksom den ekonomiska politiken; konjunkturutsikterna bör därför ses som tämligen osäkra. 

Försörjningsbalans, BNP och bytesbalans 

 

Arbetsmarknaden i länet har under året påverkats dramatiskt som en följd av pandemin, vilket 
framgår av länsstyrelsens Nulägesbeskrivning. Arbetslösheten har ökat kraftigt och länet har sedan 
april haft den största ökningstakten av öppet arbetslösa i hela Sverige. Under hösten har en viss 
återhämtning skett både i länet och i övriga riket. Framför allt unga och utrikesfödda drabbades ti-
digt under pandemin av ökad arbetslöshet vilket delvis förklaras av att dessa grupper i stor utsträck-
ning arbetar inom branscher som påverkats hårt. 

Vid utgången av december 2020 var Vallentuna den kommun som hade lägst arbetslöshet i hela lä-
net. Den totala arbetslösheten i Vallentuna kommun var 4,6 procent jämfört med 8,8 procent för 
hela riket. Den öppna arbetslösheten i Vallentuna var 2,8 procent (riket 4,6 procent). Vallentuna 
kommun utmärkte sig även avseende arbetslösheten hos utrikesfödda där siffran var 11,2 procent 
jämfört med 21,1 procent för riket. 

Kommunen har aktivt arbetat för att hålla nere arbetslösheten och begränsa de negativa effekterna 
av arbetslöshet. Vallentuna arbetscoaching arbetar för att på ett effektivt sätt stötta individer till att 
komma ut på arbetsmarknaden. Under 2020 har Vallentuna arbetscoachning möjliggjort att flerta-
let av de inskrivna kunderna kommit ut i egen försörjning, studier och praktik. 

Vallentunas företagsstruktur, med en hög andel små och medelstora företag, bedöms ha bidragit till 
att kommunens arbetslöshet inte har ökat så mycket som i övriga länet och riket. 

Figur 4. Totalt öppet arbetslösa, % 

  Vallentuna 
Rikets 
snitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 2020 

Arbetsförmedlingens mätning av andel re-
gisterbaserad arbetskraft december månad 

2,1 2,7 3,0 3,6 4,6 8,8 
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2.3.2 Kommunkoncernen 

Roslagsvatten har kommande utmaningar med ökade krav på verksamheten. Med expanderande 
ägarkommuner krävs nyinvesteringar i VA-utbyggnad samt utökad kapacitet i anläggningarna. 
Ökade krav ställs också genom lagstiftning. Det innebär skärpta miljömål för dricksvattenkvalitet 
och avloppsrening de kommande åren. Stora investeringar för att efterleva nya miljökrav kommer 
att behövas. Inom avfallsområdet har arbetsmiljökrav och säkerhetsbestämmelser skärpts, vilket 
påverkar och fördyrar verksamheten. 

Genom att utöka verksamheten till fler kommuner eller med nya uppdrag i nuvarande ägarkommu-
ner och därmed uppnå stordriftsfördelar, har Roslagsvatten kunnat säkra kompetensförsörjningen 
och samtidigt begränsat kostnaderna. 

Össebyhus har under 2020 genomfört stambyte i 63 lägenheter. 

2.3.3 Befolkning och bostadsbyggande 

Under 2020 ökade antalet folkbokförda i Sverige med 51 706 personer och vid årets slut var folk-
mängden 10 379 295 personer. Det var den lägsta folkökningen sedan 2005 och nästan en halvering 
jämfört med ökningen året innan. Att folkökningen var lägre än tidigare berodde dels på att fler per-
soner avled än barn föddes och dels på att invandringsnettot var lägre. Antalet invandrade under 
2020 var det lägsta sedan år 2005 samtidigt som något fler utvandrade än året före. 

Under 2020 ökade antalet folkbokförda i Vallentuna med 29 personer och invånarna var vid årets 
slut 34 119 personer, en ökning med 0,1 procent. 

Figur 5. Befolkning och bostadsbyggande, antal 

  2016 2017 2018 2019 2020 

 Kommun 

Befolkning 31 december 32 785 33 175 33 432 34 090 34 119 

varav 0 år 374 359 351 330 336 

varav 1 - 5 år 2 351 2 362 2 268 2 238 2 139 

varav 6 - 15 år 4 881 4 998 5 070 5 196 5 183 

varav 16 - 19 år 1 587 1 623 1 714 1 786 1 854 

varav 20 - 65 år 18 776 18 944 19 081 19 467 19 480 

varav 66 - 79 år 3 693 3 708 3 722 3 749 3 749 

varav 80 år och äldre 1 123 1 181 1 226 1 324 1 378 

Befolkningsökning 405 390 257 658 29 

Igångsatta bostadsbyggen 180 464 46 284 196 

Källa: Statistiska Centralbyrån 

Sett till Vallentuna kommuns strategiska läge med närhet till stad, land och världen via Arlanda 
finns det potential för högre befolkningstillväxt. I kommunens modell för resursfördelning till verk-
samheterna används demografiska förändringar inom främst förskola, grundskola, gymnasium och 
socialnämndens verksamheter. 

Befolkningen har ökat olika snabbt i olika åldersgrupper, se figur 6. Försörjningskvot är ett mått 
som beskriver antal personer i åldern 20-65 år i förhållande till antal personer att försörja, det vill 
säga personer i åldrarna 0-19 år samt 66 till 80 år och äldre. Ju lägre kvot desto mer fördelaktigt för 
en kommun. I Vallentuna kommun ska en person i åldern 20-65 år försörja 0,75 personer i de öv-
riga ålderskategorierna. Det är samma andel som för fem år sedan och för år 2025 är prognosen 
0,74. I Sverige var försörjningskvoten 0,77 år 2019. SKR varnar för att försörjningskvoten i Sverige 
kommer att öka i framtiden. Det innebär en utmaning för Vallentuna kommun även om läget san-
nolikt blir mer ansträngande för andra delar av Sverige. 
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Figur 6. Befolkningsmängd per åldersgrupp åren 2015, 2020 och 2025 

 

Efterfrågan på att bo i Vallentuna kommun är stor och det gäller alla bostadstyper och storlekar, i 
synnerhet i kommunens tätorter. Det råder samtidigt brist på bostäder för flera grupper i samhället. 
Med utgångspunkt från det befintliga bostadsbeståndet och den demografiska utvecklingen i kom-
munen bedöms behovet vara som störst av fler mindre hyres- och bostadsrätter. 

Sedan flera år tillbaka upplever kommunen ett tryck på bostadsmarknaden både vad gäller småhus 
och lägenheter i flerbostadshus. Bostadsbyggandet har varierat mellan 46 och 464 byggstarter per 
år mellan 2001-2020. 

Under 2000-talet har andelen lägenheter i flerbostadshus ökat med cirka två procent av det totala 
bostadsbeståndet. 80 procent av de nya bostäderna har tillkommit i kommunens tätorter och 20 
procent på landsbygden. Nuvarande mål är att 9 000 nya bostäder ska byggas till år 2040. Sedan 
2018 har cirka 700 bostäder färdigställts varav cirka 400 är hyresrätter. 

Under året färdigställdes 196 nya bostäder, 50 av dem var lägenheter i två större flerbostadshus. 
Även olika typer av grupp- och vårdboenden har byggts i tätorten och i Lindholmen. Flera småhus 
har färdigställts i Kårsta-Rickeby och Tingvalla. 

Tillkomsten av de nya bostäderna har medfört att både antal och andel hyresrätter och mindre lä-
genheter har ökat. Byggnation pågår för ett flertal lägenheter i centrala Vallentuna. 

Pandemin har inte påverkat planeringen och byggandet av nya bostäder i någon större omfattning. 
Merparten av berörda byggaktörer och fastighetsägare är angelägna att fullfölja sina respektive pla-
ner gällande detaljplanering och byggnation. 

Figur 7. Antal igångsatta bostadsbyggen och kommunens befolkningsökning 
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Vallentunas befolkning har under den senaste tioårsperioden ökat med 13 procent eller cirka 4 000 
nya invånare, se figur 7. Efter en svagare befolkningstillväxt under några år ökade den 2019 för att 
sedan 2020 sjunka under den genomsnittliga ökningstakten. Att befolkningsökningen skulle bli li-
ten 2020 var planerat, i budgeten var ökningen beräknad till 153 personer eller 0,4 procent. Kom-
munen planerar för en fortsatt befolkningsökning och räknar med att ha 38 784 invånare år 2030. 

Totalt innehåller kommunens bostadsbyggnadsprognos cirka 5 000 nya bostäder under perioden 
2021–2030. De behövs för att säkerställa en utbyggnad med minst 400 bostäder per år som är den 
takt som krävs för att uppnå bostadsåtagandet i Sverigeförhandlingen. Läs mer i avsnitt 2.3.4. 

En helt ny stadsdel med totalt 1 700-1 800 bostäder, flera skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum 
ska byggas i Kristineberg. Stadsdelen kommer ha nära till kollektivtrafik och bestå av varierande bo-
stadskvarter som knyts ihop med en stadsmässig huvudgata. 

Centrala Vallentuna centrum och området kring Vallentuna station håller på att utvecklas till en 
sammanhållen kärna med starka småstadskvaliteter. Bebyggelse och gator på båda sidor om Ro-
slagsbanan ska kopplas samman för att stärka helheten. 

Om dessa områden och andra pågående byggprojekt och utvecklingsområden inte byggs ut i förvän-
tad grad eller hastighet kommer det påverka kommunens skatteintäkter. En förväntad inflyttning 
kan minska om det blir för dyrt att flytta till kommunen eller att kommunen inte får byggherrar att 
vilja bygga. Det är viktigt att investeringarna sker i samspel med inflyttningen både för att kommu-
nen ska ha råd att bygga och för att kommunen ska satsa på rätt investeringar. 

2.3.4 Sverigeförhandling och annan medfinansiering 

Under 2017 ingick Vallentuna, tillsammans med nordostkommunerna Täby och Österåker samt 
Stockholms stad, avtal med staten och Region Stockholm om finansiering och genomförande av en 
förlängning av Roslagsbanan till Stockholm Central. Som en del av överenskommelsen åtog sig Val-
lentuna att se till att 5 650 nya stationsnära bostäder kan byggas fram till år 2035. Under 2020 har 
164 bostäder färdigställts. Totalt är därmed 659 bostäder färdigställda, se figur 8. 

Kommunen har en mycket god planeringsbuffert med 3 148 nya bostäder redan antagna i detaljpla-
ner. Av dessa var 20 procent färdigställda och 10 procent under produktion per sista december. 

Årets kostnad, 2,1 miljoner kronor, bestod i att avtalet räknades upp med KPI. Den totala avsätt-
ningen för Sverigeförhandlingen uppgick vid årets slut till 427,0 miljoner kronor. Sverigeförhand-
lingen ska finansieras genom att en avgift, en så kallad med- eller delfinansiering, tas ut vid mark-
försäljning och i exploateringsavtal. En förskottering på 1,4 miljoner kronor har gjorts under året, se 
not 19 Andra avsättningar. 

Figur 8. Bostadsbyggande inom Sverigeförhandlingen per 31 december 

   antal 

Åtagande färdigställda bostäder senast år 2035 enligt avtal  5 650 

Bostäder i pågående planeringsprocess  1745 

Bostäder i antagna detaljplaner  3148 

Beviljade bygglov som inte har färdigställts  312 

Färdigställda bostäder totalt  659 

Färdigställda bostäder under året  164 

Belopp i mnkr År 2020 
Till och 
med år 

2020 

Med- och delfinansiering (intäkter) 1,4 4,7 

Avtal samt KPI-omräkning (kostnader) 2,1 427,0 

Sverigeförhandlingen resultateffekt -0,7 -422,3 
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Sverigeförhandlingen är förknippad med ett stort antal risker och osäkerheter eftersom avtalet 
sträcker sig över lång tid. Vallentuna har valt att inte reservera riskpremien på 36 miljoner kronor 
eller tillhörande KPI-uppräkning. Kommunen kommer att behöva betala riskpremien om projektet 
blir dyrare än beräknat. Kommunen kommer också tvingas betala 85 miljoner kronor, som räknas 
upp med KPI, om kommunen inte färdigställer de avtalade bostäderna i tid. 

Som en del av pågående riksintresseprecisering för Arlanda flygplats råder en osäkerhet om Vallen-
tuna kommun kommer att omfattas av en eventuell lågfartstrafikzon för flyg till och från flygplatsen. 
Ett förslag till riksintresseprecisering var under hösten 2020 på remiss hos kommunerna. Lågfarts-
zonen skulle innebära en begränsning för ny tätortsmässig bebyggelse utanför befintliga tätorter 
längs med Roslagsbanan. En lågfartszon påverkar cirka 1 250 stationsnära bostäder i både pågående 
och kommande detaljplaner. Riksintresset Arlanda flygplats framtida markanspråk förväntas klar-
göras under år 2021. 

Vallentuna kommun har under 2019 tillsammans med Region Stockholm, Stockholms stad, Täby 
kommun och Österåkers kommun skrivit på en överenskommelse med staten om förskottering av 
finansiering och medfinansiering av projektet. Genom att förskottera medel möjliggörs ett tidigare-
läggande av projektets planering i syfte att tidigarelägga trafikstart. Parterna ska förskottera medel 
för projektets tre första år. Enligt avtalet skulle Vallentuna betala 12 miljoner kronor år 2020 och 37 
miljoner för vart och ett av åren 2021 och 2022 med ett tak på 86 miljoner kronor plus justering för 
utvecklingen av KPI. Ett beslut om ändring av betalplan togs i december 2020 och beräknas istället 
bli 1,4 miljoner kronor år 2020 samt åtta miljoner för vart och ett av åren 2021 och 2022. 

Om byggnationen kommer igång tidigare än avtalat minskar risken för att priserna för byggnation 
hinner stiga så mycket och därmed kan projektet som helhet bli billigare. Samtidigt stiger skattein-
täkterna varje år så om projektet skjuts på framtiden kommer kommunen att få högre skatteintäkter 
som kan vara med att finansiera. 

En stor fördel är restidsnyttan, många resenärer får ett byte mindre och delar av arbetsmarknaden 
blir mer tillgänglig. Detta gör att kommunens attraktivitet kommer att öka och därmed lättare kan 
uppfylla sitt bostadsåtagande. Alla risker som kommunen beskrev i avsnitt 2.3.3 gäller även detta 
åtagande, till exempel att byggandet inte blir av. 

2.3.5 Finansiella risker 

Vallentuna kommuns finanspolicy omfattar kommunen och Össebyhus. Den anger ramar och rikt-
linjer för hur förvaltning av likvida medel, lån och pensionsmedel ska bedrivas. Roslagsvatten har 
en egen finanspolicy och presenteras därför sist i avsnittet. I figur 9 beskrivs de mest väsentliga fi-
nansiella riskerna för kommunen och Össebyhus. 

Figur 9. Väsentliga finansiella risker för kommunen och Össebyhus 

Identi-
fierad 
risk 

Beskrivning Hantering av risk 

Ränte-
risk 

Att ränteförändringar påverkar resul-
tatet genom ökade upplåningskost-
nader. 

Ränteswap tillåts inte. En swap kan innebära lägre rän-
tekostnader men högre risk. Istället sprids räntebind-
ningstiden över tid. Lånen ska ha samma tidpunkt för 
kapitalförfall som för räntebindningstid. 

 Kommunen belastas med inlånings-
avgift. 

Betalningsförmåga följs upp och planeras löpande för 
att matcha likvidflödet optimalt och ge så låg ränteef-
fekt som möjligt. 

Finan-
sie-
rings-
risk 

Att vid någon tidpunkt inte kunna få 
lån på den externa marknaden. 

Vid varje upplåningstillfälle säkerställs att förfallo-
datum på lånen sprids över tid. 

  Upplåning kan säkras genom skriftligen avtalade kre-
ditlöften. 
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  När lånen utgör 30 procent eller mer av balansomslut-
ningen prövas om fler långivare behövs för att sprida 
risken. Risken är att inte snabbt kunna få ett nytt lån 
hos en annan kreditgivare. 

  Betalningsförmåga på kort och lång sikt följs upp och 
planeras löpande för att matcha likvidflödet optimalt 
och ge god förberedelsetid för nyupplåning. 

 Ökat risktagande att kommunens 
borgensåtaganden omöjliggör egen 
upplåning 

Borgen lämnas bara till kommunala bolag när kommu-
nen vid ett infriande skulle ta över företagets till-
gångar. 

 Om kommunens checkkredit inte 
räcker riskeras höga räntekostnader 
för att täcka tillfälliga betalningspro-
blem. 

Årliga avstämningar med upphandlad bank och lö-
pande avstämningar av betalningsförmågan för att 
vara ute i god tid om checkkrediten behöver omför-
handlas. 

 Om banken minskar kommunens 
checkkredit kan det leda till ökat lå-
nebehov och högre räntekostnader. 

En god dialog och årliga avstämningar med upphand-
lad bank. 

Kredi-
trisk 

Placerad likviditet går förlorad. Om en motpart bedöms riskfylld får nyplacering inte 
göras. Har kommunen befintlig placering hos riskfylld 
part ska denna värderas. 

 Att långivare inte kan fullgöra sina 
förpliktelser. 

Inhämtande av långivarens ratingvärde. 

Valuta-
risk 

Att valutan tappar värde. Placering och upplåning i annan valuta än svenska kro-
nor är inte tillåten. Vid betalning som motsvarar en 
miljon kronor kan beslut om kurssäkring tas. 

Mark-
nads-
värdes-
risk 

Värdenedgång i finansiella place-
ringar påverkar långsiktig betalnings-
förmåga. 

Placering tillåts bara i ränteplacering, på bankkonto 
och i räntebärande instrument, inte i aktier. Finansiella 
placeringar ska kunna omsättas inom tre bankdagar. 

Opera-
tiv risk 

Förluster till följd av ej ändamålsen-
liga och otillräckliga processer eller 
rutiner, mänskliga fel, felaktiga sy-
stem eller externa händelser. 

Processer och rutiner är dokumenterade. Stickprovs-
kontroller utförs löpande. 

Enligt finanspolicyn är målet att ha en hantering som säkerställer betalningsförmågan på kort och 
lång sikt. Finansieringsverksamheten ska arbeta för att minimera räntenettot och för en god intern 
kontroll. Kommunens nyupplåning och omsättning av lån ska ske inom ramen för vad kommunfull-
mäktige årligen beslutar om. Upplåning och borgensförbindelser som inte ingår i kommunplanen 
beslutas av kommunfullmäktige. Samma gäller utlåning till kommunala företag. Derivatinstrument 
får inte användas med undantag för valutasäkring. 

Kontokredit och likviditetssituation 

Likvida medel ska vara tillgängliga för en tillfredsställande betalningsberedskap på kort och lång 
sikt. Uppföljning och planering av kreditutnyttjande och upplåning sker löpande för ett optimalt lik-
vidflöde till lägsta möjliga räntenetto. 

Kommunen och Össebyhus har en gemensam checkkredit på 110,0 miljoner kronor som inte var 
nyttjad vid årets slut. Vid årsskiftet uppgick likvida medel till 123,7 miljoner kronor, en ökning med 
79,5 miljoner kronor jämfört med förra årsbokslutet. 

För att underlätta för kommunens leverantörer under pandemin betalades under stora delar av året 
erhållna fakturor så fort som möjligt, till skillnad mot annars på förfallodagen. 
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Borgen 

Kommunens borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 320,0 miljoner kronor. Det är en ökning 
under året med 25,0 miljoner kronor för att kommunen ökat sitt borgensåtagande för Össebyhus. 

Garantiförpliktelsen i Käppalaförbundet har ökat med 2,8 miljoner kronor till 75,5 miljoner kronor. 
Under 2020 har alla ägarkommuner godkänt att låneramen utökats i Käppalaförbundet till  
2 700 miljoner kronor. Förbundet planerar att hemställa hos medlemskommunerna under 2021  
att godkänna Knivsta kommun som ny medlemskommun. Även Håbo kommun har kontaktat för-
bundet om möjlig anslutning. Om fler kommuner ansluts kommer Vallentunas ägarandel att minska 
och därmed också andelen av garantiförpliktelsen. 

Koncernföretag och kommunala uppdragsföretag får borgen för investeringar de gör som ryms 
inom kommunens ansvarsområde. Därför bedöms risken för borgensinfriande som liten. 

Kommunen är medlem i Kommuninvest och hade ett borgensansvar som per sista december värde-
rades till 1,0 miljarder kronor. Alla medlemmar, som utgörs av nästan alla Sveriges kommuner och 
regioner, är solidariskt ansvariga varför risken är låg. 

Lån 

I budgeten var lånebehovet 149,2 miljoner kronor i kommunen och 28,0 miljoner kronor i Össeby-
hus. Össebyhus utökade sin låneram med 25,0 miljoner kronor under 2020. Kommunen har inte 
behövt låna utan istället kunnat amortera lån med 85,0 miljoner kronor. 

Både Össebyhus och Roslagsvatten med dotterbolag använder kommunal borgen för sina lån. Ös-
sebyhus har betalat en borgensavgift för det men det har inte Roslagsvatten gjort. 

Kommunen har sedan flera år haft alla lån hos Kommuninvest AB. Vid en volym där låneskulden 
utgör mer än 30 procent av balansomslutningen per det senaste bokslutet ska behov av flera långi-
vare övervägas. I kommunen översteg inte låneskulden 30 procent, men en spridning uppstod ändå 
mellan kreditinstitut och banker eftersom en bank erbjöd lägsta ränta när ett lån omsattes under 
hösten, se not 20. I Össebyhus utgjorde låneskulden mer än 30 procent, varför värdering gjordes i 
Össebyhus när nya lån tecknades. 

Kapitalbindningen är spridd enligt finanspolicyns ramar. Lånen är låsta på olika betalningstider och 
amorteringsfria. För mer information om lånen, se figur 10 och not 20. 

Figur 10. Lånens och räntornas förfalloår och belopp, mnkr 

 

Roslagsvatten 

Inga nya lån har tagits upp och låneskulden var oförändrat 903,1 miljoner kronor vid årets slut. 
Räntekänsligheten är betydande och innebär att en ökning av räntekostnaderna med en procenten-
het på samtliga lån skulle öka räntekostnaderna med cirka nio miljoner kronor. För Vallentuna 
kommunkoncern skulle det innebära en ökad kostnad med 1,5 miljoner kronor. Roslagsvatten har 
en finanspolicy som gäller alla bolag i dess koncern. Några avvikelser från finanspolicyn har inte 
gjorts. 
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2.3.6 Pensionsrisker 

Det är endast kommunen som har pensionsförpliktelser, Össebyhus har inte några anställda. Ro-
slagsvattens pensioner utbetalas till försäkringsbolag, varför varken avsättning eller ansvarsförbin-
delse återfinns i deras balansräkning. Roslagsvatten har ett försäkringsavtal som tryggar den för-
månsbestämda delen och ett avtal om en överskottsfond. Överskottsfondens värde var 0,5 miljoner 
kronor vid årets slut. I beloppen ingår löneskatt med 24,26 procent. 

Avsättningen i kommunen ökade med 13 procent under 2020 till 266,9 miljoner kronor. Den består 
av den förmånsbestämda ålderspensionen för höginkomsttagare. Avsättningen beräknas som 
nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar. 

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. Årets totala kostnader för utbetalda pensioner var 37,0 miljoner kronor varav 
28,9 miljoner kronor var från ansvarsförbindelsen. 

Figur 11. Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt, mnkr 

  2016 2017 2018 2019 2020 

 Kommun 

Avsättning 172,0 190,7 208,6 235,4 266,9 

Ansvarsförbindelse 500,7 488,9 473,0 451,6 438,6 

Pensionsförpliktelser 672,7 679,6 681,6 687,0 705,5 

Finansieras med återlånade medel 672,7 679,6 681,6 687,0 705,5 

En tredjedel av landets kommuner har valt att lösa in delar av sin pensionsskuld via pensionsförsäk-
ring. Ungefär lika många har byggt pensionsmedelsportföljer 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. 

2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Coronapandemin 

Pandemin har på kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen, kommunens verksamheter 
och invånare. Krisen blev ett test på hur väl dagens globaliserade och digitaliserade samhälle klarar 
av att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och försörjningslinjer. Sårbarheten ökade inom 
många områden när samhällsviktiga verksamheter sattes under press. 

Belastningen och kraven inom vård och omsorg har varit och är fortsatt höga. Utmaningarna har 
varit stora för att kunna tillhandahålla digital och kvalificerad undervisning på distans. Särskilt de 
äldre, men också unga och ensamstående, har varit isolerade och förhindrade att träffa närstående 
och vänner. Pandemin medförde också stora svårigheter för näringslivet och arbetslösheten har 
ökat snabbt med risk för att utanförskap och långtidsarbetslöshet ska utvecklas. 

Kommunen har under året tvingats att navigera och parera under stor osäkerhet och med korta 
tidsfrister i takt med pandemins utveckling, regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och re-
kommendationer. 

Pandemins konsekvenser får stor effekt på de ekonomiska förutsättningarna under flera år framåt. 
Vallentuna kommun har så långt det varit möjligt arbetat med att stärka det ekonomiska resultatet 
och öka soliditeten för att hantera stora osäkerheter och svängningar kommande år. 



Vallentuna kommun, Årsredovisning 2020 17(82) 

I januari 2021 beslutade staten att förlänga statsbidraget för merkostnader uppkomna inom hälso- 
och sjukvård samt socialtjänst avseende omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
till följd av sjukdomen covid-19. Bidraget har avsett februari-november. I och med beslutet förläng-
des bidraget att omfatta december och samtidigt beslutade staten att tillföra ytterligare medel. För 
Vallentuna kommun rör det sig om cirka tre miljoner kronor som kommunen kommer att ansöka 
om ersättning för. 

Livsmedelsförsörjning i kris 

Kommunen har arbetat med att höja förmåga inom beredskap och civilt försvar. Utgångspunkten 
har varit överenskommelserna mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och 
SKR om kommunernas krisberedskap 2019-2022 och arbetet med civilt försvar 2018-2020 samt 
länsstyrelsens Strategi för utveckling av det civila försvaret i Stockholms län 2019-2020. Arbetet 
omfattade även särskilda planer för livsmedel och vattenförsörjning. 

Kommunen har i samarbete med länsstyrelsen redogjort för Vallentuna kommuns identifierade 
styrkor som ger motståndskraft i kris. Kommunens kostorganisation har lyfts fram som ett gott ex-
empel; snabba beslutsled, samverkan med kostenheten i kommunens övergripande krisberedskaps-
arbete, det upphandlingsarbete som kommunen arbetat med under flera år som innebär avtal med 
flera livsmedelsleverantörer och tillgång till lokalt producerade livsmedel. Även det goda samarbetet 
mellan förvaltningar, lokalt näringsliv och lantbrukare har lyfts fram. 

Kommunen arbetar med att ta fram en kontinuitetsplanering och en plan för livsmedelsförsörjning i 
kris. Planen ska beskriva kritiska beroenden som köken har för att kunna bedriva verksamhet även i 
kris. Beslut om fortsatt arbete med att bygga upp motståndskraft mot kris förväntas komma efter att 
livsmedelsplanen är beslutad. 

Sverigeförhandlingen och riksintresset Arlanda flygplats 

Under 2017 ingick Vallentuna, tillsammans med nordostkommunerna Täby och Österåker samt 
Stockholms stad, avtal med staten och Region Stockholm om finansiering och genomförande av en 
förlängning av Roslagsbanan till Stockholm Central. Som en del av överenskommelsen åtog sig Val-
lentuna kommun att se till att 5 650 nya stationsnära bostäder kan byggas fram till år 2035. Fram 
till och med år 2020 har 659 bostäder färdigställs varav 164 under 2020. 

Sverigeförhandlingen är förknippad med ett stort antal risker och osäkerheter eftersom avtalet 
sträcker sig över lång tid. Vallentuna kommun har valt att inte reservera riskpremien på 36 miljoner 
kronor eller tillhörande KPI-uppräkning. Kommunen kommer att behöva betala riskpremien om 
projektet blir dyrare än beräknat. Kommunen kommer också tvingas betala 85 miljoner kronor, som 
räknas upp med KPI, om kommunen inte färdigställer 5 650 bostäder i tid. 

Projektportföljen har utvecklats och optimerats för att säkerställa att pågående och kommande pro-
jekt bidrar till att möta kraven för Sverigeförhandlingen samt hålla en god långsiktig utbyggnads-
takt. Kommunen är i uppstartskede för ett stort exploateringsområde, Molnby/Ubby, som planeras 
att omfatta 600-750 bostäder. Området återfinns strax norr om Ormsta. 

I Vallentunas årsredovisning för 2019 beskrev kommunen att som en del av pågående riksintresse-
precisering för Arlanda flygplats råder en osäkerhet om Vallentuna kommer att omfattas av en even-
tuell lågfartstrafikzon för flyg till och från flygplatsen. Lågfartszonen skulle innebära en begränsning 
för ny tätortsmässig bebyggelse utanför befintliga tätorter längs med Roslagsbanan. En lågfartszon 
kan komma att försvåra möjligheten för kommunen att klara av bostadsåtagandet. Även ett kurvat 
inflygningsstråk över Vallentuna kan komma att påverka byggandet av stationsnära bostäder. 

Under september har Trafikverket skickat en remiss för Riksintresseprecisering för Stockholm Ar-
landa Airport. Remissen förstärker risken för att Vallentuna kommun inte ska klara bostadsåtagan-
det. Remissen besvarades under oktober månad. Riksintresset Arlanda flygplats framtida markan-
språk förväntas klargöras våren 2021. 

Värderingar, medarbetardialog och medarbetarprofil 

Vallentuna kommuns värderingar och vision ska synas i bemötanden och i den service personalen 
ger, både internt och externt. De är tänkta att fungera som guider i det dagliga arbetet. 
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Engagemang, samarbete och allas lika värde är kommunens gemensamma värderingar. Dessa led-
ord är resultat av en stor satsning som har inkluderat samtliga medarbetare i utvecklingen och im-
plementeringen av kommunens nya vision. Alla medarbetare fick tillsammans med kommunens 
ledningsgrupp arbeta i workshopform med att ta fram bidrag till utveckling av kommunens framtida 
värderingar. Nu fortsätter genomförandet i det dagliga arbetet. Satsningen förväntas bidra till för-
bättrade verksamhetsresultat, ökad måluppfyllnadsgrad, kvalitet och effektivitet. 

Kommunen har tagit fram en medarbetarprofil. Den gäller för samtliga medarbetare och innehåller 
ett antal beteenden som enligt forskning bidrar till organisationers och verksamheters effektivitet. 
Dessa medarbetarbeteenden delas in i fem områden och utgör ett stöd i dialogen mellan medarbe-
tare och chef samt i rekryteringen av ny personal. Medarbetarprofilen är också grunden för en med-
arbetarakademi som lanserades under hösten. 

Rättstvister 

Vallentuna kommun har stämt ett entreprenadbolag för ej utförda arbeten och kräver tillbaka den 
tidigare betalda fakturan på tre miljoner kronor. 

Kommunen och motparten är oense om projekteringsarbetet och utbyggnaden av infrastrukturen 
inom Kristineberg. Kommunen har skickat ett vitesföreläggande på en miljon kronor som motpar-
ten har bestridit. Diskussioner pågår för att nå en lösning. 

2.5 Styrning av uppföljning av den kommunala verksamheten 

2.5.1 Struktur för styrning av den kommunala koncernen 

Styrning och uppföljning utgår från mål med verksamheterna i den kommunala koncernen. I avsnitt 
2.2 visas en organisationsöversikt hur koncernens ansvar fördelar sig. Den kommunala koncernen 
har en gemensam styrmodell från och med 2021. 

2.5.2 Styrdokument 

I kommunens författningssamling finns bland annat följande dokument för styrning och uppfölj-
ning: 

 1.2.1.1 Reglemente för internkontroll 

 1.2.1.2 Attestreglemente 

 1.2.2.2 Lokal föreskrift för hantering av revisionens granskningsrapporter 

 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter 

 1.2.6.4 Bolagspolicy 

 1.2.11.1 Kommunplan 

 1.7.1.3 Ägardirektiv för AB Össebyhus 

 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 

Ägardirektivet för Roslagsvatten anger att förutom lag och författning regleras bolagets verksamhet 
och bolagets förhållande till kommunerna genom: 

 Bolagsordning 

 Aktieägaravtal 

 Av fullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv beträffande verksam-
heten i den egna kommunen 

 Förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget 

 Uppdrags- och samarbetsavtal mellan Österåkers kommun, Vaxholms stad, Knivsta kom-
mun, Ekerö kommun och Vallentuna kommun. 

Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter beskriver planeringsprocessen, 
ansvar, befogenheter och ekonomistyrning. Den omfattar kommunens nämnder och helägda bolag 
och ska så långt som möjligt även tillämpas för kommunal verksamhet som bedrivs i andra juridiska 
personer.  
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Utifrån policyn skapas en treårig kommunplan som ger planeringsförutsättningar. Det första året 
utgör budgeten och år två och tre är planeringsfaser. 
 
Den ekonomiska styrningen sker bland annat genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till 
nämnderna för verksamhet och investeringar. Ekonomi och kapitalförvaltning i Össebyhus regleras 
i ägardirektivet och eventuella ytterligare finansiella mål och verksamhetsmål kan fastställas i kom-
munplanen. Ekonomisk plan och budget beslutas av fullmäktige inför varje verksamhetsår under 
juni månad. Nämnderna beslutar om specificerade internbudgetar för sina ansvarsområden. 

Kommunfullmäktige anger mål, inriktning och resultatkrav för bolagens verksamhet i kommunpla-
nen. Den specificerade budgeten för Össebyhus beslutas på styrelsemöte och biläggs protokoll som 
skickas till kommunen. Bolagspolicyn anger också att bolagens handlingar ska vara tillgängliga som 
om bolagen vore en kommunal myndighet. 

Nämnderna lämnar rapporter och prognoser till kommunstyrelsen alla jämna månader. Helägda 
dotterföretag rapporterar per augusti och december. Delårsbokslut görs per augusti. Nämnd är skyl-
dig att vidta åtgärder så att beslutad budget och verksamhetsomfattning kan hållas. Nämnd ska rap-
portera negativ avvikelse från driftbudgeten till kommunstyrelsen snarast. Bolag ska löpande hålla 
kommunstyrelsen informerad om sin och sina dotterföretags verksamheter och om åtgärder av 
större vikt. Om bolag märker större avvikelse i verksamheten från fastställda planer och direktiv ska 
bolaget omgående informera kommunstyrelsen. 

Roslagsvatten ska senast i september varje år lämna en översiktlig budget för kommande år. Därut-
över ska en allmän beskrivning göras av företagets ekonomiska situation för ytterligare två år i form 
av investeringar, resultatutveckling och finansiella förutsättningar. Uppföljning av verksamheten 
inom Roslagsvatten sker genom att bolaget vid delårsbokslut avger ekonomisk rapport samt bok-
slutsprognos. Roslagsvattens bolagsstämma ska också fastställa årsredovisning i god tid så att den 
kan tas in i kommunens årsredovisning. 

Reglementet för internkontroll beskriver att internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedri-
vas effektivt och säkert. Målet med internkontrollen är att ha ordning och reda på kommunens pro-
cesser och rutiner. 

Attestreglementet är en del av internkontrollen. Målet med attestreglementet är att undvika oavsikt-
liga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta. 

Svar på revisionsrapporter skrivs enligt de regler som kommunfullmäktige har fastställt. Revisionen 
tillställer, efter genomförd granskning, rapporten till den granskade nämnden för åtgärd. Kommu-
nens nämnder rapporterar därefter vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det som 
framförts i granskningsrapporten. 

Ägardirektiv i de samägda företagen finns hos den kommun som har den största ägarandelen i varje 
bolag. För samägda företag, se figur 3. 

Kommunen har det övergripande ansvaret för verksamheten även om själva utförandet kan genom-
föras utanför kommunens organisation. Det gäller både uppföljning av innehåll och finansiering. 
Undantaget är tillsynsansvaret för grundskola och gymnasieskola som ligger hos Skolinspektionen. I 
Vallentuna drivs en stor del av verksamheten av privata utförare. Verksamheten överlämnas an-
tingen genom tillstånd eller genom upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller 
genom lagen om valfrihetssystem (LOV). Kommunens politiska mål ska vara vägledande i förfråg-
ningsunderlag och vid utformning av valfrihetssystem. Vid avvikelse mot avtalet kontaktas leveran-
tören och bristerna dokumenteras. Kommunen har ett program för uppföljning av och insyn i verk-
samhet som utförs av privata utförare. 

2.5.3 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela kommunen. Uppsiktsplikten tar utgångs-
punkt i budget, flerårsplan, ägardirektiv samt nämnds- och affärsplaner. Väsentliga avvikelser mel-
lan utfall och plan eller budget analyseras och bedöms för att eventuella åtgärder ska kunna beslutas 
i tid. 
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Med anledning av pandemin har kommunstyrelsen under våren tagit fram en särskild struktur för 
nämndernas månatliga uppföljning av ekonomi. I tabell och text beskrivs vilken påverkan pandemin 
haft vad gäller både kostnadsökningar och intäktsbortfall. 

Den rutin som togs fram under 2019 för att till kommunstyrelsen rapportera förväntad negativ avvi-
kelse från nämnds driftsbudget har använts. Under året har flera nämnder anmält befarat under-
skott enligt rutinen. En befarad negativ avvikelse från socialnämnden signalerades i mars samt i au-
gusti. Kommunstyrelsen noterade informationen och uppmanade socialnämnden att vidta åtgärder 
för att bedriva verksamheten inom budgetram. Barn- och ungdomsnämnden meddelade i maj att 
skolpengen i grundskolan visade risk för negativ avvikelse. Skolpengen är volymstyrd och pengfi-
nansierad efter beslut av kommunfullmäktige. Bygg- och miljötillsynsnämnden informerade i no-
vember om risk för negativ avvikelse från driftsbudget. Kommunstyrelsen uppmanade bygg- och 
miljötillsynsnämnden att så långt möjligt vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom beslutad 
budgetram. 

2.5.4 Målstyrning 

I kommunallagen står det att mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning ska finnas för den kommunala verksamheten. Målen och riktlinjerna ska omfatta både kom-
munens ekonomi och verksamhet. De finansiella målen redovisas i avsnitt 2.6.1 God ekonomisk 
hushållning. 

Kommunallagen innehåller det så kallade balanskravet, vilket innebär att kommunens löpande in-
täkter ska vara minst lika stora som de löpande kostnaderna. Lagen innehåller också ett krav på god 
ekonomisk hushållning. Begreppet preciseras inte mer än så, men tolkas generellt som att verksam-
heten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt samt att varje generation ska 
bära kostnaden för den service den själv konsumerar och beslutar om. Ett visst överskott ska finnas 
i verksamheten så att det egna kapitalet inte urholkas genom inflation eller av för låg självfinansie-
ring av investeringar. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i 
ett längre tidsperspektiv. 

Vid varje ny mandatperiod beslutar de styrande politikerna i Vallentuna om en politisk plattform 
som ska styra verksamheten de kommande åren. Utifrån denna har kommunfullmäktige fastställt 
fem strategiska inriktningar: 

1. Här växer människor och företag 
2. Bästa kommunen att bo och leva i 
3. Fler och växande Vallentunaföretag 
4. Närmare till allt 
5. God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamma och nämndspecifika mål definieras för varje strategisk inriktning och de an-
vänds för att effektivt styra verksamheten. De kommungemensamma målen fastställs årligen av 
kommunfullmäktige i kommunplanen. Nämndernas mål fastställs i respektive nämnds verksam-
hetsplan. Nämndernas mål ska vara mätbara och ha koppling till kvalitetsarbetet. Verksamheterna 
genomför aktiviteter i syfte att nå de kommungemensamma målen och nämndernas mål. Uppfölj-
ningen av målen är en viktig del av styrningen av verksamheterna. Kommunstyrelsen följer löpande 
utvecklingen av ekonomi och verksamhet för kommunkoncernen och nämnderna. Nämnd ansvarar 
för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året. 

Måluppfyllelse 

De kommungemensamma målen för 2020 är formulerade som strävansmål att uppnå på längre 
sikt. Kommunens samlade bedömning är att fyra av de fem kommungemensamma målen är upp-
fyllda (se figur 12). Bedömningen har gjorts både på en kommunövergripande nivå samt genom att 
utvärdera respektive nämnds arbete, resultat och grad av måluppfyllelse. 
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Figur 12. Måluppfyllelse per strategiskt område och nämnd 
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Nedan följer kommentarer till ovanstående tabell och gjorda bedömningar. Dessa följs av samman-
fattningar baserade på, och ett urval beskrivningar hämtade ifrån, nämndernas egna målredovis-
ningar som går att läsa i respektive nämnds verksamhetsberättelse för år 2020. 

1. Här växer människor och företag 

Sammanfattningsvis bedöms målet vara uppnått även då tre nämnder individuellt sett endast delvis 
har uppnått det kommungemensamma målet. Bedömningen baseras på att målets innehåll och in-
tention uppfylls genom de individuella nämndernas samlade resultat. 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

Kommunen har slutfört kartläggningen av sitt arbete i förhållande till Agenda 2030 och de 17 globala håll-
barhetsmålen. Kartläggningen tydliggör kommunens omfattade insatser för ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbar utveckling. 

Årets revision av kommunens miljöledningssystem (enligt standarden ISO 14001) gav ett positivt resultat 
inklusive en mindre avvikelse och 24 förbättringsförslag inför det fortsatta arbetet. 

Vallentuna kommun gick under året med i Fossilfritt 2030, ett regionalt projekt med syfte att ställa om 
kommunens egen fordonsflotta och utveckla kommunens infrastruktur för förnybara bränslen. 

Arbetet med energibesparande åtgärder har skett både inom kommunens förvaltningar och i dialog med 
invånare och föreningar. Vallentuna IP är ett exempel där ishallens energiförbrukning har reducerats med 
20 procent genom investering i ett återvinningssystem av överskottsvärme från kylmaskiner. Vatten- och 
energiförbrukningen har också kunnat minska genom färre spolningar av isen som en konsekvens av in-
formationsinsatser hos föreningar. 

Avfallsplan 2021-2032 har beslutats under året. Den avser att främja och vägleda mot ett mer cirkulärt 
beteende hos kommunens egna verksamheter, företag och invånare. En ny avfallstaxa infördes med inci-
tament för att uppnå kommunens målsättning om 50 procent återvinning av matavfall.  

Vallentuna kommun har under året fått förslag till riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport 
på remiss. Kommunen yttrade sig i oktober med utgångspunkten att lågfartsområdet ska tas bort från för-
slaget eftersom ett sådant kan få stora negativa konsekvenser för Vallentunas invånare och kommunens 
fortsatta utveckling. Kommunen har drivit ett aktivt påverkansarbete via ett stort antal möten med olika 
intressenter. Trafikverket förväntas fatta beslut i frågan under 2021. 
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Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

För en långsiktig och hållbar utbyggnadstakt har kommunens planer för nya projekt och bostäder utveck-
lats och optimerats. Tre bostadsdetaljplaner har vunnit laga kraft: Lindholmen-Strömgården (cirka 18 bo-
städer), Kristineberg 1 (800) och Ormsta-Stensta (320). Arbete pågår med fördjupade översiktsplaner för 
Västra Vallentuna och Kårsta. Kommunen är i uppstartskede för ett stort exploateringsområde, 
Molnby/Ubby (600-750 bostäder). Planarbete ska påbörjas för Lindholmen centrum (300) och Lindhol-
men-Kullbacka (100). 

Arbetet med att förbättra och upprätthålla vattenkvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag har fort-
satt. En övergripande handlingsplan, Blåplan, har utarbetats. Från och med årsskiftet 2020/2021 har kom-
munen en vattensamordnare på heltid. Åkerströmmen, Helgösjön, Ormstaån, Vallentunasjön, Våtmarks-
parken, Snapptunaån och Gävsjön är exempel på vattendrag där aktiviteter pågår. 

Tillgänglighetsinventeringen av natur- och kulturmiljöer har fortsatt under 2020. Arbetet med tillgänglig-
hetsanpassning kring Ubbysjön har startat. Kommunen har tagit initiativ till samarbetsprojekt med Läns-
styrelsen i Stockholms län för att renovera Naturcentrum i Örstastugan vid Angarnssjöängen. Prästgårds-
parken har upprustats till en fruktpark, Syftet är att gynna biologisk mångfald, främst insekter och fåglar, 
samt att ge en vacker plats för rekreation och upplevelser för alla åldrar, där besökare på sikt kan plocka 
bär och äpplen för eget bruk. 

Arbetet med att höja kommunens beredskapsförmåga och utveckla det civila försvaret pågår och i början 
av 2020 medverkade kommunen i totalförsvarsövningen TFÖ 2020. Arbete pågår med särskilda planer för 
såväl livsmedel som vattenförsörjning. Kommunen har genomfört åtgärder baserade på risk- och sårbar-
hetsanalysen som inleddes 2018 och resulterat i att samhällsviktiga verksamheter identifierats inom det 
geografiska kommunområdet. Trygghetspunkter har utsetts och mobil reservkraft har införskaffats för att 
kunna användas där elavbrott har uppstått. Arbete med bemanning och implementering har påbörjats. En 
trygghetspunkt är en plats där invånare kan få information, enklare hjälp, möjlighet till vila och tillgång till 
el och nödvatten vid en kris eller störning i en viktig samhällsfunktion.  

Implementering av barnkonventionen har fortsatt inom kommunen. Bland annat visades en stor utställ-
ning om barnkonventionen i kulturhuset där skolelever och barn var med i utformningen. En miniversion 
av samma utställning ställdes ut på biblioteksfilialerna i Kårsta och Karby. 

Skolornas globala elevråd har haft fokus på ungdomars mående och skolans arbete för att främja psykisk 
och fysisk hälsa samt pandemin. Rådet består av representanter från årskurs sju till nio från alla grundsko-
lor. De gav konkreta förslag på utformning av rörelseytor vid fritidsgården Mega i Vallentuna. Hållbara val, 
miljö- och klimatfrågor är fokusområden under läsår 2020/2021.  

Funkisfestivalen kunde genomföras digitalt och sändes live på sociala medier. Funkisfestivalen är Sveriges 
största sångtävling för personer över 15 år med kognitiva eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. 22 
kommuner är med i tävlingen. 

Kommunen har två föreningar som kommit igång med regelbunden parasportverksamhet i form av inne-
bandy och ishockey. Under 2020 har föreningarna blivit stabila i sina organisationer och de sprids som 
goda exempel till andra föreningar både inom och utanför kommunen. 

Genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa vill Tryggare Vallentuna 
minska och förebygga brott och otrygghet. Olika insatser genomfördes i samarbete med kommunens fäl-
tassistenter, föreningar som nattvandrade, ökad närvaro av väktarinsatser samt dialog med polis. För att 
förstärka möjligheten till en meningsfull fritid erbjöds bland annat fysiska aktiviteter på flera platser runt 
om i kommunen. Dessa erbjöds till både yngre, äldre och familjer. Under december genomförde Tryggare 
Vallentuna föreläsningen föräldraskolan för att göra vuxna uppmärksamma på ungas drogbruk. Tryggare 
Vallentuna består av representanter från alla förvaltningar inom kommunen, polis och räddningstjänst. En 
gång i månaden deltar även Svenska kyrkan och andra verksamheter som möter kommunens invånare. 
Ett systematiskt arbetssätt tillämpas; effektiv samordning för trygghet (EST), vilket bygger på kunskapsba-
serad brottsprevention. 

Processerna för mottagandet av kvotflyktingar och nyanlända har omarbetats och utvecklats mot en tydli-
gare arbetsmarknadsinriktning. Arbetsförmedlingen och närliggande kommuner inom norrort har utveck-
lat samarbeten med företag för att med individanpassade åtgärdspaket (till exempel utbildning, språkun-
dervisning och praktik) bli anställningsbara i företaget. Mottagandet av kvotflyktingar pausades i mars på 
grund av pandemin och återupptogs i oktober. 
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2. Bästa kommunen att bo och leva i 

Sammanfattningsvis bedöms målet vara uppnått även då två nämnder individuellt sett endast delvis 
har uppnått det kommungemensamma målet. Bedömningen baseras på att målets innehåll och in-
tention uppfylls genom de individuella nämndernas samlade resultat. 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

Vallentuna kommun bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete sedan många år och detta har fördjupats 
under 2020. Ett omfattande förbättringsarbete har genomförts för att uppnå högre resultat. Arbetet har 
skett med fokus på att Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet där vi utgår ifrån 
den samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebeta-
larna. 

Kommunen använder verktyget Kommunkompassen för att systematiskt utveckla verksamheten. Kom-
munkompassen är ett verktyg för utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisat-
ionen. Med utgångspunkt från utvärderingarna 2017 och 2019 har kommunen genomfört förbättringsin-
satser inom utpekade områden. Nästa utvärdering genomförs 2021. 

För att göra det lättare för kommuninvånarna att ta del av jämförelsetjänster och kvalitetsundersökningar 
har en ny sida skapats på kommunens webbplats. Här finns information om kommunens arbete med ser-
vice, bemötande och tillgänglighet samt resultat från undersökningar. Informationen är värdefull vid val 
av till exempel förskola, skola eller hemtjänst. 

Kommunen arbetar strategiskt för att utveckla attraktiva miljöer av hög kvalitet i såväl centrala delar av 
kommunen som i naturområden. Fördjupningar av programmet för centrala Vallentuna liksom framta-
gande av en teknisk handbok pågår för att säkerställa en attraktiv stadsmiljö, genomförbarhet och kost-
nadseffektiva lösningar i den offentliga miljön.  

Kommunens satsning på underhåll av kommunens byggnader har fortsatt under 2020. En omorganisation 
har genomförts för att effektivisera teknik- och fastighetsverksamheten. Ett övergripande förbättringsar-
bete har startat för att snabbare nå högre kvalitet till en lägre kostnad.  

Vallentuna klättrar i Håll Sverige Rent-ranking och hamnar på plats 14 av 290 kommuner (2019: plats 55). 
Arbetet med och engagemanget kring nedskräpningsfrågor har växlats upp. Utplaceringar av Fimpomater, 
förbättrad tömning av papperskorgar, bättre städrutiner av gator och torg, saneringar av dumpningar i 
skogen, förskolors och skolors engagemang i skräpplockning är några aktiviteter och bidragande orsaker. 

Utvecklingsarbetet pågår för en digital samhällsbyggnadsprocess med kunden i fokus. Syftet är att effekti-
visera handläggning och processer, utöka e-tjänster och åtkomst av information i öppna databaser. All ny 
fysisk planering sker nu digitalt och digitala data kan omhändertas och användas direkt. 250 detaljplaner 
och en översiktsplan är digitaliserade. Arbete pågår med att utveckla möjligheterna till att selektera och 
söka information i dessa. Kommunen har infört e-tjänster för till exempel beställning av nybyggnadskarta, 
ansökan om enskilda avlopp och bergvärme, anmälan om misstänkt matförgiftning. Det nya digitala bok-
ningssystemet för bygglovsärenden gör det enklare att komma i kontakt med en handläggare. Ny teknik 
såsom 3D-teknik används för att dialogen med kunderna ska bli mer visuell och överskådlig.  

Meritvärdet och den samlade måluppfyllelsen för elever som avslutar kommunens grundskolor ökar över 
tid, vilket indikerar en undervisning som ger elever förutsättning till lärande och utveckling. En undervis-
ning med hög kvalitet möjliggör att elever når så höga resultat som är möjligt, utifrån sin förmåga, rätt 
stöd och trygg miljö. Kommunens kvalitetsuppföljning har identifierat utvecklingsområden kring elever 
med omfattande problematisk skolfrånvaro och ämnen med lägre resultat. Vallentuna kommun deltar i 
"Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning" som leds av SKR. Syftet är att förstärka det strategiska arbe-
tet med att få fler unga att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning där.  

Vuxenutbildningen bedrivs på auktorisation, det innebär att utbildningsanordnare ansöker om att bli auk-
toriserade för att bedriva utbildning. Kommunens granskningar av ökade krav på kvalitet och uppföljning 
hos utförare inom vuxenutbildningen har utvecklats under 2019 och 2020 vilket lett till att avtal sagts upp 
där utförare inte håller god kvalitet. Kommunen fortsätter att revidera auktorisationsprocessen för att 
säkerställa att processen följs och möjliggöra hög kvalitet i utbildningen. 

Digitaliseringen av olika processer inom förskola och skola, som exempelvis specialkostansökan, närvaro- 
och värdegrundsarbetet, har bidragit till att förstärka servicen och tillgängligheten till kommuninvånarna. 
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Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention. Prevention för 
äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har pro-
blem med blåsdysfunktion. Dessa fem områden hänger ihop och berör alla som möter den äldre inom 
hälso- och sjukvård. Med hjälp av Senior alert kommer den äldres perspektiv och teamets roll i fokus. 

Kommunen registrerar och följer upp inträffade avvikelser inom socialnämndens verksamhet. Årligen re-
gistreras cirka 2300 avvikelser kopplat till vård och omsorg. Under året har nytt system implementerats 
för att effektivisera och kvalitetssäkra hanteringen av dessa ärenden. 

Fortsatt arbete med att skapa inomhus- och utomhusmiljöer som stimulerar välbefinnande och samvaro 
för kunder inom äldreomsorg. Resultaten mäts varje år i "Vad tycker de äldre?", responsen och utveckl-
ingen har varit mycket positiv under de senaste åren. Nöjd-kund-index (NKI) ligger betydligt över rikssnitt 
och jämförbara kommuner. 

För att öka valfriheten har ett samarbete med Täby och Sollentuna inletts under 2020 för att möjliggöra 
att elever kan delta i kulturskola över kommungränserna. Detta ger ökad tillgänglighet och ökat utbud då 
kommunerna erbjuder har en viss variation i kursutbudet. 

Föreningsservice startades i slutet av 2019 och har haft regelbunden och nära dialog med föreningslivet 
under hela året. Detta har varit extra viktigt under det speciella läget med pandemin för att säkerställa 
trygga och säkra föreningsaktiviteter i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

En kommungemensam friluftsorganisation har skapats under året, likaså ett friluftsråd med externa aktö-
rer, med syfte att skapa samordning kring och utveckling av kommunens arbete med friluftsliv. All perso-
nal inom fritidshemmen i Vallentuna kommun har deltagit i utbildningen ”Friluftsliv” som har specialutfor-
mats av Friluftsfrämjandet. Kommunen vill utveckla arbetet med naturupplevelser och friluftsliv för att 
både bidra till en god fysisk och psykisk hälsa i skolan samt värdefull förståelse för miljö och klimat.  

Kommunfullmäktiges handlingsprogram för integration (2019-2020) omfattar kommunens arbete med 
integration inom kompetensområdena bosättning, samverkan, sysselsättning, utbildning, fritid och kom-
munikation. Utifrån programmets målsättningar har aktiviteter tagits fram, som respektive förvaltning 
genomfört för att uppnå målsättningarna. Handlingsprogrammet revideras och uppdateras årligen 

Kommunen har arbetat mer strategiskt med marknadsföring med tyngdpunkt på utvecklingsprojekt inom 
samhällsbyggnadsområdet och marknadsföring av skolorna. Fokus har också varit att stärka besöksnäring 
och Vallentunas upplevelser. Genom plattformen upplevvallentuna.se marknadsförs Vallentuna som be-
söksmål. Såväl kommunen som privata aktörer tillgängliggör en stor bredd av aktiviteter och upplevelser. 
Under sommaren 2020 har en ”hemester”-kampanj genomförts för att skapa lokala aktiviteter och locka 
den lokala publiken att upptäcka Vallentuna. 

3. Fler och växande Vallentunaföretag 

Sammanfattningsvis bedöms målet vara delvis uppnått eftersom kommunstyrelsens utfall har en 
betydande påverkan i bedömningen. Det är framförallt kommunstyrelsens arbete och resultat som 
kan påverka förutsättningarna för fler och växande Vallentunaföretag. 

Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska 
kunna växa. 

Vallentuna kommun arbetar målinriktat med att förbättra förutsättningarna för att företag ska välja att 
etablera och utveckla sina verksamheter i kommunen. Beträffande företags behov av mark så innehåller 
den nyligen antagna översiktsplanen och pågående detaljplaner många etableringsmöjligheter.  

Ett viktigt fokus är att understödja och ständigt förenkla för företagare inom olika myndighetsområden 
gällande service, tillgänglighet, handläggningstider och rättssäkerhet. SKRs årliga undersökning av Nöjd-
Kund-Index (NKI) är en viktig värdemätare. Kommunens arbete under 2018 och 2019 har fått NKI att mar-
kant öka från 49 till 66. Preliminära resultat för 2020 visar på ytterligare en förbättring. Paradoxalt sjönk 
kommunens placering till 129 i Svenskt Näringslivs ranking över kommuner med bäst företagsklimat. En 
nedgång med 54 placeringar.  

Analysen av förra årets NKI-mätning visade att företagarna skattar ökad effektivitet högst, vilket föranlett 
ett extra fokus på detta under året. Exempelvis har handläggningstiden inom bygglov kunnat reduceras 



Vallentuna kommun, Årsredovisning 2020 25(82) 

Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska 
kunna växa. 

med 30 procent jämfört med 2019 (mätperiod jan-aug). Det omfattande effektiviserings- och digitali-
seringsarbetet fortsätter med kunden i fokus. Parallellt har kommunen ökat möjligheten till personlig ser-
vice, vägledning och möten med handläggare.  

Kommunen har fortsatt med företagslots som innebär att företagare har möjlighet att på ett enkelt sätt 
träffa samtliga myndigheter inom kommunen vid ett och samma tillfälle. På så sätt kan kommunen ge en 
bra vägledning men också samordna handläggning på ett effektivt sätt. Kommunikationen med nya och 
befintliga företagare stödjs också genom att informationen på vallentuna.se har reviderats och löpande 
uppdaterats med förändringar i lagstiftningen, nya nationella riktlinjer och rättsfall.  

Externa utförare inom socialtjänsten har haft stora svårigheter att möta de krav som ställts som en följd 
av pandemin. Kommunen har under denna period arbetat mycket med att stödja de olika företagen med 
information, rådgivning och även skyddsutrustning. 

Inom upphandlingsområdet pågår ett arbete för att stärka näringslivets kunskaper inom offentlig upp-
handling. Under året har två digitala anbudsskolor genomförts. Syftet med anbudsskolan är att informera 
om hur offentlig upphandling går till, vilka lagar och regler kommunen har att följa samt vad som är viktigt 
att tänka på inför en eventuell anbudsgivning. Anbudskolan riktar sig till alla företag i kommunen som är 
intresserade av att delta i offentlig upphandling. 

Kommunen har även bidragit till att möjliggöra lokalt företagande inom livsmedel genom livsmedelsupp-
handlingar. Upphandlingarna har lett till att mindre lokala livsmedelsföretagare kan bli leverantör till kom-
munen. Kontakt och dialog med lokala näringslivet och lantbrukare har knutits för att trygga leveranser av 
livsmedel utifrån livsmedelsförsörjning i kris. 

Kommunens samarbete med lärosäten kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) positionerar Vallentuna 
kommun som en attraktiv samverkanspart. Under pandemin, när flera kommuner och fristående aktörer 
beslutade att inte ta emot VFU-studenter, organiserade förskolor och skolor i Vallentuna kommun för att 
klara av att ta emot fler studenter i sina verksamheter och på så sätt möjliggöra att studenterna kunde 
genomföra sina studier. 

191 olika praoplatser kunde erbjudas eleverna i årskurs åtta under våren 2020. Av dessa var 170 platser 
inom företag och organisationer och 21 platser inom Vallentunas kommunala verksamheter. Kommunen 
vill bidra till att elever får ökad insyn i både privat och kommunal verksamhet.  

Samarbetet med Ung Företagsamhet (UF) har fortsatt på gymnasiet med syfte att utbilda i och skapa för-
ståelse för entreprenörskap. Under hösten 2020 har eleverna startat upp sina företag och börjat mark-
nadsföra sina produkter och tjänster. 

Vallentuna gymnasium beviljades under 2019 statsbidrag för arbetet med att utveckla elevernas entre-
prenörsförmåga. Inom ramen för detta har gymnasiet under läsåret 2019-2020 samarbetat med Söder-
törns högskola kring satsningen ”Naturebiz”, som handlar om grönt och hållbart entreprenörskap. Delta-
gande klasser har haft samverkan med lokala småföretag. 

Kommunen har under många år arbetat med att utveckla samarbeten och skapa förutsättningar för att 
kulturföreningar och organisationer ska kunna verka och växa. Som en konsekvens av pandemin har nya 
digitala arbetssätt utvecklats. Tillsammans med ett lokalt produktionsbolag gjordes ett första samarbete 
med streamade sändningar av konserter från Vallentuna kulturhus. 

Kommunen vill vara en aktiv aktör för att introducera välfärdsteknik som exempelvis kan underlätta för 
äldre. Under året har kontakter etablerats med leverantörer och ett arbetssätt med testhushåll har på-
börjats. Den välfärdsteknik som testas gäller främst sensorteknik med syfte att äldre ska känna sig mera 
trygg i sitt hem, få hjälp med påminnelser och kommunikation med anhöriga. 
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4. Närmare till allt 

Sammanfattningsvis bedöms målet vara uppnått. 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

Kommunen är en attraktiv bostads- och pendlingsort som möjliggör inflyttning till storstadsregionen likväl 
som fler boendemöjligheter för både unga och äldre. Bostadsutveckling och kompletterande bebyggelse 
planeras i hela kommunen i kollektivtrafiknära lägen längs Roslagsbanan och E18. Parallellt pågår region-
ens utbyggnad av Roslagsbanans dubbelspår och nya vagnar för ökad komfort och säkrare trafik. Kommu-
nen har tecknat avtal inom ramen för Sverigeförhandlingen för utbyggnad av Roslagsbanan till Stockholm 
City och arbetar för att få en motsvarande förhandling för en koppling till Arlanda.  

Kommunen har en fysisk planering för alla skeden, från översiktsplan till detaljplaner, för att möjliggöra 
byggstarter för i genomsnitt 400 bostäder per år samt företagsetableringar därutöver. Under den senaste 
treårsperioden har i snitt 300 bostäder per år påbörjats. Bostadskonjunkturen har påverkat årstakten. Ar-
betet med fördjupad översiktsplan för Västra Vallentuna har fortsatt under 2020. I Kårsta har fokus varit 
att utreda en långsiktig VA-försörjning vilket kommer att pågå även en bit in på 2021. Pågående detaljpla-
ner omfattar cirka 2 000 bostäder vid årsskiftet, vissa ligger i mycket tidigt skede. I den nya stadsdelen 
Kristineberg pågår slutbearbetning av de första detaljplanerna och den miljöprofil som arbetats fram i en 
hållbarhetsdialog med byggaktörerna ska nu in i en genomförandefas.  

En omvandling och satsning sker i Vallentuna centrum i dialog med kommuninvånare, fastighetsägare och 
företag. Syftet är att möjliggöra fler bostäder vid stationen, tryggare stråk och ett större underlag för ser-
vice och handel. Dialog och idéarbete har upprättas om Lindholmens centrum om hur service, trygga stråk 
och nya bostadsmiljöer kan bidra för att vidareutveckla för ett attraktivt stationssamhälle.  

För att skapa goda transportmöjligheter för nuvarande och kommande kommuninvånare arbetar kommu-
nen aktivt med att utveckla det kommunala vägnätet med fokus på säkra skolvägar, utvecklad cykelpend-
ling och trafiksäkra bilvägar. För att öka transport- och pendlingskapaciteten mellan Upplands Väsby, Val-
lentuna och Arninge pågår en åtgärdsvalsstudie för ny stombuss som en del av kommande stombusslinje 
mellan dessa platser. Vallentuna kommun för en kontinuerlig dialog med trafikförvaltningen för uppstart 
av anropstyrd trafik i delar av kommunen. Anropsstyrd trafik innebär att det finns en busslinje, men körs 
endast då någon vill åka.  

Under 2019 inledde Trafikverket arbetet med en vägplan för väg 268 med målsättning att öka framkom-
ligheten och trafiksäkerheten. Gång- och cykelväg planeras längs sträckan och kommunen arbetar för att 
den ska kopplas ihop hela vägen till Vallentuna tätort. 

Projektering och planering pågår för en cirkulationsplats vid Lindholmsvägen-Lingsbergsvägen i närheten 
av nya Hagaskolan, samt för en breddning av den kommunalt ägda delen av Lindholmsvägen. 

Inom Vallentuna kommun vävs fritidsverksamheten in i den strategiska samhällsplaneringen. Parallellt 
med expansiv bostadsutveckling och pendlingsbefrämjandeåtgärder, fokuserar kommunen på att möjlig-
göra en attraktiv och aktiv fritid som till exempel spontanidrottande, motion och friluftsliv. Med ambition 
att göra Vallentuna till Sveriges rörelse- och motorikstad satsar kommunen på centrumnära ytor för spon-
tanaktiviteter för både unga och äldre.  

Riskful Play är en satsning tillsammans med Korpen Vallentuna, Arvsfonden och Riksidrottsförbundet för 
att möta barn och ungas behov av rörelse som triggar leklust och nyfikenhet.  

I november invigdes ett nytt utegym i närheten av Kvarnbadet som syftar till att uppmuntra träningso-
vana, äldre och personer med funktionsvariationer till rörelse. Fokus på utrustningen är att träna balans 
och rörelsemotorik samt stimulera sinnen som känsel och hörsel. 

Under året har dialog förts med barn, unga, skolor, vuxna och personer med funktionsvariation kring ut-
formningen av Snapptunafältet i närheten av Ormsta station. Snapptunafältet ska utvecklas till en aktivi-
tetsyta som lockar till hälsa och rörelse för alla besökande, oavsett ålder, kön eller funktionsvariation.  

Kommunen har investerat i underhåll och utveckling av anläggningar som blivit extra belastade under 
pandemin. Arbetet har fokuserats på Roslagsleden och har också omfattat befintliga och nya friluftsbad 
och motionsspår samt Kvarnbadet för att fortsatt vara ett attraktivt besöks- och motionsmål. 
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Kommunen har under året och trots pandemin, försökt upprätthålla ett brett och tillgängligt kulturutbud 
för alla åldrar genom nya former. Genom samarbeten med olika produktionsbolag kunde exempelvis kon-
serten "Waterloo - A tribute to ABBA" streamas ut över hela världen från Vallentuna Teater. På liknande 
sätt kunde ABBA-konserten "På egen hand" sändas. 

5. God ekonomisk hushållning 

Sammanfattningsvis bedöms målet vara uppnått. 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

God ekonomisk hushållning är i Vallentuna kommun både ett finansiellt mål och ett verksamhetsmål. 
Måluppfyllelsen för verksamhetsmålet beskrivs nedan. Det finansiella resultatmålet för året är uppfyllt 
och det beskrivs i avsnitt 2.6. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. Där beskrivs även soli-
diteten och självfinansieringsgraden av investeringar.  

Kommunens ekonomiska förutsättningar har förändrats kraftigt under året till följd av pandemin och kon-
junkturnedgången. Vallentuna kommun genomförde tidiga och omfattande insatser för att motverka 
spridningen av coronaviruset. De ekonomiska konsekvenserna har följts upp löpande under året och redo-
visats i nämndernas uppföljningsrapporter som särskilt har anpassats för att synliggöra effekterna. Genom 
att särredovisa kostnader skapades också ett bra underlag för ansökan om statsbidrag. 

För att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt har Vallentuna kommun en modell för styrning och 
uppföljning av ekonomi och verksamheter. Den ekonomiska uppföljningen sker varannan månad och upp-
följning av mål sker efter fyra, åtta och tolv månader. För att stödja verksamheterna att använda resur-
serna effektivt har ett webbaserat budget- och prognosverktyg införts. Det stärker en god kontroll av eko-
nomin inom samtliga verksamheter, ökar transparensen och minskar sårbarheten jämfört med egna mal-
lar för budget och uppföljning. 

Kommunfullmäktige har fastställt en strategi för kommunens kvalitetsarbete. Ett av verktygen i kvalitets-
strategin är att arbeta systematiskt med benchmarking och best practice. Dessa utgör grunden för kom-
munens effektivitetsstudier. Effektivitetsstudier har genomförts som underlag för organisationsföränd-
ringar såsom införande av kontaktcenter och översyn av IT. Införande av kontaktcenter ledde till en avse-
värt höjd kvalitet i bemötande och tillgänglighet. En effektivitetsstudie utgjorde också underlag för en ef-
fektivisering av den centrala organisationen inom barn- och ungdomsförvaltningen och det möjliggjorde 
en satsning på höjd skolpeng.  

Kostnadseffektiviteten kan mätas genom att ställa nettokostnaderna för kommunens verksamheter i re-
lation till antal invånare. Nettokostnaderna för verksamheterna exklusive avskrivningar i förhållande till 
antal invånare uppgick till cirka 50 200 kronor under 2020 och minskade med 0,3 procent jämfört med 
föregående år. 

Kommunen har en lokalresursplaneringsgrupp med representanter från olika verksamheter för att lö-
pande hantera ändrade lokalbehov och skapa en effektiv användning av kommunens lokaler. Det handlar 
om att tillvarata möjligheter till samnyttjande av lokaler och avveckling av lokaler som inte svarar mot 
kommunens behov. Exempelvis har barn- och ungdomsförvaltningen avslutat alla kontrakt på externt 
hyrda lokaler och flyttat verksamheter till internt hyrda och delade lokaler.  

En fastighetsstrategisk grupp har skapts för att hantera fastighetsfrågor som har stor påverkan på förvalt-
ningarnas ekonomi och lokalplanering. En genomlysning av fastighetsbudgeten har gjorts och utveckling 
av internhyresmodellen pågår. Syftet är att öka transparensen och förståelsen för modellen men också 
för att få ett koncerntänk som är kostnadseffektivt för samtliga verksamheter i kommunen. 

Under hösten 2020 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda en framtida samlokali-
sering av centrala förvaltningskontoren och Vallentuna gymnasium i gymnasiefastighetens byggnad. Ut-
redningen ska presenteras för kommunstyrelsen under våren 2021. 

Upphandling och inköp är en viktig nyckel till att bedriva verksamheterna kostnadseffektivt. Under året 
har ett digitalt verktyg för beställningar införts så att inköp görs inom avtal och säkerställer rätt produkt 
och rätt pris. 
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Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

Vallentuna har som en av få kommuner i Sverige, tagit ett helhetsgrepp om digitaliseringen inom sam-
hällsbyggnadsförvaltningens område. Målsättningen är att nå en helt digital samhällsbyggnadsprocess. 
Allt i syfte att nå en utvecklad service, tillgänglighet, kortare handläggningstider, kostnadseffektivitet och 
ökad rättssäkerhet för invånare och företagare. Initialt har detta arbete varit fokuserat inom bygglov. 
Bygglovsprocessen från ansökan till färdigt bygglov har effektiviserats med 30 procent och kan numera 
hanteras digitalt och automatiserat. Som en följd därav har två administrativa tjänster minskats.  

Kommunen arbetar fortsatt aktivt med att införa e-tjänster, såsom inom miljö- och livsmedelsområdet. 
Under året har e-tjänster publicerats gällande misstänkt matförgiftning, ansökan om enskilda avlopp och 
ansökan om bergvärme.  

Kommunen har fattat beslut om flera förändrade riktlinjer. Bland annat inom skolskjuts, barnomsorg på 
obekväm arbetstid samt för omsorgstider i förskola och fritids med syfte att resurserna ska riktas direkt 
mot de pedagogiska verksamheterna.  

Inom vuxenutbildningen har efterfrågan på utbildningsplatser ökat som en följd av migrationen. Kommu-
nen har sett över riktlinjerna med tillhörande rutiner för handläggning för att möjliggöra kostnadsbespa-
ringar, anpassningar till närliggande kommuner och rådande lagkrav.  

Den årliga genomlysningen av socialnämndens olika verksamheter visar på både högre och lägre kost-
nadslägen visavi andra jämförbara kommuner. Arbete pågår för att reducera kostnaderna för placeringar 
på externa serviceboenden med höga ersättningsnivåer.  

Som ett led i att effektivisera bibliotekets verksamhet har kommunen genomfört ett antal observationer 
för att hämta in faktaunderlag till diskussioner kring öppettider, besökares behov och beteenden. För att 
på sikt skapa en effektivare verksamhet som i större utsträckning bedrivs på dagtid, där barn och äldre 
samt personer med funktionsnedsättning är prioriterade. 

Kulturskolans kurser har anpassats och genomförts enligt rekommendationer utifrån pandemin. För att 
säkerställa en god kursbeläggning inför höstterminen genomfördes ett omfattande rekryteringsarbete. 
Genom kommunikation, skolturnéer, digitalt öppet hus och annonser i sociala medier och tidningar kom 
lika många elever att starta aktiviteter hösten 2020 som förra höstterminen. Detta får ses som ett gott 
resultat utifrån pandemin och dess konsekvenser. 

2.5.5 Internkontroll och revision 

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll inom hela kom-
munen. Nämndernas internkontrollplaner samt helårsuppföljningar med åtgärder behandlas i 
nämnderna för att sedan godkännas av kommunfullmäktige. Arbetet med internkontroll styrs av 
kommunallagen och regleras i kommunens styrdokument Reglemente för internkontroll. 

Förändringar i kommunens verksamhet kan innebära att processer upphör och att nya processer 
tillkommer. Det kan finnas en risk att dessa förändringar inte återspeglas i internkontrollarbetet. 
Det finns därför även en möjlig risk att nya processer med högt riskvärde inte kontrolleras och att 
skada därför inte uppmärksammas på ett tidigt stadium. För att undvika att processer med högt 
riskvärde inte kontrolleras är det viktigt att kommunen fortsätter att arbeta systematiskt med att 
kartlägga samtliga processer med tillhörande kontrollmoment. 

Kommunens arbete med att digitalisera och automatisera processer medför att riskerna reduceras 
för att manuella fel ska uppstå. Med en ökad grad av automatisering följer ökade krav på stickprovs-
kontroller för att verifiera att teknik och system fungerar. För att automatiseringen ska fungera till-
fredsställande krävs också att data är korrekt vilket förutsätter god registervård. Det kan finnas en 
risk i att arbetet med att beskriva förändrade processer med tillhörande kontrollmoment släpar ef-
ter. 

Läs mer om nämndernas internkontrollarbete 2020 i ärendet för kommunens samlade bedömning 
av internkontrollarbetet. 

Revisionens uppgift är att granska om verksamheten följer kommunfullmäktiges beslut och uppnår 
de politiska målen inom givna ekonomiska ramar samt har en tillräcklig styrning och kontroll. Revi-
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sorerna genomför särskilda granskningar av olika verksamheter. Efter genomförd granskning över-
lämnar revisionen rapporten till den granskade nämnden för åtgärd. Styrdokumentet Lokal före-
skrift för hantering av revisionens granskningsrapporter anger hur nämnderna ska rapportera vilka 
åtgärder som har vidtagits utifrån revisionens synpunkter. Revisionsrapporterna finns diarieförda i 
kommunens ärendehanteringssystem. Följande noteringar har gjorts från årets granskningar: 

Revisionens granskning av investeringsprocessen visar att kommunstyrelsen och övriga berörda 
nämnder till stora delar har en tillräcklig internkontroll. Kommunen kommer att upprätta en pro-
jektplan för projektet Torgytorna etapp fyra och fem samt se till att uppföljning och återrapporte-
ring av projektet Torgytorna ses över för att ytterligare förstärka kontrollen. 

Som en följd av granskningen av pensionshantering och pensionsredovisning kommer kommunen 
utveckla en skriftlig rutin för att tydliggöra vilka kontroller som ska genomföras och på vilket sätt 
detta ska ske i praktiken. För att reducera ett personberoende och säkerställa spårbarhet i redovis-
ningen kommer checklistor utarbetas tillsammans med KPA pensionshjälp. Kommunen ska också 
upprätta och införa nya rutiner för att identifiera slutregleringspremier samt kontroll av pensions-
grundande lön enligt lönesystemet jämfört med fakturaspecifikation från KPA. 

Revisorerna har granskat kommunens förutsättningar för likvärdighet inom förskolan. Den samlade 
bedömningen är att barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt att förskolan erbjuder likvär-
diga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov och inte säkerställer att åtgär-
der vidtas vid sådana brister. Vidare görs bedömningen att barn- och ungdomsnämnden inte helt 
har säkerställt att behov av platser och öppettider kan tillgodoses. 

Svaret visar att kommunen har sedan tidigare arbetat fram en struktur för enheternas systematiska 
kvalitetsarbete och gemensamma mallar för dokumentation av detta arbete. Enheterna har från och 
med läsårsstart hösten 2019 arbetat utifrån denna struktur och gemensamma mallar för att säker-
ställa både likvärdighet och systematik. Åtgärder har därför redan vidtagits men resultat har ännu 
inte kunnat sammanställas och analyseras. Under 2020 förändras strukturen för resurstilldelning. 
Fördelningen kommer baseras på enheternas olika förutsättningar och förskolans kartläggning av 
barn i behov av särskilt stöd. Granskningen visar att barn erbjuds plats i tid. Rutiner saknas dock för 
att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt. För att åtgärda detta görs två åtgärder; re-
videring av de skriftliga rutinerna för köhantering och placering samt översyn av digitala systemet 
för ansökan om förskoleplats. 

En inkommen revisionsrapport har ännu inte besvarats. Det är granskningsrapporten Information- 
och cybersäkerhetsgranskning. 

Läs mer om nämndernas svar på revisionsrapporter i ärendet för kommunens samlade uppföljning 
av revisionsrapporter. 

2.5.6 Privata utförare 

Att lägga ut verksamhet hos privata utförare ökar risken att nämnderna inte kan säkerställa att full-
mäktiges mål och riktlinjer följs. Risken ökar också att nämnderna inte kan se till att den interna 
kontrollen i företagen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. För att minska risken tillämpar kommunen ett program för uppföljning av och insyn i verksam-
het som utförs av privata utförare. Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor ef-
tersom de är egna huvudmän för verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan re-
glerad genom tillståndsgivning. Med privat utförare avses en juridisk person eller enskild individ 
som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet och som inte är ett hel- eller delägt kom-
munalt bolag. De privata utförare från vilka kommunen gjort störst inköp, med belopp i intervallet 
20-50 miljoner kronor, visas i figur 3. 

Varje avtal har en ansvarig utsedd. Den ansvarige säkerställer att Vallentuna kommuns rättigheter 
och förpliktelser efterlevs enligt avtalet samt att uppföljning av avtalet genomförs. Avtalsförvalt-
ningen är även en förutsättning för att allmänhetens insyns ska tillgodoses. Vid avvikelse mot avta-
let kontaktas leverantören och bristerna dokumenteras. Kommunen gör också en systematisk kon-
troll över de inköp som görs.  

För att värna om allmänhetens insyn finns en jämförelsetjänst på webben. Där kan jämförelser gö-
ras av utförare som bedriver förskolor, skolor, hemtjänst, särskilda boenden för äldre och daglig-
verksamhet inom LSS-området. Läs om kommunal verksamhet i extern regi i avsnitt 2.6. 
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2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.6.1 God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning är i Vallentuna kommun både ett finansiellt mål och ett verksamhets-
mål. Det finansiella målet är beskrivet nedan medan utvärderingen av verksamhetsmålet för god 
ekonomisk hushållning görs i avsnitt 2.5.4. 

Det finns inget koncerngemensamt mål för god ekonomisk hushållning eller gemensamma fi-
nansiella mål definierade för år 2020, det är infört i kommunplanen från år 2021. Under år 2020 
infördes en gemensam bolagspolicy som ska bidra till ökat koncernfokus framöver. Kommunfull-
mäktige har formulerat mål för Össebyhus i ägardirektivet utan att definiera dem som mått på god 
ekonomisk hushållning. Roslagsvatten har som mål att vara bland de fem bästa VA- och avfallsverk-
samheterna i landet inom fem år. ”Bäst” betyder i riktning mot visionen; ”Vi möjliggör hållbara 
samhällen” och hållbar avser den bästa balansen mellan miljö, ekonomi och social hållbarhet för 
alla delar av verksamheten. Ett långsiktigt mål är att soliditeten ska nå en nivå på tio procent i Ro-
slagsvatten och alla dess dotterbolag. År 2020 blev soliditeten 9,2 procent. 

God ekonomisk hushållning i kommunen är ett verksamhetsmål som utvärderas i avsnitt 2.5. 
Kommunens mål för god ekonomisk hushållning är att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffek-
tivt. En sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen och möta 
oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. De kommuner som har stark-
ast finansiella handlingsutrymme har goda förutsättningar att anpassa sig till framtiden utan skatte-
höjningar och alltför omfattande neddragningar i verksamheten. Kommunen bedömer att målet är 
uppfyllt för 2020. 

För kommunen beslutade kommunfullmäktige i kommunplanen för 2020–2022 att det finansiella 
resultatmålet skulle vara 

 ett årligt positivt resultat. 

Vallentuna kommuns bokslut för 2020 visade ett positivt resultat på 138,9 miljoner kronor. Därmed 
var det finansiella målet uppnått. Måluppfyllelsen för kommunens övriga mål beskrivs i avsnitt 2.5. 

2.6.2 Utveckling av intäkter, kostnader och resultat 

Koncernens resultat har sällan avvikit stort från kommunens resultat eftersom bostadsföretaget 
Össebyhus oftast har haft ett resultat kring noll. Från 2018 räknas en del av Roslagsvatten in i kon-
cernresultatet och sedan dess är variationerna större. Andelen av Roslagsvattens resultat har bidra-
git till koncernresultatet med några miljoner per år. 2020 är dock koncernens resultat lägre än re-
sultatet i kommunen, det beror på att Össebyhus gjorde en förlust på 12,8 miljoner kronor. Roslags-
vatten gjorde ett positivt resultat med 15,9 miljoner kronor och Vallentunas andel av vinsten upp-
gick till 2,7 miljoner kronor. 

Koncernens resultat blev 55,3 miljoner kronor bättre än förra året. Resultatet har utvecklats posi-
tivt de senaste åren. En översikt över verksamhetens utveckling under de fem senaste åren syns i 
figur 1 i början av förvaltningsberättelsen. 
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Figur 13. Utveckling av intäkter, kostnader och resultat över fem år 

 
Övriga intäkter och kostnader innehåller även avskrivningar och finansiella poster. 

Efter att kommunen gjorde ett negativt resultat 2017 med 339,2 miljoner kronor, när avtalet i Sve-
rigeförhandlingen resultatfördes, har kommunen budgeterat och arbetat för ett högre resultat med 
syfte att nå tillbaka till samma ekonomiska ställning som innan. Kommunens resultat har närapå 
fördubblats mellan 2018 och 2019 respektive mellan 2019 och 2020 och resultatets andel av skat-
teintäkter och generella statsbidrag har ökat från 1,9 procent 2018 till 7,1 procent 2020. 

Till de goda resultaten 2018-2020 har jämförelsestörande poster bidragit med mellan 16-24 miljo-
ner kronor. Under 2017 var förhållandet delvis det motsatta, då såldes aktier med en realisations-
vinst på 64,3 miljoner kronor och samma år kostnadsfördes medfinansieringen av Roslagsbananas 
förlängning med 339,2 miljoner kronor. 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 välfärdslösningar på, den ordinarie verksamheten behöver 
kunna stå på egna ben. En analys av utvecklingen i den ordinarie verksamheten är därför mer in-
tressant för att bedöma om kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning. 

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 ökar relativt 
jämnt över åren. 

Skatter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med i genomsnitt fyra-fem procent per 
år. Intäkterna påverkas av bland annat av arbetade timmar i landet och den skattesats som gäller i 
kommunen. Skattesatsen i Vallentuna kommun har varit 19:00 procent under hela femårsperioden. 
Till och med 2016 fick Vallentuna kompensation för snabbt ökande befolkning men inte därefter, 
eftersom befolkningsökningen mattats av. Under år 2020 har kommunen fått flera extra generella 
bidrag på grund av pandemin, främst för att motverka det sjunkande skatteunderlaget. 
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Kostnadsersättningar och bidrag från staten har sjunkit från 164,5 miljoner kronor år 2016 
till 94,2 miljoner kronor år 2019. Under 2017-2019 hade kommunen ökade kostnader för flykting-
mottagande som den fått riktade statsbidrag för 2016-2017, se figur 13. Det är, enligt god redovis-
ningssed, en förskjutning gjord i tid mellan när intäkter och kostnader redovisas som får den effekten 
att det blir svängningar i resultatet eftersom intäkter och kostnader inte får matchas på samma år. 

År 2020 har kommunen intäktsfört bidrag med 37,3 miljoner kronor som är relaterade till pande-
min. 24,0 miljoner kronor av dem var för att täcka merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 
inom hälso- och sjukvård och inom socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och perso-
ner med funktionsnedsättning. 13,2 miljoner kronor har kommunen fått för att täcka kostnader för 
sjuklön. Sjuklöneersättning har betalats ut från Försäkringskassan till alla företagare i Sverige base-
rat på alla sjuklönekostnader, oavsett om sjukdomen varit relaterad till sjukdom i covid-19 eller inte. 
Om kommunen inte hade mottagit dessa bidrag, hade storleken på mottagna bidrag varit ungefär 
lika hög som under åren 2018-2019. 

Kostnader i ordinarie verksamhet 
De största kostnadsposterna inom den ordinarie verksamheten utgörs av personal och köpt kommu-
nal verksamhet. Eftersom avskrivningarna ökat förhållandevis mycket kommenteras de också längst 
ner i kapitlet. 

Personalen utgör kommunens enskilt största kostnadspost. Kostnaderna har under den senaste 
femårsperioden utgjort 47-48 procent av verksamheternas totala kostnader. 2020 uppgick de till 
1 038,7 miljoner kronor innan avdrag bokades för de kostnader som lagts ned i investeringsprojekt. 

Lönerna har ökat med i genomsnitt 2,6 procent per år medan kostnaderna för pensioner ökat med 
3,8 procent i genomsnitt per år. Kostnaderna för pensioner ökar för att fler anställda når gränsen 
för att tjäna in även förmånsbestämd pension utöver tjänstepensionen på 4,5 procent av lönen. 
Jämfört med förra året har personalkostnaderna ökat med 20,8 miljoner kronor, eller 2,0 procent. 

Antalet årsarbetare sjönk för fjärde året i rad. 2017 hade kommunen 1 713 årsarbetare att jämföra 
med 1 625 årsarbetare år 2020. Att kommunen hade 32 personer färre årsanställda jämfört med 
förra året minskade personalkostnaderna med 19,7 miljoner kronor. Samtidigt steg genomsnittslö-
nen och därmed pensioner samt sociala avgifter med 40,4 miljoner kronor, varav löneöversynen 
stod för 10,0 miljoner kronor. Den årliga löneöversynen ledde till ett genomsnittligt löneökningsut-
fall på 2,37 procent, baserat på alla tillsvidareanställdas löner. 

Personal som jobbar med investeringsprojekt tidsredovisar och den arbetstid, inklusive PO-pålägg, 
som kan knytas direkt till investeringar aktiveras. Det betyder att personalkostnaderna minskas det 
år arbetet utförs för att sedan spridas ut på investeringens nyttjandetid via avskrivning av anlägg-
ningstillgången. Aktiveringen av nedlagd tid i investeringsprojekt var 20,2 miljoner kronor 2020, en 
minskning med 4,5 miljoner kronor jämfört med 2019. Kostnaden för anställdas nedlagda tid i inve-
steringsprojekt har dubblerats under den senaste femårsperioden. Ökningen går i linje med investe-
ringsvolymens ökning under 2016-2019, se figur 1. År 2020 har den minskade investeringstakten 
gjort att även aktiveringen av personalkostnader minskat. 

Kommunal verksamhet köptes in för 755,1 miljoner 2020 kronor varav 723,3 miljoner kronor 
från privata utförare och kommuner och resterande del från samägda företag och den gemensamma 
överförmyndarnämnden. Köpen från andra kommuner uppgick till 93,2 miljoner kronor. 

Trenden över köpt kommunal verksamhet är jämn men i belopp sett har det ökat med 61,7 miljoner 
kronor sedan 2016. Köpt verksamhet utgör 35-36 procent av kommunens kostnader under hela 
femårsperioden. Genomsnittlig andel köpt kommunal verksamhet bland Sveriges kommuner var 20 
procent 2017 och 17 procent både år 2018 och 2019. 

Köpen sträckte sig över många verksamhetsområden, se figur 14. De mest omfattande var från utö-
vare inom vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt inom förskolor 
och fritidshem. Kommunen betalade även stora belopp till privata utövare av förskoleklass, grund-
skola och gymnasieskola. 

Nämndernas andel köpt kommunal verksamhet i förhållande till deras respektive externa kostnader 
framgår av figur 14. 
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Figur 14. Köpt kommunal verksamhet från privata utförare per nämnd 

Nämnd Verksamhetsområde Belopp, mnkr 

Andel av 
nämndens ex-
terna kostna-

der, % 

Kommunstyrelsen Avfallshantering* 13,7 8,4 

 Infrastruktur och skydd med mera 14,7  

 Flyktingmottagande 0,2  

Barn- och ung-
domsnämnden 

Förskola, fritidshem och annan  pedagogisk verk-
samhet 

184,1 38,6 

 Förskoleklass och grundskola 134,8  

Utbildningsnämn-
den 

Gymnasieskola 130,5 77,5 

 Vuxenutbildning och svenska för invandrare 12,6  

Socialnämnden Vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

191,5 36,7 

 Individ- och familjeomsorg 34,5  

 Flyktingmottagande 2,2  

Fritidsnämnden Idrotts- och fritidsanläggningar 4,4 11,4 

Nämnder som inte köpt verksamhet från privat utförare presenteras inte i figuren. Det gör inte heller nämn-
der vars andel understiger en procent av nämndens kostnader. *Den avfallshantering som utförts av andra 
aktörer än SÖRAB Söderhalls Renhållningsverk AB (se samägda företag). 

 Avskrivningarna har ökat med 33,0 miljoner kronor den senaste femårsperioden till 95,3 miljo-
ner kronor 2020. Det är en följd av den höga investeringstakt som varit. Hagaskolan förklarar en 
stor del av ökningen samt det utökade underhållet på kommunens skolor och vårdboenden som se-
dan fem år tillbaka redovisas som investering jämfört med tidigare när underhållet redovisades som 
drift. 
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2.6.3 Budgetföljsamhet 

Koncernen har ingen konsoliderad budget utan kommunen och bolagen gör sin budget utifrån de 
mål och ramar som ges i kommunplan och ägardirektiv. Utfallet för kommunen blev 114,1 miljo-
ner kronor bättre än budgeterat. Utfallet för Roslagsvatten blev 7,5 miljoner kronor bättre än 
budgeterat medan utfallet för Össebyhus blev en lägre förlust än budgeterat med 4,3 miljoner kro-
nor. 

Figur 15. Årets utfall jämfört med budget 

Belopp i mnkr 2020 

 Budget Utfall Avvikelse 

 Kommun 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 1 902,7 1 960,7 58,0 

Nämndernas nettokostnad -1 859,9 -1 825,9 34,0 

Exploatering  32,1 32,1 

Realisationsvinst  8,9 8,9 

Övriga intäkter och kostnader inkl. avskrivningar 11,7 -24,0 -35,7 

Finansnetto -29,7 -12,9 16,8 

Årets resultat 24,8 138,9 114,1 

 Roslagsvatten 

Intäkter 431,3 441,2 9,8 

Årets resultat 8,4 15,9 7,5 

 Össebyhus 

Intäkter 8,1 8,1 0,0 

Årets resultat -17,1 -12,8 4,3 

Årets resultat utan stambyte 0,7 0,2 -0,4 

Nämndernas resultat blev positivt med 34,0 miljoner kronor eller 1,6 procent. Den stora kost-
nadsmassan i kommunen finns inom nämndernas verksamhetsområden därför är nämndernas bud-
getföljsamhet ett viktigt mått på kommunens finansiella kontroll. Nämndernas budgetavvikelse 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. De sen-
aste tre åren har avvikelsen varit mindre än en procent men 2020 blev den 1,6 procent. 

Det största överskottet hade kommunstyrelsen som bidrog till kommunens resultat med 16,2 miljo-
ner kronor genom vidtagna sparåtgärder och ekonomisk återhållsamhet. Gymnasieskolpengen bi-
drog med 5,5 miljoner kronor samt skolpengen med 5,0 miljoner kronor, båda är volymstyrda så 
färre antal barn ger lägre kostnader. Barn- och ungdomsnämnden bidrog med 5,0 miljoner kronor 
för oanvända reserver samt överskott inom resultatenheterna. Bygg- och miljötillsynsnämnden 
samt socialnämnden redovisade mindre underskott. I slutet av året fick kommunen ett generellt 
statsbidrag för krisstöd till personal inom socialtjänsten varför budgetramen för socialnämnden ut-
ökades med 0,5 miljoner kronor. Alla nämnders avvikelser mot budget framgår av figur 28 i kapitel 
6.2 Driftredovisning. 

Skatteintäkterna, generella statsbidrag och utjämning avvek från budget med 58,0 miljoner kronor. 
Till följd av pandemin har skatteunderlaget sjunkit med 35,6 miljoner kronor, samtidigt har staten 
skjutit till generella statsbidrag med 63,9 miljoner kronor. Det sänkta skatteunderlaget har även på-
verkat inkomstutjämningen och annan utjämning positivt med 29,7 miljoner kronor. 

Vallentuna kommun budgeterar inte exploateringsintäkter och realisationsvinster då de är ojämna 
till sin storlek och ofta förskjuts i tid av orsaker som inte kommunen kan påverka. Eftersom de är 
engångshändelser vill kommunen inte öka sin driftbudget med hjälp av tillfälliga intäkter.  
Obudgeterade poster som bidrog till resultatet 2020 var: 
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 en realisationsvinst för en såld returpark med 8,9 miljoner kronor. 

 exploateringsintäkter med 32,1 miljoner kronor från sålda fastigheter, ersättning för gatu-
kostnader och finansiering av Sverigeförhandlingen. 

Exploateringsintäkterna består av flera delar, dels sålda fastigheter inom Åby Ängar med 8,4 miljo-
ner kronor, dels ersättning för gatukostnader med 22,3 miljoner kronor, den största delen även den 
från området Åby Ängar, och exploateringsersättning för upprustning av torgytorna i centrum. 
Dessutom avgifter för att finansiera Sverigeförhandlingen med 1,4 miljoner kronor. 

Under 2020 har kommunen anpassat redovisningen till Lagen om kommunal bokföring och redo-
visning. Lagen normerar att vissa intäkter och kostnader som tidigare balanserats nu ska bokföras i 
resultaträkningen direkt. Det handlar om gatukostnadsersättningar och plankostnader. Vid genom-
gång av anläggningsregistret har lokaler som är rivna utrangerats. Från 2021 kommer dylika poster 
att bokföras bland nämndernas nettokostnader men har under 2020 belastat finansieringsenheten. 

Finansnettot innehåller ränteintäkter, utdelningar och räntekostnader. Som en följd av lägre upplå-
ning och bra ränteläge på lån och pensionsskuld blev räntekostnaderna 8,3 miljoner kronor lägre än 
budgeterat. Kommunens avtal inom Sverigeförhandlingen medförde en årlig uppräkning av KPI, 
kostnaden för den blev 7,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. 

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. Investeringsbudgeten 2020 bestod av 357,5 miljoner kronor från kommunplanen och  
180,6 miljoner kronor överflyttade medel och nya beslut. 

Att intäkterna i Roslagsvatten blivit högre än budgeterat beror till största del på att externa upp-
drag blivit mer omfattande med 4,3 miljoner kronor. Avfallsverksamhetens kostnader står för  
3,8 miljoner kronor av avvikelsen från budget. 

Össebyhus budgeterade för ett negativt resultat på 17,1 miljoner kronor med anledning av stam-
byte i 63 lägenheter. Stambytet blev inte lika dyrt som budgeterat så resultatet blev negativt med 
12,8 miljoner kronor. Utan kostnader för stambytet skulle resultatet varit positivt. Soliditeten har 
minskat från 35 procent till 16 procent. 

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 ur kan styra över, som skatteunderlagets tillväxt, bland 
annat mot bakgrund av lågkonjunktur. Det kan också bero på förändring av statsbidrag, utjäm-
ningssystem, räntor, centrala löneavtal med mera. För några faktorer ges i figur 16 en bild av hur 
kommunens ekonomi skulle påverkas av ändrade förutsättningar. 

Figur 16. Känslighetsanalys för kommunen 

Händelse mnkr 

Löneförändring med 1 procent 10,4 

10 genomsnittliga helårstjänster 6,4 

Prisförändring köpta varor och tjänster med 1 procent 10,8 

Ändring av ekonomiskt bistånd med 10 procent 2,4 

Förändrade taxor och avgifter med 10 procent 10,8 

Förändrad kommunalskatt med 10 öre 8,9 

Förändrad ränta på lån med 1 procent 6,8 

Kommunen kan själv bestämma om ändrad skattesats men skatteunderlaget påverkas också av ar-
betade 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 skillnader i beskattningsbar inkomst, antal 
barn, antal äldre och geografiska förutsättningar. En förändring på 10,0-15,0 miljoner kronor i skat-
teunderlaget kan ske både till det positiva och negativa, till exempel på grund av färre arbetade tim-
mar i landet. Det gör att kommunen måste ha ett budgeterat resultat som klarar en sådan svängning 
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för att inte behöva ändra nämndernas ramar och därmed förutsättningar om skatteunderlaget mins-
kar. De senaste årens personalrelaterade kostnadsökningar har tagit en allt större del av kommu-
nens skattetillväxt i anspråk och därför finns också en stor känslighet gentemot utfallen i de centrala 
löneavtalen. 

2.6.4 Ekonomisk ställning 

I avsnittet görs en utvärdering av den ekonomiska ställningen. Analysen visar på ekonomiska möj-
ligheter och risker. 

Koncernbolagens andel av kommunkoncernens balansomslutning var 16 procent. 

Figur 17. Nyckeltal för ekonomisk ställning 

  2016 2017 2018 2019 2020 

 Koncern 

 exkl. Roslagsvatten inkl. Roslagsvatten 

Soliditet, % 25,4 9,7 9,9 12,6 18,7 

Investeringar, mnkr 203,8 308,3 365,4 225,8 174,4 

Självfinansieringsgrad, % 55,6 40,4 33,2 74,7 135,3 

Låneskuld, mnkr 557,0 637,0 980,0 969,3 909,3 

 Kommun 

Kommunal skattesats, kr 31:08 31 :08 31 :08 31 :08 31 :08 

varav kommunen, kr 19:00 19 :00 19 :00 19 :00 19 :00 

Soliditet, % 25,0 8,8 9,6 12,5 20,3 

Investeringar, mnkr 203,8 302,2 330,1 183,6 122,8 

Självfinansieringsgrad, % 53,5 40,4 32,0 81,7 190,8 

Låneskuld, mnkr 513,0 593,0 778,0 768,0 683,0 

 Össebyhus 

Soliditet, % 37,0 37,0 34,7 34,8 15,9 

Investeringar, mnkr 0,0 6,0 5,4 1,2 15,2 

Låneskuld, mnkr 44,0 44,0 50,5 50,5 75,5 

 Roslagsvatten 

Soliditet, % 3,8 5,7 7,3 9,4 9,2 

Investeringar, mnkr 151,0 211,0 95,6 240,0 209,6 

Låneskuld, mnkr 948,0 933,0 907,0 903,1 903,1 

Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skatteintäkter. Nyckeltalet soliditet är 
inklusive totala pensionsförpliktelser. Självfinansieringsgrad visar årets resultat tillsammans med avskriv-
ningarna 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 18. Om soliditeten är hög är skuldsätt-
ningen låg och tvärtom. 

Vid utgången av år 2020 var soliditeten i koncernen (inklusive ansvarsförbindelsen i kommunen) 
18,7 procent. I Össebyhus var den 15,9 procent. Soliditeten i Össebyhus har gradvis försämrats de 
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senaste fem åren från 37,0 procent vid periodens början. För Roslagsvatten är förhållandet det om-
vända. Soliditeten har stärkts under femårsperioden från 3,8 procent 2016 till 9,2 procent vid 2020 
års slut. 

Kommunens soliditet var 20,3 procent den sista december 2020. 2017 minskade soliditeten från 
25,0 procent till 8,8 procent när kommunen var med och finansierade Roslagsbanans förlängning 
till Stockholm Central, se figur 18. I kommunplanerna för åren 2018 och framåt har ambitionen va-
rit att stärka soliditeten. Förbättringen 2020 är delvis en följd av kommunens anpassning till Lagen 
om kommunal bokföring och redovisning, då omräkning av 2019 års värden ökade soliditeten från 
12,4 procent till 15,2 procent, läs mer under not 1. Resten av ökningen förklaras av ett gott ekono-
miskt resultat 2020, att ansvarsförbindelsen för pensioner sjunkit samt till en liten del av en av-
mattning i investeringstakten jämfört med tidigare år. Läs mer om pensioner i avsnitt 2.3.6. 

Figur 18. 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. 

Koncernens självfinansieringsgrad var 135,3 procent 2020. Den har i stort följt kommunens 
svängningar över åren. 

Självfinansieringsgraden i kommunen har ökat sedan 2018 och 2020 blev den 190,8 procent. 
Halva förklaringen är att resultatet ökat och den andra förklaringen är att investeringsvolymen fort-
satt att minska sedan 2018. Under tidigare år har upplåning behövt göras för att delfinansiera inve-
steringarna men 2019 och 2020 kunde kommunen klara utgifterna med egna medel och samtidigt 
minska låneskulden med 10 respektive 85 miljoner kronor. 
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Figur 19. Självfinansieringsgrad av investeringar, % 

 
År 2017 visas utan Sverigeförhandlingen. 

2.6.5 Jämförelse med andra 2017-2019 

Vallentuna kommun har låtit KommunForskning i Västsverige (KFi) ta fram en finansiell profil för 
kommunen och koncernen. Rapporten jämför Vallentunas finansiella nyckeltal med Stockholms 
läns kommuner under 2017–2019. KFi ställer alla nyckeltal i förhållande till bruttokostnader för att 
kunna jämföra alla kommuner oavsett storlek. 

KFi skriver att ”Vallentuna kommunkoncerns finansiella utveckling mellan 2018 och 2019 re-
sulterade i en förbättrad finansiell profil. Detta innebär att utifrån profilen, jämfört med snittet i lä-
net, hade Vallentuna vid utgången av 2019 ett starkare utgångsläge jämfört med 2018”. För koncer-
nen jämfördes nyckeltalen soliditet, kassalikviditet, resultat och självfinansieringsgrad. 

Det var framför allt soliditeten i koncernen som var lägre än snittet i länet. Koncernen redovisade 
2018 ett värde på 10 procent, vilket förbättrades till 13 procent under 2019. Detta var 14 procenten-
heter lägre än snittet i länet som uppgick till 27 procent. 

Koncernen hade en lägre kassalikviditet jämfört med snittet i länet, det var en medveten strategi i 
kommunen. 

Vallentunas koncern redovisade under 2019 ett något lägre resultat i förhållande till snittet i länet. 
Koncernen redovisade 2018 ett värde på 1,7 procent, vilket förbättrades till 3,4 procent under 2019. 

Vallentunas koncern redovisade under 2019 en högre intäktsfinansieringsgrad av investeringarna 
jämfört med snittet i länet. Koncernen redovisade 2019 ett värde på 90 procent under 2019 vilket 
var högre än snittet i länet som uppgick till 55 procent. 

Vidare skriver KFi att ”merparten av kommunerna i länet försvagade sin resultatnivå mellan 
2017 till 2019. Förklaringen var en vikande ökningstakt av skatteintäkter och minskade exploate-
rings- och försäljningsintäkter. Till detta skall läggas att kostnaderna för verksamheten fortsatte att 
öka på grund av förändringar i demografin. Stockholm läns kommuners genomsnittliga resultat i 
förhållande till verksamhetens kostnader försvagades mellan 2017 och 2019 med 1,0 procentenhet, 
men uppgick ändå till starka 3,0 procent under 2019. Trots det goda resultatet under 2019, kunde 
kommunerna inte i genomsnitt finansiera sin ökande investeringsvolym med skatteintäkter. Detta 
bidrog till en ökad skuldsättning och minskad likviditet i många av kommunerna”. 

I rapporten konstateras att ”Vallentuna kommuns finansiella utveckling under den studerade 
treårsperioden resulterade i en förbättrad finansiell profil. Detta innebar att utifrån profilen, jäm-
fört med snittet i länet, hade Vallentuna vid utgången av 2019 ett starkare utgångsläge än under 
2017”. KFi skriver att ”Vallentuna har ett stabilt finansiellt läge” och att ”det är viktigt att resultatni-
vån de närmaste åren bibehålls minst 2,5 procent i förhållande till verksamhetens kostnader”. 
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Figur 20. Ur rapporten 'Finansiell profil Vallentuna kommun 2017-2019' 

  

"Vallentuna har ett stabilt finansiellt läge, trots ett något vikande resultat och en något lågskatte-finansie-
ringsgrad av investeringarna under perioden. Detta har lett till ett försvagat finansiellt handlingsutrymme. 
Därför är det viktigt att denna trend bryts och att resultatnivån de närmaste åren bibehålls minst 2,5 pro-
cent i förhållande till verksamhetens kostnader för att möta förväntade investeringar och framtida utma-
ningar. Det är av största vikt att Vallentuna, om det är möjligt, inte försvagar sitt finansiella utrymme, ef-
tersom de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fort-
satt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kost-
naderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också att Coro-
nakrisen kommer påverka framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för t ex för-
sörjningsstöd. Med största säkerhet kommer inte skatteunderlagets tillväxt att räcka för att möta uppräk-
nade faktorer. En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar är att effekti-
visera verksamheten genom att göragoda analyser som visar på olika effektiveringsmöjligheter”. 

Källa: Rapporten 'Finansiella profil Vallentuna kommun 2017-2019' från KommunForskning i Västsverige (KFi) 

Vallentuna kommun hade sämre värden för soliditet och kassalikviditet än många av de andra 
kommunerna i rapporten. Att kassalikviditeten var svag var en medveten strategi i Vallentuna kom-
mun som löpande anpassar kredittutnyttjande och upplåning. 

Vallentuna kommun hade den fjärde svagaste soliditeten i länet 2019. 45 procent av kommunerna i 
länet förbättrade sin soliditet under perioden, däribland Vallentuna med fyra procentenheter. Den 
genomsnittliga soliditeten i länet under 2017-2019 förbättrades med en procentenhet, från 25 pro-
cent till 26 procent. I kommande års kommunplaner för Vallentuna är det nödvändigt att utveckla 
arbetet med att stärka soliditeten. 

Ett sätt att mäta och jämföra ekonomisk hushållning är årets resultat i förhållande till bruttokostna-
den. Resultatet bör ligga mellan 2,5–3 procent över en längre tidsperiod för kommuner med Vallen-
tunas investeringstakt, enligt KFi. Kommunen hade under perioden 2017-2019 en starkare resultat-
utveckling och ett högre resultat under 2019 jämfört med snittet i länet. Vallentuna kommun redo-
visade under 2017-2019 ett genomsnittligt resultat per år i förhållande till verksamhetens kostnader 
på 2,8 procent, vilket kan anses uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. 

Vallentuna kommuns självfinansieringsgrad var i genomsnitt 53 procent under åren 2017-2019 jäm-
fört med länets 68 procent. Vallentuna kommuns lägre nyckeltal berodde främst på en högre inve-
steringsvolym. 

Budgetföljsamheten är ett mått på finansiell kontroll. Forskning visar att ju lägre budgetavvikelse 
kommunen redovisar, desto större möjlighet har organisationen att kontrollera sin ekonomi. I länet 
försvagades budgetföljsamheten. I Vallentuna kommun var utvecklingen den motsatta med en ut-
veckling från -0,4 procent 2017, till -0,3 procent 2018 och 0,8 procent 2019. 

Vallentuna kommuns skattesats har varit oförändrad 2017-2019 med 19:00 kronor. Det är den 10:e 
lägsta skatten i länet och det var fem öre lägre än genomsnittet bland kommunerna i Stockholms 
län. Att kommunen har en låg skattesats innebär att det finns utrymme att höja skatten. En höjning 
av skattesatsen med 10 öre skulle ge skatteintäkter med 8,9 miljoner kronor. 

2.7 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 inom ramen för Sverigeför-
handlingen. Kommunfullmäktige beslutade vid bokslut 2017 att reglering av det negativa balanskra-
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vet till följd av Sverigeförhandlingen inte skulle göras på grund av synnerliga skäl enligt kommunal-
lagen. Skälet var att kommunen hade en så stark finansiell ställning att det var försvarbart att accep-
tera ett underskott. 

Balanskravsresultatet 2020 blev positivt med 130,0 miljoner kronor varför balanskravet är uppfyllt. 
I balanskravsresultatet är realisationsvinsten för en såld fastighet avdragen, se figur 21. 

Kommunen har valt att inte använda resultatutjämningsreserv. 

Figur 21. Balanskravsutredning 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 47,0 -339,2 34,0 65,9 138,9 

Samtliga realisationsvinster (-) 0,4 64,4 2,9 2,5 8,9 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet      

Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet      

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper     0,0 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i vär-
depapper 

     

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 50,4 -403,6 31,1 63,4 130,0 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv      

Användning av medel från resultatutjämningsreserv      

Årets balanskravsresultat 50,4 -403,6 31,1 63,4 130,0 

Resultatet för år 2019 är inte omräknat. 

2.8 Väsentliga personalförhållanden 

Kommunens medarbetare har ett viktigt gemensamt uppdrag – att ge alla invånare och företag 
bästa möjliga service och bemötande. Med ambition att vara en kommun i framkant är det avgö-
rande att lyckas säkra kompetensförsörjningen. 

När omvärlden förändras måste verksamheterna kunna anpassa sig genom att balansera långsiktig-
het och kontinuitet med kreativitet och nytänkande. Det goda ledarskapet och medarbetarskapet 
måste därför kontinuerligt utvecklas och underhållas. All verksamhet vilar på kommunens gemen-
samma värderingar; engagemang, samarbete och allas lika värde. 

2.8.1 Kommunkoncernen 

Össebyhus har inga anställda, drift och förvaltning utförs av Vallentuna kommun. Vid årets slut 
fanns 165 årsarbetare i Roslagsvatten, under året har ett flertal rekryteringar gjorts. Den stora 
mängden anställda i kommunkoncernen finns inom kommunen med 1 625 årsarbetare. Resten av 
avsnittet behandlar därför kommunens verksamhet. 
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Figur 22. Antal anställda och årsarbetare 

  2016 2017 2018* 2019* 2020* 

Koncern      

Årsarbetare, antal 1 693 1 713 1 722 1 680 1 653 

Kommun      

Årsarbetare, antal 1 693 1 713 1 702 1 657 1 625 

Månadsavlönade anställda, antal 1 827 1 848 1 826 1 785 1 733 

- varav tillsvidareanställda 1 560 1 619 1 573 1 554 1 502 

- varav tidsbegränsat anställda 267 229 253 231 231 

Medelålder, år 46 45 46 46 46 

Roslagsvatten      

Årsarbetare, antal 109 110 121 135 165 

*Årsarbetare i koncernen innehåller 16,7% av årsarbetare i Roslagsvatten för dessa år. Procentsatsen mots-
varar Vallentuna kommuns ägarandel i Roslagsvatten. 

2.8.2 Antal medarbetare och anställningsformer 

Den 31 december 2020 hade kommunen 1 733 månadsavlönade medarbetare varav 1 502 var tillsvi-
dareanställda. Omräknat till antal årsarbetare motsvarar detta totalt 1625 heltidstjänster. 

Antalet anställda har minskat under året. Barn- och ungdomsförvaltningen har anpassat sin organi-
sation till färre barn och elever under läsåret. Den tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen har de-
lats upp i en samhällsbyggnadsförvaltning och en teknik- och fastighetsförvaltning. Förändringen 
har inneburit ett minskat personalbehov, snabbare och effektivare beslutsvägar. 

Av de tidsbegränsade anställningarna med månadslön var 26,9 procent allmän visstidsanställning, 
25,9 procent tidsbegränsad anställning enligt skollagen, 18,0 procent vikariat, 2,8 procent visstids-
anställda efter uppnådd pensionsålder och 17,1 procent arbetstagare med anställningsstöd från Ar-
betsförmedlingen. Resterande med visstidsanställning hade en provanställning syftande till att 
övergå i tillsvidareanställning. 

2.8.3 Könsfördelning, personalomsättning och åldersfördelning 

Enligt statistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR) är nästan fyra av fem anställda kvinnor, 
vilket är högre än i andra arbetsmarknadssektorer. I Vallentuna kommun var 76 procent kvinnor 
och 24 procent män, det vill säga en något bättre fördelning än landet i stort. Underrepresentat-
ionen av män fanns framförallt inom vård, omsorg och skola medan det var en mer jämn könsför-
delning inom övriga verksamheter. 

Kommunledningsgruppen var jämt fördelad och bestod av sex kvinnor och sex män. Antalet chefer i 
kommunen var 139, varav andelen kvinnor 66 procent och män 34 procent. 

Personalomsättningen visade en positiv trend mot föregående år. Den minskade med 3,2 procenten-
heter och sjönk till 12,9 procent. Omsättningen var fortsatt hög inom pedagogiska yrken och sam-
hällsbyggnadstjänster, medan personalomsättningen inom socialtjänsten minskade inom vissa om-
råden. De senaste årens nedåtgående trend fortsatte där. 

Den nationella och regionala bristen på behöriga förskollärare och lärare fortsatte att vara en utma-
ning för kommunen. Arbetet med att attrahera nya medarbetare, samtidigt med att behålla och ut-
veckla befintliga medarbetare, är ett fortsatt viktigt och prioriterat område framöver. 

Genomsnittsåldern för kommunens månadsavlönade medarbetare var 46 år. Åtta procent av de må-
nadsanställda var 29 år och yngre, 51 procent mellan 30 och 49 år samt 41 procent över 50 år. 
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Figur 23. Ålders- och könsfördelning, antal per åldersgrupp 

 

2.8.4 Medarbetarbetarundersökning 

Resultatet från den årliga medarbetarundersökningen visar att kommunens prioriteringar inom le-
darskap, medarbetarskap, kvalitets- och verksamhetsutveckling fortsätter vara framgångsrikt. Varje 
år genomförs undersökningar med ett särskilt fokus på hållbart medarbetarengagemang (HME). 
Kommunresultaten för 2020 förbättrades inom alla tre HME-index; ledarskap, motivation och styr-
ning (se figur 24). 

Medarbetarna är den viktigaste resursen för att Vallentuna kommun ska utvecklas framgångsrikt 
och att den verksamhet som bedrivs ska hålla hög kvalitet. Mot den bakgrunden är medarbetarun-
dersökningar avgörande. Ett metodmaterial finns framtaget som stöd till chefer för det systematiska 
arbetet med att ta fram handlingsplaner utifrån respektive enhets resultat. Handlingsplanerna do-
kumenteras och följs upp i kvalitetsledningssystemet. 

Sedan 2019 formulerar chefer sina utvecklingssamtal i ett dokument som kallas leveranskontrakt. 
Vid samtalet tar chefen och dennes överordnade chef fram leveransöverenskommelser för året, det 
vill säga överenskommelser kring förväntade resultat och uppdrag. En av de tre kommunövergri-
pande överenskommelserna är kopplat till HME, vad chefen ska arbeta med under året för att med-
arbetarna ska uppleva ett ökat hållbart medarbetarengagemang. 

Vallentuna kommun har under 2020 arbetat för att utveckla medarbetarskapet och medarbetarnas 
delaktighet genom att införa en Medarbetarakademi. Den beskrivs i avsnittet 2.8.5. Rekryteringsbe-
hov och kompetensförsörjning. Alla medarbetare har varit delaktiga i att ta fram kommunens ge-
mensamma värderingar och det beskrivs i avsnitt 2.8.6. Personalpolitik. 

Figur 24. Utfall i medarbetarenkät 

  2017 2018 2019 2020 Snitt 2020* 

HME 80 80 81 82 79 

Motivation 79 80 81 83 79 

Ledarskap 82 80 82 83 78 

Styrning 79 79 80 81 79 

*Snitt för deltagande kommuner. Källa: Kolada.se 
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2.8.5 Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning 

Vallentuna befinner sig en växande storstadsregion där konkurrensen om rätt kompetens blir allt 
starkare. Kommunen arbetar med att stärka arbetsgivarvarumärket utifrån tre fokusområden: 

 Vallentuna kommun ska vara en attraktiv kommun i Stockholm-Uppsala-Arlandaregionen 
att arbeta i 

 Talanger ska kunna utveckla sin fulla potential i kommunen 

 Medarbetare ska vilja rekommendera personer i sina nätverk att söka jobb i Vallentuna 

Arbetet med att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och stödet till rekryterande chefer har fortsatt. 
Under året har kommunen infört och använt certifierade personlighets- och begåvningstest som en 
del av rekryterings- och urvalsprocessen. Det möjliggör högre kvalitet och en mer kompetensbase-
rad rekryteringsprocess, vilket ger alla kandidater samma chans i en fördomsfri, transparent och 
rättvis process. 

Karriärsidan på den externa webben utvecklades under året med information om kommunens ar-
betsgivarerbjudande. Sociala medier används för att förstärka kommunens varumärke och attrakt-
ionskraft, framförallt vid rekryteringar. Olika kanaler har använts för att publicera annonser om le-
diga jobb, söka upp kandidater och tipsa om lediga tjänster. Genom att visa upp kommunens arbete 
och metoder skapade vi ett intresse och engagemang hos invånare och företag. Kommunen fick 
också fler förfrågningar från andra aktörer och kommuner som vill veta mera om Vallentunas ar-
betssätt och verksamheter. Kommunens Instagramkonto kopplade invånare och medarbetare när-
mare varandra. Via kanalen sprids kunskap om kommunens yrkesbredd och allt samhällsviktigt ar-
bete som genomförs varje dag. 

2020 infördes utmärkelsen för årets medarbetarskap för att lyfta grupper och projekt som har gjort 
något utöver det vanliga kopplat till kommunens visionsnycklar. 

Under året lanserades en digital onboardingprocess med syfte att hjälpa nya medarbetare att känna 
sig välkomna och snabbt komma in i den nya organisationskulturen på ett kul och engagerande sätt. 
Alla nyanställda ska ha samma information och utbildning oberoende var man börjar. 

Kompetensutveckling samt stöd till chefer och ledare var också ett fortsatt prioriterat område. Utbu-
det av utbildningar som riktar sig specifikt till chefer och ledare har samlats i Vallentuna kommuns 
Chefsakademi. Fördjupad ledarutveckling i form av chefshandledning i grupp är exempel på tillägg i 
utbudet inom Chefsakademin under 2020. Omfattande utbildnings- och utvecklingsprogram ge-
nomfördes också för ledare utan formellt chefsansvar. Satsningen ledde till 43 nya examinationer 
under året. 

Under våren utvecklades en medarbetarprofil för alla anställda inom kommunen. Den innehåller 
beteenden som bidrar till organisationers och verksamheters effektivitet. Medarbetarprofilen an-
vänds som grund inom alla rekryteringar för att främja positiva beteenden. 

Kommunens anställda har goda möjligheter att utvecklas för att klara nya krav. Alla medarbetare 
har en individuell utvecklingsplan. Att ha rätt och aktuell kompetens för sitt uppdrag är en av de 
viktigaste faktorerna för att medborgarna ska få en kommunal service i toppklass. Därför satsar Val-
lentuna kommun på kompetensutveckling av medarbetare, där behovet i rollen styr satsningen. Det 
generella och fördjupade medarbetarprogrammet är en del av den medarbetarakademi som lanse-
rats under hösten. Medarbetarakademin är till för att ge medarbetarna de verktyg som de behöver i 
sina roller. Akademin innehåller kurser, föreläsningar och metodmaterial. 

För att höja kompetensen och kvaliteten i förskola och fritidshem har kommunen under 2020 fort-
satt genomföra riktade kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare utan formell utbildning. Vid 
årets slut hade samtliga tillsvidareanställda barnskötare i förskolan en utbildning till barnskötare. 

2.8.6 Personalpolitik 

Det främjande hälso- och arbetsmiljöarbetet i Vallentuna kommun är ett prioriterat område. Genom 
Chefsakademins olika delar ges chefer kunskaper och organisatoriska förutsättningar för att bedriva 
ett hälsofrämjande ledarskap. Medarbetare kan aktivt bidra till förbättringar och det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet genom att dela med sig av riskobservationer, tillbud och olyckor via ett inci-
dentrapporteringssystem. 
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Sedan pandemins utbrott har ett stort antal medarbetare i kommunen arbetat hemifrån, i den mån 
arbetsuppgifterna har kunnat utföras på distans. Det har framförallt berört medarbetare inom för-
valtningskontoren och medarbetare på gymnasiet som arbetat med fjärrundervisning och distans-
undervisning för elever under delar av året. Omställningen till distansarbete genomfördes snabbt i 
organisationen med hjälp av olika verktyg för digitala möten, vilket möjliggjorde att kommunikation 
och planerade arbeten ändå kunnat genomföras i hög utsträckning. 

Utifrån diskrimineringslagens krav har kommunen utvecklat ett systematiskt arbetssätt med såväl 
undersökande metoder som aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och för att främja lika-
behandling och mångfald. Arbetssättet är integrerat med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Che-
fer och skyddsombud erbjuds utbildningssatsningar inom diskriminering och området mångfald 
och inkludering. Kommunen arbetar aktivt med lönekartläggning och handlingsplaner för jäm-
ställda löner och chefer utbildas kontinuerligt i att sätta lön på ett könsneutralt sätt. 

Engagemang, samarbete och allas lika värde är kommunens gemensamma värderingar. Det är re-
sultatet av en stor satsning som har inkluderat alla medarbetare i utvecklingen och implemente-
ringen av kommunens nya vision. 150 arbetsgrupper har träffats med företrädare från kommunens 
ledningsgrupp och tillsammans arbetat med visions- och värderingsfrågor under perioden april 
2019 till november 2020. Nu fortsätter genomförandet i det dagliga arbetet. Satsningen förväntas 
bidra till förbättrade verksamhetsresultat, ökad måluppfyllnadsgrad, kvalitet och effektivitet. 

Kommunen har under året fortsatt arbetet med ”Heltid som norm” (Heltidsresan) tillsammans med 
fackförbundet Kommunal. Målet med arbetet är att heltidsarbete, som är avgörande för välfärdens 
kompetensförsörjning, ska bli norm. Syftet med förändringen är att öka jämställdheten i kvinnodo-
minerande yrken och säkra kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn. I januari 2020 startades 
ett pilotprojekt inom äldreomsorgen vilket pågår till och med sista februari 2021. I utgången av 
2020 hade sysselsättningsgraden inom pilotprojektet ökats till 85 procent för de medarbetare som 
vill och tidigare hade lägre sysselsättningsgrad. Arbetet med Heltidsresan kommer att fortsätta till 
och med 2024. 

Kommunfullmäktige tog den 22 februari 2021 beslut om ny HR-policy. Policyn beskriver hur kom-
munen ska arbeta för ett hållbart arbetsliv med ett högt medarbetarengagemang och främja goda 
personalrelationer. 

2.8.7 Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 
8,3 procent i kommunen, vilket är en ökning med 1,7 procent sedan föregående år, se figur 25. Ohäl-
sotalet ökade bland både kvinnor (9,4 procent) och män (5,3 procent). Andelen långtidssjukskrivna 
(mer än 60 dagar) utgjorde 39 procent av den totala sjukfrånvaron, vilket är en minskning med 7,2 
procent jämfört med föregående år. 

Sjukfrånvaron ökade kraftigt under mars i samband med pandemins utbrott och var fortsatt hög 
fram till sommaren, samt under delar av hösten. Kommunen påverkades i olika hög grad av sjuk-
frånvaro. Inom vissa förvaltningar där medarbetarna har kunnat distansarbeta har sjukfrånvaron 
minskat jämfört med föregående år. 

Vallentuna kommun följde regeringens, Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets rekommen-
dationer under pandemin. Huvudregeln har varit att arbetet ska ske på distans i den mån verksam-
heten har kunnat bedrivas så. En stor del av medarbetarna har distansarbetat sedan mitten av mars. 
Medarbetare som har haft behov av att tillfälligt vara på kontoret har kunnat arbeta isolerat med så 
få sociala kontakter som möjligt. 

Majoriteten av kommunens medarbetare har dock arbetat i verksamheterna som vanligt under året, 
vilket resulterat i en ökad sjukfrånvaro totalt sett. Rekommendationerna att stanna hemma med 
milda symtom och vara hemma tills man är symtomfri har också påverkat de höga sjukfrånvarota-
len. Verksamheterna har på olika sätt arbetat förebyggande med aktiviteter kopplat till krisplane-
ring samt risk- och konsekvensbedömning. Verksamheterna har också anpassats och organiserats 
för att minimera smittspridning med olika skyddsåtgärder, skyddsutrustning samt vid behov lånat 
ut personal till de enheter som behövt tillfälligt stöd. 
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Frågan om könsskillnader vid sjukfrånvaro har granskats av Riksrevisionen på uppdrag av rege-
ringen. Granskningen visar att kvinnor i riket sjukskrivs mer än män vid samma nivå på den be-
dömda arbetsförmågan. I granskningen har konstaterats att osakliga skillnader som kan härledas 
till hälso- och sjukvårdens bedömningar av patienten kan vara en viktig förklaring till skillnaderna i 
sjukfrånvaro mellan män och kvinnor. 

Ett prioriterat område är att fortsätta ett aktivt arbete med tidiga rehabiliteringsinsatser med rätt 
åtgärder som underlättar för individer att återgå i arbete. Arbetssättet väntas bidra till sjunkande 
ohälsotal. I det proaktiva arbetet för att minska sjukfrånvaron är det också viktigt att tidigt initiera 
stödjande samtal mellan chef och medarbetare vid korttidssjukfrånvaro. 

Figur 25. Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden, % 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Sjukfrånvaro fördelad på kön      

Kvinnor 8,2 7,4 7,5 7,5 9,4 

Män 4,5 4,2 5,0 3,9 5,3 

Totalt 7,3 6,6 6,9 6,6 8,3 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder      

29 år och yngre 4,3 5,1 5,0 5,9 6,8 

30-49 år 7,4 6,6 6,6 6,8 8,2 

50 år och äldre 8,2 7,2 7,9 6,7 9,0 

Andel långtidssjuka 60 dagar eller fler 53,8 44,9 45,0 46,2 39,0 

2.9 Förväntad utveckling 

I avsnittet görs en analys som visar på ekonomiska möjligheter och risker de närmaste åren. De 
strategiska inriktningarna och målen i kommunplanen gäller även för kommunens helägda bolag 
AB Össebyhus. I ägardirektivet till Össebyhus finns också specifika mål för bolaget. All verksamhet 
ska direkt eller indirekt skapa nytta för invånare, företag och kunder. Målen ska därför så långt som 
möjligt tillämpas för kommunal verksamhet som bedrivs i andra former av juridiska personer som 
till exempel kommunalförbund, ekonomiska föreningar och stiftelser. 

Vallentunas vision är ”Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer”. 
Visionen tillsammans med sex strategiska inriktningar är utgångspunkt för kommunens organisat-
ion, ledning och prioritering. De strategiska inriktningarna är kopplade till varsitt mål, se figur ne-
dan. Läs om de strategiska inriktningarna i kommunplanen. 
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Nycklar för strategiska inriktningar och mål 

Figur enligt kommunplan 2021-2023 

I kommunplan 2021-2023 finns ett verksamhetsmål och tre finansiella mål definierade som årligen 
ska uppnås för att kommunen ska leva upp till god ekonomisk hushållning. Målen är viktiga för att 
framtida generationer ska erbjudas samma servicenivå som dagens invånare. 

Verksamhetsmålet är att: 

 bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet i koncernen, i kommunen och i verk-
samhet som bedrivs av andra juridiska personer. 

Det finansiella resultatmålet i koncernen är: 

 ett årligt positivt resultat som utgör minst tre procent av skatter och bidrag 

Kommunen har ytterligare två finansiella resultatmål: 

 att soliditeten ska öka 

 att självfinansieringen av investeringar utan exploatering ska uppgå till minst 75 procent 
per år. 

I ägardirektivet för Össebyhus uttalas förväntade mål om: 

 en soliditet på 10 procent 

 att en avkastningsnivå på eget kapital om cirka 15 procent per år ska eftersträvas 

Varje dotterbolag till Roslagsvatten har en egen verksamhetsplan med budget för resultat, likvidi-
tet, investering och soliditetsmål. Målet för alla bolag är att öka soliditeten till över tio procent. 

En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kommunen ska kunna förverkliga visionen. En 
sund ekonomi innebär att kommunen kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demo-
grafiska förändringar. Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet utifrån den 
samlade effekten av verksamhetens resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebeta-
larna. 
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Figur 26. Nyckeltal för förväntad utveckling 

  2019 2020 2021 2022 2023 

 Utfall Budget 2021-2023 

 Kommun 

Befolkning 31 december 34 090 34 119 34 656 35 135 35 676 

Årets resultat, mnkr 65,9 138,9 69,8 64,5 70,3 

Resultatets andel av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag, % 

3,5 7,1 3,5 3,2 3,4 

Nämndernas nettokostnader, mnkr 1 794,7 1 825,9 1 917,6 1 959,2 2 007,9 

Investeringar, mnkr 183,6 122,8 352,9 415,3 429,2 

Soliditet, % 12,5 20,3 21,5 22,0 22,5 

Självfinansieringsgrad utan exploatering, % 75,2 164,6 123,9 99,3 79,0 

 Roslagsvatten 

Årets resultat, mnkr 45,6 15,9 0,0 0,0 0,0 

Investeringar, mnkr 240,0 209,6 371,6 449,8 440,9 

Soliditet, % 9,4 9,2 7,8 7,3 6,9 

 Össebyhus 

Årets resultat, mnkr 0,0 -12,8 0,5 0,8 0,4 

Investeringar, mnkr 1,2 15,2 0,2 1,9 1,9 

Soliditet, % 34,8 15,9 13,0 14,0 15,0 

Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skatteintäkter för kommunen. Nyckelta-
let soliditet är inklusive totala pensionsförpliktelser. För bolagen visar soliditet hur stor del av tillgångarna 
som finansierats med intäkter. 
Självfinansieringsgrad visar årets resultat tillsammans med avskrivningarna i relation till årets investeringar. 
I kommunplanen 2021-2023 visas nyckeltalet utan exploatering varför utfallet 2019 och 2020 i denna tabell 
räknats om på samma sätt. Se figur 17 för självfinansieringsgrad inklusive exploatering. 
Budgetvärden enligt kommunplan 2021-2023. 

Kommunplanen är kommunens övergripande strategi för långsiktigt hållbar utveckling. Kommunen 
ska växa hållbart. Kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas och företagens möj-
ligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kom-
munens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering enligt ISO 14001. 

I arbetet för att nå ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling gör kommunen satsningar 
på miljöfordon, trygghetsinsatser kring gator och parker, bostadsanpassningar samt satsar på re-
servkraft att använda vid händelse av kris eller allvarlig samhällsstörning. 

Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och ska verka för att skapa bättre 
och mer funktionella och klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till 
arbete och flygplats. Roslagsbanan fortsätter att byggas ut och en ny depå byggs i Molnby. Ett avtal 
inom Sverigeförhandlingen har tecknats under 2019 om förskottering för att möjliggöra ett tidigare-
läggande av projektets planering, projektstart och trafikstart. Läs om medfinansieringen och de ris-
ker som är förknippade med satsningen i avsnitt 2.3.4. 

Efterfrågan på att bo i Vallentuna kommun är stor och hela Stockholmsregionen kännetecknas av en 
stark befolkningstillväxt. Kommunen planerar för en ökad befolkning fram till år 2030 med 4 700 
personer och 9 000 bostäder fram till 2040. Befolkningen väntas inte öka jämnt över åren. En 
mindre ökning väntas även 2021 för att öka först därefter. Nästa stora exploateringsprojekt är områ-
det Kristineberg där kommunen möjliggör för en helt ny friluftsstadsdel. Etapp 1 av projektet vann 
laga kraft under hösten 2020. 
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Fler invånare i kommunen ger högre skatteintäkter, men det ställer samtidigt krav på en utbyggd 
kommunal verksamhet. Fler invånare kräver att kommunen möjliggör för nya bostadsområden och 
tillhörande gator och nät för vatten och avlopp och tillgång till kommunal service. För att minska 
risken att det framtida bostadsbyggandet inte ska matcha befolkningsmängden görs varje år pro-
gnoser över befolkningsutveckling och bostadsbyggande. Befolkningsprognosen görs för varje del-
område i kommunen för att säkerställa att det finns skolor, förskolor, vårdboenden och andra kom-
munala fastigheter som möter invånarnas behov i de olika delarna av kommunen. För att nyttja 
kommunens lokaler effektivast möjligt sker samtidigt en genomgång av befintliga verksamhetsfas-
tigheter för att se om några lokaler skulle kunna nyttjas annorlunda. Parallellt med att prognos för 
befolkningsutvecklingen tas fram uppdateras planen för det framtida bostadsbyggandet så att det 
ska matcha det tänkta behovet. Prognoserna uppdateras varje år inför arbetet med kommunplanen. 

Vallentuna befinner sig i en växande storstadsregion där konkurrensen om rätt kompetens blir allt 
starkare. Det råder fortsatt en nationell och regional lärarbrist. Tillgången på behöriga förskollärare 
och lärare är begränsad i regionen och det kommer även fortsättningsvis påverka lönenivåer samt 
möjligheter att kunna möta kraven på legitimerade lärare i samtliga ämnen och årskurser. Kompe-
tensförsörjning blir fortsatt ett viktigt fokus under flera år framöver, läs mer i avsnitt 2.8.5 Rekryte-
ringsbehov. 

Skolpengen har höjts för elever i förskola och grundskola både under 2019 och 2020. År 2021 gör 
kommunen ytterligare en omfattande satsning på höjning av skolpengen med 20,5 miljoner kronor. 
Satsningen ska möjliggöra mindre barngrupper i förskolan och prioritera höjd kvalitet och hälsa i 
Vallentunas skolor. Samtidigt kvarstår effektiviseringskravet på barn- och ungdomsnämndens över-
gripande organisation från 2020 med ytterligare tio miljoner kronor 2021. 

Socialnämndens största utmaning är att möta ökade volymer och behov med bibehållen kvalitet. 
Den största volymökningen sker bland äldre. Det blir allt fler äldre med ökade behov under en 
längre tid. Som svar på utmaningarna i och med den demografiska utvecklingen krävs ett utökat fö-
rebyggande och hälsofrämjande arbete. Kostnader inom äldreomsorgen är påverkbara, eftersom de 
främst uppstår när äldre drabbas av funktionsnedsättningar. Genom att äldre får förutsättningar att 
vidmakthålla en god hälsa, känna välbefinnande och bidra till samhället så länge som möjligt kan 
behoven och därmed kostnaderna minska. 

De stora satsningarna i kombination med kostnadsökningar, en svagare befolkningstillväxt och en 
avmattning av konjunkturen i Sverige gör att Vallentuna kommun behöver stärka resultatet kom-
mande år. För att uppnå en långsiktigt stabil ekonomi ska soliditeten öka och självfinansieringen av 
investeringarna vara minst 75 procent per år. Till år 2023 planeras soliditeten öka till 22,5 procent. 
Resultatmålet för åren 2021- 2023 är ett årligt positivt resultat på minst tre procent av skatter och 
bidrag för både kommunkoncernen och kommunen. Målet är en skärpning från tidigare år då målet 
var att resultatet skulle vara positivt. Ett mål på tre procent innebär att större delen av investering-
arna finansieras med skatteintäkter samt att den finansiella handlingsberedskapen på kort och lång 
sikt behålls. 

Össebyhus 
Efter flera år med investering i stambyte planeras för några år med investeringar på lägre nivå. Det 
finns också en underhållsplan för de närmaste åren. 

Roslagsvatten – i våra barnbarns tjänst 
Roslagsvattens uppdrag är att säkra tillgången på vatten, avloppsrening och avfallshantering i fem 
av Sveriges mest snabbväxande kommuner. Samtidigt behövs långsiktiga och hållbara lösningar för 
att möta stora investeringsbehov och klimatförändringar. Utmaningarna är att förstärka lednings-
nät och reningsverk för att öka kapaciteten och prestation samt klara klimatförändringar med mer 
långsiktiga och hållbara lösningar. 

Investeringar för varje kommun finns inom varsitt eget dotterbolag till Roslagsvatten. För Vallen-
tuna heter bolaget Vallentunavatten. Målet för alla bolag att öka soliditeten till över tio procent. 
Trenden inom vatten- och avloppsreningen är stigande taxor varför ett arbete pågår för att utveckla 
taxan efter dagens behov. Budgeterad taxehöjning 2021 för Vallentunavatten är sex procent på för-
brukningstaxan och nio procent på anläggningstaxan. 
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2.10 Samband mellan årsredovisningens delar 

Sambandet mellan drift- och investeringsredovisningen och årsredovisningens övriga delar åskåd-
liggörs i figur 27. 

Driftredovisningen summeras i resultaträkningens poster Verksamhetens intäkter och Verksamhet-
ens kostnader. Investeringsredovisningen summeras i kassaflödesrapportens poster Investering i 
immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar.  

Figur 27. Samband mellan årsredovisningens delar 

 

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekono-
miska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av om-
världen. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som bara innehål-
ler kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även interna poster inom kommunen, 
alltså köp och försäljning mellan nämnder. Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte 
ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt. 
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3. Resultaträkning 

Belopp i mnkr Not Koncern 
utfall 
2020 

Koncern 
utfall 
2019 

Kommun 
budget 

2020 

Kommun 
utfall 
2020 

Kommun 
utfall 

2019 om-
räknad 

Kommun 
utfall 

2019 enl. 
ÅR 2019 

Verksamhetens intäk-
ter 

2,9 533,1 476,0 320,0 454,9 407,6 392,4 

Verksamhetens kostna-
der 

3,9 , 
26,2

8 
-2 242,8 -2 149,7 -2 073,2 -2 168,5 -2 124,2 -2 086,5 

Avskrivningar 4 -107,2 -95,3 -95,0 -95,3 -80,4 -84,1 

Verksamhetens netto-
kostnader 

 -1 817,0 -1 769,0 -1 848,2 -1 808,8 -1 797,0 -1 778,2 

Skatteintäkter 5 1 660,7 1 650,9 1 696,3 1 660,7 1 650,9 1 650,9 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

6 300,0 211,0 206,4 300,0 211,0 211,0 

Verksamhetens resul-
tat 

 143,7 92,8 54,5 151,8 64,8 83,6 

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

Finansiella kostnader 8,9 -16,4 -21,3 -30,2 -14,4 -19,6 -19,6 

Årets resultat  128,7 73,4 24,8 138,9 47,1 65,9 

Uppställningsform för rapporten enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning med undantag för rader 
som saknar värde. Rader med noll i värde har exkluderats. 
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4. Balansräkning 

Belopp i mnkr Not 
Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

Kom-
mun 
2019 

omräk-
nat 

Kom-
mun 
2019 

enl. ÅR 
2019 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 10      

Materiella anläggningstillgångar       

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 2 364,8 2 344,1 2 258,7 2 250,2 2 231,9 

- Maskiner och inventarier 
12,
27 

378,8 355,4 37,1 40,4 45,9 

Finansiella anläggningstillgångar 13 112,5 112,4 119,5 119,5 119,5 

Summa anläggningstillgångar  2 856,1 2 811,9 2 415,3 2 410,1 2 397,3 

Omsättningstillgångar       

Exploateringsfastigheter och lager 14 5,9 1,5 5,6 1,2 97,2 

Kortfristiga fordringar 15 194,8 204,8 175,0 172,1 172,1 

Kassa, bank 16 155,0 68,0 123,7 44,2 44,2 

Summa omsättningstillgångar  355,7 274,2 304,4 217,4 313,4 

Summa tillgångar  3 211,8 3 086,1 2 719,7 2 627,5 2 710,7 

Eget kapital, avsättningar och skulder       

Eget kapital       

Årets resultat  128,7 54,6 138,9 47,1 65,9 

Övrigt eget kapital  910,3 855,7 851,8 804,7 721,8 

Summa eget kapital 17 1 039,0 910,3 990,8 851,8 787,7 

Avsättningar       

Avsättning för pensioner och likn. förpliktelser 18 266,9 235,4 266,9 235,4 235,4 

Andra avsättningar 19 434,1 432,8 425,5 424,9 424,9 

Summa avsättningar  701,0 668,2 692,5 660,3 660,3 

Skulder       

Långfristiga skulder 20 825,8 836,8 532,9 595,6 743,0 

Kortfristiga skulder 21 646,0 670,9 503,6 519,8 519,8 

Summa skulder  1 471,7 1 507,7 1 036,5 1 115,4 1 262,7 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  3 211,8 3 086,1 2 719,7 2 627,5 2 710,7 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 

22 438,6 451,6 438,6 451,6 451,6 

Övriga ansvarsförbindelser 23 395,5 370,9 395,5 370,9 370,9 

Uppställningsform för rapporten enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning med undantag för rader 
som saknar värde. Rader med noll i värde har exkluderats. 2019 års värden omflyttade mellan kortfristiga 
fordringar och kortfristiga skulder med 28,9 mnkr på grund av att skattefordran tidigare nettobokförts på 
skuldkontot. 
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5. Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr Not Koncern 
utfall 
2020 

Koncern 
utfall 
2019 

Kommun 
budget 

2020 

Kommun 
utfall 
2020 

Kommun 
utfall 
2019 

Inbetalda skatter, generella stats-
bidrag och utjämning 

 1 929,5 1 859,8 1 902,7 1 929,5 1 859,8 

Inbetalning från kunder  288,4 224,9 278,3 226,3 184,3 

Inbetalning bidrag  153,3 147,1 102,1 153,2 147,1 

Försäljning inom exploatering och 
exploateringsersättning 

9 30,7 26,8 51,0 30,7 26,8 

Anläggningsavgifter 20,25 21,2 40,1 0,0 0,0 0,0 

Utbetalda personalkostnader  -1 057,3 -1 039,9 -1 023,3 -1 034,2 -1 022,0 

Utbetalda bidrag  -49,2 -48,7 -28,6 -49,2 -48,7 

Utbetalning till leverantörer  -995,1 -1 022,7 -1 044,2 -971,1 -1 000,7 

Inbetald ränta och utdelning  1,5 1,9 0,5 1,5 1,9 

Betald ränta och utdelning  -8,9 -7,0 -30,2 -6,9 -5,5 

Kassaflöde från löpande verk-
samhet 

24 314,0 182,2 208,3 279,7 143,1 

Investeringsverksamheten       

Investering i materiella anlägg-
ningstillgångar 

11, 12
, 25 

-174,4 -225,8 -357,5 -122,8 -183,6 

Försäljning av materiella anlägg-
ningstillgångar 

9 9,0 3,4 0,0 9,0 3,4 

Ökning av långfristiga fordringar 13 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverk-
samhet 

 -165,6 -222,5 -357,5 -113,8 -180,2 

Finansieringsverksamheten       

Nyupptagna lån 20,21 123,0 346,0 149,2 90,0 340,0 

Amortering av lån 20,21 -183,0 -356,7 0,0 -175,0 -350,0 

Kassaflöde från finansierings-
verksamhet 

 -60,0 -10,7 149,2 -85,0 -10,0 

Bidrag till infrastruktur       

Utbetalning av bidrag till statlig 
infrastruktur 

9 -1,4 0,0 0,0 -1,4 0,0 

Årets kassaflöde  87,0 -51,0 0,0 79,5 -47,1 

Likvida medel vid årets början  68,0 119,0 91,3 44,2 91,3 

Likvida medel vid årets slut  155,0 68,0 91,3 123,7 44,2 

Förändring i likvida medel  87,0 -51,0 0,0 79,5 -47,1 

Rubriker i kassaflöde från den löpande verksamheten är omgjord och därmed är beloppen för 2019 omflyt-
tade. 
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6. Driftsredovisning 

6.1 Driftsredovisningens uppbyggnad och principer för intern-

redovisning 

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekono-
miska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av om-
världen. Det innebär att, jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader som endast inne-
håller kommunexterna poster, driftredovisningen har påförts även kommuninterna poster, såsom 
köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i resultaträkningen 
som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt. 

Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Poster som 
kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är: 

 personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. Dessa var 
41,0 procent år 2020. 

 kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna 
beräknas enligt metoden nominell annuitet, vilket innebär att kostnaden består av linjär av-
skrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas 
bokförda restvärde. Den interna räntan var tre procent 2020. För information om avskriv-
ningstider, se not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar. 

Väsentliga gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom 
interndebitering är: 

 Lokaler: All kommunal verksamhet ska i första hand utnyttja kommunens egna lokaler. 
Självkostnad är grundprincip vid hyressättning. 

 Städning: Verksamheten kan själv välja städform; entreprenad eller kommunal regi. För 
städning i kommunal regi ska avtal med omfattning och internpris baserat på självkostnad 
upprättas. 

Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämn-
derna ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form 
av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Nettoanslagen binds av 
fullmäktige på nämnder. Omdisponering av anslag mellan nämnder samt tilläggsanslag kan beslu-
tas av fullmäktige under året. 

Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin detaljbudget. Det sker brutto uppdelat på intäk-
ter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive nämnd 
bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så länge de inte 
påverkar fullmäktiges nettoanslag. 

Inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde finansieras verksamheten med pengsy-
stem. Kostnaden för verksamheten ska anpassas till utbetalda pengbelopp. Skolpengen och gymna-
sieskolpengen beslutas av fullmäktige. Även hemtjänsten som ryms inom socialnämnden finansie-
ras av ett pengsystem. 

Ekonomin för den löpande verksamheten planeras för tre år i taget. Det första året utgör budgetåret 
och de följande två åren utgör planeringsår. 

En nämnds avvikelse jämfört med budget kan få sparas eller bli till en skuld. En beredning görs vid 
en årlig bokslutsgenomgång och därefter tar fullmäktige beslut om nämnd får ta med överskott eller 
underskott till nästa år. För att en nämnd ska få använda sitt överskott måste det finnas utrymme i 
kommunens budget. En skuld ska återställas så snart som möjligt. För pengfinansierade resultaten-
heter är det volymen som styr hur mycket pengar enheten får. 
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6.2 Driftsredovisning 

Varje nämnd är ansvarig för sin budget. Nämndernas nettokostnader, det vill säga kostnader minus 
intäkter, uppgick till 1 825,9 miljoner kronor. Förra året uppgick de till 1 794,7 miljoner kronor så 
det var en ökning mellan åren med 31,2 miljoner kronor eller 1,7 procent. Nämndernas intäkter 
uppgick till 1 240,3 miljoner kronor och kostnaderna till 3 066,1 miljoner kronor. Utfallet 2020 av-
vek positivt mot budget med 34,0 miljoner kronor. Förra året var avvikelsen också positiv, då med 
17,0 miljoner kronor. I kommunstyrelsens budget ingick medel för oförutsedda utgifter (KSOF) med 
5,0 miljoner kronor under 2019 och samma belopp 2020. Medlen fördelades inte till nämnderna 
utan bidrog till kommunens resultat. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2021 om att justera budgeten för socialnämnden 
med ett tillskott på 0,5 miljoner kronor för kris-, samtals- och traumastöd relaterat till pandemin. 
Anledningen till det sena beslutet är att det generella statsbidraget betalades till kommunen först i 
december 2020. 

Under figuren presenteras de största avvikelserna per nämnd mellan utfall och budget 2020, och 
utfallen mellan 2019 och 2020. Hur resurserna förbrukats beskrivs i respektive nämnds verksam-
hetsberättelse som utgör egna dokument. 
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Figur 28. Driftsredovisning 

Nämnd  2020  2019 

 Budget Bokslut 
Avvi-
kelse 

Bokslut 

Belopp i mnkr Netto Intäkt 
Kost-
nad 

Netto Netto Intäkt 
Kost-
nad 

Netto 

Kommunstyrelsen 187,8 350,2 521,8 171,6 16,2 342,6 509,5 166,9 

Barn- och ungdoms-
nämnden 

148,3 607,4 750,7 143,3 5,0 583,7 730,4 146,7 

Skolpeng 654,5 82,2 731,6 649,5 5,0 82,7 721,8 639,1 

Utbildningsnämnden 33,7 56,4 88,3 32,0 1,7 56,2 86,8 30,6 

Gymnasieskolpeng 152,8 4,6 152,0 147,3 5,5 4,3 148,5 144,2 

Socialnämnden 563,6 114,4 678,5 564,1 -0,5 91,4 646,0 554,6 

Fritidsnämnden 60,1 5,5 64,9 59,4 0,7 5,5 60,5 55,0 

Kulturnämnden 44,9 6,2 50,2 44,0 0,9 5,8 50,0 44,2 

Bygg- och miljötill-
synsnämnden 

14,2 13,4 28,1 14,7 -0,5 13,5 27,0 13,5 

Nämndernas netto-
kostnader 

1 859,9 1 240,3 3 066,1 1 825,9 34,0 1 185,8 2 980,5 1 794,7 

Kapitalkostnader -151,8  -151,2 -151,2 -0,5  -129,2 -129,2 

Pålägg personalom-
kostnader 

-266,2  -284,8 -284,8 18,6  -265,8 -265,8 

Sociala avgifter och 
pensionsavsättningar 

266,2  288,2 288,2 -22,1  272,3 272,3 

Pensionsutbetalningar 36,7  36,7 36,7 0,0  35,1 35,1 

Försäljning av exploa-
teringsfastighet 

 13,0 4,7 -8,4 8,4 13,7 4,9 -8,8 

Exploateringsersätt-
ning 

 22,3  -22,3 22,3    

Med-/delfinansiering  1,4  -1,4     

Realisationsvinster  8,9  -8,9 8,9 2,5  -2,5 

Övriga intäkter och 
kostnader 

8,4 9,0 48,8 39,8 9,5 9,3 7,6 -1,7 

Summa finansierings-
enheten 

-106,7 54,7 -57,6 -112,3 5,6 25,5 -75,0 -100,6 

Verksamhetens net-
tokostnad exkl. av-
skrivningar 

1 753,2 1 295,0 3 008,5 1 713,6 39,6 1 211,3 2 905,4 1 694,1 

Interna poster, till ex-
empel internhyra 

 -840,0 -840,0 0,0 0,0 -819,0 -819,0 0,0 

Verksamhetens intäk-
ter och kostnader 

1 753,2 454,9 2 168,5 1 713,6 39,6 392,4 2 086,5 1 694,1 

En ombudgetering utökade socialnämndens budget med 0,5 miljoner kronor för ett sent erhållet bidrag för 
krisstöd. Föregående år är inte omräknat med effekt av LKBR. 
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Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 16,2 miljoner kronor (inklusive KSOF 5,0 miljoner 
kronor). Överskottet berodde till största delen på genomförda sparåtgärder och ekonomisk återhåll-
samhet. Kommunledningskontoret bidrog med 12,7 miljoner kronor och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och teknik- och fastighetsförvaltningen tillsammans med 2,6 miljoner kronor. Resultaten-
heten inom fastighetsavdelningen gjorde överskott med 0,9 miljoner kronor. 

År 2019 var kommunstyrelsens överskott 13,0 miljoner kronor. Överskottet var även då en följd av 
sparåtgärder. 

Barn- och ungdomsnämndens budget bestod dels av en fast budgetram om 148,3 miljoner kro-
nor, dels av en nollbudget för resultatenheterna. Budgeten för fasta ramen innehöll ett specifikt ef-
fektiviseringskrav på central administration med tio miljoner kronor. Effektiviseringskravet upp-
nåddes och de medel som var avsatta för oförutsedda händelser behövde inte användas, så fasta ra-
men gjorde ett överskott med 2,4 miljoner kronor. 

Resultatenheterna gjorde ett överskott med 2,6 miljoner kronor. Pandemin innebar stora sjukskriv-
ningstal under våren och ökade kostnader för vikarier. Eftersom staten kompenserat för sjuklöner 
under hela året fick det en positiv nettoeffekt. Förskolornas del i överskottet, 1,2 miljoner kronor, 
var en effekt av arbete med fokus på ekonomistyrning och vikariehantering. 

Barn- och ungdomsnämnden förvaltade också skolpengen vars nivåer beslutas av kommunfull-
mäktige. Skolpengen är volymstyrd och det ekonomiska utfallet påverkas av antal elever i grundsko-
lan och barn i förskola. Budgeten för skolpengssystemet var 654,5 miljoner kronor. Skolpeng gjorde 
ett överskott med 5,0 miljoner kronor till följd av färre barn i förskolorna. 

År 2019 lämnade barn- och ungdomsnämnden, skolpengen och resultatenheterna tillsammans ett 
överskott på 5,8 miljoner kronor. Överskottet då bestod till största delen av reserver samt bespa-
ringsåtgärder. 

Utbildningsnämndens budget bestod dels av en fast budgetram om 33,7 miljoner kronor och 
dels en nollbudget för resultatenhet Vallentuna gymnasium. På den fasta ramen gjordes ett över-
skott med 3,9 miljoner kronor. Den främsta anledningen var lägre kostnader för tilläggsbelopp och 
att reserven för oförutsedda kostnader inte behövde användas. Resultatenheten gjorde ett under-
skott med 2,1 miljoner kronor. Kostnaderna har inte ökat jämfört med förra året, utan det är intäk-
terna som vänt ner. Dels har verksamheten tappat flertalet språkintroduktionselever och elevök-
ningen på övriga program har inte vägt upp. Gymnasiet har under ett par år fått flera statsbidrag 
som har utvecklat och höjt kvaliteten i verksamheten, men under 2020 har flera av bidragen utebli-
vit eller minskat. 

Pandemin har inte påverkat kostnaderna nämnvärt inom utbildningsnämnden. 

Utbildningsnämnden förvaltade också gymnasieskolpengen vars nivåer beslutas av kommunfull-
mäktige. Gymnasieskolpengen är volymstyrd och det ekonomiska utfallet påverkas av antal elever i 
gymnasiet. Budgeten för 2020 var 152,8 miljoner kronor. Gymnasieskolpeng gjorde ett överskott 
med 5,5 miljoner kronor. Färre elever än budgeterat samt att elever i högre utsträckning väljer teo-
retiska program är orsaker till överskottet för 2020. 

År 2019 blev det underskott med 1,2 miljoner kronor för utbildningsnämnden, gymnasieskolpengen 
och resultatenheten Vallentuna gymnasium tillsammans. 

Socialnämnden hade en budget på 563,6 miljoner kronor och utfallet blev 564,1 miljoner kronor, 
och gjorde ett underskott med 0,5 miljoner kronor. Pandemin har påverkat nationellt såväl som lo-
kalt och specifikt inom socialnämndens ansvarsområde där många av riskgrupperna får stöd och 
omsorg. Utfallet innehåller kostnader relaterade till pandemin med 26,3 miljoner kronor och intäk-
ter med 24,8 miljoner kronor, en nettopåverkan med minus 1,5 miljoner kronor. 

Individ- och familjeomsorgen med inriktning på barn och familj gjorde ett överskott med 3,7 miljo-
ner kronor. Vårdkedjan har effektiviserats och avtal har omförhandlats. 

Omsorgen med inriktning på vuxna gjorde underskott med 15,8 miljoner kronor på grund av ökat 
behov inom missbruk och socialpsykiatri. Antalet individer med omfattande blandmissbruk som an-
sökte om stöd ökade. Ökningen kan ha ett samband med pandemin. Kostnadsnivån för ekonomiskt 
bistånd var betydligt högre än budgeterat under sommarmånaderna. 
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Äldreomsorgen är det område som påverkats mest av pandemin, covid-19-relaterade merkostnader 
uppgick till 20,8 miljoner kronor. I likhet med barn- och ungdomsnämnden så har socialnämnden 
haft stora sjukskrivningskostnader och eftersom staten kompenserat för sjuklöner under hela året 
har det fått en positiv nettoeffekt. Äldreomsorgen gjorde ett överskott med 6,4 miljoner kronor en-
ligt nämndens verksamhetsberättelse. 

Efter att socialnämnden avlagt sin rapport för året erhöll nämnden en utökad budgetram på 0,5 mil-
joner kronor som riktade sig till personal inom äldreomsorg och personal inom LSS. 

Verksamhetsområdet för funktionsnedsättning enligt LSS gjorde ett överskott med 8,1 miljoner kro-
nor innan beslutet om den utökade budgetramen. Verksamhet har utförts i egen regi och enligt ram-
avtal istället för att ha externa placeringar utom ramavtal. En del av överskottet förklaras också med 
att ett engångsbelopp för personlig assistans betalats ut från Försäkringskassan och att nyttjande-
graden av bostäder har ökat. 

De förvaltningsövergripande verksamheterna inom socialnämnden gjorde ett underskott med 2,8 
miljoner kronor, den största förklaringen till underskottet beror på inköp av digitala hjälpmedel till 
äldreomsorgen. 

År 2019 fick socialnämnden en utökad budget efter ett stort underskott 2018 med 31,2 miljoner kro-
nor. Nämnden gjorde 2019 ett underskott med 0,4 miljoner kronor. 

Fritidsnämnden hade en budget på 60,1 miljoner kronor och gjorde ett överskott med 0,7 miljo-
ner kronor. Även fritidsnämnden har haft påverkan av pandemin med avbokade halltider, senare 
öppning av Kvarnbadet samt restriktioner kring antalet besökare på badet som påverkat ekonomin 
negativt. Detta vägdes upp av en förlängd issäsong med bra beläggning, att många föreningar flyttat 
ut verksamheten och bokat tider på utomhusanläggningar istället, samt att totala antalet besökare 
på Kvarnbadet var tillfredsställande. Lägre personalkostnader och lägre energi- och hyreskostnader 
har också bidragit till överskottet. 

År 2019 redovisade fritidsnämnden ett resultat i nivå med budget. 

Kulturnämnden hade en budget på 44,9 miljoner kronor och gjorde ett överskott med 0,9 miljo-
ner kronor, mycket beroende på pandemin. Den förde med sig lägre kostnader för utbildning och 
konferenser, lägre personalkostnader med anledning av förkortade öppettider och lägre behov av 
vikarier. Många arrangemang har ställts in eller genomförts på annat sätt än planerat, med lägre in-
täkter som följd, samtidigt som arrangemangskostnaderna blivit lägre. 

2019 gjorde kulturnämnden ett överskott med 0,1 miljoner kronor beroende på lägre personalkost-
nader för administrationen än planerat. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden hade en budget på 14,2 miljoner kronor. Nämnden gjorde un-
derskott med 0,5 miljoner kronor. Ett intäktsbortfall på 0,8 miljoner kronor var direkt relaterat till 
pandemin med minskad tillsyn och minskade bygglov då företag inte längre ansökte. Bostadsan-
passningarna har följt pandemins förlopp och när smittspridningen ökade minskade ansökningarna 
och tvärtom. Verksamheten gjorde underskott med 0,4 miljoner kronor. Underskotten har parerats 
med att inte återbesätta tjänster. 

År 2019 gjorde bygg- och miljötillsynsnämnden också ett underskott på 0,5 miljoner kronor 

Intäkter och kostnader som inte hör till någon nämnd bokförs centralt hos finansieringsen-
heten. Finansieringsenheten hade en budget på minus 106,7 miljoner kronor. Nedan beskrivs de 
största avvikelserna mellan utfall och budget: 

 Kapitalkostnaden visas som en kostnad hos nämnderna och en minskad kostnad hos 
finansieringsenheten. Utfallet blev som budgeterat. Den största skillnaden mot förra året 
stod kommunstyrelsen för med ökade kapitalkostnader för Hagaskolan. 

 Personalomkostnadspålägget som 2020 var 41,0 procent ska täcka arbetsgivaravgifter, 
pensionsavsättningar och försäkringar. Pålägget blev 3,5 miljoner kronor lägre än utfallet 
främst på grund av kostnaden för pensioner som ökade för att pensionen för högavlönade 
ökade. 

 Finansieringsenhetens övriga intäkter och kostnader rymmer med-/delfinansiering, reali-
sationsförluster, momskompensation från tidigare år, omvärdering av exploateringsprojekt 
samt plankostnader och dess intäkter då de hör till ett exploateringsavtal. Anpassningen till 



Vallentuna kommun, Årsredovisning 2020 58(82) 

Lag om kommunal bokföring och redovisning innebär för Vallentuna kommun att mer in-
täkter och kostnader bokförs på drift än tidigare. Verksamheterna har fått budget för detta 
från år 2021 men under 2020 bokfördes de på finansieringsenheten. 

6.3 Prognosföljsamhet 

Under året har nämnderna rapporterat prognoser varannan månad, se figur 29. De totala förvän-
tade nettokostnaderna har avvikit positivt mot budget vid varje rapporteringstillfälle men en del 
nämnder har rapporterat förväntade överskott och andra underskott. 

Figur 29. Prognosföljsamhet 

Nämnd 2020 

 Budget Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Utfall 

Belopp i mnkr  feb april juni augusti oktober  

Kommunstyrelsen 182,8 182,6 182,6 182,7 182,7 181,3 171,6 

Kommunstyrelsens oförut-
sedda utgifter 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

Barn- och ungdomsnämn-
den 

148,3 148,3 146,3 146,3 148,3 147,3 143,3 

Skolpeng 654,5 654,5 656,5 656,5 655,5 653,5 649,5 

Utbildningsnämnden 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 32,0 

Gymnasieskolpeng 152,8 152,8 150,8 150,8 149,8 149,8 147,3 

Socialnämnden 563,6 563,1 563,1 564,0 563,1 563,1 564,1 

Fritidsnämnden 60,1 60,1 59,9 59,8 59,5 59,5 59,4 

Kulturnämnden 44,9 44,9 44,8 44,6 44,2 44,1 44,0 

Bygg- och miljötillsyns-
nämnden 

14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,7 14,7 

Nämndernas nettokostna-
der 

1 859,9 1 859,2 1 856,9 1 857,6 1 856,0 1 847,0 1 825,9 

En ombudgetering utökade socialnämndens budget med 0,5 miljoner kronor för ett sent erhållet bidrag för 
krisstöd. Föregående år är inte omräknat med effekt av LKBR. 

Skolpeng och gymnasieskolpeng är pengfinansierade nämnder vars skolpengsbelopp beslutas 
av kommunfullmäktige. Pengen är ett fast belopp per elev och därmed volymstyrd. Nämnderna har 
stora budgetar och en ändring i elevmängden kan slå relativt mycket, dels för att det hinner förflyta 
lång tid mellan det att budgeten bestäms och redovisningsåret börjar, dels för att elevmängden vari-
erar mellan höst- och vårterminerna. Redan i april befarades en negativ avvikelse mot budget för 
skolpengen. För gymnasieskolpengen var förhållandet det motsatta och ett förväntat överskott med 
två miljoner kronor rapporterades. I augusti förbättrades prognosen för gymnasieskolpengen till ett 
överskott med tre miljoner. Vid årets slut konstateras att både skolpengen och gymnasieskolpeng-
ens utfall blivit 5,0 respektive 5,5 miljoner kronor bättre än budget. 

Barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden har i alla årets prognoser rapporte-
rat ett förväntat resultat i storlek med budget men utfallet blev 5,0 miljoner bättre än budget för 
barn- och ungdomsnämnden och 1,7 miljoner kronor bättre för utbildningsnämnden. 

Socialnämnden rapporterade ett befarat underskott i prognosen för juni för att i augusti återigen 
rapportera en prognos i storlek med budget. Året slutade med ett underskott. Socialnämnden fick i 
slutet av året en utökad budget med samma summa som bidraget för krisstöd. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden har rapporterat prognoser i storlek med budget i årets fyra 
första prognoser. I oktober justerades prognosen till en befarad avvikelse med 0,5 miljoner kronor. 
Nämnden gjorde ett underskott på 0,5 miljoner kronor. 
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Fritidsnämnden och kulturnämnden har justerat ned sina förväntade nettokostnader i årets 
prognoser vartefter året gått. Båda nämnderna gjorde årsresultat som är mycket nära prognoserna i 
oktober. 

Kommunstyrelsen har haft prognoser i storlek med budgeterade värden i alla årets prognoser 
förutom i oktober då posten för oförutsedda utgifter på fem miljoner kronor togs bort och den för-
väntade nettokostnaden för kommunstyrelsen sänktes med 1,4 miljoner kronor. Nettokostnaden för 
året blev istället 16,2 miljoner kronor bättre än budget, en skillnad mot oktoberprognosen med 9,7 
miljoner kronor. 
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7. Investeringsredovisning 

7.1 Investeringsredovisningens uppbyggnad och internredo-

visningsprinciper 

Investeringsbudgetens totala värde för kommunen fastställs årligen i samband med att kommun-
planen beslutas i kommunfullmäktige. Investeringsbudgeten består av årets budget samt ett inrikt-
ningsbeslut för nio år framåt. Fullmäktige beslutar i kommunplanen om varje enskilt investerings-
projekt samt anslag för inventarier, transportmedel och planerat underhåll av publika fastigheter 
och verksamhetsfastigheter. För investeringsprojekt över fem miljoner kronor tar fullmäktige också 
separata beslut om investeringsanslag och genomförande. 

Om investeringsanslag beräknas överskrida budgeten med mer än tio procent ska nytt beslut tas av 
kommunfullmäktige. Budgetavvikelser i fleråriga investeringsanslag överförs i kommande års inve-
steringsbudget. 

Investeringarna består av externa utgifter och timkostnader för egen personal enligt tidsredovisning. 
Förvaltning belastas med en kapitalkostnad som består av avskrivning plus ränta tre procent. Kapi-
talkostnad beräknas enligt nominell annuitet, det vill säga fördelade med lika stora belopp varje år. 

Össebyhus ska löpande lämna information om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckl-
ingen till den politiska ledningen i kommunen. Vid köp eller försäljning av fast egendom över fem 
miljoner kronor samt vid planering av investeringar av större omfattning ska kommunfullmäktige 
ges tillfälle att yttra sig. 

Roslagsvatten är moderbolag och alla investeringar som görs inom Vallentuna kommuns 
kommungränser görs i Roslagsvattens dotterbolag Vallentunavatten AB. Vid köp eller försäljning av 
fast egendom samt planering av investeringar av större omfattning ska kommunfullmäktige ges till-
fälle att yttra sig. Beslut om investeringar tas av varje styrelse i dotterbolagen. 

7.2 Investeringar i koncernen 

Koncernens investeringar i materiella anläggningar var 174,4 miljoner kronor, jämfört med förra 
årets 225,8 miljoner kronor. Det är en minskning med 51,4 miljoner kronor varav kommunen mins-
kade med 60,8 miljoner kronor och Roslagsvatten med 4,5 miljoner kronor. Össebyhus ökade sina 
investeringar jämfört med förra året med 14,0 miljoner kronor genom ett stambyte vilket syns i fi-
gur 30 där hyresbostäder nu står för nio procent av årets investeringar jämfört med en procent året 
innan. En annan stor förändring mot förra året är att kommunen under 2020 bara använde tio pro-
cent av investeringarna till skolor och förskolor att jämföra med förra årets 30 procent. 

Figur 30. Investeringar i koncernen, % 

 
Siffror inom parantes anger förra årets värde. 
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Årsstämman i Össebyhus beslutade i mars 2018 om stam- och fönsterbyte med en totalbudget på 
40,0 miljoner kronor. I budgeten fanns villkoret att soliditeten inte fick bli lägre än tio procent. 
Kommunfullmäktige tog ställning till investeringen i kommunplanen för 2021-2023. Investeringen 
omfattar 63 lägenheter. Fönsterbytet blev klart 2018. Stambytets andel av totalbudgeten var 34,4 
miljoner kronor och utfallet blev 32,2 miljoner kronor totalt varav 16,5 miljoner blev en investering 
och resten bokfördes på årets resultat. 

Roslagsvatten har investerat för 218,1 miljoner kronor i nya anläggningar, upprustning av pump-
stationer, reningsverk och ledningsnät. Vallentuna kommuns andel av investeringarna var 36,4 mil-
joner kronor. Vallentunavattens största investeringsprojekt var VA-utbyggnaden i Kårsta. Det är 
samma projekt som kallas Kårsta-Rickeby i Vallentuna kommun där utbyggnad av gator pågår sam-
tidigt. En utmaning är för närvarande att möta kraven i VA-försörjningen då den ursprungliga pla-
nen innehöll 30 bostäder men har ökat till 140 bostäder. 

Ett nytt huvudledningsstråk behövs mellan Kårstaområdet och Karby/Brottby vilket inte enbart fi-
nansieras genom nya anslutningar. Det nya ledningsstråket ska ansluta till de huvudledningar som 
anlades 2014. Dessa behöver byggas vidare fram till Bällstaberg via Kristineberg. 

Arbete med att ta fram en ny VA-plan som följer aktuell bostadsbyggnadsprognos har påbörjats till-
sammans med kommunen. 

Figur 31. Pågående projekt som fullmäktige tagit ställning till, mnkr 

  
Beslutad 
totalut-

gift 

Ackumu-
lerat ut-

fall 

Beräknad 
totalut-

gift 

Beräknad 
avvikelse 

Össebyhus 17,5 16,5 16,5 -1,0 

Stambyte 17,5 16,5 16,5 -1,0 

Beslutad totalavgift 34,8 var för både drift och investeringsdelen. Prognosen för både drift och investering är 
32,2 mnkr. 

7.3 Investeringar i kommunen 

Kommunen investerade för 122,8 miljoner kronor under 2020, jämfört med 183,6 miljoner kro-
nor året innan. Utfallet består av färdiga projekt med 57,0 miljoner kronor och pågående projekt 
med 65,7 miljoner kronor. Budgeten var på 538,0 miljoner kronor och innehöll medel från tidigare 
år med 185,0 miljoner kronor. 

Inom exploateringsprojekt bygger oftast kommunen gatunät, parker och andra allmänna anlägg-
ningar. De anläggningar som kommunen ska äga blir en del av kommunens investeringar. I figur 32 
och figur 33 benämns de infrastruktur samt områdets namn. År 2020 var infrastruktur budgeterad 
till 221,2 miljoner kronor men utfallet blev bara 17,1 miljoner kronor. Utbyggnad var budgeterat för 
områdena Kristineberg, Stensta-Ormsta, Åbyholm och Björnboda-Bällsta men kommunen har inte 
fått kostnader i samma takt, kostnaderna kommer senare år. 

Under året har inga ombudgeteringar gjorts. 

Figur 32 och figur 33 visar investeringar per nämnd. Figur 32 visar de som är färdiga och figur 33 
projekt som sträcker sig över flera år. Projekt med utfall 2020 som är större än en miljon kronor 
specificeras. Projekt som sträcker sig över flera år har förutom årets budget och årets utfall även en 
total projektbudget, ett ackumulerat värde för utfall till och med 2020, en ny beräknad totalsumma 
samt uppgift om det år projektet beräknas bli färdigställt. 
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Figur 32. Investeringar, färdiga projekt, mnkr 

  2020 Projekt som sträcker sig över flera år 

Belopp i mnkr 
Årets 

budget 
Årets 
utfall 

Total 
pro-
jekt-

budget 

Utfall 
t.o.m. 

år 2020 

Beräk-
nad to-

tal-
summa 

Klart år 

Kommunstyrelsen 64,5 48,9     

Planerat underhåll 35,6 35,2 - - - - 

Beläggning vägar 4,8 4,7 - - - - 

Åtgärder vägar, gångbanor 4,4 2,9 - - - - 

Trafiksäkerhetsåtgärder 5,6 2,0 - - - - 

IT-utrustning 3,0 2,0 - - - - 

Mobil reservkraft 2,0 1,3 2,0 1,3 2,0 2020 

Barn- och ungdomsnämnden 61,2 6,1     

Årliga investeringsanslag 6,0 4,8 - - - - 

Hagaskolan 55,2 1,4 435,1 382,3 385,0 2020 

Utbildningsnämnden 0,5 0,2     

Fritidsnämnden 1,4 1,5     

Kulturnämnden 0,5 0,2     

Summa 128,1 57,0     

Några av årets projekt 

Planerat underhåll på kommunens fastigheter omfattar renovering av utemiljön på skolor, utbyte av 
lekutrustningar och belysningar såväl utvändigt som invändigt. Andra stora poster är utbyte av ven-
tilationsaggregat, åtgärdande av värmesystem, konvertering till miljövänlig köldmedia i kyl- och 
frysrum samt installation av nya brandlarm. Överordnade system finns nu på 50 procent av kom-
munens brandlarmanläggningar, vilket medför bättre kvalitet och kontroll. 

Under hösten har upprustning av vägar genomförts. Bland de större renoveringarna återfinns Väst-
lundavägen, Tallhammarsvägen, Ekebyvägen samt delar av Karlbergsvägen. 

På grund av pandemin har kommunen uppgraderat hårdvaran för att möta kraven på videoström-
mat material såsom Teams och Zoom. Under året har en flytt av kommunens server skett från det 
lokala datarummet till en datacenterleverantör med förbättrad redundans samt säkerhet. Ytterligare 
en fördel är att datacenterleverantören tar tillvara på överskottsenergin som servrarna genererar 
och detta återanvänds i fjärrvärmenätet i Vallentuna. 

 Inför 2020 avsattes 2,0 miljoner kronor för mobil reservkraft. Efter marknadsanalys och 
förenklat anbudsförfarande konstaterades att medlen kan finansiera tre enheter av "stand 
alone karaktär" samt en särskild förrådsbyggnad att förvara dem i. "Stand alone" innebär 
att aggregaten inte kopplas in i byggnaders befintliga elsystem utan utgör ett eget lokalt el-
nät med försörjning av elkontaktuttag, på platser där det behövs. Två system har levererats 
till kommunen under hösten och förvaras i kommunens befintliga lokaler. Det tredje kom-
mer att beställas i början av 2021 när också förrådsbyggnaden är färdigställd. Under 2020 
har 1,3 miljoner kronor tagits i anspråk varav 0,9 miljoner avser de två aggregaten och res-
terande, 0,4 miljoner kronor, förrådsbyggnaden. 
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Figur 33.Investeringar, pågående projekt, mnkr 

  2020 Projekt som sträcker sig över flera år 

Belopp i mnkr 
Årets 

budget 
Årets 
utfall 

Total 
pro-
jekt-

budget 

Utfall 
t.o.m. 

år 2020 

Beräk-
nad to-

tal-
summa 

Klart år 

Kommunstyrelsen 323,7 52,6     

Infrastruktur Åby ängar 8,0 14,6 84,0 64,8 84,0 2023 

Upprustn av torgytor etapp 4 4,1 11,9 14,1 21,7 14,1 2022 

Lekplatser, upprustning 8,4 7,4 38,0 10,0 38,0 2026 

Infrastruktur Kristineberg etapp 1 128,8 6,4 251,9 7,4 251,9 2023 

Infrastruktur Tingvalla 2,5 -6,2 47,9 38,5 47,9 2022 

Infartsparkering Bällstaberg 5,0 6,0 5,0 6,0 5,0 2021 

Ishallarna installationer 7,4 3,8 27,3 23,6 27,3 2021 

Trafikinvesteringar 6,0 1,4 - - - - 

Våtmarkspark 15,4 1,5 15,5 6,6 15,5 2023 

Infrastruktur Vallentuna-Rickeby 0,0 1,2 3,9 1,6 3,9 2022 

Gång- och cykelväg Brottby 5,2 1,0 5,2 1,0 5,2 2021 

Barn- och ungdomsnämnden 53,4 11,4     

Karlslundsskolan norra, ombyggnad kök 12,2 11,4 14,0 13,2 14,0 2021 

Socialnämnden 9,0 0,2     

Fritidsnämnden 21,8 0,6     

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2,1 0,9     

Summa 410,0 65,7     

Några av årets projekt 

 Kommunen har sökt medfinansiering från staten och från Trafikförvaltningen Region 
Stockholm för att bygga en infartsparkering 400 meter från Kragstalunds station. Under 
våren utfördes projektering och upphandling av entreprenad och under hösten stod ett 
hundratal parkeringsplatser klara. Under våren 2021 förväntas den statliga medfinansie-
ringen inkomma. 

 Entreprenadarbetena i köket på Karlslundsskolan Norra startade i januari 2020 och färdig-
ställdes i slutet av december. Köket har tagits i bruk av kökspersonalen och från och med 
januari 2021 lagar de mat i köket. Uppskattad slutkostnad är cirka 14 miljoner kronor. 
 

 Under år 2020 har tre lekplatser rustats upp:  
o Snapptunavägens lekplats där en större upprustning har genomförts. 
 

o Odlingsvägens lekplats där en mindre upprustning genomfördes under hösten. 
 

o Lekplatsen på Bergvägen 20 C: Lekplatsen genomgick en större upprustning under 
sommaren/hösten och öppnades för besökare i november 2020. Vallentuna kom-
mun använde en för kommunen ovanligare upphandlingsmetod för upphandling av 
denna lekplats, där anbudsgivare fick komma med kreativa helhetslösningar. Vin-
nande anbud var Vikingalekplatsen. Vikingatemat är genomgående på lekplatsen 
och det finns bland annat ett stort vikingaskepp som flera barn kan leka på samti-
digt och en specialdesignad karusell som ser ut som en runsten. Lekplatsen erbju-
der rörelse och lek för flera olika åldrar. 
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 Arbetet med badplatsen vid Toftesta holme i Garnsviken har pågått under året. Visst arbete 
kvarstår med ramp, bord och sopkärl vilket är planerat inför kommande badsäsong. 
 

 Utegymmet vid Kvarnbadet stod klart och invigdes i november. 

7.4 Exploatering 

Att exploatera innebär att förnya användningen av mark och att bygga bostäder, kontor, industrier 
och gator. Tio detaljplaner har antagits under året: Lindholmen-Strömgården med cirka 18 bostä-
der, Kragstalund-Östra med cirka 60 bostäder, Ormsta-Stensta med cirka 320 bostäder, Kristine-
berg etapp 1 med cirka 800 bostäder samt Åbyholm med ytterligare cirka 800 bostäder. Detaljpla-
nerna för Åbyholm och Kragstalund-Östra är överklagade till Mark- och miljödomstolen. 

I nya områden bygger oftast kommunen gatunät, parker och andra allmänna anläggningar och 
byggherrarna bostäder och industrier. För närvarande pågår utbyggnad av infrastruktur i områdena 
Kårsta-Rickeby och Åby ängar. När infrastrukturen är klar kommer ersättning att tas ut av byggher-
rar och boende. Vägar och andra anläggningar som ägs av kommunen efter exploateringstidens slut 
ingår i kommunens investeringar. 

Exploateringsprojekt där kommunen är markägare innebär ofta intäkter till kommunen i form av 
såld mark. 2020 har mark sålts inom området Åby Ängar. 

Exploatering ska vara självfinansierad över projektens livslängd. I figur 34 visas de olika projektens 
andel av årets exploateringsutgifter. Figuren inkluderar de exploateringar som blir kommunens in-
vestering. 

Figur 34. Andel av årets utgifter i exploateringsprojekt 
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8. Noter 

Innehåll 

Not 1            Redovisningsprinciper 
Not 2-9        Noter resultaträkning 
Not 10-23    Noter balansräkning 
Not 24-25    Noter kassaflödesanalys 
Not 26-29    Övriga noter 

Budget i not 2-9 och not 24 innehåller kommunens värden, inte koncernens. 

Värden för koncern 2019 är omräknade med samma belopp som den omräknade jämförelsekolum-
nen i kommunen. 

Not 1. Redovisningsprinciper 

  

Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendat-
ioner från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Utöver de förändringar som redovisas nedan har 
samma redovisningsprinciper tillämpats som vid upprättandet av årsredovisning 2019. Omräkning av 
flerårsöversikt har inte gjorts för tidigare år då det är många olika förändringar som delvis motverkar 
varandra så värdet av omräknade tal står inte i rimlig proportion till arbetet med att ta fram informat-
ionen. 

Byte av redovisningsprincip 

Byte av redovisningsprincip har gjorts 2020 för att anpassa redovisningen till Lag om kommunal bokföring 
och redovisning samt rekommendationer från RKR. Förändringarna avser förtydliganden i rekommendat-
ion R2 - Intäkter, rekommendation R4 - Materiella anläggningstillgångar samt idéskriften Redovisning av 
kommunal markexploatering.  

Förändringarna innebär att:  

* gatukostnadsersättningar samt investeringsbidrag som inte är från staten resultatförs i takt med till-
gångens färdigställande, till skillnad från förut när de bokfördes som skuld och periodiserades över an-
läggningens nyttjandetid. Skuldförda intäkter och redan periodiserade intäkter från 2019 och tidigare har 
bokförts mot ingående eget kapital med 147,3 miljoner kronor. 

* vägkropp på gata ska anses ha evig livstid. Redan gjorda avskrivningar har bokförts mot ingående eget 
kapital med 28,6 miljoner kronor.  

* plankostnader inom exploatering redovisas som kostnad jämfört med tidigare när de lagerförts tills in-
komst erhållits. Upparbetade plankostnader till och med 2019 har bokförts mot ingående eget kapital 
med -98,0 miljoner kronor.  

* förstudier ska redovisas som en kostnad jämfört med tidigare när de ingått i investeringsprojektet. På-
gående projekt ändras inte förutom de projekten med upparbetad förstudie men där projektet skjutits 
fram i tiden så när projekten återupptas kommer förändringen vara genomförd. Upparbetade kostnader 
till och med 2019 har bokförts mot ingående eget kapital med -6,0 miljoner kronor.  

* kommunens upparbetade digitaliseringsprojekt samt digitaliseringsprojekt i anläggningsregistret värde-
rats om de är att beteckna som anläggningstillgång. De projekt som inte klarat kraven för att definieras 
som anläggningstillgång har bokats om till drift. Upparbetade kostnader till och med 2019 har bokförts 
mot ingående eget kapital med -7,7 miljoner kronor.  
 
Effekten i 2020 års resultaträkning är +3,0 miljoner kronor. Delposterna består av:  
+22,3 mnkr gatukostnadsersättning  
-3,2 mnkr minskade periodiserade intäkter  
-18,1 mnkr plankostnader netto  
+3,8 mnkr ingen avskrivning på vägkropp  
-1,8 mnkr digitaliseringsprojekt  
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Not 16 - Eget kapital visar en uppdelning av effekten för varje del som bokats mot ingående kapital. En 
jämförelsekolumn finns för år 2019 med omräknade värden.  
 
År 2021 ska kommunen anpassa sig till att enbart lön och personalomkostnadspålägg får aktiveras, idag 
aktiveras även overheadkostnader. 

Beloppsgränser 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod på minst tre år klassifice-
ras som anläggningstillgång om beloppet överstigergränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde 
är 50 000 kronor och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar samt förfinan-
siella leasingavtal. För tillgångar med identifierbara komponenter på minst 150 000 kronor tillämpas kom-
ponentavskrivning.  
 

Väsentligt belopp för att periodisera intäkter och kostnader är 100 000 kronor. 

Sammanställda räkenskaper 

Huvudmetoden proportionell konsolidering är tillämpad för alla företag med betydande inflytande eller 
väsentlig betydelse för kommunen. Undantag har gjorts för företag vars omsättning utgör mindre än två 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.  
 

Inga förändringar i koncernens sammansättning har gjorts. 

Kommunens drift- och investeringsbudget 

Beskrivning av uppbyggnad samt mest väsentliga principer förekonomistyrning och internredovisnings-
principer framgår av avsnitt 2.10, 6.1och 7.1. 

Not 2. Verksamhetens intäkter 

Belopp i mnkr Kon-
cern 

utfall 
2020 

Kon-
cern 

utfall 
2019 

Kom-
mun 

budget 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Varor 21,6 23,2 21,6 17,3 17,3 17,3 

Taxor och avgifter 177,5 175,6 104,5 108,1 103,8 106,4 

Hyror och arrenden 68,7 66,8 64,7 68,7 66,8 66,8 

Kostnadsersättningar och bidrag från sta-
ten 

126,8 94,2 59,2 126,7 94,2 94,2 

Övriga bidrag 47,5 48,2 42,9 47,5 47,9 48,2 

Såld verksamhet och andra tjänster 45,4 47,0 27,1 41,1 38,7 38,7 

Jämförelsestörande poster, se not 9 45,7 20,8  45,7 38,9 20,8 

Summa 533,1 476,0 320,0 454,9 407,6 392,4 

Momskompensation för åren 2016-2018 har resultatförts 2019 med 1,3 mnkr. Urval för raden Kostnadser-
sättningar och bidrag från staten har ändrats. 
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Not 3. Verksamhetens kostnader 

Belopp i mnkr Kon-
cern 

utfall 
2020 

Kon-
cern 

utfall 
2019 

Kom-
mun 

budget 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Personal 1 060,1 1 035,7 1 022,7 1 038,7 1 018,0 1 018,0 

Personalkostnader i investeringsprojekt -24,3 -27,4 -26,1 -20,2 -24,7 -24,7 

Varor 110,8 96,1 89,1 105,1 90,3 90,3 

Köp av huvudverksamhet 755,1 742,8 761,9 755,1 742,8 742,8 

Övriga tjänster 224,8 194,3 158,4 174,1 191,4 153,8 

Bidrag 46,7 45,6 28,6 46,7 45,6 45,6 

Hyror 47,5 55,8 38,7 47,5 55,9 55,9 

Skattekostnader i bolag 0,7 1,9     

Jämförelsestörande poster, se not 9 21,4 4,9  21,4 4,9 4,9 

Summa 2 242,8 2 149,7 2 073,2 2 168,5 2 124,2 2 086,5 

2019 års värden är omflyttade mellan varor och övriga tjänster. 

Not 4. Avskrivningar 

Belopp i mnkr Kon-
cern 

utfall 
2020 

Kon-
cern 

utfall 
2019 

Kom-
mun 

budget 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Immateriella anläggningar  0,1     

Mark, byggnader och tekn. anläggningar 89,2 77,1 85,4 86,5 70,7 74,4 

Maskiner och inventarier 18,0 18,1 9,6 8,8 9,7 9,7 

Summa 107,2 95,3 95,0 95,3 80,4 84,1 

För uppgift om avskrivningstider, se not 10, 11 och 12. 
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Not 5. Skatteintäkter 

Belopp i mnkr Kon-
cern 

utfall 
2020 

Kon-
cern 

utfall 
2019 

Kom-
mun 

budget 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Preliminär kommunalskatt 1 693,1 1 664,4 1 696,3 1 693,1 1 664,4 1 664,4 

Preliminär slutavräkning innevarande år -24,3 -14,3  -24,3 -14,3 -14,3 

Slutavräkningsdifferens föregående år -8,1 0,8  -8,1 0,8 0,8 

Summa 1 660,7 1 650,9 1 696,3 1 660,7 1 650,9 1 650,9 

Efter bokslutets upprättande publicerade SKR en ny prognos för 2020 års skatteintäkter. Prognosen pekar 
mot en förbättring med 7,6 mnkr jämfört med decemberprognosen. 

Not 6. Generella statsbidrag och utjämning 

Belopp i mnkr Kon-
cern 

utfall 
2020 

Kon-
cern 

utfall 
2019 

Kom-
mun 

budget 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Inkomstutjämning 36,5 13,1 11,7 36,5 13,1 13,1 

Kostnadsutjämning 58,0 70,0 63,3 58,0 70,0 70,0 

Regleringsbidrag 34,8 23,4 37,1 34,8 23,4 23,4 

Införandebidrag 14,8   14,8   

LSS-utjämning 21,3 36,5 23,4 21,3 36,5 36,5 

Kommunal fastighetsavgift föregående år -0,3 -0,5  -0,3 -0,5 -0,5 

Kommunal fastighetsavgift innevarande år 65,9 63,1 66,3 65,9 63,1 63,1 

Bidrag flyktingstöd 4,5 5,4 4,6 4,5 5,4 5,4 

Bidrag stärka välfärden 5,7   5,7   

Bidrag stöd coronapandemin 56,1   56,1   

Bidrag stöd kompensation periodiserings-
fond 

2,1   2,1   

Bidrag krisstöd, samtalsstöd, traumastöd 0,5   0,5   

Summa 300,0 211,0 206,4 300,0 211,0 211,0 
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Not 7. Finansiella intäkter 

Belopp i mnkr Kon-
cern 

utfall 
2020 

Kon-
cern 

utfall 
2019 

Kom-
mun 

budget 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Aktieutdelning 1,2 1,8 0,4 1,2 1,8 1,8 

Ränteintäkter 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 

Summa 1,5 1,9 0,5 1,5 1,9 1,9 

Not 8. Finansiella kostnader 

Belopp i mnkr Kon-
cern 

utfall 
2020 

Kon-
cern 

utfall 
2019 

Kom-
mun 

budget 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Räntekostnader 8,9 8,5 12,2 6,9 6,8 6,8 

Finansiell kostnad pensionsavsättning 5,4 5,5 8,4 5,4 5,5 5,5 

Omräkning KPI Roslagsbanans förlängning 2,1 7,3 9,6 2,1 7,3 7,3 

Värdereglering fin. anläggningtillgångar 0,0   0,0   

Summa 16,4 21,3 30,2 14,4 19,6 19,6 

Not 9. Jämförelsestörande poster 

Belopp i mnkr Kon-
cern 

utfall 
2020 

Kon-
cern 

utfall 
2019 

Kom-
mun 

budget 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2020 

Kom-
mun 

utfall 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Exploatering       
Försäljning tomter inom exploatering 13,0 13,7  13,0 13,7 13,7 
Exploateringsersättning 22,3 18,0  22,3 18,0  
Kostnad sålda tomter exploatering -4,7 -4,9  -4,7 -4,9 -4,9 
Summa exploatering 30,7 26,8  30,7 26,8 8,8 

Med-/delfinansiering 1,4 3,3  1,4 3,3 3,3 
Realisationsvinster 8,9 2,5  8,9 2,5 2,5 
Realisationsförlust -16,8 -0,3  -16,8 -0,3 -0,3 
Värdereglering fin. anläggningstillgångar 0,0   0,0   
Momskompensation  1,3   1,3 1,3 
Summa 24,3 33,7  24,3 33,7 15,6 

Jämförelsestörande poster är sällan förekommande och överstiger en miljon kronor. Dessutom redovisas rea-
lisationsvinster vid fastighetsförsäljningar, intäkter och kostnader vid försäljning tomter inom exploatering 
samt exploateringsersättning som jämförelsestörande. 
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Not 10. Immateriella anläggningstillgångar 

Belopp i mnkr Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

Kom-
mun 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Ingående anskaffningsvärde 0,4 0,4    

Utgående anskaffningsvärde 0,4 0,4    

Ingående ackumulerade avskrivningar -0,4 -0,3    

Årets avskrivningar  -0,1    

Utgående ackumulerade avskrivningar -0,4 -0,4    

Summa      

Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 3 3    

Immateriella anläggningstillgångar är egenutvecklade anläggningstillgångar. Avskrivningar görs linjärt över 
den bedömda nyttjandetiden. 

Not 11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Belopp i mnkr Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

Kom-
mun 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Verksamhetsfastigheter      

Ingående anskaffningsvärde 2 261,9 1 781,3 2 261,9 1 781,3 1 781,3 

Årets investering 40,9 480,6 40,9 480,6 480,6 

Årets försäljning/utrangering -48,8  -48,8   

Utgående anskaffningsvärde 2 254,1 2 261,9 2 254,1 2 261,9 2 261,9 

Ingående ackumulerade avskrivningar -813,5 -754,1 -813,5 -754,1 -754,1 

Årets avskrivningar -74,3 -59,4 -74,3 -59,4 -59,4 

Årets försäljning/ utrangering, avskrivningar 30,6  30,6   

Utgående ackumulerade avskrivningar -857,2 -813,5 -857,2 -813,5 -813,5 

Summa 1 396,9 1 448,4 1 396,9 1 448,4 1 448,4 
      

Publika fastigheter      

Ingående anskaffningsvärde 320,2 292,4 320,2 292,4 478,9 

Årets investering 17,7 28,0 17,7 28,0 28,0 

Årets försäljning/utrangering -0,8 -0,2 -0,8 -0,2 -0,2 

Utgående anskaffningsvärde 337,0 320,2 337,0 320,2 506,7 

Ingående ackumulerade avskrivningar -79,8 -69,3 -79,8 -69,2 -94,1 

Årets avskrivningar -11,5 -10,7 -11,5 -10,6 -14,4 

Årets försäljning/ utrangering, avskrivningar 0,4 0,1 0,4 0,1 0,1 

Utgående ackumulerade avskrivningar -91,0 -79,8 -91,0 -79,8 -108,3 

Summa 246,0 240,3 246,0 240,4 398,4 
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Fastigheter annan verksamhet      

Ingående anskaffningsvärde 141,9 139,6 25,6 26,8 26,8 

Årets investering 15,5 3,4 0,0 0,0 0,0 

Årets försäljning/utrangering -8,0 -1,2 -8,0 -1,2 -1,2 

Utgående anskaffningsvärde 149,4 141,9 17,6 25,6 25,6 

Ingående ackumulerade avskrivningar -38,6 -35,6 -12,9 -12,7 -12,7 

Årets avskrivningar -3,4 -3,4 -0,6 -0,6 -0,6 

Årets försäljning/ utrangering, avskrivningar 6,9 0,4 6,9 0,4 0,4 

Utgående ackumulerade avskrivningar -35,0 -38,6 -6,6 -12,9 -12,9 

Summa 114,3 103,3 10,9 12,7 12,7 
      

Markreserv      

Ingående anskaffningsvärde 369,9 367,8 367,2 365,1 178,6 

Årets investering 8,3 2,1 8,3 2,1 2,1 

Årets försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgående anskaffningsvärde 378,2 369,9 375,5 367,2 180,7 

Summa 378,2 369,9 375,5 367,2 180,7 
      

Pågående investeringar ny- /till- och ombyggnad      

Ingående anskaffningsvärde 181,5 528,6 181,5 527,1 533,9 

Årets nettoinvesteringar i verksamhetsfastigheter 20,0 -377,7 20,0 -377,7 -376,3 

Årets nettoinvesteringar i publika fastigheter 28,7 34,1 28,7 32,1 34,1 

Årets nettoinvesteringar i fastigheter annan verksam-
het 

 -1,5    

Årets utrangering -0,8 0,0 -0,8 0,0 0,0 

Summa 229,4 181,5 229,4 181,5 191,7 
      

Ackumulerat anskaffningsvärde 3 348,0 3 277,4 3 213,5 3 156,5 3 166,7 

Ackumulerade avskrivningar -983,2 -933,3 -954,8 -906,2 -934,8 

Summa 2 364,8 2 344,1 2 258,7 2 250,2 2 231,9 

Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 31 37 30 37 38 

Linjär avskrivning tillämpas med en individuell bedömning. För beloppsgränser se not 1. 
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Not 12. Maskiner och inventarier 

Belopp i mnkr Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

Kom-
mun 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Ingående anskaffningsvärde 510,9 456,2 178,2 162,8 164,8 

Årets investering 39,2 54,9 5,7 15,7 16,2 

Årets försäljning/utrangering -35,3 -0,3 -34,7 -0,2 -0,2 

Utgående anskaffningsvärde 514,8 510,9 149,3 178,2 180,7 

Ingående ackumulerade avskrivningar -220,2 -202,2 -137,9 -128,3 -128,3 

Årets avskrivningar -18,0 -18,1 -8,8 -9,7 -9,7 

Årets försäljning/ utrangering, avskrivningar 35,1 0,1 34,5 0,1 0,1 

Utgående ackumulerade avskrivningar -203,1 -220,2 -112,2 -137,9 -137,9 

Summa 311,7 290,6 37,1 40,4 42,9 
      

Finansiell leasing      

Ingående anskaffningsvärde 2,0 1,9    

Årets investering 1,2 0,2    

Årets försäljning 0,0 -0,1    

Avslut byte leasingbolag -2,0     

Utgående anskaffningsvärde 1,2 2,0    

Ingående ackumulerade avskrivning -1,4 -1,3    

Årets avskrivningar -0,3 -0,2    

Årets försäljning/utrangering, avskrivningar 0,0 0,0    

Avslut byte leasingbolag 1,4     

Utgående ackumulerade avskrivningar -0,2 -1,4    

Summa 1,0 0,6    
      

Pågående investeringar maskiner / inventarier      

Ingående anskaffningsvärde 64,7 66,1 0,0 2,2 4,1 

Årets nettoinvestering 2,8 -1,3 1,4 -2,2 -1,1 

Årets utrangering -1,4  -1,4   

Summa 66,1 64,7 0,0 0,0 3,0 
      

Ackumulerat anskaffningsvärde 582,1 575,6 149,3 178,3 183,8 

Ackumulerade avskrivningar -203,3 -220,2 -112,2 -137,9 -137,9 

Summa 378,8 355,4 37,1 40,4 45,9 

Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 28 28 17 18 19 

Linjär avskrivning tillämpas med en individuell bedömning. För beloppsgränser se not 1. 
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Not 13. Finansiella anläggningstillgångar 

Belopp i mnkr Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

Kom-
mun 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Aktier och andelar 28,3 28,3 29,9 29,9 29,9 

Bostadsrätter 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 

Långfristiga fordringar 33,5 33,4 38,8 38,8 38,8 

Summa 112,5 112,4 119,5 119,5 119,5 

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

Not 14. Exploateringsfastigheter och lager 

Belopp i mnkr Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

Kom-
mun 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Tomter till försäljning 4,9 0,7 4,9 0,7 96,7 

Lager 1,0 0,8 0,7 0,4 0,4 

Summa 5,9 1,5 5,6 1,2 97,2 

Not 15. Kortfristiga fordringar 

Belopp i mnkr Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

Kom-
mun 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Kundfordringar 36,5 63,7 21,8 43,6 43,6 

Ingående moms och momskompensation 14,8 16,3 14,8 16,3 16,3 

Övriga statsbidrag 25,5 4,5 25,5 4,5 4,5 

Fastighetsavgift 50,1 45,3 50,1 45,3 45,3 

Upplupna skatteintäkter 0,2 0,2    

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 67,7 74,7 62,8 62,2 62,2 

Summa 194,8 204,8 175,0 172,1 172,1 

2019 års värden omflyttade mellan kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder med 28,9 mnkr på grund 
av att skattefordran tidigare nettobokförts på skuldkontot. 
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Not 16. Kassa och bank 

Belopp i mnkr Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

Kom-
mun 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Bank 155,0 68,0 123,7 44,2 44,2 

Summa 155,0 68,0 123,7 44,2 44,2 

Vallentuna kommun och AB Össebyhus har ett gemensamt koncernvalutasystem och en kontokredit på 110 
miljoner kronor som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället. 

Not 17. Eget kapital 

Belopp i mnkr Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

Kom-
mun 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 846,1 772,8 787,7 721,8 721,8 

Byte av redovisningsprincip:      

Gatukostnadsersättning ej skuld 147,3 132,2 147,3 132,2  

Vägkropp ingen avskrivning 28,6 24,8 28,6 24,8  

Plankostnader är drift -98,0 -63,4 -98,0 -63,4  

Förstudie på drift -6,0 -6,0 -6,0 -6,0  

Digitaliseringsprojekt på drift -7,7 -4,7 -7,7 -4,7  

Årets resultat 128,7 54,6 138,9 47,1 65,9 

Summa 1 039,0 910,3 990,8 851,8 787,7 

Byte av redovisningsprincip beskrivs i not 1. 
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Not 18. Avsättningar för pensioner 

Belopp i mnkr Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

kom-
mun 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Specifikation - Avsatt till pensioner      

Pensioner och liknande förpliktelser 212,3 189,1 212,3 189,1 189,1 

Särskild avtals- och visstidspension 2,6 0,3 2,6 0,3 0,3 

Löneskatt 52,1 46,0 52,1 46,0 46,0 

Summa avsatt till pensioner 266,9 235,4 266,9 235,4 235,4 
      

Ingående avsatt till pensioner 235,4 208,6 235,4 208,6 208,6 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 5,4 5,5 5,4 5,5 5,5 

Årets utbetalningar -6,1 -5,7 -6,1 -5,7 -5,7 

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 25,5 21,2 25,5 21,2 21,2 

Övrig post 0,6 0,2 0,6 0,2 0,2 

Förändring löneskatt 6,2 5,6 6,2 5,6 5,6 

Utgående avsatt till pensioner 266,9 235,4 266,9 235,4 235,4 

Antal visstidsförordnanden      

Förtroendevalda 2 1 2 1 1 

Anställda  1  1 1 

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 

Kommunen har inga avtal om visstidsförordnanden som avviker från det normala. 
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Not 19. Andra avsättningar 

Belopp i mnkr Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

Kom-
mun 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Uppskjuten skatteskuld 8,6 7,9    

Ingående avsättning Sverigeförhandlingen 424,9 417,6 424,9 417,6 417,6 

Förskottering -1,4  -1,4   

Förändring av KPI 2,1 7,3 2,1 7,3 7,3 

Utgående avsättning Sverigeförhandlingen 425,5 424,9 425,5 424,9 424,9 

Summa 434,1 432,8 425,5 424,9 424,9 

Avsättning enligt avtal mellan staten, Region Stockholm och Vallentuna kommun om förlängning av Roslags-
banan 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 är år 2020. Betalning ska 
göras under åren 2020-2033. En avgift kommer att tas ut vid markförsäljningar och i exploateringsavtal för 
att finansiera avtalet. Att betalningar och byggande inleds först om flera år skapar en viss osäkerhet om be-
lopp 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. Förskottering betalas under åren 2020-2022. 
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Not 20. Långfristiga skulder 

Belopp i mnkr Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

Kom-
mun 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Låneskulder, långfristig del 604,8 661,8 503,0 593,0 593,0 

Långfristig skuld 11,9 11,7 2,6 2,6 2,6 

Långfristig skuld, exploateringsersättning 27,3  27,3   

Summa långfristiga skulder 643,9 673,5 532,9 595,6 595,6 
      

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år      

Ingående investeringsbidrag     9,9 

Utgående investeringsbidrag     9,9 

Ingående resultatförda investeringsbidrag     -1,6 

Resultatförda investeringsbidrag 0,0  0,0  -0,3 

Utgående resultatförda investeringsbidrag 0,0  0,0  -1,9 

Summa investeringsbidrag 0,0  0,0  8,1 
      

Ingående anläggningsavgifter 170,8 130,8    

Nya anläggningsavgifter 21,2 40,1    

Utgående anläggningsavgifter 192,0 170,8    

Ingående resultatförda anläggningsavgifter -7,6 -3,6    

Resultatförda anläggningsavgifter -2,6 -4,0    

Utgående resultatförda anläggningsavgifter -10,2 -7,6    

Summa anläggningsavgifter 181,8 163,2    
      

Ingående gatukostnadsersättning     140,8 

Nya gatukostnadsersättningar     18,0 

Utgående gatukostnadsersättning     158,8 

Ingående resultatförda gatukostnader     -16,9 

Resultatförda gatukostnader     -2,6 

Utgående gatukostnadsersättningar     -19,6 

Summa gatukostnadsersättning     139,3 
      

Summa förutbetalda intäkter 181,8 163,2 0,0  147,3 

Återstående antal år (vägt medel) 70 41   29 

Summa 825,8 836,8 532,9 595,6 743,0 

Förutbetalda exploateringsintäkter resultatförs vid tillträde. 
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Uppgifter om lån (inklusive kortfristig del) 

Belopp i mnkr Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

Kom-
mun 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Genomsnittlig ränta 0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 

Genomsnittlig räntebindningstid 3,1 år 3,4 år 2,9 år 3,3 år 3,3 år 

Lån som förfaller inom      

1 år 298,1 301,0 180,0 175,0 175,0 

2 -5 år 473,1 328,1 403,0 283,0 283,0 

senare än 5 år 138,2 340,2 100,0 310,0 310,0 

Summa 909,3 969,3 683,0 768,0 768,0 
      

Låneskuld per långivare      

Kommuninvest 718,5 818,5 643,0 768,0 768,0 

Banker 190,8 150,8 40,0   

Summa 909,3 969,3 683,0 768,0 768,0 

I genomsnittlig räntebindningstid för koncern ingår inte Roslagsvatten. 
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Not 21. Kortfristiga skulder 

Belopp i mnkr Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

Kom-
mun 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Låneskulder, kortfristig del 298,1 301,0 180,0 175,0 175,0 

Långfristig skuld exploateringsers, kortfristig del 2,0 30,0 2,0 30,0 30,0 

Leverantörsskulder 50,2 99,4 39,4 87,5 87,5 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 16,6 14,6 16,6 14,6 14,6 

Statsbidrag 11,4 9,0 11,4 9,0 9,0 

Löner och övertidsersättning 8,2 8,3 7,8 8,2 8,2 

Semesterlön 58,0 52,4 57,0 51,7 51,7 

Sociala avgifter 58,5 55,4 58,5 55,4 55,4 

Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 30,2 30,5 30,2 30,5 30,5 

Upplupna räntekostnader 2,6 2,6 2,1 2,1 2,1 

Övriga upplupna kostnader 41,9 27,9 29,9 23,7 23,7 

Förutbetalda skatteintäkter 46,8 15,6 46,8 15,6 15,6 

Förutbetalda hyresintäkter 5,5 5,7 4,8 5,0 5,0 

Övriga kortfristiga skulder 15,9 18,4 17,0 11,5 11,5 

Summa 646,0 670,9 503,6 519,8 519,8 

Förutbetalda skatteintäkter regleras i januari varje år med en eftersläpning på två år. Förutbetalda hyresin-
täkter faktureras normalt en månad i förskott. 2019 års värden omflyttade mellan kortfristiga fordringar och 
kortfristiga skulder med 28,9 mnkr på grund av att skattefordran tidigare nettobokförts på sociala avgifter. 

Not 22. Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser 

Belopp i mnkr Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

Kom-
mun 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Ingående pensionsförpliktelse 451,6 473,0 451,6 473,0 473,0 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 11,0 11,9 11,0 11,9 11,9 

Årets utbetalningar -22,8 -22,1 -22,8 -22,1 -22,1 

Nyintjänande  0,0    

Övrig post 1,6 -7,1 1,6 -7,1 -7,1 

Förändring löneskatt -2,8 -4,2 -2,8 -4,2 -4,2 

Utgående pensionsförpliktelse 438,6 451,6 438,6 451,6 451,6 

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 

Värdering av pensioner ska göras utifrån regler för RIPS. Diskonteringsräntan enligt RIPS är 1 procent realt. 
Skulle en diskonteringsränta från finansinspektionen användas så är våra pensionsåtaganden för lågt värde-
rade. Ansvarsförbindelsen innehåller inkomstsamordnad visstidspension 1,5 mnkr. 
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Not 23. Övriga ansvarsförbindelser 

Belopp i mnkr Kon-
cern 
2020 

Kon-
cern 
2019 

Kom-
mun 
2020 

Kom-
mun 
2019 

omräk-
nad 

Kom-
mun 

enl. ÅR 
2019 

Borgensåtaganden för koncernföretag      

Vallentunavatten AB 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 

AB Össebyhus 75,5 50,5 75,5 50,5 50,5 

Roslagsvatten AB 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Garantiförpliktelse för kommunalförbund      

Käppalaförbundet 75,5 72,7 75,5 72,7 72,7 

Borgensåtagande för föreningar      

Vallentuna Tennisklubb 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 

Särskilt anställningsavtal      

Kommundirektör  3,1  3,1 3,1 

Summa 395,5 370,9 395,5 370,9 370,9 

Sannolikheten för reglering är mycket låg för koncernföretag och kommunalförbund eftersom de får borgen 
för investeringar som ryms inom kommunens ansvarsområde. Kommundirektören har sagt upp sig på egen 
begäran 2020-12-01. 

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 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens-
förbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressav-
tal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkta-
gande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en upp-
skattning av den finansiella effekten av Vallentuna kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbin-
delse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501,2 
miljarder kronor och totala tillgångar till 525,5 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktel-
serna uppgick till 1,0 miljarder kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1,0 miljarder kro-
nor.  
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Not 24. Skillnad årets resultat och kassaflöde från löpande verksamhet 

Belopp i mnkr Koncern 
2020 

Koncern 
2019 

Kommun 
budget 

2020 

Kommun 
2020 

Kommun 
2019 

Årets resultat 128,7 73,4 24,8 138,9 65,9 

Avskrivningar 107,2 95,3 95,0 95,3 84,1 

Avsatt till pensioner 39,1 33,9 36,1 39,1 33,9 

Utbetalning av pensionsavsättning -7,6 -7,1 -8,1 -7,6 -7,1 

KPI omräkning av avsättning 2,1 7,3 9,6 2,1 7,3 

Förändring av uppskjuten skatteskuld 0,7 1,9    

Realisationsvinster -8,9 -2,5 0,0 -8,9 -2,5 

Realisationsförluster 16,8 0,3  16,8 0,3 

Förändring av rörelsekapital      

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 16,5 -21,3 -9,4 2,6 -12,6 

Ökning/minskning av exploateringsfastig-
heter och lager 

-4,4 -27,5 20,9 -4,5 -27,4 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -22,0 -18,3 0,0 -21,2 -13,9 

Ökning/minskning av långa skulder 45,9 46,8 39,4 27,3 15,1 

Kassaflöde från löpande verksamhet 314,0 182,2 208,3 279,7 143,1 

År 2019 är inte omräknat. 

Not 25. Väsentliga händelser som påverkar kassaflödet 

  

Kommunen har fått 69,7 miljoner kronor mer i inbetalda skatter, generella statsbidrag och utjämning än 
året innan. I not 9 jämförelsestörande poster syns exploatering och realisationsvinster. Totalt var investe-
ringarna lägre än både föregående års utfall och årets budget. I budgeten fanns ett nytt exploateringsom-
råde med stora kostnader för utbyggnad av väg, dessa är senarelagda. Koncernen har minskat sina lån 
med 60 miljoner kronor. Kommunen amorterade 85 miljoner kronor och Össebyhus ökade sina lån med 
25 miljoner kronor. Roslagsvattens låneskuld har inte förändrats under året. 
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Not 26. Operationell leasing 

Belopp i mnkr 
Koncern 

2020 
Koncern 

2019 
Kommun 

2020 
Kommun 

2019 

Erlagda leasingavgifter för     

Maskiner och fordon 10,2 7,4 10,2 7,4 

Lokaler 34,1 34,8 34,1 34,8 

Summa 44,3 42,3 44,3 42,3 

Prognos leasingavgifter     

inom ett år 38,5 41,6 38,5 41,6 

senare än ett år men inom fem år 36,8 55,7 36,8 55,7 

senare än fem år 8,1 5,7 8,1 5,7 

Avtal för fordon i kommunen har redovisats som operationell leasing. 

Not 27. Finansiell leasing 

Belopp i mnkr Koncern 
2020 

Koncern 
2019 

Kommun 
2020 

Kommun 
2019 

Prognos leasingavgifter     

inom ett år 2,0 0,7   

senare än ett år men inom fem år 3,7 2,7   

senare än fem år 0,0 0,0   

Not 28. Räkenskapsrevision 

Belopp i mnkr Kommun 
2020 

Kommun 
2019 

Total kostnad för revision 1,2 1,4 

PwC Sverige 0,8 0,9 

Förtroendevalda 0,4 0,5 

Räkenskapsrevision 0,5 0,6 

PwC Sverige 0,3 0,4 

Förtroendevalda revisorer 0,2 0,2 

PwC:s andel har använts även för de förtroendevaldas andel av räkenskapsrevisionen. 

Not 29. Särredovisning 

  

Roslagsvatten AB har under räkenskapsåret upprättat särredovisningar för drift av allmän VA-anläggning 
enligt Lag om allmänna vattentjänster. För särredovisningar, se www.roslagsvatten.se. 

 


