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1. Inledning 

Vallentuna kommuns resultat för 2021 blev positivt och uppgick till 210,5 miljoner kronor. Resulta-
tet var budgeterat till 69,8 miljoner kronor och utfallet blev därmed 140,7 miljoner kronor bättre. 

Avvikelsen mot budget beror till största delen på: 

 + 108,7 miljoner kronor överskott i nämnderna 

 + 58,3 miljoner kronor högre skatteintäkter 

 - 14,1 miljoner kronor ändrat livslängdsantagande i pensionsberäkning 

Nämndernas avvikelse mot budget blev positiv med 108,7 miljoner kronor. Det var främst kommun-
styrelsen, socialnämnden och skolpeng som bidrog med överskott till kommunens resultat. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning avvek tillsammans från budget med 46,8 miljo-
ner kronor. Skatteintäkterna blev 58,3 miljoner kronor bättre och inkomstutjämningen 9,3 miljoner 
kronor sämre än budget. 

Riktlinjerna för avsättning till pensioner har ändrats. Eftersom medellivslängden ökar som en kon-
sekvens av att anställda inom kommuner och regioner förväntas leva längre, så satte kommunen av 
ett större belopp för framtida pensionsutbetalningar med 14,1 miljoner kronor. 

Kommunallagen ställer krav på att Sveriges kommuner för varje enskilt år ska ha sin ekonomi i ba-
lans, det så kallade balanskravet. Kommunen hade ett positivt balanskravsresultat på 210,0 miljo-
ner kronor varför kravet uppfylldes. 

Koncernens resultat för 2021 blev positivt med 212,7 miljoner kronor. Koncernbolagens kostnader 
utgör 3,3 procent av kommunkoncernens kostnader. 

Vallentuna kommuns mål för god ekonomisk hushållning för koncernen och kommunen är upp-
fyllda. 
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2. Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Vallentuna har länge varit en inflyttningskommun. Befolkningen har ökat med två-tre procent un-
der 2010-2012 följt av i snitt en procent per år under 2013-2019. Från 2020 ses ett trendbrott med i 
stort sett ingen befolkningsökning. Kommunen hade 34 246 invånare vid årets slut 2021 och plane-
rar för att ha 40 000 invånare om tio år. En växande befolkning skapar ökade behov av kommunal 
service som skola, vård och omsorg och nya bostadsområden. Byggande av nya bostäder har satts 
igång med i snitt 270 bostäder per år. Under den närmaste tioårsperioden behöver bostadsbyggan-
det öka till 500 bostäder per år för att säkerställa en önskad utbyggnation. 

Figur 1. Översikt över verksamhetens utveckling 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Kommun      

Årets resultat, mnkr -339,2 34,0 65,9 138,9 210,5 

Soliditet, % 8,8 9,6 12,5 20,3 27,2 

Investeringar, mnkr 302,2 330,1 183,6 122,8 95,2 

Låneskuld, mnkr 593,0 778,0 768,0 683,0 503,0 

Befolkning 31 december 33 175 33 432 34 090 34 119 34 246 

Befolkningsökning, % 1,2 0,8 2,0 0,1 0,5 

Igångsatta bostadsbyggen, antal 464 46 284 243 350 

Årsarbetare, antal 1 713 1 702 1 657 1 625 1 591 

Koncern      

Årets resultat, mnkr -338,1 38,6 73,4 128,7 212,7 

Soliditet, % 9,7 9,9 12,6 18,7 24,6 

Investeringar, mnkr 308,3 365,4 225,8 174,4 134,1 

Låneskuld, mnkr 637,0 980,0 969,3 909,3 735,5 

Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skatteintäkter. Nyckeltalet är inklusive ansvarsför-
bindelse för pensionsåtaganden. Roslagsvatten räknas med i koncernen från 2018. 

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 och ambitionen har 
därefter varit att återställa soliditeten i kommunen till 25 procent. De goda resultaten för 2019-2021 
har gjort att soliditeten vid 2021 års slut är 27,2 procent, se figur 1. Satsningar under 2019-2021 in-
nefattade utökade budgetramar inom det sociala området, höjning av skolpeng, en ny översiktsplan, 
trygghetsinsatser och miljösatsningar. 

Under åren 2007-2016 hade kommunen i snitt ett positivt årligt resultat på 37,4 miljoner kronor. 
Med undantag för 2017 har resultaten därefter varit högre och stigande år efter år, se figur 2. 
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Figur 2. Årets resultat, mnkr 

 

Roslagsvatten räknas med i koncernen från 2018. Kommunens resultat 2019 är inte omräknat för effekten av införandet 
av lag om kommunal bokföring och redovisning. 

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, se figur 1. Kommunen 
har kunnat genomföra investeringar och samtidigt amortera på låneskulden tack vare goda resultat 
och exploateringsintäkter. 

Investeringarna i kommunen hade en kulmen 2017 och 2018 då Hagaskolan byggdes, därefter har 
investeringstakten minskat varje år. Behovet av investeringar i förskolor och skolor minskade när 
befolkningsökningen mattades av. Investeringarna de närmaste åren kommer stiga på grund av ut-
byggnad av infrastruktur i nya bostadsområden när befolkningen väntas öka fortare igen. 

Vallentuna kommun är kommunens största arbetsgivare med 1 591 årsarbetare anställda. 

Kommunkoncernen består av kommunen, ett mindre bostadsföretag och del i ett vatten- och av-
loppsföretag (VA-företag). Organisationsschema framgår av figur 3. Koncernens resultat har sällan 
avvikit stort från kommunens. Till och med 2017 räknades bara Össebyhus till koncernen och bo-
stadsföretaget 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 Roslagsvattens resultat har bidra-
git till koncernresultatet med några miljoner per år, se figur 1. Koncernens resultat 2021 är bättre än 
kommunens. Båda företagen bidrog med 0,9 miljoner kronor vardera. Össebyhus har inte haft be-
hov av några nya lån och Roslagsvatten har utökat sin låneskuld med 37,0 miljoner kronor. 
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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 kommunen gjort störst inköp, med belopp i intervallet 18-55 mnkr, i fallande beloppsord-
ning. Köp från kommuner och samägda företag ingår inte. 
*** ej upphandlad verksamhet, aktören agerar efter tillståndsgivning 

Kommunkoncernen 

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 2021-2022 är Vallentuna värd för 
kommunsamarbetet Stockholm Nordost där sex kommuner har enats om en gemensam vision för 
att utveckla regiondelen. 

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

Valnämndens uppgift är att genomföra allmänna val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfull-
mäktige och Europaparlamentet och att genomföra folkomröstningar. Krisledningsnämnden leder 
kommunens verksamhet under extraordinära händelser och får i sådana fall ta över den beslutsrätt 
och det verksamhetsansvar från övriga nämnder, som krisledningsnämnden anser vara nödvändigt. 

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 dotterbola-
gen AB Össebyhus och Vallentuna Förvaltnings AB samt ett delägande i Roslagsvatten AB. Kom-
munkoncernen benämns i texter och figurer som ’koncern’.  
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I och med införandet av lag om kommunal redovisning och bokföring (LKBR) 2019 klargjordes att 
Roslagsvatten AB ska räknas med i koncernen. Roslagsvatten AB ingår i tabeller och figurer från och 
med 2018. 

Vallentuna kommun har valt att erbjuda hyresrätter genom det kommunala bostadsbolaget AB Ös-
sebyhus. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliserings-
princip främja bostadsförsörjningen i kommunen. Företaget äger och förvaltar hyreslägenheter och 
lokaler. Vallentuna kommun sköter den tekniska och administrativa förvaltningen åt Össebyhus. 
Årets omsättning uppgick till 9,1 miljoner kronor och vinsten blev 1,0 miljoner kronor. 

Vallentuna förvaltnings AB är ett vilande bolag. 

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 486,8 
miljoner kronor och vinsten 5,6 miljoner kronor. Vallentunas ägarandel är 16,7 procent. 

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. De samägda företagen är SÖRAB Söderhalls Renhållningsverk, Käppalaförbun-
det, Storstockholms brandförsvar, Norrvatten, Stockholmsregionens Försäkring, Vallentunavatten, 
Samordningsförbundet Roslagen, Inera och Kommuninvest. AB Vårljus likviderades under året. 
Kommunens ägarandelar i företagen visas i figur 3 och kommunens ansvarsförbindelser i företagen 
i not 23. Företagens verksamhetsområden finns inom avfallshantering, avloppsrening, räddnings-
tjänst, vattenförsörjning, försäkring, rehabiliteringssamordning, digital infrastruktur och finansie-
ring av kommunens investeringar. Samägda företag ingår inte i kommunkoncernen. 

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. 2021 anlitade kommunen drygt 360 privata utförare. De privata utförare 
från vilka kommunen gjort störst inköp, med belopp i intervallet 18-55 miljoner kronor, visas i figur 
3. Inga nya avtal har tecknats under året med förväntade 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 

De västerländska ekonomierna kommer under året att fortsätta återhämtningen genom att tjänste-
konsumtionen tar fart igen. Detta då omikronvarianten lett till hög smittspridning, men med be-
gränsade hälsoeffekter. Många länder ser nu covid-19 som en icke samhällsfarlig sjukdom och di-
stanseringen mellan människor kommer att avta allteftersom. Att konsumtion fortsätter att norma-
liseras kommer att leda till att arbetsmarknaden också återhämtar sig framöver. Främst är det be-
söksnäringen som drabbats hårt i många länder. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer 
att Sveriges BNP ökar med 3,6 procent i år och 1,6 procent 2023 samtidigt som arbetslösheten lång-
samt faller tillbaka. Även skatteunderlaget ökar kraftigt i år och nästa år. Inflationen faller tillbaka 
under senare delen av 2022 efter att ha drivits upp av höga energipriser i slutet av förra året. 
(SKR, makronytt feb 2022) 

Konjunkturavmattningen tillsammans med effekterna av pandemin bidrog till att arbetslösheten 
nationellt såväl som regionalt ökade under 2020. Under 2021 vände arbetslösheten ner, både lokalt, 
regionalt och nationellt. Arbetslöshetsnivån har fortsatt att sjunka under hela året 2021. Andelen 
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arbetslösa i Vallentuna var i december 2021 3,7 procent, se figur 4. Nivån är väsentligt lägre än ge-
nomsnittet i Stockholms län, 6,7 procent, såväl som riksgenomsnittet, 7,2 procent. Vallentuna har 
den fjärde lägsta arbetslöshetsnivån i jämförelse med kommunerna i länet. 

Figur 4. Andel arbetslösa, % 

  Vallentuna 
Rikets 
snitt 

 2017 2018 2019 2020 2021 2021 

Andel inskrivna arbetslösa per december 2,7 3,0 3,6 4,6 3,7 7,2 

Källa: Arbetsförmedlingen 

2.3.2 Befolkning och bostadsbyggande 

Vallentunas befolkning har under den senaste femårsperioden ökat med 4,5 procent eller 302 fler 
invånare, se figur 6. Befolkningen ökade med 156 personer 2021 jämfört med budgeterade 234 per-
soner. Befolkningsutvecklingen var svag 2020-2021 och följde den ökade försiktighet och det änd-
rade flyttmönster som uppstod under pandemin. Inflyttningen till kommunen och även mellan bo-
stadstyper minskade samtidigt som utflyttningen till andra kommuner utanför Stockholmsområdet 
ökade. Invånarna var vid årets slut 34 246 personer, en ökning med 0,5 procent, se figur 1. 

Sett till Vallentuna kommuns strategiska läge med närhet till stad, land och världen finns det pot-
ential för högre befolkningstillväxt. I kommunens modell för resursfördelning används demo-
grafiska förändringar inom förskola, grundskola, gymnasium och socialnämndens verksamheter ba-
serat på antal personer inom respektive åldersgrupp. 

Figur 5. Befolkningsmängd per åldersgrupp åren 2016, 2021 och 2026 

 

Befolkningen har ökat olika snabbt i olika åldersgrupper, se figur 5. 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 66-80 år och äldre. Ju lägre kvot desto mer fördelaktigt för en 
kommun. I Vallentuna ska en person i åldern 20-65 år försörja 0,75 personer i de övriga ålderskate-
gorierna. SKR varnar för att försörjningskvoten i Sverige kommer att öka i framtiden. Det är en ut-
maning för Vallentuna även om läget sannolikt blir mer ansträngande för andra delar av Sverige. 

Totalt innehåller kommunens aktuella bostadsbyggnadsprognos cirka 5 000 nya bostäder under pe-
rioden 2021–2030 med 500 nya bostäder i antagna detaljplaner per år i snitt för att kunna säker-
ställa en önskad utbyggnad. Läs om exploateringar i kapitel 7.2. 
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Pandemin har inte påverkat planeringen och byggandet av nya bostäder i någon större omfattning. 
Byggnationstakten med att färdigställa bostäder kommer att vara som planerat men antal personer 
som flyttar in i dem beräknas bli färre än vad som varit vanligt under tidigare år. Befolkningen vän-
tas öka igen genom inflyttning i centrala Vallentuna och i det blivande området Kristineberg om 
några år. Merparten av berörda byggaktörer och fastighetsägare är angelägna att fullfölja sina pla-
ner gällande detaljplanering och byggnation. 

Figur 6. Antal igångsatta bostadsbyggen och kommunens befolkningsökning 

 

Under 2017 ingick Vallentuna ett avtal om finansiering och genomförande av en förlängning av Ro-
slagsbanan till Stockholm Central. Som en del av överenskommelsen åtog sig Vallentuna att se till 
att 5 650 nya stationsnära bostäder kan byggas fram till år 2035. Totalt byggstartade 350 bostäder i 
kommunen under 2021. Inom sverigeförhandlingen färdigställdes 143 bostäder och totalt är därmed 
802 bostäder färdigställda. Se även figur 7 om Sverigeförhandlingen. 

Sverigeförhandlingen ska finansieras genom att en avgift, en så kallad med- eller delfinansieringsav-
gift, tas ut vid markförsäljning och i exploateringsavtal. Årets kostnad, 16,5 miljoner kronor, bestod 
i att avtalet räknades upp med KPI. Den totala avsättningen för Sverigeförhandlingen uppgick vid 
årets slut till 433,9 miljoner kronor. Ett avtal om förskottering har gjorts i syfte att tidigarelägga tra-
fikstart. Vallentuna betalar 1,4 miljoner kronor 2020 samt åtta miljoner för vart och ett av åren 2021 
och 2022 plus justering för utvecklingen av KPI, se not 19 Andra avsättningar. 

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. 

Osäkerhet råder om i vilken omfattning Trafikverkets anspråk på ett lågfartsområde i Vallentuna 
kommun, som en del av riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport, kommer att påverka 
planeringen och utvecklingen av området mellan Vallentuna tätort och Lindholmen. Där finns pla-
ner i olika skeden på 5 000 nya bostäder varav cirka 1 250 bostäder ingår i bostadsåtagandet inom 
Sverigeförhandlingen. Osäkerheten förväntas klargöras de närmaste åren via beslut och tolkningar 
av anspråket av andra myndigheter. 

Figur 7. Bostadsbyggande inom Sverigeförhandlingen per 31 december, antal 

Bostadsåta-
gande enligt 
avtal 

Bostäder i på-
gående plane-
ringsprocess 

Bostäder i an-
tagna detalj-

planer 

Beviljade 
bygglov som 
inte färdig-

ställts 

Färdigställda 
bostäder totalt 

Färdigställda 
bostäder un-

der året 

5650  1360   3220   478   802   143  

Om områden och byggprojekt inte byggs ut i förväntad 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.  
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Det är viktigt att investeringarna sker i samspel med inflyttningen både för att kommunen ska ha 
råd att bygga och för att kommunen ska satsa på rätt investeringar. 

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. 

För att möta kommunens befolkningstillväxt behöver en ny anslutningspunkt byggas för att ta emot 
avloppsvatten från Vallentuna. Den befintliga anslutningspunkten har nått sin maximala kapacitet 
och en långsiktig hållbar lösning behövs. Kommunen har tillsammans med Roslagsvatten och 
Käppalaförbundet diskuterat lösningar och enats om en ny anslutningspunkt som ska byggas vid 
kommungränsen mot Täby. Projektet har påbörjats och anläggningen beräknas vara i drift år 2026. 

2.3.3 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. 

Pensioner 

Avsättningen i kommunen ökade med 15 procent under 2021 till 306,3 miljoner kronor. Avsätt-
ningen består av den förmånsbestämda ålderspensionen för höginkomsttagare och beräknas som 
nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar. Den största förändringen, 14,1 miljoner kronor, beror 
på att man ändrade livslängdsantagandet i RIPS (riktlinjerna för beräkning av pensionsskuld). Ef-
tersom pensionärer som arbetat i kommuner förväntas leva längre behövde kommunen sätta av ett 
större belopp för 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 38,0 miljoner kronor varav 
28,7 miljoner kronor var från ansvarsförbindelsen, se figur 8. 

Figur 8. Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt, mnkr 

  2017 2018 2019 2020 2021 

 Kommun 

Avsättning 190,7 208,6 235,4 266,9 306,3 

Ansvarsförbindelse 488,9 473,0 451,6 438,6 429,7 

Pensionsförpliktelser 679,6 681,6 687,0 705,5 736,1 

Finansieras med återlånade medel 679,6 681,6 687,0 705,5 736,1 

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. 

I koncernen är det bara kommunen som har pensionsförpliktelser, Össebyhus har inte några an-
ställda. Roslagsvattens pensioner utbetalas till försäkringsbolag, varför varken avsättning eller an-
svarsförbindelse återfinns i deras balansräkning. Roslagsvatten har ett försäkringsavtal som tryggar 
den förmånsbestämda delen och ett avtal om en överskottsfond. Överskottsfondens värde var 2,5 
miljoner kronor vid årets slut. I beloppen ingår löneskatt med 24,26 procent. 
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Ansvarsförbindelser utöver pensioner 

Kommunens borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 325,9 miljoner kronor. Under året har 
kommunen utökat sitt borgensåtagande för Vallentunavatten med sex miljoner kronor. 

Garantiförpliktelsen i Käppalaförbundet är 82,5 miljoner kronor. Förbundet har beslutat att under 
2022 hemställa hos medlemskommunerna att utöka låneramen med 850 miljoner kronor för att fi-
nansiera en satsning på miljön i Östersjön och ökad kapacitet och uppgradering av verket så att de 
skärpta utsläppsvillkoren kan uppnås. Förbundets samtliga elva medlemskommuner har sagt ja till 
att Knivsta kommun får bli medlem. Det innebär att Knivstas avloppsvatten kan komma att renas i 
Käppalaverket från omkring 2026. Fler abonnenter innebär en tidigareläggning av kapacitetshö-
jande investeringar som ska kompenseras av den anslutningsavgift som Knivsta ska betala. Vallen-
tunas ägarandel är 4,9 procent. När fler kommuner ansluts minskar Vallentunas ägarandel och där-
med 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 790 miljoner kronor. Alla medlemmar, som utgörs av nästan alla Sveriges kommuner och 
regioner, är solidariskt ansvariga varför risken är låg. 

Kontokredit och likviditetssituation 

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. Nyupplåning och omsättning av lån ska ske inom ramen för vad kommunfullmäktige årli-
gen beslutar om. Upplåning och borgensförbindelser som inte ingår i kommunplanen beslutas av 
kommunfullmäktige. Samma gäller utlåning till kommunala företag. Derivatinstrument får inte an-
vändas med undantag för valutasäkring. 

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. Krediten har 
inte nyttjats under 2021. Vid årsskiftet uppgick likvida medel till 219,8 miljoner kronor, en ökning 
med 96,1 miljoner kronor jämfört med förra årsbokslutet. 

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

I figuren 9 beskrivs de mest väsentliga finansiella riskerna för kommunen och Össebyhus. 
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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. 

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. 

  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. 
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Lån 

I budgeten var lånebehovet 192,1 miljoner kronor i kommunen och noll i Össebyhus. Kommunen 
har inte behövt låna utan istället kunnat amortera lån med 180,0 miljoner kronor. 

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

Kommunen och Össebyhus har alla lån i Kommuninvest vid årets slut. Lånen är amorteringsfria och 
låsta på olika betalningstider men kapitalbindningen är inte spridd enligt finanspolicyns ramar. An-
ledningen är att det planerade lånebehoven 2020 och 2021 inte behövdes. Skälen var en bättre skat-
teunderlagsutveckling än beräknat, likvidtillskott från staten samt låga investeringsutgifter under 
pandemiåren. Össebyhus har inte lånat i den takt man tidigare planerat för varför en snedvridning 
av lånens spridning över tid uppstått även för dem. Under 2022 kommer hänsyn tas till detta när 
lån ska omsättas. 

Om räntan på lånen skulle gå upp med en procentenhet skulle det öka kommunens räntekostnader 
med 1,0 miljoner kronor och Össebyhus räntekostnader med 0,4 miljoner kronor. 

För mer information om lånen, se figur 10 och not 21. 

Figur 10. Lånens och räntornas förfalloår och belopp, mnkr 

 

Roslagsvatten har tagit upp nya lån med 37,0 miljoner och låneskulden är 940,1 miljoner kronor vid 
årets slut. Räntekänsligheten är betydande och innebär att en ökning av räntekostnaderna med en 
procentenhet skulle öka räntekostnaderna med cirka 9,4 miljoner kronor. För Vallentuna kommun-
koncern skulle det innebära en ökad kostnad med 1,6 miljoner kronor. 

Roslagsvatten har en finanspolicy som gäller alla bolag i dess koncern. Några avvikelser från finans-
policyn har inte gjorts. 

2.3.4 Hållbarhet 

Kommunplanen är kommunens övergripande strategi för hållbar utveckling. De strategiska inrikt-
ningarna bidrar på olika sätt till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av Vallen-
tuna kommun. Kommunen tar stöd av Agenda 2030 i hållbarhetsarbetet och bidrar till att nå de 17 
globala hållbarhetsmålen. Granskning och utvärdering av kommunens miljöledningssystem sker 
genom intern- och egenkontroll, intern och extern revision samt genom de förtroendevalda reviso-
rerna. 

Kommunens årliga miljöredovisning fokuserar på det systematiska arbetet och framsteg mot kom-
munens miljömål och inriktningar för miljöarbetet. Läs miljöredovisningen på kommunens webb-
plats Uppföljning av miljö och klimatarbetet  

Läs Roslagsvattens hållbarhetsrapport i företagets årsredovisning. 

https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/miljo-och-klimat/uppfoljning-av-miljo-och-klimat/
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2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Förvaltningsberättelsen ska presentera händelser av väsentlig betydelse som tillkommit under året 
eller därefter. Några sådana händelser tillkom inte under 2021. Däremot var verksamheten fortsatt  
ansträngd av de många utmaningar som följde i spåren av coronapandemin. Exempelvis har per-
sonalfrånvaron inom skola och omsorg varit exceptionellt hög på grund av sjukdom och karantäns-
bestämmelser. Verksamheterna har dock fortgått under hela året. 

Osäkerheten kvarstår i vilken omfattning Trafikverkets anspråk på ett lågfartsområde i Vallentuna, 
som en del av riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport, kommer att påverka plane-
ringen och utvecklingen av området mellan Vallentuna tätort och Lindholmen. Där finns planer i 
olika skeden på 5 000 nya bostäder varav cirka 1 250 bostäder ingår i bostadsåtagandet inom Sve-
rigeförhandlingen. Osäkerheten förväntas klargöras de närmaste åren via beslut och tolkningar av 
anspråket av andra myndigheter. 

I Vallentuna kommun pågår ett målmedvetet arbete inom områden som bedöms ha stor betydelse 
för invånare, kunder och kommunen på kort och lång sikt. Under året har flera kvitton erhållits på 
utveckling och framsteg i jämförelse med andra kommuner och riket i stort: 

Stark kvalitetsförbättring och Vallentuna nämns som ett gott nationellt exempel 
Under april 2021 presenterade SKR sin slutrapport enligt utvärderingsmetoden Kommun- 
kompassen. Vallentuna kommun visar ett starkt resultat inom samtliga områden och SKR lyfter 
fram Vallentuna som ett gott nationellt exempel. 
 
Vallentuna klättrar i miljörankning 
Vallentuna når plats 53 av 290 i årets rankning av Sveriges miljöbästa kommun. Ett konsekvent och 
långsiktigt miljöarbete har förbättrat resultatet från plats 233 år 2016. Det är ett kvitto på det breda 
och engagerade miljöarbete som sker i kommunens verksamheter. 

Företagsklimatet har stärkts 
Företagare i Vallentuna är mer nöjda med kommunens service, enligt den mätning som redovisas i 
SKR:s Öppna jämförelser och som genomförs i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA). 
Nöjd-kund-index för Vallentuna kommun har ökat från 67 till 75 sedan förra mätningen 2020. 
Även Svenskt Näringslivs årliga ranking visar att arbetet med fokus på service, bemötande och kva-
litet har gett resultat. Vallentuna kommun stiger 33 placeringar till plats 96 och är därmed en av de 
kommuner i länet som stiger flest placeringar. 

Arbetslösheten bland de lägsta i Sverige 
Arbetslösheten i Vallentuna har minskat till 3,7 procent per sista december 2021 vilket innebär att 
Vallentuna tillhör de 20 kommuner i landet med lägst arbetslöshet. I Stockholms län är arbetslös-
heten 6,7 procent och riket i stort 7,2 procent. 

För utrikesfödda i Vallentuna kommun är motsvarande siffra 8,2 procent. Det är tredje lägsta ar-
betslöshetssiffran i Sverige och kan jämföras med Stockholms län, 13,6 procent, och rikets 17,8 pro-
cent. 

Krig i Europa 

Efter räkenskapsårets slut har Ryssland invaderat Ukraina. Vilka de ekonomiska konsekvenserna 
blir är osäkert. SKR skriver i mars 2022 att priset på olja och gas har rusat och att priset på livsme-
del förväntas stiga. Inflationen kommer att pressas uppåt. Högre inflation gör att det blir dyrare att 
låna. Vallentuna har planerat för att inte utöka lånen varför den risken bedöms som liten.  

Skatteintäkterna väntas inte bli påverkade på kort sikt då Sveriges export till Ryssland är marginell. 
Det gör att ett handelsstopp inte påverkar arbetande timmar i så stor omfattning. Däremot kan skat-
teintäkterna öka långsammare beroende på hur andra ekonomier och världsekonomin påverkas. 

Ingen vet hur många flyktingar som kommer till Sverige eller om det blir en fördelning EU-länderna 
emellan. Osäkerheterna är många – också kring var de kommer att bo och vilket ansvar som kom-
muner kommer att ha. Massflyktsdirektivet i EU är aktiverat. Flyktingar från Ukraina ges därmed 
ett tillfälligt uppehållstillstånd i minst ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. De 
har då bland annat rätt att gå i skola och arbeta. Migrationsverket säger att de ska finansiera kom-
muners kostnader även om de ukrainska flyktingarna inte är asylsökande. Vallentuna kommun föl-
jer upp ekonomiska transaktioner kopplade till Ukrainakrisen, både ur ett internt perspektiv, men 
också för att kunna söka bidrag för merkostnader som uppstår.  
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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. 

Styrningen av kommunens ekonomi och verksamheter bygger på principen om decentraliserat bud-
getansvar och befogenheter. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål som uttrycker kom-
munens viljeinriktning och ambitionsnivå samt anvisar resurser i form av skattemedel. 

Nämnderna ansvarar för att verksamhetsmålen uppnås inom ramen för tilldelade resurser. Vid kon-
flikt mellan mål och medel är det ekonomin som sätter gräns för måluppfyllelsen varvid lagstadgade 
verksamheter ska prioriteras. Kommunfullmäktige har fastställt nämndernas ansvar och befogen-
heter i särskilda reglementen. 

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 

 1.2.6.3 Policy för inköp och upphandling 

 1.2.11 Kommunplan 

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

 1.7.1.3 Ägardirektiv för AB Össebyhus 

 1.7.6.1 Bolagspolicy 

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. 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 i juni. 
Vid valår och särskilda undantag kan budget beslutas senast i december.  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 



Vallentuna, Årsredovisning 2021 16(63) 

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 
snarast rapportera negativ avvikelse från driftbudgeten till kommunstyrelsen. 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. 

Läs om reglemente för internkontroll och svar på revisionsrapporter i avsnitt 2.5.5. 

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. 

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 är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar plane-
ringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens uppsikts-
plikt föreskrivs i kommunallagen. I komplement till detta gäller bestämmelserna i reglemente för 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som all annan 
kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen håller sig informerad om bo-
lagens verksamhet och ekonomi och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och lag-
stiftning. 

Uppsiktsplikten tar utgångspunkt i budget, flerårsplan, ägardirektiv samt nämnds- och affärsplaner. 
Väsentliga avvikelser mellan utfall och plan eller budget analyseras och bedöms för att eventuella 
åtgärder ska kunna beslutas i tid. När kommunstyrelsen anser att det finns risk att kommunens eko-
nomiska resultat blir negativt får kommunstyrelsen besluta om ekonomiska åtgärder som omfattar 
nämnder med verksamheter. Åtgärderna ska leda till en budget i balans. 

Socialnämnden anmälde i mars ett befarat underskott för ökade driftkostnader på grund av coro-
napandemin. Nämnden uppmanades till, och vidtog korrigerande åtgärder, som ledde till en budget 
i balans. 

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. 

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 
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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. 

Vid varje ny mandatperiod tar styrande politiker fram en politisk plattform som ska styra kommu-
nens verksamhet de kommande åren. En kommunplan antas varje år av kommunfullmäktige och 
beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårspe-
rioden. Planen innehåller verksamhets- och finansmål, strategiska inriktningar och budget. Mål och 
strategiska inriktningar gäller också för kommunens helägda bolag AB Össebyhus. Därutöver har 
AB Össebyhus egna mål i sitt ägardirektiv. De finansiella målen redovisas i avsnitt 2.6.1 God ekono-
misk hushållning. 

I kommunplanen för 2021-2023 har sex kommungemensamma mål fastställts för perioden. 

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

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

De kommungemensamma målen lägger grunden till underliggande nämndmål och nämnders verk-
samhetsplaner. Förvaltningarna bryter ned dessa till handlingsplaner och aktiviteter. Status och 
prognos återrapporteras till nämnd och kommunstyrelsen. 

Måluppfyllelse 

Kommunens samlade bedömning är att alla sex kommungemensamma mål är uppfyllda för 2021 
enligt figur 11. Resultatet är detsamma som årsprognosen lämnad vid delårsrapporten för januari 
till augusti. 

Bedömningen baseras på utvärdering av nämndernas målarbete och resultat. Hur och i vilken ut-
sträckning dessa uppfyller kommungemensamma mål och strategiska inriktningar samt underlig-
gande nämndmål med aktiviteter och målindikatorer. 

Grund för kommunens samlade bedömning har varit: 

 kommunplan 2021-2023 

 nämnders verksamhetsplaner 2021-2023 

 kommunens tertial- och delårsrapporter under 2021 

 nämnders tertialrapporter och verksamhetsberättelser under 2021 

 förvaltningars system för målaktiviteter och uppföljning år 2021 

 intervjuer, granskning och analyser av nämnders målbedömning och rapportering 

Figur 11. Resultat måluppfyllelse 2021 

Kommungemensamt mål 
Kommu-
nen to-

talt 
KS BUN UN SN FN KN BMN 

Utvecklingen ska vara ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbar         

Bedriva kostnadseffektiv verksam-
het av hög kvalitet         

Erbjuda god service och möjlig-
heter till inflytande         

Skapa goda förutsättningar för att 
människor och företag i gemen-
skap ska kunna växa 
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Skapa trygghet där individen får 
möjlighet till valfrihet         

Bidra aktivt till en växande stor-
stadsregion         

KS = Kommunstyrelsen, BUN = Barn- och ungdomsnämnden, UN = Utbildningsnämnden, SN = Socialnämnden, 
FN = Fritidsnämnden, KN = Kulturnämnden, BMN = Bygg- och miljötillsynsnämnden 
Grönt = Målet uppfyllt, Gult = Målet delvis uppfyllt, Rött = Målet inte uppfyllt 

Resultat och åtgärder 

Nedan följer exempel på resultat och åtgärder kopplade till de sex kommungemensamma målen. 
Utförligare information finns att läsa i nämndernas verksamhetsberättelser. 

Mål 1. Utvecklingen ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar 

• Miljöcertifieringen ISO 14001 har förnyats 
• Kommunen klättrade 99 placeringar till plats 53 (av 290) i årets rankning av Sveriges miljöbästa kommun 
• Utsläppen av växthusgaser i Vallentuna är drygt tre ton per person och år, vilket är lägre än rikssnittet 
• Avfallsplan 2021-2032 har initierats för att minska kommuninvånarnas avfall och öka källsorteringen 
• Vallentuna är en Håll Sverige Rent-kommun. Skräpplockardagar har genomförts tillsammans med näs-
tan 5 000 barn och unga. 
• Ny Blåplan är antagen. Arbetet för att uppnå god vattenkvalitet fortgår med olika aktiviteter. 
• Planarbete pågår inom sex geografiska områden 
• Cirka 2 000 potentiella bostäder i pågående detaljplaneprocessers olika faser 
• Hållbart medarbetarengagemang (HME) bland annat inom förskola och skola fortsätter att öka. Medar-
betarundersökningar visar höga resultat i jämförelse med kringliggande kommuner och riket 
• Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen fortsätter att öka på Vallentuna gymnasium och ligger 
högt i jämförelse med länet och riket 
• Naturkartan, kommunens digitala friluftsguide, har uppdaterats med naturområden, friluftsaktiviteter 
och besöksvärda platser för att öka förståelsen för miljö och klimat samt stimulera till besök i naturen. 
• Förskolor och skolor har organiserat insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa 
• Kommunen har anslutit till ”Nytt recept för skolmåltiden” med fokus på att öka miljömedvetenheten 
hos unga för att de bättre ska förstå direkt och indirekt miljöpåverkan 
• Skolmåltidens klimatpåverkan är lägre än Världsnaturfondens genomsnitt. Pågående projekt som Val-
lentuna matmarknad och ExplorEAT förväntas leda till ytterligare minskning av klimatpåverkan. 
• Andelen arbetslösa är 3,7 procent vilket innebär att Vallentuna tillhör de 20 kommuner i landet med 
lägst arbetslöshet (riket 7,2 procent) 
• Arbetslösheten hos utrikesfödda i Vallentuna är 8,2 procent vilket är den tredje lägsta arbetslöshetssiff-
ran i Sverige (riket 17,8 procent) 
• Handlingsplan Tryggare Vallentuna har lanserats med fokus på brottsförebyggande och trygghetsfräm-
jande arbete 
• Digitala trygghetslås har installerats hos 95 procent av hemtjänstens kunder 
• Vallentuna deltar i Fossilfritt 2030 för omställning till fossilfri fordonsflotta och utveckling av infrastruk-
tur för förnybara drivmedel 

 

Mål 2. Bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet 

• Kvalitetsarbetet har genomlysts av SKR med metoden Kommunkompassen. Med hela 648 poäng av to-
talt 800 gör Vallentuna ett starkt resultat inom alla områden. 
• SKR lyfter Vallentuna som ett gott nationellt exempel 
• Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) används för att mäta 42 kvalitetsmått. Resultat för år 2021 visar att 
47 procent av Vallentunas nyckeltal hamnar inom de 25 bästa i jämförelse med andra. 
• I det genomsnittliga effektivitetsindexet från Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), preste-
rar Vallentuna över medel jämfört med övriga kommuner 
• Totalt har 20 procent av inhyrda lokaler sagts upp under året vilket motsvarar cirka 5 000 kvm av totalt 
cirka 19 000 kvm 
• Resultatet i 2021 års medarbetarundersökning visade återigen en ökning för kommunen som helhet 
inom samtliga frågeområden som mäts; motivation, ledarskap och styrning 
• Utökat systemstöd för kommunens budget- och prognosarbete, inköps-kontroll och avtalsefterlevnad är 
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Mål 2. Bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet 

resultat av pågående digitaliseringsarbete 
• Ny HR-policy knyter samman kommunens styrmodell, värderingar och medarbetarprofil med beteenden 
som bidrar till organisationers och verksamheters effektivitet 
• Studieresultaten för elever i årskurs 9 i kommunala grundskolan fortsätter att öka. Vallentuna är bland 
de 25 procent bästa kommunerna i Sverige. 
• Studieresultaten för elever i årskurs 6 har ökat och ligger nu över genomsnittet både för länet och för 
riket 
• Ny skolorganisation förbättrar förutsättningarna för kvalitetsutveckling och effektivare resursanvänd-
ning i kommunens förskole- och skolenheter 
• Kostnadseffektiviteten inom kommunens egen hemtjänst har analyserats. Åtgärdsprogram har imple-
menterats för ökad effektivitet och kvalitet. 
• Ny bibliotekswebb har lanserats för ökad användarvänlighet, litteraturtips och boklistor, guidning och 
kalendarium för bibliotekens aktiviteter 

 

Mål 3. Erbjuda god service och möjligheter till inflytande 

• Möjlighet att göra jämförelser med andra kommuner, resultat från kvalitetsundersökningar och brukar-
undersökningar finns på ny samlingssida på kommunens webbplats 
• Processer för ansökan om tilläggsbelopp, utredning av skolfrånvaro och beställning av matlåda vid di-
stansundervisning har digitaliserats 
• Handläggningstiden inom bygglov har halverats sedan 2019 och effektiviseringsarbetet har fortsatt un-
der 2021 
• Äldreboenden har fått nya måltidsförutsättningar för förbättrad upplevelse 
• Ny metod förbättrar uppföljning och utvärdering av biståndsbedömda insatser inom öppenvården 
• För att underlätta kommuninvånarnas möjlighet till inflytande har information om projekt, detaljplaner, 
medborgardialoger och informationskanaler samlats på en särskild sida på kommunens webbplats 
• Medborgardialoger har förts vid exempelvis anläggningar och upprustningar av lekplatser, utveckling av 
grusplaner, nya mountainbikespår och fritidsutbud för äldre och daglediga 
• Utveckling av landsbygdsstrategi pågår under 2021-2022. Bred medborgardialog genom enkätundersök-
ningar och workshops 
• Föräldramöten och utvecklingssamtal har digitaliserats för ökad närvaro och delaktighet 
• Åtgärder har vidtagits för att säkerställa elever och vårdnadshavares delaktighet i framtagande av åt-
gärdsprogram och utformning av särskilt stöd 

 

Mål 4. Skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa 

• Antal verksamma företag i kommunen ökade med 124 till totalt 4 094 företag 
• Kommunen steg från plats 129 till 96 i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagskli-
matet i Sveriges 290 kommuner 
• Nöjd-kund-index ökade från 67 till 75 i SKR:s årliga undersökning av kommunens service till företag. 
Inom markupplåtelse fick Vallentuna index 88 vilket var högst i Sverige 
• Företagslots och proaktiv bygglovsprocess har minskat handläggningstider och hjälpt företag att starta 
byggnation betydligt tidigare än förut 
• Bygg- och miljötillsynsnämnden har vidtagit ytterligare åtgärder under året för att förbättra service, till-
gänglighet och rättssäkerhet 
• Två anbudsskolor har genomförts för att stärka näringslivets kunskaper inom offentlig upphandling 
• Den digitala guiden "Upplev Vallentuna" (upplevvallentuna.se) har utrustats med nya funktioner och 
fått fler företag att ansluta med syfte att främja frilufts- och kulturturism 
• Samverkan med sju olika lärosäten kring verksamhetsförlagd lärarutbildning. Vallentuna kommun har 
tagit emot 47 studenter 
• Lagen om valfrihetssystem (LOV) har applicerats inom familjerådgivning. Kunderna kan därmed påverka 
valet av rådgivare 
• Genom samverkan med företag tillgängliggörs paddel på två platser i kommunen 
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Mål 5. Skapa trygghet där individen får möjlighet till valfrihet 

• Arbetet med krisberedskap har fortsatt enligt överenskommelser med SKR och Myndigheten för Sam-
hällsskydd och Beredskap 
• Arbete med nödvattenplan tillsammans med Roslagsvatten. Reservvattentäkter har analyserats, status 
och tjänlighet bedömts. 
• Cybersäkerheten har stärkts genom nya teknik- och systeminvesteringar 
• Utbildning och nya rutiner har införts för ökade kunskaper och hantering av incidenter inom informat-
ionssäkerhet och personuppgifter 
• Att förebygga och hantera smittspridning på serveringar har varit ett prioriterat och utökat tillsynsupp-
drag från Folkhälsomyndigheten 
• 127 av kommunens cirka 200 livsmedelsanläggningar har huvudsakligen kontrollerats oanmält. 94 % 
med godtagbart resultat 
• Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2021-2022 är en samverkansöverenskommelse mellan kommunen 
och Lokalpolisområde Södra Roslagen med syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten 
• Kommunens prioriterade väktarrondering bedöms ha gett god effekt på den upplevda tryggheten bland 
invånare och företag 
• Nattvandrande föreningar har bidragit till vuxennärvaro i offentliga miljöer i flera delar av kommunen. 
Arbete har påbörjats för att få fler föreningar att nattvandra. 
• Inom centrala Vallentuna har upprustning av torgytor utförts i etapper med bland annat ny markbelägg-
ning, öppnare entré från stationen, nya planteringar, ny belysning samt bättre tillgänglighet 
• Trygghetsåtgärder baseras på felanmälningar och synpunkter från kommuninvånare där utemiljön upp-
levs otrygg 
• Upplevd trygghet är hög i förskola och skola. För elever i grundskolan har trygghet och upplevd studiero 
ökat ytterligare under 2021. 
• För att öka förståelsen kring diskriminering, utanförskap och yttrandefrihet har flera utställningar ge-
nomförts. Exempelvis "Fira demokratin", "Ja, må den leva" och "Pandemin vs demokratin". 
• Närvaron av sjuksköterskor och vårdpersonal har förstärkts på äldreboenden. Kunder har tidigare upp-
levt ökade svårigheter att komma i kontakt med sjuksköterska. 
• Trygghetslarm med GPS har införts på kommunens särskilda äldreboenden vilket skapar ökad trygghet 
och frihet att röra sig utomhus 
• Vallentuna kommun har anslutit sig till Palliativt kunskapscenter 
• Lagen om valfrihetssystem (LOV) har applicerats inom familjerådgivning. Kunder kan påverka val av råd-
givare. 
• Nytt särskilt boende för äldre i Åby ängar har minskat väntetiderna 
• Kulturutbudet och -aktiviteter för barn och unga med funktionsvariationer har breddats. Exempelvis via 
Kulturkarusellen, det regionala projektet "Kulturskola för alla" och flertal Skapande skola-projekt inom 
dans, musik, cirkus och teater. 

 

Mål 6. Aktivt bidra till en växande storstadsregion 

• Kommunen har tagit över ordförandeskapet för Stockholm Nordost för år 2021-2022 
• Samarbetet inom Arlandaregionen fortlöper. Inom ramen för dessa samarbeten drivs främst frågor 
inom infrastruktur och bostadsbyggande. Frågan om nytt riksintresse för Arlanda har varit i fokus. 
• Kommunen ingår i Bygglovsalliansen (18 kommuner) och Miljösamverkan Stockholms län. Vallentuna 
bidrar med projektledare och projektfaddrar 
• Pågående detaljplaner omfattar cirka 2 000 bostäder, vissa ligger i mycket tidigt skede. Byggstarter sker 
för i snitt 400 bostäder per år. 
• I den nya stadsdelen Kristineberg har slutbearbetning av de första detaljplanerna genomförts och detalj-
plan för etapp ett har vunnit laga kraft 
• Engagemang i åtgärdsvalsstudier för Arningevägen och Norrortsleden, vägplan för väg 268 samt plane-
ringsstudie för Roslagsbanans förlängning till Stockholms Central 
• Utbyggnad av gång- och cykelvägar utifrån prioritering av säkra skolvägar och cykelpendling 
• Öppnandet av Katastrofleden och medverkan i Länsmuseets app ”Upptäck historien” har uppmärksam-
mat Vallentuna som en attraktiv bostadsort och ett intressant besöksmål 
• En ny och kortare Hälsans stig (ca tre km) från Kvarnbadets utegym och ner mot Vallentunasjön 
• Under året har olika projekt kopplade till spontanidrott och friluftsliv påbörjats eller genomförts; Snapp-
tunafältet, MTB-spår, nya motionsspår, discgolfbana, Roslagsleden och nya grillplatser. 
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2.5.5 Internkontroll och revision 

Internkontrollen syftar till att kommunens verksamhet ska bedrivas effektivt och säkert. Målet med 
internkontrollen är att ha ordning och reda på alla processer och rutiner. Arbetet styrs av kommu-
nallagen och regleras i kommunens styrdokument Reglemente för internkontroll. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det finns en god internkontroll inom hela 
kommunen. Ansvaret innefattar bland annat upprättande av organisation för internkontroll, ut-
formning av reglemente samt årlig sammanställning och utvärdering av kontrollsystemet. 

Nämnderna ansvarar för internkontrollen av den egna verksamheten. De ansvarar för att risk- och 
konsekvensanalys genomförs, att årliga planer för internkontroll upprättas, genomförs, följs upp 
och rapporteras. Brister sammanställs i en årlig åtgärdsrapport och korrigerande åtgärder vidtas. 

Läs om kommunens och nämndernas internkontrollarbete i ärendet för kommunens samlade be-
dömning av internkontroll 2021. 

Revisionens uppgift är att granska om verksamheten följer kommunfullmäktiges beslut, uppnår de 
politiska målen inom givna ekonomiska ramar samt har en tillräcklig styrning och kontroll. 

Revisorerna genomför särskilda granskningar av olika verksamheter. Efter genomförd granskning 
överlämnar revisionen rapporten till den granskade nämnden för åtgärd. Föreskriften för hantering 
av revisionens granskningsrapporter anger hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har 
vidtagits utifrån revisionens synpunkter. Revisionsrapporterna finns diarieförda i kommunens 
ärendehanteringssystem. 

Revisionens granskning, utfall och nämnders kommentarer går att läsa om i årets revisionsrappor-
ter. Under 2021 har revisionen varit engagerad i bland annat informations- och cybersäkerhet, per-
sonal- och kompetensförsörjning, förstudie rörande Sverigeförhandlingen, rätten till utbildning 
samt förstudie rörande privata utförare. 

2.5.6 Privata utförare 

För att utöka kommuninvånares utbud och valfrihet samt tillhandahålla en kostnadseffektiv verk-
samhet med så hög kvalitet och service som möjligt, upphandlar kommunen verksamhet av privata 
utförare inom ett tiotal verksamhetsområden. 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. 

Att lägga ut verksamhet hos privata utförare ökar risken för att nämnderna inte kan säkerställa att 
fullmäktiges 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 av verk-
samhet som utförs av privata utförare. Vid avtalsavvikelse kontaktas utföraren, brister dokumente-
ras och korrigerande åtgärder följs upp. Kommunen gör också en systematisk kontroll över de inköp 
som görs. Läs mer om kommunal verksamhet i extern regi i avsnitt 2.6.3. 

Fristående skolor och förskolor regleras genom tillståndsgivning. De definieras som egna huvudmän 
och omfattas därför inte av ovanstående program. Under 2021 anlitade kommunen 185 utförare 
inom skolor och förskolor och cirka 180 inom övriga verksamheter. De privata utförare från vilka 
kommunen gjort störst inköp visas i figur 3 i avsnitt 2.2. 
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2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.6.1 God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning i Vallentuna kommun omfattar ett verksamhetsmål och tre finansiella 
resultatmål. För koncernen finns det ett verksamhetsmål samt ett finansiellt resultatmål på ett årligt 
positivt resultat på tre procent. 

Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning är att:  

 Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet inom koncern, kommun 
och verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer.  

God ekonomisk hushållning i kommunen är ett verksamhetsmål som utvärderas i avsnitt 2.5. Kom-
munen bedömer att målet är uppfyllt för både kommunen och koncernen. 

De finansiella resultatmålen är: 

Ett årligt positivt resultat på tre procent av skatter och bidrag för både koncernen och kommunen. 

Ett mål på tre procent innebär att större delen av investeringarna kan finansieras med skatteintäk-
ter samt att den finansiella handlingsberedskapen på kort och lång sikt behålls. Kommunen bedö-
mer att målet är uppfyllt för både kommunen och koncernen. 

 Soliditeten ska öka.  

Kommunens soliditet ska successivt öka för att skapa långsiktigt stabila ekonomiska förutsättningar 
och bidra till hållbarhet. Kommunen bedömer att målet är uppfyllt för kommunen. 

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

En god nivå på självfinansiering av investeringarna behövs för att kommunen ska klara en långsik-
tigt stabil ekonomi och att varje generation bär sina investeringar. Investeringar som finansieras via 
exploatering ingår inte i måttet då exploatering över tid redan är självfinansierande. Kommunen be-
dömer att målet är uppfyllt för kommunen. 

Kommunfullmäktige har formulerat mål för Össebyhus i ägardirektivet och därmed samtidigt defi-
nierat dem som mått på god ekonomisk hushållning. Målen för bolaget är en soliditet på tio procent 
och att en avkastningsnivå på eget kapital om cirka 15% per år ska eftersträvas. Soliditeten var 18 
procent och avkastning på eget kapital sex procent varför målen bara är delvis uppnådda. Från år 
2022 kommer AB Össebyhus ha samma mål som i kommunen förutom målet om självfinansiering 
av investeringar. 

Roslagsvatten AB har inget finansiellt resultatmål i sitt ägardirektiv utan bolagets ekonomiska mål 
är att bedriva sin verksamhet till lägsta möjliga kostnad över en längre tid med överenskommen 
kvalitet samt att ge ägarna skälig avkastning på insatt kapital. I budget och verksamhetsplan för 
2021-2023 var målsättningen att öka soliditeten så att den kommer över tio procent i Roslagsvatten 
och alla dess dotterbolag. År 2021 blev soliditeten 8,4 procent. 
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2.6.2 Ekonomisk ställning 

I avsnittet görs en utvärdering av den ekonomiska ställningen utifrån kommunens mål om god eko-
nomisk hushållning. 

Figur 12. Nyckeltal för ekonomisk ställning 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Kommun      

Resultatets andel av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag, % 

3,2 1,9 3,5 7,1 10,3 

Soliditet, % 8,8 9,6 12,5 20,3 27,2 

Självfinansieringsgrad, % 40,4 32,0 81,7 190,8 309,4 

Investeringar, mnkr 302,2 330,1 183,6 122,8 95,2 

Låneskuld, mnkr 593,0 778,0 768,0 683,0 503,0 

Koncern      

Resultatets andel av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag, % 

3,3 2,2 3,9 6,6 10,4 

Soliditet, % 9,7 9,9 12,6 18,7 24,6 

Självfinansieringsgrad, % 40,4 33,2 74,7 135,3 231,0 

Investeringar, mnkr 308,3 365,4 225,8 174,4 134,1 

Låneskuld, mnkr 637,0 980,0 969,3 909,3 735,5 

Össebyhus      

Soliditet, % 37,0 34,7 34,8 15,9 17,2 

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

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

Roslagsvatten      

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

Investeringar, mnkr 211,0 95,6 240,0 209,6 233,0 

Låneskuld, mnkr 933,0 907,0 903,1 903,1 940,1 

Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skatteintäkter. Nyckeltalet soliditet är inklusive totala 
pensionsförpliktelser. Självfinansieringsgrad visar årets resultat tillsammans med avskrivningarna i relation till årets 
investeringar. Roslagsvatten räknas med i koncernen från 2018. 

Resultat 

Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat från 1,9 procent 2018 till 10,3 
procent 2021. Kommunens mål om tre procent per år behövs för att kunna investera samt att eget 
kapital inte ska urholkas av inflationen. Efter att kommunen gjorde ett negativt resultat 2017 med 
339,2 miljoner kronor, när avtalet i Sverigeförhandlingen resultatfördes, har kommunen budgeterat 
och arbetat för ett högre resultat med syfte att nå tillbaka till samma ekonomiska ställning som in-
nan. Resultatet har närapå fördubblats mellan 2018 och 2019 respektive mellan 2019 och 2020. 
Trenden med ökande resultat fortsatte även 2021 och årets resultat är 80 miljoner kronor bättre än 
2020. En översikt över verksamhetens utveckling under de fem senaste åren syns i figur 1 i början 
av förvaltningsberättelsen. 

Koncernens resultats andel av skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat från 2,2 procent 
2018 till 10,4 procent 2021 vilket följer kommunens trend. Koncernens resultat har sällan avvikit 
stort från kommunens resultat eftersom bostadsföretaget Össebyhus oftast haft ett resultat kring 
noll med undantag för förra året och i år ett positivt resultat på 1,0 miljoner kronor. Andelen av Ro-
slagsvattens resultat har bidragit till koncernresultatet med några miljoner per år.  
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Roslagsvatten gjorde ett positivt resultat år 2021 med 5,6 miljoner kronor och kommunens andel av 
vinsten uppgick till 0,9 miljoner kronor. 

Soliditet 

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

Kommunens soliditet var 27,2 procent den sista december 2021. 2017 minskade soliditeten från 
25,0 procent till 8,8 procent när kommunen var med och finansierade Roslagsbanans förlängning 
till Stockholm Central, se figur 13. I kommunplanerna för åren 2018 och framåt har ambitionen va-
rit att stärka soliditeten och kommunen har nu passerat ursprungsnivån från 2016. 

Årets ökning förklaras av goda ekonomiska resultat och en avmattning i investeringstakten jämfört 
med tidigare år. Förklaringen till förbättringen 2020 är delvis densamma men den innehöll också 
en effekt av kommunens anpassning till LKBR. Att ansvarsförbindelsen för pensioner sjunkit varje 
år har också bidragit. Läs om pensionsskuldens utveckling i avsnitt 2.3.3. 

Figur 13. Utveckling av soliditeten inklusive ansvarsförbindelse, % 

 

Roslagsvatten räknas med i koncernen från 2018. 

Vid utgången av år 2021 var soliditeten i koncernen (inklusive ansvarsförbindelsen i kommunen) 
24,6 procent jämfört med 18,7 året innan. Det var kommunen som stod för förbättringen. I Össeby-
hus var den 17,2 procent jämfört med 15,9 förra året. Soliditeten i Össebyhus har gradvis försämrats 
i samband med stambyte i fastighet men har sen förra året stigit igen. För Roslagsvatten är förhål-
landet det omvända. Soliditeten har stärkts de senaste åren från 5,7 procent 2017 till 9,2 procent år 
2020. Årets 8,4 procent blev lägre än förra året beroende på lägre resultat samt mer investeringar 
och upplåning. 

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. 

Självfinansieringsgraden i kommunen har ökat sedan 2018 och 2021 blev den 309,4 procent. Den 
ena förklaringen är att resultatet ökat och den andra är att investeringsvolymen minskat. Under ti-
digare år har upplåning behövt göras för att delfinansiera investeringarna men sedan 2020 har 
kommunen klarat utgifterna med egna medel och samtidigt kunnat minska låneskulden. Läs om in-
vesteringar i avsnitt 2.6.4 och kapitel 7. 

Kommunen budgeterar inte med exploatering och därför är målet i budgeten självfinansiering utan 
exploatering. Räknat utan exploateringar blir utfallet något lägre, 268,4 procent i år jämfört med 
164,6 procent förra året. 



Vallentuna, Årsredovisning 2021 25(63) 

Koncernens självfinansieringsgrad var 231,0 procent 2021. Den har i stort följt kommunens sväng-
ningar över åren eftersom de största resultaten och investeringarna finns i kommunen. 

Figur 14. Självfinansieringsgrad av investeringar, % 

 

År 2017 visas utan Sverigeförhandlingen. Roslagsvatten räknas med i koncernen från 2018. 

2.6.3 Utveckling av intäkter och kostnader 

Till de goda resultaten 2018-2021 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, se figur 15 och 16. Jämförelsestörande poster är poster som 
händer sällan och/eller försvårar jämförelser mellan åren. Dessa kan ge tillfälliga tillskott till resul-
tatet 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 intressant för att bedöma om kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushåll-
ning. 

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. Jämförelsestörande intäkter är ofta exploatering och realisationsvinster. 

Figur 15. Utveckling av intäkter över fem år 

 

Koncernbolagens andel av intäkterna är 3,5 procent och visas inte i figuren. 
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Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med i genomsnitt fyra-fem procent per 
år. Intäkterna påverkas 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. 
Under år 2021 har kommunen fått generella bidrag på totalt 15,7 miljoner kronor för att förstärka 
skolan och säkerställa en god vård och omsorg om äldre. 

Under 2017 fick kommunen fortfarande bidrag för flyktingmottagande. Därefter sjönk bidragen och 
har därefter legat kring 80-100 miljoner kronor per år när man räknar bort kostnadsersättningar 
relaterat till pandemin. 2020 fick kommunen pandemiersättning med 37,3 miljoner kronor och 
2021 med 12,4 miljoner kronor. Av pengarna 2021 var 6,7 miljoner kronor för att täcka merkostna-
der inom hälso- och sjukvård och inom socialtjänst för omsorg om äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. 5,5 miljoner kronor fick kommunen för att täcka kostnader för sjuklön. Sjuk-
löneersättning har betalats ut till alla företagare i Sverige baserat på alla sjuklönekostnader, oavsett 
om sjukdomen varit relaterad till sjukdom i covid-19 eller inte. 

Kostnader i ordinarie verksamhet 

De största kostnadsposterna inom den ordinarie verksamheten utgörs av personal och köpt kommu-
nal verksamhet, se figur 16. 

Figur 16. Utveckling av kostnader över fem år 

 

Övriga kostnader består av varor, övriga tjänster, bidrag och hyror. Koncernbolagens andel av kostnaderna är 3,3 pro-
cent och visas inte i figuren. 

Personalen utgör kommunens enskilt största kostnadspost. Kostnaderna har under den senaste 
femårsperioden utgjort 47-48 procent av verksamheternas totala kostnader. 2021 uppgick de till 
1 042,7 miljoner kronor innan avdrag bokades för de kostnader som lagts ned i investeringsprojekt. 
Kommunen har satt av 14,1 miljoner kronor mer i pensionsavsättningar på grund av att personal i 
kommuner väntas leva längre, se avsnitt 2.3.3. Avsättningen syns som en jämförelsestörande post i 
figur 16 och not 9. 

I genomsnitt har lönerna under den senaste femårsperioden ökat med 1,0 procent och pensionerna 
med 7,2 procent. Kostnaderna för pensioner ökar dels för att fler anställda når över gränsen för att 
tjäna in även förmånsbestämd pension och dels på grund av att personal i kommuner väntas leva 
längre. Jämfört med förra året har personalkostnaderna ökat med 4,0 miljoner kronor, eller 0,4 
procent. 

Antalet årsarbetare sjönk för femte året i rad. 2017 hade kommunen 1 713 årsarbetare att jämföra 
med 1 591 årsarbetare år 2021. Att kommunen hade 34 personer färre årsanställda jämfört med 
förra året minskade personalkostnaderna med 21,7 miljoner kronor. Samtidigt steg genomsnittslö-
nen och därmed pensioner samt sociala avgifter med 25,7 miljoner kronor, varav den ändrade pens-
ionsavsättningen stod för 14,1 miljoner kronor och löneöversynen för 9,6 miljoner kronor. Den år-
liga löneöversynen ledde till ett genomsnittligt löneökningsutfall på 2,18 procent, baserat på alla 
tillsvidareanställdas löner. 
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Personal som jobbar med investeringsprojekt tidsredovisar. Det innebär att personalkostnaderna 
minskas det år arbetet utförs för att sedan spridas ut på investeringens nyttjandetid via avskrivning 
av anläggningstillgången. Aktiveringen av nedlagd tid i investeringsprojekt var 1,5 miljoner kronor 
2021, en minskning med 18,7 miljoner kronor jämfört med 2020. Delvis sjönk den på grund av den 
minskade investeringstakten men den största anledningen är att förstudier från 2021 redovisas som 
driftkostnad i och med anpassning till ny lag. 

Kommunal verksamhet köptes in för 746,7 miljoner kronor varav 712,4 miljoner kronor från privata 
och offentliga utförare och resterande del från samägda företag och den gemensamma överförmyn-
darnämnden. Köpen från andra kommuner uppgick till 91,9 miljoner kronor. 2021 köptes kommu-
nal verksamhet in för 8,3 miljoner kronor mindre än 2020. 

Köpen sträckte sig över många verksamhetsområden, se figur 17. 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 och offentliga utövare av försko-
leklass, grundskola och gymnasieskola. 

Merparten av de kommuner som köpte mest verksamhet från privata leverantörer återfanns i Stock-
holmsregionen. För år 2020 låg Vallentuna på tolfte plats i riket med 29,2 procent, genomsnittet för 
kommunerna var 15,1 procent. Vallentunas andel 2021 var 28,8 procent. Under den senaste femårs-
perioden har Vallentunas andel legat kring 29-30 procent. 

Nämndernas andel köpt kommunal verksamhet i förhållande till deras respektive externa kostnader 
framgår av figur 17. 

Figur 17. Köpt kommunal verksamhet från privata utförare per nämnd 

Nämnd Verksamhetsområde 
Be-

lopp 
mnkr 

Andel av nämn-
dens externa 
kostnader, % 

Kommun- Avfallshantering* 16,6  

styrelsen Infrastruktur och skydd med mera 16,8 9,8% 

 Flyktingmottagande 0,2  

Barn- och Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 182,1 38,8% 

ungdomsnämn-
den 

Förskoleklass och grundskola 138,7  

Utbildnings- Gymnasieskola 137,3 80,4% 

nämnden Vuxenutbildning och svenska för invandrare 11,2  

Socialnämnden Vård o. omsorg om äldre o. personer m. funk.nedsättning 181,2  

 Individ- och familjeomsorg 22,2 33,0% 

 Flyktingmottagande 1,8  

Fritidsnämnden Idrotts- och fritidsanläggningar 4,4 11,5% 

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

Avskrivningarna har ökat med 16,8 miljoner kronor sedan 2017 till 84,0 miljoner kronor 2021. 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 sedan fem år tillbaka re-
dovisas som investering jämfört med tidigare när underhållet redovisades som drift. Från förra året 
har avskrivningarna sjunkit då stora investeringar var färdigavskrivna och omläggningen till kom-
ponentavskrivning gjorde att många anläggningars förväntade nyttjandetider förlängdes. 
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2.6.4 Budgetföljsamhet 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning avvek tillsammans från budget med 46,8 miljo-
ner kronor, skatteintäkterna blev 58,3 miljoner kronor bättre och inkomstutjämningen 9,3 miljoner 
kronor sämre. De generella statsbidrag som staten skjutit till ingick i budgeten, de uppgår till 15,7 
miljoner kronor. 

Figur 18. Årets utfall jämfört med budget 

  2021 

 Budget Utfall Avvikelse 

Kommun    

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr 2 005,7 2 052,4 46,8 

Nämndernas nettokostnad, mnkr -1 922,9 -1 814,1 108,7 

Övriga intäkter och kostnader, mnkr 5,6 -2,4 -8,0 

Finansnetto, mnkr -18,6 -25,4 -6,8 

Årets resultat, mnkr 69,8 210,5 140,7 

Investeringar, mnkr 514,7 95,2 -419,5 

Össebyhus    

Årets resultat, mnkr 0,5 1,0 0,5 

Investeringar, mnkr 0,0 0,0 0,0 

Roslagsvatten    

Årets resultat, mnkr  5,6 5,6 

Investeringar, mnkr 371,6 233,0 -138,6 

Investeringsbudgeten i kommunen bestod av 352,9 miljoner kronor från kommunplanen och 161,8 miljoner kronor som 
flyttats över från tidigare år. 

 Resultatet i kommunens nämnder blev 108,7 miljoner kronor bättre än budget eller 5,7 procent. I 
avvikelsen finns exploateringsintäkter med 39,0 miljoner kronor som inte budgeteras. Att kommu-
nen inte budgeterar exploateringsintäkter och realisationsvinster beror på att de är ojämna till sin 
storlek och ofta förskjuts i tid av orsaker som inte kommunen kan påverka. Eftersom de är engångs-
händelser vill kommunen inte öka sin driftbudget med hjälp av tillfälliga intäkter. De största exploa-
teringsintäkterna var Gärdesvägen med 30,2 miljoner kronor, Haga 3 med 4,6 miljoner kronor och 
Kragstalund östra med 2,6 miljoner kronor. 

Den stora kostnadsmassan i kommunen finns inom nämndernas verksamhetsområden därför är 
nämndernas budgetföljsamhet ett viktigt mått på kommunens finansiella kontroll. Nämndernas 
budgetavvikelse bör ligga så nära noll som möjligt. En budgetavvikelse på plus eller minus en pro-
cent utgör normalt inga större problem, utan det är stora negativa budgetavvikelser per nämnd som 
bör undvikas. Utan exploateringsintäkter är budgetavvikelsen 3,6 procent 2021. 

Det största överskottet hade kommunstyrelsen med 53,6 miljoner kronor. I dessa ingår exploate-
ringsintäkter med 39,0 miljoner kronor och 24,5 miljoner kronor lägre kostnader i utfall än budge-
terat. 

Gymnasieskolpengen bidrog med 5,2 miljoner kronor och skolpengen med 17,5 miljoner kronor, 
båda är volymstyrda så färre antal barn ger lägre kostnader. Barn- och ungdomsnämnden bidrog 
med 10,6 miljoner kronor för oanvända reserver samt överskott inom resultatenheterna. Ungdoms-
nämnden bidrog med 2,3 miljoner kronor främst genom högre statsbidrag till vuxenutbildningen än 
man planerat för. 

Socialnämnden gjorde överskott med 21,6 miljoner kronor. Individ- och familjeomsorgen som är 
inriktad på barn och familj redovisade ett överskott på 12,2 miljoner kronor främst på grund av 
färre placeringar och kostnadseffektiviseringar. Omsorgen om vuxna gjorde överskott med 2,6 mil-
joner kronor tack vare nya rutiner inom ekonomiskt bistånd och ett nystartat stödboende. Inom 
verksamheten för funktionsnedsättning enligt LSS redovisades ett överskott på 10,1 miljoner kronor 
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främst som en effekt av färre placeringar och kostnadseffektiviseringar. Centrala enheterna gjorde 
underskott med 2,4 miljoner kronor, den största förklaringen är merkostnader vid rekryteringar och 
överlämningar vid funktioner. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden gjorde överskott med 1,9 miljoner kronor, främst på grund av ökat 
antal bygglovsärenden och färre bostadsanpassningar. Fritidsnämnden gjorde underskott med 1,3 
miljoner kronor på grund av ändrade redovisningssätt för förstudier. Kulturnämnden redovisade ett 
mindre överskott. Under året utökades budgetramarna för socialnämnden och barn- och ungdoms-
nämnden för generella statsbidrag som kommunen fick med 5,2 miljoner kronor. Nämndernas avvi-
kelser mot budget framgår av figur 28 i kapitel 6. I kapitel 6 kan du läsa mer om överskotten per 
nämnd. 

Finansnettot innehåller ränteintäkter, utdelningar och räntekostnader. Det är framför allt en årlig 
uppräkning av KPI i kommunens avtal inom Sverigeförhandlingen som blivit högre än budgeterat. 

Budgetföljsamheten på kommunens investeringar var god sett per investeringsprojekt men vid jäm-
förelse av årets budget med årets utfall är den låg. Investeringsbudgeten var på 514,7 miljoner kro-
nor och bestod av 352,9 miljoner kronor från kommunplanen och 161,8 miljoner kronor överflyt-
tade medel från tidigare år. Utfallet blev 95,2 miljoner kronor, en avvikelse mot budget med 419,6 
miljoner kronor. 

Den största avvikelsen, 202,2 miljoner kronor, är investeringar för infrastruktur i nya bostadsområ-
den. I budgeten skulle utbyggnad ske inom Kristineberg med 108,7 miljoner kronor men utfallet 
blev 7,7 miljoner kronor. Åbyholm hade en budget på 61,2 men utfallet blev 0,3 miljoner kronor. Av-
vikelserna beror även på att fleråriga projekt flyttat med oanvända medel till nästa års budget. Läs 
mer om investeringar i kapitel 7. 

Koncernen har ingen konsoliderad budget. Kommun och bolag gör sin budget utifrån mål och ramar 
i kommunplan och ägardirektiv. Resultatet för Össebyhus blev 0,5 miljoner kronor bättre än budget 
och utfallet i Roslagsvatten 5,6 miljoner kronor bättre än budget. Roslagsvatten budgeterar med noll 
i vinst eftersom de inte är ett vinstdrivande företag. Taxor ska täcka verksamhetens kostnader. 
Eventuellt överskott tillhör kunderna och är öronmärkta för att användas till utveckling och förvalt-
ning av VA-nät, ledningar och reningsverk. 

Efter flera år med stambyte hade Össebyhus 2021 inga investeringar varken i utfall eller i budget. 
Roslagsvatten har investerat i nya anläggningar och upprustning av pumpstationer, reningsverk och 
ledningsnät. Roslagsvattens investeringar blev 138,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. 

2.6.5 Jämförelse med andra 2018-2012 

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 2018–2020. KFi ställer alla nyckeltal i förhållande till bruttokostnader för att 
kunna jämföra alla kommuner oavsett storlek. 

I rapporten konstateras att kommunens ”finansiella utveckling under den studerade treårsperioden 
resulterade i en förbättrad finansiell profil. Detta innebär att utifrån profilen, jämfört med snittet i 
länet, hade Vallentuna vid utgången av 2020 ett starkare utgångsläge än under 2018”. 

Figur 19. Ur rapporten 'Finansiell profil Vallentuna kommun 2018-2020' 

  

”Vallentuna har ett tillfredställande finansiellt läge. Den långsiktiga resultatnivå exklusive jämförelsestö-
rande engångsposter bör dock de närmaste åren bibehållas till minst 3% i förhållande till verksamhetens 
kostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. På grund av de stora jämförelsestörande en-
gångsposterna de senaste åren blir det extra viktigt att mäta detta resultatmål exklusive dessa jämförelse-
störande engångsposter!” 

Källa: Rapporten 'Finansiella profil Vallentuna kommun 2018-2020' från KommunForskning i Västsverige (KFi) 
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Några kommentarer till kommunens nyckeltal i rapporten. 

 Vallentuna kommun hade en svagare soliditet än genomsnittet i länet 2020 men visar 
samma trend som övriga kommuner. Vallentuna förbättrade sin soliditet från 10 till 20 pro-
cent åren 2018 till 2020 jämfört med genomsnittet i länet som förbättrades från 24 till 30 
procent under samma tid. 

 Ett sätt att mäta och jämföra ekonomisk hushållning är årets resultat i förhållande till brut-
tokostnaden. Kommunen hade under perioden 2018-2020 samma resultatutveckling som 
snittet i länet men något högre resultat 2020 än länssnittet. Kommunen redovisade under 
2018-2020 ett genomsnittligt resultat per år i förhållande till verksamhetens kostnader på 
3,7 procent, vilket kan anses uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. 

 Vallentunas självfinansieringsgrad var i genomsnitt 102 procent under åren 2018-2020 
jämfört med länets 79 procent. Vallentunas högre nyckeltal berodde på en lägre investe-
ringsvolym än snittet för länets kommuner. 

 Budgetföljsamheten är ett mått på finansiell kontroll. Forskning visar att ju lägre budgetav-
vikelse kommunen redovisar, desto större möjlighet har organisationen att kontrollera sin 
ekonomi. I Vallentuna och i genomsnittet för länet noteras en positiv budgetföljsamhet år 
2020. KFi skriver ”en förklaring till den mer positiva budgetavvikelsen torde vara att många 
nämnder har lägre kostnader än budgeterat på grund av covid-19 pandemin”. 

 Vallentunas skattesats har varit oförändrad 2018-2020 med 19:00 kronor. Det är den ti-
onde lägsta skatten i länet och det var nio öre lägre än genomsnittet. 

Vidare skriver KFi att ”Den aktuella frågan är ju förstås hur coronakrisen kommer att påverka kom-
munerna i Stockholm de närmaste åren? Bland annat kommer ju en ökad arbetslöshet i pandemins 
spår att på sikt att öka kommunernas kostnader för försörjningsstöd. Prognoser från olika pro-
gnosmakare visar också att det starka verksamhetstrycket de kommande åren och den samtidiga be-
räknade försvagningen av skatteunderlagsökningen ställer kommunerna inför stora utmaningar. 
Det kommer kräva åtgärder på såväl kostnads- som intäktssidan. En viktig del för att minimera 
skattehöjningar och/ eller minimera besparingar är att effektivisera verksamheten genom att göra 
kvalitativa analyser som visar på olika effektiveringsmöjligheter”. 

Om koncernen skriver KFi att ”Vallentuna kommunkoncerns finansiella utveckling mellan 2018 och 
2020 resulterade i en förbättrad finansiell profil. Detta innebär att utifrån profilen, jämfört med 
snittet i länet, hade Vallentuna vid utgången av 2020 ett starkare utgångsläge jämfört med 2018”. 
För koncernen jämfördes nyckeltalen soliditet, kassalikviditet, resultat och självfinansieringsgrad. 

 Soliditeten i koncernen var lägre än snittet i länet men skillnaden är mindre än året innan. 
Koncernens soliditet har stigit från 13 till 19 procent samtidigt som genomsnittet i länet sti-
git från 27 till 30 procent. 

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

 Koncernen redovisade under 2020 ett något lägre resultat i förhållande till snittet i länet på 
7,1 procent. Koncernen redovisade 2019 ett värde på 3,4 procent, vilket förbättrades till 5,7 
procent under 2020. 

 Vallentunas koncern redovisade under 2020 en högre intäktsfinansieringsgrad av investe-
ringarna jämfört med snittet i länet. Koncernen redovisade 2020 ett värde på 159 procent 
vilket var högre än snittet i länet som uppgick till 98 procent. 
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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 2018-2021 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-
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 2021 blev positivt med 210,0 miljoner kronor varför balanskravet är uppfyllt. 
I balanskravsresultatet är realisationsvinsten för en såld fastighet med, se figur 20. 

Figur 20. Balanskravsutredning 

  2017 2018 2019 2020 2021 

 Kommun 

Årets resultat enligt resultaträkningen -339,2 34,0 65,9 138,9 210,5 

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

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet      

Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet      

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper      

Återföring av orealiserade vinster och förluster i vär-
depapper 

     

Årets balanskravsresultat -403,6 31,1 63,4 130,0 210,0 

Kommunen har valt att inte använda resultatutjämningsreserv. 

2.8 Väsentliga personalförhållanden 

Vid årets slut fanns totalt 1 621 årsarbetare i Vallentuna kommunkoncern. Det var en minskning 
med 32 årsarbetare eller 1,9 procent jämfört med föregående år. 

Koncernen och personalstatistiken i figur 21 består av Vallentuna kommun, Roslagsvatten och Ös-
sebyhus. Össebyhus saknar dock egna anställda, köper därför drift och förvaltning av Vallentuna 
kommun. Roslagsvattens personal räknas med i proportion till kommunens ägarandel, 16,7 procent. 

Efterföljande avsnitt behandlar bara kommunens verksamhet. Upplysningar om Roslagsvattens 
personal finns att läsa i deras årsredovisning.  
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Figur 21. Antal anställda och årsarbetare 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Koncern      

Årsarbetare, antal 1 713 1 722 1 680 1 653 1 621 

Kommun      

Årsarbetare, antal 1 713 1 702 1 657 1 625 1 591 

Månadsavlönade anställda, antal 1 848 1 826 1 785 1 733 1 692 

- varav tillsvidareanställda 1 619 1 573 1 554 1 502 1 491 

- varav tidsbegränsat anställda 229 253 231 231 201 

Medelålder, år 45 46 46 46 46 

Roslagsvatten      

Årsarbetare, antal 110 121 135 165 182 

Årsarbetare i koncernen innehåller 16,7% av årsarbetare i  Roslagsvatten. Procentsatsen motsvarar Vallentuna kommuns 
ägarandel i Roslagsvatten. Roslagsvatten räknas med i koncernen från 2018. 

2.8.1 Antal medarbetare och anställningsformer 

Vid årets slut hade kommunen 1 692 månadsavlönade medarbetare varav 1 491 tillsvidareanställda. 
Omräknat till antal årsarbetare motsvarade detta totalt 1 591 heltidstjänster. 

Antalet anställda har minskat under året. Förändringen utgörs till största del av färre antal tidsbe-
gränsat anställda inom barn- och ungdomsförvaltningen som genom en rad förändringar och effek-
tiviseringar i verksamheten minskat personalbehovet för att anpassas till färre barn. Antal anställda 
minskade även inom teknik- och fastighetsförvaltningen som anpassat verksamheten till följd av 
minskad uppdragsvolym. 

Av de tidsbegränsade anställningarna med månadslön var 38,3 procent allmän visstidsanställning, 
15,8 procent tidsbegränsad anställning enligt skollagen, 23,5 procent vikariat, 2,7 procent visstids-
anställda efter uppnådd pensionsålder och 7,7 procent arbetstagare med anställningsstöd från Ar-
betsförmedlingen. Resterande 12,0 procent med visstidsanställning hade en provanställning syf-
tande till att övergå i tillsvidareanställning. 

2.8.2 Könsfördelning, personalomsättning och åldersfördelning 

I Vallentuna kommun var fördelningen 78 procent kvinnor och 22 procent män, vilket var i nivå 
med landets kommuner i stort. Underrepresentationen av män fanns framförallt inom vård, om-
sorg, skola och kultur medan det var en mer jämn könsfördelning inom övriga verksamheter. 

Kommunledningsgruppen bestod av sex kvinnor och fem män. Antalet chefer i kommunen var 134, 
varav andelen kvinnor 71 procent och män 29 procent. Andelen kvinnliga chefer har ökat med fem 
procentenheter sedan föregående år. 

Personalomsättningen minskade med 1,1 procentenheter jämfört med förra året och sjönk till 11,8 
procent. Den positiva trenden har under de senaste åren möjliggjort att bibehålla kompetens och 
stabilitet i verksamheterna. Pandemin bedöms ha bidragit till minskad rörlighet inom vissa yrkes-
grupper men den ökade inom socialtjänsten från en relativt låg omsättning förra året. Personalom-
sättningen ökade även inom samhällsbyggnadstjänster. 

Genomsnittsåldern för kommunens månadsavlönade medarbetare var 46 år. Åtta procent av de må-
nadsanställda var 29 år och yngre, 50 procent mellan 30 och 49 år samt 42 procent över 50 år. 
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Figur 22. Ålders- och könsfördelning, antal per åldersgrupp 

 

2.8.3 Medarbetarbetarundersökning 

Kommunens systematiska arbete med att utveckla kommunen har lönat sig och det positiva utfallet 
i årets medarbetarundersökning visar att kommunens prioriteringar inom ledarskap, medarbetar-
skap, kvalitets- och verksamhetsutveckling fortsätter vara framgångsrikt. 

Resultatet från undersökningen visade att medarbetarna i kommunen upplevde att arbetet engage-
rar (95 procent) och att man är nöjd med sin arbetssituation. Förtroendet för kommunledningen 
och att Vallentuna kommun kan rekommenderas som arbetsgivare var några av de frågor där svars-
poängen ökade mest. Årets resultat var extra glädjande då medarbetarnas arbetsförutsättningar un-
der lång tid påverkats av pandemin. Resultatet visade också en ökning för kommunen i den årliga 
mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommunens resultat ökade återigen totalt 
och för de tre indexområdena motivation, ledarskap och styrning. 

Figur 23. Utfall i medarbetarenkät 

  2018 2019 2020 2021 Snitt 2021* 

HME 80 81 82 84 80 

Motivation 80 81 83 83 80 

Ledarskap 80 82 83 85 80 

Styrning 79 80 81 83 80 

* Snitt för riket 

2.8.4 Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning 

Vallentuna befinner sig mitt i en växande storstadsregion där konkurrensen om rätt kompetens är 
hög. Exempelvis finns en nationell och regional lärarbrist som skapar utmaningar för att möta kra-
ven som råder på legitimerade lärare i alla ämnen och årskurser. Kompetensförsörjning blir fortsatt 
ett viktigt fokus under flera år framöver. Kommunen har under året genomfört ett vidareutbild-
ningsprogram riktade till personal inom skola och omsorg för att öka kunskaps- och behörighetsni-
våer. Inom äldreomsorgen har en satsning på kompetensutveckling för undersköterskor genomförts 
för att ge fördjupad kompetens inom demens, något som är en viktig förutsättning för att kunna 
möta de behov som finns bland kunderna. 

Kommunen har fortsatt det strategiska arbetet för att stärka Vallentuna kommuns arbetsgivarvaru-
märke och för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare i hård konkurrens genom ett aktivt arbete 
med employer branding. Satsningar har gjorts via sociala medier för att visa upp yrkesbredden och 
det samhällsviktiga arbete som bedrivs. Detta har skapat stort intresse bland både allmänheten och 
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företag. Sociala medier och nya kanaler har också använts vid rekryteringar och annonspublice-
ringar av lediga tjänster. Kommunens webbplats har utvecklas med information om kommunens 
arbetsgivarerbjudande. 

För mer fördomsfria och rättvisa rekryteringar har personlighets- och begåvningstester tillämpats i 
urvalsprocessen i större utsträckning än tidigare. Det har möjliggjort en mer kompetensbaserad re-
kryteringsprocess och att personer med önskad profil väljs och anställs. Under hösten implemente-
rades ett verktyg för digital referenstagning, som effektiviserar arbetet för både rekryterande chefer 
och referenter. 

Den nya digitala onboardingprocessen som lanserade under hösten 2020 har som syfte att under-
lätta för nya medarbetare att känna sig välkomna till kommunen, och att snabbt lära känna sin nya 
arbetsgivare och förstå organisationen. Målsättningen är att alla nyanställda ska ha samma inform-
ation och utbildning oberoende var i organisationen man börjar. Under året har den digitala 
onboardingprocessen varit särskilt värdefull både för rekryterande chefer och nya medarbetare i de 
verksamheter där man huvudsakligen varit tvungna att arbetat på distans. En god och lättillgänglig 
onboardingprocess är en förutsättning för ett hållbart medarbetarengagemang och ger både en 
kvalitetssäkring och ökad möjlighet till effektivitet. 

Under året har olika aktiviteter genomförts för att uppmärksamma medarbetare, projekt och arbets-
sätt, och för att visa upp och lyfta karriärmöjligheter inom organisationen. Satsningarna syftar till 
att öka engagemang, främja arbetsglädje och stolthet hos kommunens medarbetare samt bidra till 
att behålla skicklig personal. Det fördjupade medarbetarprogrammet utökades för att möjliggöra 
kompetensutveckling med fokus på service och bemötande för fler medarbetare, och årets medarbe-
tarskap delades ut för andra året för att uppmärksamma arbetsgruppers engagemang och innova-
tiva samarbete. 

2.8.5 Personalpolitik 

Många medarbetare i Vallentuna väljer att göra karriär inom kommunen, får möjlighet att växa i 
nya roller och lär känna organisationen från flera perspektiv. Detta framkom vid utvärderingen av 
2021 års genomförande av Kommunkompassen. Kommunen fick särskilt starka resultat inom områ-
den som hållbart arbetsliv och kommunen som arbetsgivare. SKR lyfte fram Vallentunas arbete och 
resultat som ett gott nationellt exempel. 

En ny HR-policy implementerades för att ytterligare stärka Vallentuna kommun som en attraktiv 
arbetsgivare. Den är en styrning och ett stöd i arbetet med att utveckla ett hållbart arbetsliv, medar-
betarengagemang och goda personalrelationer. Policyn har integrerats med kommunens styrmodell, 
värderingar och medarbetarprofil för att leda till en kommun med hög effektivitet och kvalitet. 

Det främjande hälso- och arbetsmiljöarbetet är ett prioriterat område. Genom Chefsakademins 
olika delar ges chefer kunskaper och organisatoriska förutsättningar för att bedriva ett hälsofräm-
jande ledarskap. 

Kommunen har tillsammans med fackförbundet Kommunal fortsatt arbetet med projektet ”Heltid 
som norm”. Målet är att heltidsarbete ska bli norm, jämställdheten i kvinnodominerande yrken ska 
öka och kompetensförsörjningen inom välfärd ska säkras. 

Kommunen har en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt och strävar efter ett tydligt 
fokus på hållbarhet, vad gäller såväl arbetsliv som miljö, där bland annat personresor kan minskas 
med distansarbete. Möjlighet för medarbetare att välja distansarbete och tillgång till digitala arbets-
verktyg är också något som bidrar till att öka kommunens attraktivitet. 

2.8.6 Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 7,0 
procent i kommunen, vilket är en minskning med 1,3 procentenheter sedan förra året, se figur 24. 
Den totala sjukfrånvaron var högre än åren innan pandemin bröt ut och särskilt hög inom delar av 
vård och omsorg samt skola och förskola. Ohälsotalet minskade bland både kvinnor och män. Ande-
len långtidssjukskrivna (mer än 60 dagar) utgjorde 39 procent av den totala sjukfrånvaron, vilket 
var i nivå med föregående år. 

Kommunen har sedan våren 2020 arbetat kontinuerligt med aktiva skyddsåtgärder i försök att mi-
nimera smittspridning. Hela organisationen har fortlöpande anpassats efter nya och förändrade för-
utsättningar och följt utvecklingen vad gäller myndigheternas rekommendationer. Det arbetet har 
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resulterat i tydligare förhållningssätt och framtagande av rutiner och arbetssätt som under året kun-
nat anpassas efter respektive verksamhets behov och förutsättningar. 

Grundskolorna har behövt säkerställa beredskap att snabbt ställa om till delvis distansundervisning 
och frånvaron som periodvis varit hög bland personal, barn och elever har krävt en rad anpass-
ningar i verksamheterna. Inom vård och omsorg har sjukfrånvaron långsamt stigit under året. Per-
sonalen har kontinuerligt utbildats inom hygienrutiner och skyddsutrustning. Att skydda äldre och 
riskgrupper har varit högsta prioritet och relativt få har varit smittade inom socialnämnden område. 
Medarbetare tillhörande förvaltningskontoren har fortsatt arbeta på distans och bland dessa grup-
per var sjukfrånvaron lägre än året innan pandemin bröt ut. 

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. 

Det aktiva arbetet med arbetsanpassning och tidiga rehabiliteringsinsatser med rätt åtgärder som 
underlättar för individer att återgå i arbete har varit ett fortsatt prioriterat område under året. Ar-
betssättet väntas bidra till fortsatt sjunkande ohälsotal. 

Figur 24. Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden, % 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Sjukfrånvaro fördelad på kön      

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

Män 4,2 5,0 3,9 5,3 4,3 

Totalt 6,6 6,9 6,6 8,3 7,0 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder      

29 år och yngre 5,1 5,0 5,9 6,8 5,0 

30-49 år 6,6 6,6 6,8 8,2 7,1 

50 år och äldre 7,2 7,9 6,7 9,0 7,6 

Andel långtidssjuka 60 dagar eller fler 44,9 45,0 46,2 39,0 39,3 

2.9 Förväntad utveckling 

I avsnittet görs en analys av ekonomiska möjligheter och risker de närmaste åren. All verksamhet 
ska direkt eller indirekt skapa nytta för invånare, företag och kunder. Målen ska därför så långt som 
möjligt tillämpas även på kommunal verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer. Nedan 
presenteras mål och satsningar i budget 2022 i korthet och effekten av förväntade större avvikelser 
mot kommunplanen. Kommunplan för 2022-2024 finns på kommunens webbplats. 

I kommunplanen finns mål definierade som ska uppnås för att leva upp till god ekonomisk hushåll-
ning. Målen för kommande planperiod är i stort sett desamma som de för 2021. Läs om verksam-
hetsmål och finansiella mål i kapitel 2.6.1. 

Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet utifrån den samlade effekten av 
verksamhetens resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebetalarna. 

I planen för 2022-2024 fortsätter kommunen att satsa på unga och äldre. Skolpengen 2022 höjdes 
för fjärde året i rad och en treårig satsning på elevhälsan ska genomföras. Kommunen satsar också 
på äldreomsorgen, dels det förebyggande arbetet, dels att skapa en guldkant i tillvaron. Hemtjänst-
pengen höjs och en satsning görs på förebyggande arbete och att motverka missbruk, ohälsa och 
våld i nära relationer. Kommunen har också förstärkt föreningsstödet samt planerat investeringar 
som ska gynna invånarnas möjligheter för ett bra liv och en aktiv fritid. 

  

https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/kommunplan/
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Figur 25. Nyckeltal för förväntad utveckling 

  Utfall Budget 2022-2024 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Kommun      

Befolkning 31 december 34 119 34 246 34 717 35 079 35 698 

Årets resultat, mnkr 138,9 210,5 67,1 84,9 89,6 

Resultatets andel av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag, % 

7,1 10,3 3,3 4,0 4,1 

Nämndernas nettokostnader, mnkr 1 825,9 1 814,1 1 933,7 1 971,8 2 027,6 

Investeringar, mnkr 122,8 95,2 300,5 320,4 282,1 

Soliditet, % 20,3 27,2 24,9 26,3 28,1 

Självfinansieringsgrad utan exploatering, % 164,6 268,4 134,5 110,9 103,8 

Össebyhus      

Årets resultat, mnkr -12,8 1,0 0,5 0,8 0,4 

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

Soliditet, % 15,9 17,2 13,0 14,0 15,0 

Roslagsvatten      

Årets resultat, mnkr 15,9 5,6 0,0 4,7 10,7 

Investeringar, mnkr 209,6 233,0 507,0 566,3 995,1 

Soliditet, % 9,2 8,4 6,4 5,6 4,8 

Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med skatteintäkter för kommunen. Nyckeltalet soliditet är in-
klusive 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 kommun-
planen 2022-2024 visas nyckeltalet utan exploatering varför utfallet 2020 och 2021 i denna tabell räknats om på samma 
sätt. Se figur 14 för självfinansieringsgrad inklusive exploatering. Budgetvärden enligt kommunplan 2022-2024. 

Kommunalskatten sänktes med tio öre 1 januari 2022 till 18:90. Skatten i Vallentuna inklusive reg-
ionskatten är därefter 30:98. 

I kommunplan 2022-2024 har kommunen budgeterat för att vara 34 243 personer den sista decem-
ber 2021. Utfallet blev 34 246 vilket är tre personer fler. Ökningen för de närmaste åren är i kom-
munplanen beräknad till 474 personer år 2023 och 362 personer år 2024. I prognosarbetet framö-
ver kommer bostadstakten förväntas hålla i sig men antal personer som flyttar in i dem bli färre. En 
ny befolkningsprognos görs i samband med att kommunplan 2023-2025 tas fram. Läs om befolk-
ning och bostadsbyggande i avsnitt 2.3.2. 

Kommunen planerar att investera för cirka 300 miljoner kronor per år under den kommande 
treårsperioden. En stor del är infrastruktur i de nya områdena Åbyholm, Kristineberg och Ormsta-
Stensta. Investeringarna under 2020 och 2021 blev avsevärt lägre än vad de var budgeterade till. 
Om de investeringar som skjutits på framtiden kommer att genomföras samtidigt som de som är 
planerade för 2022-2024, finns en risk att kapitalet inte räcker och att en lånesituation uppstår. 

Enligt kommunplanen ska 2022 bli det sista året som nya lån tas upp. Lånebehovet är beräknat till 
75,8 miljoner kronor. Men likvidläget vid 2022 års början är avsevärt bättre med en positiv avvi-
kelse mot kommunplanen på 169,8 miljoner kronor. Det goda likvidläget borde täcka för risken att 
investeringsutgifterna blir högre än väntat och ändå göra det möjligt att undvika att utöka lånen. 

Sammantaget gör kommunen bedömningen att de finansiella resultatmålen för kommunen och 
koncernen kommer att kunna nås under den kommande treårsperioden. 
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2.10 Samband mellan årsredovisningens delar 

Sambandet mellan drift- och investeringsredovisningen och årsredovisningens övriga delar åskåd-
liggörs i figur 26. 

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

Figur 26. Samband mellan årsredovisningen 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. 
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3. Resultaträkning 

Belopp i mnkr Not Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Budget 
2021 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Verksamhetens intäkter 2,9 523,8 533,1 354,6 436,9 454,9 

Verksamhetens kostnader 3,9,24 -2 239,4 -2 242,8 -2 165,9 -2 169,5 -2 168,5 

Avskrivningar 4 -97,1 -107,2 -106,0 -84,0 -95,3 

Verksamhetens nettokostnader  -1 812,6 -1 817,0 -1 917,3 -1 816,5 -1 808,8 

Skatteintäkter 5 1 752,0 1 660,7 1 693,7 1 752,0 1 660,7 

Generella statsbidrag och utjämning 6 300,5 300,0 312,0 300,5 300,0 

Verksamhetens resultat  239,8 143,7 88,4 235,9 151,8 

Finansiella intäkter 7,9 0,8 1,5 0,5 1,0 1,5 

Finansiella kostnader 8,9 -27,9 -16,4 -19,1 -26,3 -14,4 

Årets resultat  212,7 128,7 69,8 210,5 138,9 

Uppställningsform för rapporten enligt lag om kommunal bokföring och redovisning med undantag för rader som saknar 
värde. Rader med noll i värde har exkluderats. 
Budgetkolumnen visar kommunens värden, inte koncernens. 
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4. Balansräkning 

Belopp i mnkr Not 
Koncern 

2021 
Koncern 

2020 
Kommun 

2021 
Kommun 

2020 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 10     

Materiella anläggningstillgångar      

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 2 356,4 2 364,8 2 252,0 2 258,7 

- Maskiner och inventarier 12,24 408,7 379,9 39,6 38,2 

Finansiella anläggningstillgångar 13 116,11 112,52 122,6 119,5 

Summa anläggningstillgångar  2 881,2 2 857,2 2 414,2 2 416,4 

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter och lager 14 4,4 5,9 4,2 5,6 

Kortfristiga fordringar 15 221,5 194,8 199,0 175,0 

Kassa, bank 16 246,1 155,0 219,8 123,7 

Summa omsättningstillgångar  472,0 355,7 423,0 304,4 

Summa tillgångar  3 353,2 3 212,9 2 837,1 2 720,8 

Eget kapital, avsättningar och skulder      

Eget kapital      

Årets resultat  212,7 128,7 210,5 138,9 

Övrigt eget kapital  1 041,0 912,3 990,8 851,8 

Summa eget kapital 17 1 253,7 1 041,0 1 201,3 990,8 

Avsättningar      

Avsättning för pensioner och likn. förpliktelser 18 306,3 266,9 306,3 266,9 

Andra avsättningar 19 442,8 434,1 433,9 425,5 

Summa avsättningar  749,1 701,0 740,2 692,5 

Skulder      

Långfristiga skulder 20 758,0 824,9 473,4 534,0 

Kortfristiga skulder 21 592,4 646,0 422,2 503,6 

Summa skulder  1 350,4 1 470,9 895,6 1 037,6 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  3 353,2 3 212,9 2 837,1 2 720,8 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 

22 429,7 438,6 429,7 438,6 

Övriga ansvarsförbindelser 23 412,6 395,5 412,6 395,5 

Uppställningsform för rapporten enligt lag om kommunal bokföring och redovisning med undantag för rader som saknar 
värde. Rader med noll i värde har exkluderats. Omräkning har gjorts 2020 för finansiell leasing, se not 1. 
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5. Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr Not Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Budget 
2021 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Inbetalda skatter, generella stats-bi-
drag och utjämning 

 2 037,1 1 929,5 2 005,7 1 980,8 1 924,7 

Inbetalning från kunder  344,7 288,4 290,5 261,8 227,1 

Inbetalning bidrag  157,3 153,3 109,6 164,0 155,7 

Försäljning inom exploatering och 
exploateringsersättning 

9 57,6 30,7 42,0 57,6 29,9 

Anläggningsavgifter 20 11,3 21,2 0,0 0,0 0,0 

Utbetalda personalkostnader  -1 010,9 -1 057,3 -1 037,7 -990,8 -1 034,2 

Utbetalda bidrag  -46,9 -49,2 -43,7 -46,9 -46,6 

Utbetalning till leverantörer  -1 133,6 -995,1 -1 146,5 -1 039,6 -971,4 

Inbetald ränta och utdelning  0,8 1,5 0,5 1,0 1,5 

Betald ränta och utdelning  -7,2 -8,9 -19,1 -5,8 -6,9 

Kassaflöde från löpande verksam-
het 

25 410,3 314,0 201,3 382,1 279,7 

Investeringsverksamheten       

Investering i materiella anläggnings-
tillgångar 

11,12,
 25 

-134,1 -174,4 -352,9 -95,2 -122,8 

Försäljning av materiella anlägg-
ningstillgångar 

9 0,5 9,0 0,0 0,5 9,0 

Investering i finansiella anläggnings-
tillgångar 

13 -3,2 0,0 0,0 -3,2 0,0 

Ökning av långfristiga fordringar 13 -0,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverk-
samhet 

 -137,2 -165,6 -352,9 -97,9 -113,8 

Finansieringsverksamheten       

Nyupptagna lån 20,21 6,2 123,0 192,1 0,0 90,0 

Amortering av lån 20,21 -180,0 -183,0 0,0 -180,0 -175,0 

Kassaflöde från finansieringsverk-
samhet 

 -173,8 -60,0 192,1 -180,0 -85,0 

Bidrag till infrastruktur       

Utbetalning av bidrag till statlig in-
frastruktur 

19 -8,2 -1,4 -40,5 -8,2 -1,4 

Årets kassaflöde  91,1 87,0 0,0 96,1 79,5 

Likvida medel vid årets början  155,0 68,0 44,2 123,7 44,2 

Likvida medel vid årets slut  246,1 155,0 44,2 219,8 123,7 

Förändring i likvida medel  91,1 87,0 0,0 96,1 79,5 

Budgetkolumnen visar kommunens värden, inte koncernens. 
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6. Driftredovisning 

6.1 Driftredovisningens uppbyggnad och principer för intern-

redovisning 

Driftredovisningen visar den löpande verksamhetens utfall gentemot budget. Den speglar också de 
ekonomiska relationerna mellan nämnder och verksamheter. Driftredovisningen innehåller därför 
kommuninterna poster såsom köp och försäljning mellan varandra. 

Den kommunövergripande resultaträkningen innehåller däremot bara kommunexterna intäkter och 
kostnader. Resultaträkningen omfattar även poster som inte finns i driftredovisningen; skatteintäk-
ter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära pos-
ter. 

Driftredovisningen baseras på nyckelfaktorer som beräknas inför varje verksamhetsår. 

 Personalomkostnader, vilka består av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. För 
år 2021 var personalomkostnadspålägget 41,0 procent. 

 Kapitalkostnader, vilka består av avskrivningar och ränta på bundet kapital. Den interna 
räntan var 3,0 procent 2021. För information om avskrivningstider, se not 11 Mark, byggna-
der och tekniska anläggningar. 

Väsentliga gemensamma kostnader fördelas genom interndebitering. De är 

 Lokalkostnader. Kommunens egna lokaler ska i första hand utnyttjas i all kommunal verk-
samhet. Självkostnadsprincip gäller generellt vid hyressättning. 

 Städkostnader. Verksamheten väljer själv städform; entreprenad eller kommunal regi. För 
städning i kommunal regi ska avtal med omfattning och internpris baserat på självkostnad 
upprättas. 

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

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. Omdisponering av anslag 
mellan nämnder samt tilläggsanslag kan beslutas av fullmäktige under året. 

Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin detaljbudget genom bruttointäkter och -kostna-
der på nämndens avdelningar och enheter. Omdisponering av dessa anslag under året får ske ge-
nom nämndbeslut, så länge de inte påverkar fullmäktiges nettoanslag. 

Inom barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden finansieras verksamheter med peng-
system. Skolpeng och gymnasieskolpeng beslutas av fullmäktige. Verksamheterna ska anpassas till 
utbetalda pengbelopp. Även hemtjänsten inom socialnämnden finansieras 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. 

6.2 Driftredovisning 

Nämndernas nettokostnader, det vill säga kostnader minus intäkter, uppgick till 1 814,1 miljoner 
kronor. Förra året uppgick de till 1 795,2 miljoner kronor vilket innebar en ökning mellan åren med 
18,9 miljoner kronor eller 1,1 procent. Nämndernas intäkter uppgick till 1 238,8 miljoner kronor och 
kostnaderna till 3 052,9 miljoner kronor. 
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Nämndernas utfall 2021 avvek positivt mot budget med 108,7 miljoner kronor. Förra året var avvi-
kelsen också positiv, då med 34,0 miljoner kronor. I kommunstyrelsens budget ingick medel för 
oförutsedda kostnader med 10,0 miljoner kronor år 2021 och 5,0 miljoner kronor år 2020. Medlen 
användes inte. 

I juni beslutade kommunfullmäktige att utöka budgetramarna för socialnämnden samt barn- och 
ungdomsnämnden utifrån det statliga bidraget ”skolmiljarden”. Beslutet efterföljdes senare av ytter-
ligare en mindre budgetförstärkning från samma bidrag. Sammantaget gav detta ett tillskott på 1,2 
miljoner kronor till socialnämnden och 3,9 miljoner kronor till barn- och ungdomsförvaltningen. 

Figur 27. Driftredovisning 

Nämnd  2021  2020 

 Budget Bokslut 
Avvi-
kelse 

Bokslut 

Belopp i mnkr Netto Intäkt 
Kost-
nad 

Netto Netto Intäkt 
Kost-
nad 

Netto 

Kommunstyrelsen 221,2 382,5 550,1 167,6 53,6 385,6 526,5 140,9 

Barn- och ungdoms-
nämnden 

136,4 595,5 724,4 129,0 7,5 607,4 750,7 143,3 

Skolpeng 675,0 82,0 739,5 657,5 17,5 82,2 731,6 649,5 

Utbildningsnämnden 34,7 57,6 89,9 32,3 2,4 56,4 88,3 32,0 

Gymnasieskolpeng 157,3 4,9 156,9 152,1 5,2 4,6 152,0 147,3 

Socialnämnden 576,8 87,9 643,1 555,2 21,6 114,4 678,5 564,1 

Fritidsnämnden 61,0 5,8 68,1 62,3 -1,3 5,5 64,9 59,4 

Kulturnämnden 45,4 5,8 50,9 45,1 0,3 6,2 50,2 44,0 

Bygg- och miljötill-
synsnämnden 

15,0 16,8 29,9 13,1 1,9 13,4 28,1 14,7 

Nämndernas netto-
kostnader 

1 922,9 1 238,8 3 052,9 1 814,1 108,7 1 275,6 3 070,8 1 795,2 

Kapitalkostnader -158,2  -139,8 -139,8 -18,4  -151,2 -151,2 

Pålägg personalom-
kostnader 

-279,9  -279,1 -279,1 -0,8  -284,8 -284,8 

Sociala avgifter och 
pensionsavsättningar 

279,9  295,2 295,2 -15,3  288,2 288,2 

Pensionsutbetalningar 36,6  37,6 37,6 -1,0  36,7 36,7 

Övriga intäkter och 
kostnader 

10,0 6,3 10,9 4,6 5,4 19,3 48,8 29,5 

Summa finansierings-
enheten 

-111,6 6,3 -75,2 -81,6 -30,0 19,3 -62,3 -81,6 

Verksamhetens net-
tokostnad exkl. av-
skrivningar 

1 811,3 1 245,1 2 977,7 1 732,6 78,7 1 295,0 3 008,5 1 713,6 

Interna poster, till ex-
empel internhyra 

 -808,2 -808,2 0,0 0,0 -840,0 -840,0 0,0 

Verksamhetens intäk-
ter och kostnader 

1 811,3 436,9 2 169,5 1 732,6 78,7 454,9 2 168,5 1 713,6 

En ombudgetering av bidraget skolmiljarden på 5,2 mnkr har gjorts. Barn- och ungdomsnämndens budget utökades med 
3,9 mnkr och socialnämndens med 1,2 mnkr. Försäljning av exploateringsfastighet redovisas från år 2021 inom kommun-
styrelsen. 2020 års värden är justerade för jämförbarhet. 
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I figur 27 redovisas de största avvikelserna per nämnd mellan utfall och budget 2021, och utfallen 
mellan 2020 och 2021. Hur resurserna förbrukats beskrivs i respektive nämnds verksamhetsberät-
telse som utgör egna dokument. 

Kommunstyrelsen redovisade en positiv budgetavvikelse om 53,6 miljoner kronor. 

Nämndens verksamheter redovisade överskott om 14,5 miljoner kronor på grund av lägre kostnader 
än budgeterat för markåterställande och oförutsedda kostnader. Markförsäljningar och gatukost-
nadsersättningar genererade ett överskott om 46,6 miljoner kronor. 

Driftkostnader ökade med 19 miljoner kronor på grund av nya redovisningsregler för pågående in-
vesteringar som inte gått in i genomförandefas. Kallare väder och ökade elpriser orsakade elkostna-
der om 4,3 miljoner kronor högre än budgeterat. 

Nämndens kostnader ökade med 26,7 miljoner kronor i jämförelse med 2020 vilket var lägre än för-
väntat och jämfört med budgeterad ökning om 33,4 miljoner kronor inför 2021. 

Barn- och ungdomsnämnden redovisade en positiv budgetavvikelse om 25,0 miljoner kronor inklu-
sive skolpeng med ett överskott om 17,5 miljoner kronor. Skolpengen är volymstyrd och under året 
var det färre elever än budgeterat i både för- och grundskola. 

Nämndens fasta budgetram och oförutsedda händelser lämnade ett överskott om 11,8 miljoner kro-
nor. Lokaliseringsersättning, skolskjuts, inkluderingsersättning, tilläggsbelopp och strukturersätt-
ning gav ett underskott om 3,0 miljoner kronor. Resultatenheterna redovisade ett överskott om 3,1 
miljoner kronor men per enhet finns demografiska utmaningar som har jämnats ut genom hyres-
modell och lokaliseringsersättningar. 

Nämndens budget inklusive skolpeng utökades inför 2021 med 8,6 miljoner kronor. På grund av 
minskade volymer blev faktiska kostnader 6,3 miljoner kronor lägre än 2020. 

Utbildningsnämnden redovisade ett positiv överskott om 7,6 miljoner kronor inklusive gymnasie-
skolpeng. Överskottet beror på färre elever än budgeterat samt lägre kostnader på grund av samver-
kan med andra kommuner inom vuxenutbildningar. Nämndens nettokostnader inklusive gymnasie-
skolpeng ökade planenligt med 5,0 miljoner kronor från 2020 års utfall. 

Socialnämnden redovisade en positiv budgetavvikelse om 21,6 miljoner kronor. Individ- och famil-
jeomsorgen med inriktning på barn och familj redovisade ett överskott om 12,2 miljoner kronor 
främst på grund av kostnadseffektiviseringar och färre placeringar än beräknat. 

Verksamheten för funktionsnedsättning enligt LSS redovisade ett överskott om 10,1 miljoner kronor 
på grund av färre placeringar samt positiva kostnadseffekter efter uppföljning av ramavtal och le-
veranskvalitet i boendeplaceringar. 

Fortsatt coronapåverkad verksamhet motiverade en budgetökning med 13,2 miljoner kronor inför 
2021. Socialnämndens utfall blev 8,9 miljoner kronor lägre än 2020. 

Fritidsnämnden visade ett underskott om 1,3 miljoner kronor. Underskottet är i sin helhet en effekt 
av att nya redovisningsregler definierar investeringskostnader innan projektgenomförande som en 
driftkostnad, se not 1. Effekten innebar kostnader på 2,1 miljoner kronor. Nämndens budget och 
nettokostnader ökade jämfört med 2020. 

Kulturnämnden redovisade en positiv budgetavvikelse om 0,3 miljoner kronor till följd av lägre per-
sonalkostnader under coronapandemin. Inför 2021 förstärktes nämndens budget med 0,5 miljoner 
kronor. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden redovisade ett överskott om 1,9 miljoner kronor. Intäkter från 
bygglovsansökningar ökade mer än budgeterat samtidigt med lägre utbetalda bidrag till bostadsan-
passningar. Nämndens kostnader blev 1,7 miljoner lägre än 2020. 

Intäkter och kostnader som inte hör till någon nämnd bokförs centralt hos finansieringsenheten. 
Enheten hade en budget på minus 111,6 miljoner kronor med ett utfall på minus 81,6 miljoner kro-
nor. Avvikelsen förklaras med att 

 kapitalkostnaderna blev 18,4 miljoner kronor lägre på grund av lägre investeringstakt och 
flera färdigavskrivna investeringar samt längre komponentavskrivningstider. 
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 pensionsavsättningarna ökade med 14,1 miljoner kronor på grund av ändrat livslängdsanta-
gande (se not 18 samt avsnitt 2.3.3 Pensioner). 

 Övriga intäkter och kostnader ökade med 5,4 miljoner kronor eftersom medfinansiering be-
talades in med 5,7 miljoner kronor. Läs mer om Sverigeförhandlingen under avsnitt 2.3.2 
Befolkning och bostadsbyggande. 

6.3 Prognosföljsamhet 

Under året har nämnderna rapporterat prognoser varannan månad, se figur 28 Prognosföljsamhet. 
Nämndernas totala nettokostnader har avvikit positivt mot budget vid varje rapporteringstillfälle 
som en konsekvens av budgetstyrning, verksamhetsnära prognosarbete och tillämpade försiktig-
hetsprinciper. Vid ett fåtal tillfällen har enstaka nämnd rapporterat negativ avvikelse mot tidigare 
lämnad prognos. 

Figur 28. Prognosföljsamhet 

Nämnd 2021 

 Budget 
Budget 

med 
Pro-
gnos 

Pro-
gnos 

Pro-
gnos 

Pro-
gnos 

Pro-
gnos 

Utfall 

Belopp i mnkr  
om-

budge-
tering 

feb april juni aug okt  

Kommunstyrelsen 211,2 211,2 196,0 201,8 200,0 184,6 178,4 167,6 

Kommunstyrelsens 
oförutsedda utgifter 

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

Barn- och ungdoms-
nämnden 

132,5 136,4 132,5 132,5 135,6 133,7 133,7 129,0 

Skolpeng 675,0 675,0 675,0 672,5 672,5 667,0 662,8 657,5 

Utbildningsnämnden 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,2 32,3 

Gymnasieskolpeng 157,3 157,3 157,3 154,8 154,8 153,3 153,3 152,1 

Socialnämnden 575,6 576,8 579,6 578,5 573,2 564,6 560,5 555,2 

Fritidsnämnden 61,0 61,0 61,0 60,9 60,8 60,4 60,1 62,3 

Kulturnämnden 45,4 45,4 45,4 45,2 45,2 45,0 44,9 45,1 

Bygg- och miljötill-
synsnämnden 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,4 13,1 

Nämndernas netto-
kostnader 

1 917,7 1 922,9 1 906,5 1 905,9 1 901,8 1 868,3 1 842,3 1 814,1 

En ombudgetering av bidraget skolmiljarden på 5,2 mnkr har gjorts. Barn- och ungdomsnämndens budget utökades med 
3,9 mnkr och socialnämndens med 1,2 mnkr. 

Kommunstyrelsen har fått exploateringsintäkter och intäkter från markförsäljning som inte budget-
eras och prognoserna har löpande justerats därefter. Inför bokslut 2021 gjorde nämnden en genom-
lysning för att följa upp tillämpningen av de nya redovisningsregler som gäller för pågående investe-
ringar som inte har gått in i genomförandefas. Effekten av detta, i kombination med att medel för 
markåterställning inte har nyttjats och att aktiviteter inte har genomförts på grund av pandemin, 
har påverkat prognosföljsamheten. 

Barn- och ungdomsnämnden fick budgetramen utökad i juni med 3,9 miljoner kronor efter fördel-
ning av det generella statsbidraget ”skolmiljarden”. Den fortsatta prognosutvecklingen beror på att 
budgeterade kostnader inom verksamheten har varit lägre. 

Skolpeng och gymnasieskolpeng är belopp som beslutas av kommunfullmäktige. Pengen är ett fast 
belopp per elev och volymstyrd. I april och augusti rapporterade nämnderna färre antal elever. För-
ändringarna innebar förväntade överskott som ackumulerades och blev större i takt med tiden. 
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Utbildningsnämnden har i alla årets prognoser rapporterat ett förväntat resultat i storlek med bud-
get men utfallet blev 2,4 miljoner bättre. Ett sent erhållit statsbidrag i december via kommunsamar-
bete inom vuxenutbildningar var orsaken till den nästan två miljoner kronor stora skillnaden. 

Socialnämnden prognosticerade med underskott för helåret både i februari och i april. Nettokostna-
derna befarades då öka på grund av coronapandemin. Nämndens budgetram utökades i juni med 
1,0 miljoner kronor via statsbidraget ”skolmiljarden”. Ytterligare 3,5 miljoner kronor erhölls i stats-
bidrag för att täcka coronarelaterade merkostnader från 2020. De fortsatta prognosförändringarna 
därefter är resultat av kostnadseffektiviseringar, färre kunder inom familjehemsplaceringar samt 
färre insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS). 

Fritidsnämnden och kulturnämnden har justerat ned sina förväntade kostnader i takt med att per-
sonalbehov och -kostnader minskat på grund av verksamhetsanpassningar under pandemin. Skill-
nader mellan oktoberprognos och årets utfall är hänförligt till nya redovisningsregler där kostnader 
som tidigare har bokförts som investeringar nu redovisas som driftkostnad. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden har rapporterat prognoser i storlek med budget under större delen 
av året. Utfallet blev 1,9 miljoner kronor bättre än budgeterat på grund av att kostnader för bostads-
anpassningar blev lägre än förväntat. 
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7. Investeringsredovisning 

7.1 Investeringsredovisningens uppbyggnad och internredo-

visningsprinciper 

Investeringsbudgetens totala värde för kommunen fastställs årligen i samband med att kommunpla-
nen 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 över-
skrida budgeten med mer än tio procent ska nytt beslut tas av kommunfullmäktige. 

Budgetavvikelser i fleråriga investeringsanslag överförs i kommande års investeringsbudget, så kal-
lad överrullad budget. Det gör att årets budget består av budget i kommunplanen och överrullad 
budget. Uppföljning sker både mot årets budget och mot totala projektet och total budget ändras 
inte utan en ny prognos rapporteras. 

Investeringar 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 Vallentunas kommungränser 
görs i Roslagsvattens dotterbolag Vallentunavatten AB. Vid köp eller försäljning av fast egendom 
samt planering av investeringar av större omfattning ska kommunfullmäktige ges tillfälle att yttra 
sig. Beslut om investeringar tas av varje styrelse i dotterbolagen. 

7.2 Investeringar 

Kommunen investerade för 95,2 miljoner kronor under 2021, jämfört med 122,8 miljoner kronor 
året innan. Utfallet består av färdiga projekt med 56,7 miljoner kronor och pågående projekt med 
38,5 miljoner kronor. Budgeten var på 514,7 miljoner kronor och innehöll medel från tidigare år 
med 161,8 miljoner kronor. Under året har inga ombudgeteringar gjorts. 

Skillnaden mellan budget och utfall är ovanligt stort med 419,5 miljoner kronor. Den största avvi-
kelsen är infrastrukturprojekten med 202,2 miljoner kronor, de beskrivs under figur 30. Några 
andra stora avvikelser är 

 Hagaskolan som hade en överrullad budget på 52,8 miljoner och använde 0,2 miljoner. Pro-
jektet är färdigställt och inga medel kommer att rullas över till kommande år. 

 För gång- och cykelvägar fanns budget på 18,3 miljoner kronor, flera av dem senarelades 
och utfallet blev 4,7 miljoner kronor. 

 Dagvattenflödet till Vallentunasjön ska förbättras för en budget på 15,4 miljoner kronor. 
Projektering är klar men inget arbete utfördes 2021. Medlen flyttas till nästa år. 

Delvis beror det låga utfallet även på att förstudier i investeringsprojekt från år 2021 ska bokföras 
som driftkostnad, se not 1. Totalt redovisades 14,5 miljoner kronor som driftkostnad istället för som 
investering, av dem tillhörde 10,2 miljoner kronor år 2020 och tidigare. De största projekten med 
förstudier var 

 våtmarksparken 7,6 miljoner kronor (varav 6,6 mnkr före år 2021), 

 gång- och cykelväg Bällstabergsvägen 1,7 miljoner kronor (varav 1,6 mnkr före 2021) 

 Snapptuna sportfält 1,6 miljoner kronor (varav 0,6 mnkr före år 2021). 

Utrangeringar ur anläggningsregistret har gjorts med 6,4 miljoner kronor, se not 9. 
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Figur 29 och 30 visar investeringar per nämnd uppdelade på färdiga projekt i figur 29 och pågående 
projekt i figur 30. Projekt med utfall 2021 som är större än en miljon kronor specificeras. I figurerna 
benämns infrastrukturprojekt för infrastruktur följt av områdets namn. 

Figur 29. Investeringar, färdiga projekt, mnkr 

  2021 Projekt som sträcker sig över flera år 

Belopp i mnkr 
Årets 

budget 
Årets 
utfall 

Total 
projekt-
budget 

Utfall 
t.o.m. 
2021 

Beräknad 
total-

summa 

Klart 
år 

Kommunstyrelsen 98,3 46,1     

Underhåll av förskolor, skolor och  
särskilda boenden 

35,6 20,1 - - - - 

Cirkulationsplats Lindholmsv/Lingsbergsv 9,0 7,3 9,0 8,2 8,2 2021 

Finansiell leasing av fordon 0,0 4,9 - - - - 

Bullerskyddsplank Lingsbergsvägen 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2021 

Trafiksäkerhetsåtgärder 14,1 2,6 - - - - 

Beläggning vägar 3,0 2,6 - - - - 

Åtgärder vägar och gångbanor 3,0 2,6 - - - - 

Cykelvägnät 6,0 2,3 - - - - 

Barn- och ungdomsnämnden 73,5 6,7     

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

Karbyskolan ombyggnation 13,9 2,1 15 11,1 12,5 2021 

Utbildningsnämnden 0,3 0,2     

Socialnämnden 7,0 3,7     

Atriumgård Väsbygården 4,0 1,8 4,0 1,8 1,8 2021 

Fritidsnämnden 1,0 0,0     

Kulturnämnden 0,5 0,0     

Bygg- och miljötillsynsnämnden 0,3 0,0     

Summa 180,8 56,7     

Investeringsbudgeten för år 2021 uppgick till totalt 180,8 miljoner kronor. Under 2021 har investeringar genomförts mot-
svarande 31 procent av den beslutade budgeten eller 56,7 miljoner kronor. 

I flera av kommunens lokaler har arbeten med ventilation, brandlarm och belysning genomförts och 
diskmaskiner, tvättmaskiner och torkskåp har bytts ut. Servicehuset Apel har fått fasaden målad och 
fönster bytta. Atriumgården på Väsbygården gjordes klar under året. 

Karlslundsskolan norra har fått renoverade toaletter och grunden har dränerats om. På Gustav Va-
saskolan har isoleringsåtgärder gjorts och på Bällstabergsskolan har utomhusscenen och stenparken 
renoverats. På Rosendalsskolan södra har yttertaket lagts om. 

Grunden på Rosendalsskolan norra har dränerats om. Grusplanen har renoverats och en bänk som 
tillverkats av elever på gymnasiets byggprogram har monterats. Gymnasiet har investerat i en ol-
jeavskiljare för fordon. Köket på Rosendalsskolan har byggts om och arbetsutrustning köpts in för 
att äldreomsorgens matproduktion ska flytta in. Utebelysningen på Gustav Vasaskolan och Ormsta 
förskola har utökats. Karbyskolan har byggts om för att förskolan ska vara en del av skolan och går-
den har anpassats. 

I förskolorna Kragstalund, Smultronet, Norrgården Ekeby och Västanvinden har ytskikt och kök re-
noverats. I Västanvinden har även undertaket bytts ut samt att gården fått ett nytt lekhus. 
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På Veda ridcenter har köket renoverats och i den ena ishallen har det genomförts brandskyddsåt-
gärder. Bassängerna på Kvarnbadet har renoverats och kulturhuset har fått fasaden ommålad. 

Korsningen Lindholmsvägen – Lingsbergsvägen har en ny cirkulationsplats för att öka framkomlig-
heten med förstärkt belysning och refuger för en säkrare passage. Gång- och cykelbanan vid Haga-
skolan förlängdes och busshållplatsen på Lindholmsvägen tillgänglighetsanpassades och blev mer 
lättåtkomlig från gångbanan. Träd och växtlighet har planterats för att öka trivseln och de är belysta 
med spotlights för att öka tryggheten. Ett bullerplank uppfördes längs med en del av Lingsbergsvä-
gen. 

I två rondeller på Stockholmsvägen har trafiksäkerheten förbättrats och hastighetsdämpande åtgär-
der har gjorts på flera ställen i kommunen. Hastighetsändringar har gjorts i några bostadsområden, 
generellt gäller att alla bostadsområden ska begränsas till 30 km/h. Ett arbete med att byta ut belys-
ning i gång- och cykeltunnlar, för att minska risken för kollision i tunnlarna samt i tunnelmynning-
arna, har påbörjats. 

En ny gång- och cykelväg, en gångpassage och en väderskyddad cykelparkering har anlagts vid 
Kårsta station. Flyttbara gång- och cykelräknare har köpts in. Med hjälp av dessa får Vallentuna vik-
tig statistik som kan hjälpa kommunen att bättre motivera åtgärder för statlig medfinansiering. 

Kommunen har under året gått igenom sina leasingavtal ock klassat om fordon till finansiell leasing, 
de innebär att nya avtal redovisas som investering och framtida betalningar som skuld. 

Figur 30. Investeringar, pågående projekt, mnkr 

  2021 Projekt som sträcker sig över flera år 

Belopp i mnkr 
Årets 

budget 
Årets 
utfall 

Total 
projekt-
budget 

Utfall 
t.o.m. 
2021 

Beräknad 
total-

summa 

Klart 
år 

Kommunstyrelsen 296,4 38,4     

Infrastruktur Kristineberg 108,7 7,7 252,0 14,4 252,0 2027 

Infrastruktur Åby ängar 14,2 7,3 84,0 72,1 84,0 2024 

Infrastruktur Vallentuna-Rickeby 5,7 4,4 5,9 0,0 5,9 2023 

Gång- och cykelväg Brottby 4,2 3,4 5,2 4,3 5,2 2022 

Kylkonvertering 3,0 3,0 27,0 6,6 27,0 2030 

Lekplatser 5,5 2,8 38,0 10,5 38,0 2026 

Infrastruktur Lindholmen-Strömgården 4,2 1,6 4,3 1,7 4,3 2023 

Cykelväg runt Vallentunasjön 0,4 1,6 0,4 1,6 4,0 2022 

Infrastruktur Stensta-Ormsta 10,9 1,5 72,6 1,8 72,6 2025 

Infrastruktur Tingvalla 9,4 1,1 65,9 39,6 65,9 2023 

Infrastruktur Gärdesvägen 3,5 1,0 8,5 1,1 8,5 2024 

Barn- och ungdomsnämnden 6,1 0,0     

Fritidsnämnden 31,5 0,1     

Summa 333,9 38,5     

Investeringsbudgeten för fleråriga projekt uppgår till totalt 333,9 miljoner kronor för de delar som avser år 2021. Under 
2021 har investeringar genomförts motsvarande 12 procent av den beslutade budgeten eller 38,5 miljoner kronor. 

För området Kristineberg pågår upphandling för utbyggnad av infrastruktur i etapp 1. Planen är att 
starta utbyggnaden 2022. I Vallentuna-Rickeby och Kårsta-Rickeby har vägar byggts ut. I Åby Ängar 
är det framförallt planteringar och ett mindre parkområde som kvarstår att anläggas. Åby allé och 
Häggatan är färdigställda och slutbesiktning har skett. Övriga gator i projektet Åby Ängar färdig-
ställs i takt med att byggaktörerna färdigställer sina kvarter. 

I budgeten för 2021 fanns medel för gator och andra anläggningar inom Åbyholm men då planen 
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varit överklagat flyttas 62,0 miljoner kronor till 2022. Inom kort påbörjas upphandling av detaljpro-
jektering för allmän plats i området. Parallellt med detta ska gallring av skog och vissa geotekniska 
markundersökningar göras. I området Lindholmen-Strömgården ska en infartsgata och allmän 
plats byggas 2022. 

En av deletapperna för en blivande gång- och cykelväg mellan Vallentuna och Karby/Brottby håller 
på att uppföras, diskussioner pågår med markägare för att kunna fortsätta. 

Avtal behöver skrivas med markägare och bostadsrättsföreningar för att få till ett sammanhängande 
stråk längs med vattnet runt Vallentunasjön. Vid Arkils tingstad behöver kommunen söka tillstånd 
från Länsstyrelsen för att förstärka stigen inom ett fornlämningsområde. Naturstigen på den östra 
sidan om sjön har förstärkts och en sträcka med träbroar har anlagts. Vassen har klippts vid tre av 
utsiktsplatserna i naturreservatet Björkby. 
 
Lekplatsen vid Rosengårdsvägen har fått en större upprustning. Lekplatsen har ett tema på rörelse 
och motorik och kommunen har fått sin första pumptrackbana. Lekplatsen öppnar i början av 2022. 

Figur 31. Investeringar i koncernen, % 

 
Siffror inom parentes anger förra årets värde.  

Koncernens investeringar i materiella anläggningar var 134,1 miljoner kronor, jämfört med förra 
årets 174,4 miljoner kronor. Det är en minskning med 40,3 miljoner kronor varav kommunen mins-
kade med 27,6 miljoner kronor och Roslagsvatten ökade med 3,9 miljoner kronor. Össebyhus inve-
sterade för 15,2 miljoner kronor 2020 och genomförde inga investeringar 2021. Hälften av kommu-
nens investeringar gjordes i infrastruktur. Läs om kommunens investeringar under figur 29 och 30. 
Investeringarna i Roslagsvatten består av nya anläggningar och upprustning av pumpstationer, re-
ningsverk och ledningsnät. 
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7.3 Exploatering 

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

Exploateringsprojekt där kommunen är markägare innebär ofta intäkter till kommunen i form av 
såld mark. 2021 har mark sålts främst inom området Gärdesvägen men även i Haga 3 och Krags-
talund Östra. 

Bostadsutveckling och kompletterande bebyggelse planeras i hela kommunen i närhet till kollektiv-
trafik längs Roslagsbanan och E18. Centrala Vallentuna centrum och området kring Vallentuna stat-
ion håller på att utvecklas till en sammanhållen kärna med starka småstadskvaliteter. Syftet är att 
möjliggöra fler bostäder vid stationen, tryggare stråk och ett större underlag för service och handel, 
som gynnar hela kommunen. På samma sätt inleddes utvecklingen av Lindholmens centrum i år om 
hur service, trygga stråk och nya bostadsmiljöer kan bidra till ett attraktivt stationssamhälle. 

Under året pågick projektering och utbyggnad av infrastruktur i områdena Åby ängar, Kristineberg 
och Vallentuna-Rickeby. 

I den nya stadsdelen Kristineberg har slutbearbetning av de första detaljplanerna gjorts och detalj-
plan för Kristineberg etapp 1 har vunnit laga kraft. Kristineberg ska bli en helt ny stadsdel med totalt 
1 700-1 800 bostäder, skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum. Stadsdelen kommer ha nära till 
kollektivtrafik och bestå av varierande bostadskvarter som knyts ihop med en stadsmässig huvud-
gata. 

Exploatering ska vara självfinansierad över projektens livslängd. Utgifter för exploatering var i år 
41,1 miljoner kronor att jämföra med 57,0 miljoner kronor 2020 och 62,0 miljoner kronor 2019. I 
figur 32 visas de olika projektens andel av årets exploateringsutgifter. 

Figur 32. Andel av årets utgifter i exploateringsprojekt, % 

 

Investering i infrastruktur ingår. Siffror inom parentes anger förra årets värde. 
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8. Noter 

Not 1             Redovisningsprinciper     Not 25  Not till kassaflödesanalys 
Not 2-9         Noter till resultaträkning    Not 26  Upprättade särredovisningar 
Not 10-23     Noter till balansräkning    Not 27  Kostnader för räkenskapsrevision 
Not 24           Leasing         Not 28  Koncerninterna förhållanden  
 

Budget i not 3-9 och not 25 innehåller kommunens värden, inte koncernens. 

Not 1. Redovisningsprinciper 

  

Årsredovisningen är upprättad enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt 
rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Utöver de förändringar som redo-
visas nedan har samma redovisningsprinciper tillämpats som vid upprättandet av årsredovisning 2020.  

Byte av redovisningsprincip 

2020 gjordes flera förändringar för att anpassa redovisningen till LKBR samt rekommendationer från RKR. 
Förändringarna avsåg förtydliganden i rekommendation R2 - Intäkter, rekommendation R4 - Materiella 
anläggningstillgångar samt idéskriften Redovisning av kommunal markexploatering. I årets anpassningar 
har ingen omräkning gjorts för tidigare år då det är olika förändringar som delvis motverkar varandra, 
med undantag av leasing där anläggningstillgång och skuld är ändrade med 1,1 miljoner kronor. 
 
I år har kommunen anpassat sig till: 
* att enbart lön och personalomkostnadspålägg får aktiveras i projekten, tidigare aktiverades även over-
headkostnader.  
* att förstudie i investeringsprojekt redovisas som driftkostnader från 2021. 
* att avtal avseende leasing och hyra av lös egendom som tecknats från 2021 redovisas i enlighet med 
RKR R5. Finansiella avtal redovisas som anläggningstillgång och förpliktelse att betala leasingavgift redovi-
sas som skuld. Kommunens genomsnittsränta har använts vid beräkning. Klassificering av fast egendom 
kommer att göras under 2022. 
 
I koncernen har Roslagsvatten ändrat bedömningen av aktieägartillskott som tidigare redovisats som 
långfristig skuld men numera redovisas under eget kapital. 

Beloppsgränser 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod på minst tre år klassifice-
ras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde 
är 50 000 kronor och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar samt för fi-
nansiella leasingavtal. För tillgångar med identifierbara komponenter på minst 150 000 kronor tillämpas 
komponentavskrivning. 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 för ekonomistyrning och internredovisnings-
principer framgår av avsnitt 2.10, 6.1 och 7.1 
 

Sverigeförhandlingen 
 

Kommunen har inte nuvärdesberäknat avtalet om Sverigeförhandlingen. Avsättningarna skulle i så fall 

varit 24,1 mnkr högre och 2021 års resultat 3,6 mnkr bättre. Effekten på nyckeltalen hade inte varit vä-

sentlig. 



Vallentuna, Årsredovisning 2021 52(63) 

Not 2. Verksamhetens intäkter 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Budget 
2021 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Varor 23,2 21,6 19,0 17,7 17,3 

Taxor och avgifter 197,9 177,5 118,2 122,0 108,1 

Hyror och arrenden 59,5 68,7 64,2 59,5 68,7 

Kostnadsersättningar och bidrag från staten 95,2 126,8 70,8 95,1 126,7 

Övriga bidrag 39,9 47,5 38,8 39,9 47,5 

Såld verksamhet och andra tjänster 60,5 45,4 43,6 55,2 41,1 

Övriga jämförelsestörande poster, se not 9 47,6 45,7  47,6 45,7 

Summa 523,8 533,1 354,6 436,9 454,9 

Not 3. Verksamhetens kostnader 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Budget 
2021 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Personal 1 054,0 1 060,1 1 036,6 1 028,6 1 038,7 

Personalkostnader i investeringsprojekt -7,0 -24,3 -19,1 -1,5 -20,2 

Varor 118,9 110,8 82,6 113,2 105,1 

Köp av huvudverksamhet 746,7 755,1 782,7 746,7 755,1 

Övriga tjänster 207,0 224,8 194,0 163,2 174,1 

Bidrag 46,8 46,7 43,7 46,8 46,7 

Hyror 44,5 47,5 45,3 44,5 47,5 

Skattekostnader i bolag 0,6 0,7    

Jämförelsestörande poster, se not 9 28,0 21,4  28,0 21,4 

Summa 2 239,4 2 242,8 2 165,9 2 169,5 2 168,5 

Not 4. Avskrivningar 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Budget 
2021 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 79,1 89,2 96,0 76,1 86,5 

Maskiner och inventarier 17,9 18,0 10,0 7,9 8,8 

Summa 97,1 107,2 106,0 84,0 95,3 

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

Not 5. Skatteintäkter 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Budget 
2021 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Preliminär kommunalskatt 1 707,4 1 693,1 1 693,7 1 707,4 1 693,1 

Preliminär slutavräkning innevarande år 39,0 -24,3  39,0 -24,3 

Slutavräkningsdifferens föregående år 5,6 -8,1  5,6 -8,1 

Summa 1 752,0 1 660,7 1 693,7 1 752,0 1 660,7 

Efter bokslutets upprättande publicerade SKR en ny prognos för 2021 års skatteintäkter. Prognosen pekar på en förbätt-
ring med 6,3 mnkr jmf med decemberprognosen. 
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Not 6. Generella statsbidrag och utjämning 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Budget 
2021 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Inkomstutjämning 34,6 36,5 43,9 34,6 36,5 

Kostnadsutjämning 59,8 58,0 60,6 59,8 58,0 

Regleringsbidrag 101,5 34,8 102,3 101,5 34,8 

Införandebidrag  14,8   14,8 

LSS-utjämning 21,1 21,3 20,9 21,1 21,3 

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

Kommunal fastighetsavgift innevarande år 68,1 65,9 68,6 68,1 65,9 

Bidrag stärka god vård och omsorg om äldre 10,5 66,9 10,5 10,5  

Bidrag skolmiljarden 5,2 67,9 5,2 5,2  

Bidrag flyktingstöd  4,5   4,5 

Bidrag stärka välfärden  5,7   5,7 

Bidrag coronapandemin  56,1   56,1 

Bidrag kompensation periodiseringsfond  2,1   2,1 

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

Summa 300,5 300,0 312,0 300,5 300,0 

Not 7. Finansiella intäkter 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Budget 
2021 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Aktieutdelning 0,7 1,2 0,3 0,7 1,2 

Ränteintäkter 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 

Summa 0,8 1,5 0,5 1,0 1,5 

Not 8. Finansiella kostnader 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Budget 
2021 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Räntekostnader 7,7 8,9 8,2 6,1 6,9 

Finansiell kostnad pensionsavsättning 3,7 5,4 3,5 3,7 5,4 

Omräkning KPI Roslagsbanans förlängning 16,5 2,1 7,4 16,5 2,1 

Summa 27,9 16,4 19,1 26,3 14,4 
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Not 9. Jämförelsestörande poster 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Budget 
2021 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Exploatering      

Försäljning av exploateringsfastighet 39,8 13,0  39,8 13,0 

Exploateringsersättning 1,6 22,3  1,6 22,3 

Kostnad sålda tomter exploatering -2,5 -4,7  -2,5 -4,7 

Summa exploatering 39,0 30,7  39,0 30,7 

Med-/delfinansiering 5,7 1,4  5,7 1,4 

Realisationsvinster 0,5 8,9  0,5 8,9 

Realisationsförluster -6,4 -16,8  -6,4 -16,8 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS -14,1   -14,1  

Reglering avtal -5,0 0,0  -5,0 0,0 

Summa 19,7 24,3  19,7 24,3 

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

Not 10. Immateriella anläggningstillgångar 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Ingående anskaffningsvärde 0,4 0,4   

Utgående anskaffningsvärde 0,4 0,4   

Ingående ackumulerade avskrivningar -0,4 -0,4   

Årets avskrivningar     

Utgående ackumulerade avskrivningar -0,4 -0,4   

Summa     

Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 3 3   

Immateriella anläggningstillgångar är egenutvecklade anläggningstillgångar. Avskrivningar görs linjärt över den be-
dömda nyttjandetiden. 

Not 11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Verksamhetsfastigheter     

Ingående anskaffningsvärde 2 254,1 2 261,9 2 254,1 2 261,9 

Årets investering 51,4 40,9 51,4 40,9 

Årets försäljning/utrangering -11,1 -48,8 -11,1 -48,8 

Utgående anskaffningsvärde 2 294,4 2 254,1 2 294,4 2 254,1 

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

Årets avskrivningar -64,0 -74,3 -64,0 -74,3 

Årets försäljning/ utrangering, avskrivningar 5,0 30,6 5,0 30,6 

Utgående ackumulerade avskrivningar -916,1 -857,2 -916,1 -857,2 

Summa 1 378,3 1 396,9 1 378,3 1 396,9 
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Publika fastigheter     

Ingående anskaffningsvärde 337,0 320,2 337,0 320,2 

Byte anläggningstyp 186,5  186,5  

Årets investering 64,6 17,7 64,6 17,7 

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

Utgående anskaffningsvärde 588,2 337,0 588,2 337,0 

Ingående ackumulerade avskrivningar -91,0 -79,8 -91,0 -79,8 

Årets avskrivningar -11,6 -11,5 -11,6 -11,5 

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

Utgående ackumulerade avskrivningar -102,6 -91,0 -102,6 -91,0 

Summa 485,5 246,0 485,5 246,0 

     

Fastigheter annan verksamhet     

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

Årets investering 1,5 15,5  0,0 

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

Utgående anskaffningsvärde 150,9 149,4 17,6 17,6 

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

Årets avskrivningar -3,6 -3,4 -0,5 -0,6 

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

Utgående ackumulerade avskrivningar -38,6 -35,0 -7,1 -6,6 

Summa 112,3 114,3 10,5 10,9 

     

Markreserv     

Ingående anskaffningsvärde 378,2 369,9 375,5 367,2 

Byte anläggningstyp -186,5  -186,5  

Årets investering 0,0 8,3 0,0 8,3 

Utgående anskaffningsvärde 191,7 378,2 189,0 375,5 

Summa 191,7 378,2 189,0 375,5 

     

Pågående investeringar ny- /till- och ombyggnad     

Ingående anskaffningsvärde 229,4 181,5 229,4 181,5 

Årets nettoinvesteringar i verksamhetsfastigheter -14,3 20,0 -14,3 20,0 

Årets nettoinvesteringar i publika fastigheter -16,2 28,7 -16,2 28,7 

Årets utrangering -10,2 -0,8 -10,2 -0,8 

Summa 188,7 229,4 188,7 229,4 
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Ackumulerat anskaffningsvärde 3 413,7 3 348,0 3 277,8 3 213,5 

Ackumulerade avskrivningar -1 057,3 -983,2 -1 025,8 -954,8 

Summa 2 356,4 2 364,8 2 252,0 2 258,7 

Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 38 31 38 30 

Linjär avskrivning tillämpas med en individuell bedömning. För beloppsgränser se not 1. 

Not 12. Maskiner och inventarier 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Ingående anskaffningsvärde 514,8 510,9 149,3 178,2 

Årets investering 42,9 39,2 4,8 5,75 

Årets försäljning/utrangering -30,1 -35,3 -30,1 -34,7 

Utgående anskaffningsvärde 527,6 514,8 124,0 149,3 

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

Årets avskrivningar -17,1 -18,0 -7,4 -8,8 

Årets försäljning/ utrangering, avskrivningar 29,7 35,1 29,7 34,5 

Utgående ackumulerade avskrivningar -190,5 -203,1 -89,9 -112,2 

Summa 337,1 311,7 34,1 37,1 

     

Finansiell leasing     

Ingående anskaffningsvärde 2,6 3,3 1,4 1,4 

Årets investering 5,1 1,2 4,9  

Årets försäljning -0,1 -2,0   

Utgående anskaffningsvärde 7,6 2,6 6,3 1,4 

Ingående ackumulerade avskrivning -0,5 -1,7 -0,3 -0,3 

Årets avskrivningar -0,9 -0,3 -0,5  

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

Utgående ackumulerade avskrivningar -1,3 -0,5 -0,8 -0,3 

Summa 6,3 2,0 5,5 1,1 

     

Pågående investeringar maskiner / inventarier     

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

Årets nettoinvestering -0,9 2,8 0,0 1,4 

Årets utrangering  -1,4  -1,4 

Summa 65,2 66,1 0,0 0,0 

     

Ackumulerat anskaffningsvärde 600,5 583,5 130,3 150,6 

Ackumulerade avskrivningar -191,8 -203,6 -90,7 -112,4 

Summa 408,7 379,9 39,6 38,2 

Genomsnittlig nyttjandeperiod, år 30 28 16 17 

Linjär avskrivning tillämpas med en individuell bedömning. För beloppsgränser se not 1. År 2020 är ändrat med ingående 
balans för finansiell leasing. 
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Not 13. Finansiella anläggningstillgångar 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Aktier och andelar 31,4 28,3 33,1 29,9 

Bostadsrätter 50,8 50,8 50,8 50,8 

Långfristiga fordringar 33,9 33,5 38,8 38,8 

Summa 116,1 112,5 122,6 119,5 

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 Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Tomter till försäljning 4,0 4,9 4,0 4,9 

Lager 0,4 1,0 0,2 0,7 

Summa 4,4 5,9 4,2 5,6 

Not 15. Kortfristiga fordringar 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Kundfordringar 42,7 36,5 30,2 21,8 

Ingående moms och momskompensation 18,3 14,8 18,3 14,8 

Övriga statsbidrag 3,3 25,5 3,3 25,5 

Fastighetsavgift 54,7 50,1 54,7 50,1 

Upplupna skatteintäkter 39,0 0,2 39,0  

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 63,6 67,7 53,5 62,8 

Summa 221,5 194,8 199,0 175,0 

Not 16. Kassa och bank 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Bank 246,1 155,0 219,8 123,7 

Summa 246,1 155,0 219,8 123,7 

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

Not 17. Eget kapital 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 1 041,0 846,1 990,8 787,7 

Byte av redovisningsprincip:  66,1  64,2 

Årets resultat 212,7 128,7 210,5 138,9 

Summa 1 251,8 1 041,0 1 201,3 990,8 

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

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Specifikation - Avsatt till pensioner     

Pensioner och liknande förpliktelser 245,4 212,3 245,4 212,3 

Särskild avtals- och visstidspension 1,2 2,6 1,2 2,6 

Löneskatt 59,8 52,1 59,8 52,1 

Summa avsatt till pensioner 306,3 266,9 306,3 266,9 

     

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

Ränte- och basbeloppsuppräkning 3,7 5,4 3,7 5,4 

Årets utbetalningar -6,9 -6,1 -6,9 -6,1 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 11,3 -5,1 11,3  

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 23,5 -4,1 23,5 25,5 

Övrig post 0,2 0,6 0,2 0,6 

Förändring löneskatt 7,7 6,2 7,7 6,2 

Utgående avsatt till pensioner 306,3 266,9 306,3 266,9 

Uppgift om aktualiseringsgrad och visstidsförordnanden finns i not 22. 

Not 19. Andra avsättningar 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Uppskjuten skatteskuld 8,9 8,6   

Ingående avsättning Sverigeförhandlingen 425,5 424,9 425,5 424,9 

Förskottering -8,2 -1,4 -8,2 -1,4 

Förändring av KPI 16,5 2,1 16,5 2,1 

Utgående avsättning Sverigeförhandlingen 433,9 425,5 433,9 425,5 

Summa 442,8 434,1 433,9 425,5 

Avsättning enligt avtal mellan staten, Region Stockholm och Vallentuna kommun om förlängning av Roslagsbanan till 
Stockholms Central. Vallentuna kommun ska betala 394 miljoner kronor, som årligen räknas upp med KPI, samt se till att 
5 650 bostäder kan byggas fram till år 2035. Projektstart var år 2020. Betalning ska göras under åren 2020-2033. En 
avgift kommer att tas ut vid markförsäljningar och i exploateringsavtal för att finansiera avtalet. Att betalningar och byg-
gande inleds först om flera år skapar en viss osäkerhet om belopp och tidpunkt för infriandet. Kommunen har valt att inte 
reservera för den riskpremie på 36,0 miljoner kronor som ska betalas om projektet blir dyrare. Förskottering  utbetalas 
under år 2020-2022. 
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Not 20. Långfristiga skulder 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Låneskulder, långfristig del 522,6 611,2 430,0 503,0 

Långfristig skuld 5,6 4,5 5,1 3,7 

Långfristig skuld, exploateringsersättning 38,4 27,3 38,4 27,3 

Summa långfristiga skulder 566,5 643,1 473,4 534,0 

     

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år     

Ingående anläggningsavgifter 192,0 170,8   

Nya anläggningsavgifter 11,3 21,2   

Utgående anläggningsavgifter 203,3 192,0   

Ingående resultatförda anläggningsavgifter -10,2 -7,6   

Resultatförda anläggningsavgifter -1,7 -2,6   

Utgående resultatförda anläggningsavgifter -11,8 -10,2   

Summa anläggningsavgifter 191,5 181,8   

     

Summa förutbetalda intäkter 191,5 181,8   

Återstående antal år (vägt medel) 116 70   

Summa 758,0 824,9 473,4 534,0 

Förutbetalda exploateringsintäkter resultatförs vid tillträde. Anläggningsavgifter periodiseras på 46 år. 2020 års värden 
för långfristig skuld är ändrat se not 1. 

Uppgifter om lån (inklusive kortfristig del) 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Genomsnittlig ränta 0,7 % 0,7 % 1,1 % 0,9 % 

Genomsnittlig räntebindningstid 2,9 år 3,1 år 2,7 år 2,9 år 

Lån som förfaller inom     

1 år 212,9 298,1 73,0 180,0 

2 -5 år 496,6 473,1 430,0 403,0 

senare än 5 år 26,0 138,2  100,0 

Summa 735,5 909,3 503,0 683,0 

     

Låneskuld per långivare     

Kommuninvest 578,5 718,5 503,0 643,0 

Banker 157,0 190,8  40,0 

Summa 735,5 909,3 503,0 683,0 

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

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Låneskulder, kortfristig del 212,9 298,1 73,0 180,0 

Långfristig skuld, kortfristig del 9,5 2,0 9,5 2,0 

Leverantörsskulder 104,3 50,2 89,0 39,4 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 32,2 36,2 32,2 36,2 

Statsbidrag 18,2 11,4 18,2 11,4 

Löner och övertidsersättning 9,5 8,2 9,4 7,8 

Semesterlön 56,9 58,0 55,7 57,0 

Upplupen löneskatt 23,6 38,9 23,6 38,9 

Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 31,2 30,2 31,2 30,2 

Upplupna räntekostnader 2,2 2,6 1,8 2,1 

Övriga upplupna kostnader 45,2 41,9 36,5 29,9 

Förutbetalda skatteintäkter 18,7 46,8 18,7 46,8 

Förutbetalda hyresintäkter 5,6 5,5 4,8 4,8 

Övriga kortfristiga skulder 22,4 15,9 18,5 17,0 

Summa 592,4 646,0 422,2 503,6 

Förutbetalda skatteintäkter regleras i januari varje år med en eftersläpning på två år. Förutbetalda hyresintäkter fakture-
ras normalt en månad i förskott. 2020 års värden omflyttade mellan raderna upplupen löneskatt och personalens skatter, 
avgifter och löneavdrag. 

Not 22. Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Ingående pensionsförpliktelse 438,6 451,6 438,6 451,6 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 6,2 11,0 6,2 11,0 

Årets utbetalningar -22,8 -22,8 -22,8 -22,8 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 8,4  8,4  

Övrig post 1,3 1,6 1,3 1,6 

Förändring löneskatt -2,0 -2,8 -2,0 -2,8 

Utgående pensionsförpliktelse 429,7 438,6 429,7 438,6 

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 97 % 97 % 

Antal visstidsförordnanden     

Förtroendevalda 2 2 2 2 

Anställda     

Kommunen har inga avtal om visstidsförordnanden som avviker från det normala. Ansvarsförbindelsen innehåller in-
komstsamordnad visstidspension 2,8 mnkr. Värdering av pensioner ska göras utifrån regler för RIPS. Diskonteringsrän-
tan enligt RIPS är 1 procent realt. Skulle en diskonteringsränta från finansinspektionen användas så är kommunens pens-
ionsåtaganden för lågt värderade. 
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Not 23. Övriga ansvarsförbindelser 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Borgensåtaganden för koncernföretag     

Vallentunavatten AB 236,0 230,0 236,0 230,0 

AB Össebyhus 75,5 75,5 75,5 75,5 

Roslagsvatten AB 11,0 11,0 11,0 11,0 

Garantiförpliktelse för kommunalförbund     

Käppalaförbundet 82,5 75,5 82,5 75,5 

Borgensåtagande för föreningar     

Vallentuna Tennisklubb 3,4 3,5 3,4 3,5 

Särskilt anställningsavtal     

Kommundirektör 4,3  4,3  

Summa 412,6 395,5 412,6 395,5 

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 294 kommuner och regioner 
som per 2021-12-31 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 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 511,0 
miljarder kronor (mdkr) och totala tillgångar till 518,7 mdkr. Kommunens andel av de totala förpliktel-
serna uppgick till 0,8 mdkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 0,8 mdkr kronor.  

Not 24. Leasing 

Belopp i mnkr 
Koncern 

2021 
Koncern 

2020 
Kommun 

2021 
Kommun 

2020 

Operationella leasingavtal överstigande 1 år     

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:     

Fastigheter     

inom ett år 17,7 28,9 17,7 28,9 

senare än ett år men inom fem år 22,4 25,9 22,4 25,9 

senare än fem år 8,1 8,1 8,1 8,1 

Summa 48,1 62,9 48,1 62,9 

Maskiner och inventarier     

inom ett år 8,1 9,6 8,1 9,6 

senare än ett år men inom fem år 4,1 10,9 4,1 10,9 

senare än fem år 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 12,2 20,5 12,2 20,5 
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Finansiella leasingavtal     

Maskiner och inventarier     

Totala minimileaseavgifter 11,4 3,4 5,6  

Framtida finansiella kostnader -0,9 2,3 -0,1  

Nuvärdet av minimileaseavgifter 10,5 5,7 5,5  

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:     

inom ett år 2,7 2,0 0,9  

senare än ett år men inom fem år 6,1 3,7 2,9  

senare än fem år 1,7  1,7  

Kommunens hyresavtal rapporteras som operationell leasing. Avtal för fordon i kommunen redovisades som operationell 
leasing till och med år 2020. 

Not 25. Skillnad årets resultat och kassaflöde från löpande verksamhet 

Belopp i mnkr Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Budget 
2021 

Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Årets resultat 212,7 128,7 69,8 210,5 138,9 

Avskrivningar 97,1 107,2 106,0 84,0 95,3 

Avsatt till pensioner 48,1 39,1 45,3 48,1 39,1 

Utbetalning av pensionsavsättning -8,6 -7,6 -8,6 -8,6 -7,6 

KPI omräkning av avsättning 16,5 2,1 7,4 16,5 2,1 

Förändring av uppskjuten skatteskuld 0,3 0,7    

Realisationsvinster -0,5 -8,9 0,0 -0,5 -8,9 

Realisationsförluster 16,6 16,8  16,6 16,8 

Förändring av rörelsekapital      

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -26,7 16,5 0,0 -24,0 2,6 

Ökning/minskning av exploateringsfastig-
heter och lager 

1,5 -4,4 0,0 1,5 -4,5 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 31,6 -22,0 -18,6 25,6 -21,2 

Ökning/minskning av långfristiga skulder 21,7 45,9 0,0 12,4 27,3 

Kassaflöde från löpande verksamhet 410,3 314,0 201,3 382,1 279,7 

Not 26. 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. 
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Not 27. Räkenskapsrevision 

Belopp i mnkr Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Total kostnad för revision 1,2 1,2 

PwC Sverige 0,8 0,8 

Förtroendevalda 0,4 0,4 

Räkenskapsrevision 0,5 0,5 

PwC Sverige 0,3 0,3 

Förtroendevalda revisorer 0,2 0,2 

PwC:s andel har använts även för de förtroendevaldas andel av räkenskapsrevisionen. 

Not 28. Koncerninterna förhållanden 

Belopp i mnkr Ägd Utdelning Försäljning   

 andel Givna Mottagna Intäkt Kostnad   

Kommunen    1,8    

AB Össebyhus 100 %    0,6   

Vallentuna förvaltnings AB 100 %       

Roslagsvatten AB 16,7 %    1,2   

 Ägd Lån 
Räntor och bor-

gensavgifter 
Borgen 

 andel Givare Mottagare Intäkt Kostnad Givare Mottagare 

Kommunen  6,6  0,2  322,5  

AB Össebyhus 100 %    0,2  75,5 

Vallentuna förvaltnings AB 100 % 0,1      

Roslagsvatten AB 16,7 %  6,6    247 

I borgensåtagandet för Roslagsvatten AB ingår även borgen till Vallentunavatten AB. 


