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Kommunstyrelsen 

Måluppfyllelse 

Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i två tabeller, en tabell med utfallet och en 
tabell med prognos helår. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål 
och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 4 10 

Förväntad effekt för perioden uppnådd: 2 2 

Arbete pågår: 2 7 

Ej påbörjad: 0 1 

 

Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår 

 Kommungemensamma 
mål 

Nämndens mål 

Totalt antal: 4 10 

Målet uppfyllt 4 6 

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 0 4 

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 0 0 

Strategiska inriktningar 

Kund/invånare 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

Förväntad effekt för perioden uppnådd 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Ett viktigt svar på hur kommunens verksamheter uppfattas ges av invånarna i Medborgarenkäten. 
Undersökningen genomförs som en postenkät av SCB vartannat år sedan 2005 och kommer nästa 
gång att genomföras under hösten 2015. Frågeblanketten skickas ut till ett urval på 1200 invånare i 
åldrarna 18-84 år varav hälften brukar svara. 

Kommunen informerar, kommunicerar och erbjuder digitala tjänster framförallt via kommunens 
webbplats vallentuna.se. Sedan 2013 följs den väletablerade Funka nu strukturen, en kontinuerligt 
utvärderad standard som används av cirka 120 kommuner. För kommunorganisationens interna 
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arbete används ett modernt Intranät. 

Under 2015 kommer kommunen att utvidga möjligheterna för invånarna att använda e-
legitimation, vilket underlättar att snabbt ta del av kommunens tjänster och service. Den tryckta 
informationen har setts över tillsammans med den digitala för att snabbt och effektivt nå olika mål-
grupper av invånare. Vårt bildspråk, som är viktigt för hur kommunen presenteras, har utvecklats 
genom ett nytt system för en samlad bildbank. Kontakterna med media har utvecklats genom digi-
tala pressrum och en ökad direktkontakt för tidig effektiv kommunikation. Verksamhetsanknutna 
kommunikationsplaner tas fram i allt fler sammanhang. 

De kommunala skolorna inför under 2015 en ny skolportal som kommunikationsverktyg för elever, 
vårdnadshavare och skolpersonal. Plattformen är Office 365, som är en tjänst från Microsoft. Tjäns-
ten kombinerar molntjänster med lokala applikationer. 

Kommunstyrelsen har beslutat att en folkhälsopolicy ska tas fram i inledningen av mandatperioden 
och att seminarier ska anordnas för politiker under framtagningsprocessen. Två seminarier genom-
förs i början av september. 

Under våren 2015 har ett kommunövergripande arbete med att uppdatera kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) och styrel, som visar samhällsviktiga elanvändare, pågått. Sammanställ-
ningen ska sedan skickas in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) respektive 
Energimyndigheten. Reservkraft har också installerats i kommunhuset, då elförsörjning ofta be-
döms som kritiskt för samhällsviktig verksamhet. 

Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete pågår kontinuerligt i verksamheterna. Medarbetare 
kan aktivt bidra till förbättringar och det förebyggande arbetsmiljöarbetet genom att dela med sig av 
riskobservationer, tillbud och olyckor på arbetsplatserna. 

För att kommunen ska bli än mer effektiv och serviceorienterad utvecklar kommunledningskontoret 
det interna arbetssättet och samarbetet med övriga förvaltningar i olika planeringsmöten, nätverk, 
arbetsgrupper och projekt. 

  

Nämndens mål: 

Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelse-

miljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Med utgångspunkt från kommunernas ansvar för krisberedskap har Vallentuna kommun genomfört 
en risk- och sårbarhetsanalys under 2015. Risk- och sårbarhetsanalysen ger viktig kunskap om hur 
kommunen kan förebygga, förbereda sig inför och hantera kriser. Syftet med analysen är att ge be-
slutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Analysen utgör underlag för samhälls-
planering och för information till allmänheten och anställda om samhällets risker. Analysen omfat-
tar samtliga nämnders verksamhetsområden och ska skickas till Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. 

Arbetet med revidering av kommunens krisledningsplan pågår och ett förslag förväntas bli klart 
under hösten. En kommunal krisledningsplan ska säkerställa att nödvändiga lednings- och samord-
ningsinsatser ska kunna genomföras vid en extraordinär händelse. Det kan behöva ske vid en stor 
olycka, katastrof eller annan svår påfrestning på samhället, när ett allvarligt hot mot kommuninvå-
narna har uppstått och därmed ett akut informationsbehov. Det gäller också när en allvarlig hän-
delse med snabbt förlopp har inträffat vid en tidpunkt eller ett läge, när normala besluts- och ar-
betsrutiner inte kan följas, samt när regeringen har beslutat om höjd beredskap. 

Arbete pågår med att starta upp en felanmälan där invånare kan anmäla och lämna synpunkter 
inom områdena vägar, avfall och parker. Upphandling av system som ska hantera felanmälan be-
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räknas vara klart under hösten. Verksamheten är bemannad sedan mitten av augusti. Tjänsten öpp-
nas för allmänheten under kvartal fyra 2015. 

I både översiktlig- och detaljplanering ges stort fokus på att den fysiska strukturen ska ge förutsätt-
ningar för trygga och tillgängliga bebyggelsemiljöer, mötesplatser, grönområden och stråk. 

Arbete med att ta fram drift- och underhållsplaner inom park- och vägdrift pågår. 

  

Nämndens mål: 

Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 

 

Elförsörjning är ofta kritisk för samhällsviktig verksamhet och reservkraft har därför installerats i 
kommunhuset under våren. 

Många av kommunens fastigheter är byggda på 1960- och 1970-talet och är nu i sådant skick att de 
behöver renoveras eller ersättas av nya/andra byggnader. Fastighetsavdelningen har anlitat en kon-
sult som ska inventera installationer i kommunens byggnader. Inventeringen kommer att ligga till 
grund för en långsiktig underhållsplan. Ett förslag till underhållsplan för installationer har tagits 
fram. En inventering kommer att göras inom byggsidan för att utreda underhållsbehovet av våra 
fastigheter. Det arbetet är mer krävande och kommer att ta längre tid. Ett förslag till en långsiktig 
underhållsplan inom bygg förväntas vara klart i slutet av året. Underhållsplaner krävs för att säkra 
att kommunen har sunda fastigheter. I de fall där inomhusmiljön har konstaterats osund har pavil-
jonger ersatt lokalerna. Paviljongerna hyrs in. 

Arbete pågår med att gå igenom och installera brandlarm i kommunens samtliga förskolor och sko-
lor. Ett kostnadseffektivt koncept har tagits fram som uppfyller kraven från Storstockholms brand-
försvar, SOS alarm och kommunens försäkringsbolag. Under våren har det förkommit ökad pro-
blematik runt kommunens fastigheter främst i södra Vallentuna. Värmekameror som larmar om 
någon uppehåller sig på bevakat område har installerats. Larmcentralen gör bedömning om ett ut-
rop ska göras eller om väktare ska kallas till plats. Bevakningen av de ytor som är detekterade av 
sensorer har givit god effekt. 

Vallentuna kommun använder KIA, kommunernas incidentrapporteringssystem, för anmälan av 
incidenter och olyckor. Genom uppföljning av riskobservationer, tillbud och olyckor finns underlag 
för analys. Underlaget används i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunen arbetar proaktivt 
med att förebygga olyckor och risker i kommunens verksamheter. 

De lekplatser som anordnas av kommunen, både på skol- och förskolegårdar samt på övriga platser 
i kommunen, säkerhetsbesiktigas årligen. 

 
 

Nämndens mål: 

I inledningen av mandatperioden påbörja ett arbete med att etablera 

en folkhälsopolicy med sikte på förbättrad fysisk och psykisk hälsa för 

kommunens invånare. För att kunna få en god bild av såväl behov som 

lämpliga åtgärder anordnas seminarier i samarbete med landstinget. 

Implementeringen av policyn ska kunna inledas efter 15-18 månader. 

Arbete pågår 
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Prognos måluppfyllelse helår 

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 

 

Två olika seminarier för förtroendevalda anordnas kvällstid, den 1:a september respektive 7:e sep-
tember. Förtroendevalda och berörda tjänstemän har bjudits in. Efter seminarierna kan ett förslag 
till folkhälsopolicy tas fram. 

  

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

Förväntad effekt för perioden uppnådd 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Vallentuna kommun har under den senaste tioårsperioden haft ett positivt ekonomiskt resultat och 
en soliditet över riksgenomsnittet. Prognosen för 2015 visar också att det ekonomiska resultatet är 
positivt. 

Helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är att kostnaderna ryms inom den totala 
budgetramen. Genom att inte nyttja hela budgeten inom kommunstyrelsens medel för oförutsedda 
utgifter kan kommunstyrelsen bidra till att skapa ett överskott för Vallentuna kommun. 

För att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt har Vallentuna kommun en modell för styr-
ning och uppföljning av verksamheterna. Den ekonomiska uppföljningen sker varannan månad och 
uppföljning av mål sker efter fyra, åtta och tolv månader. Styrdokument samlas i den kommunala 
författningssamlingen och översyn av styrdokumenten pågår. Under de senaste åren har kommun-
fullmäktige fastställt ny finanspolicy, reglemente för internkontroll och lokal föreskrift för hantering 
av revisionens granskningsrapporter. 

Medarbetarenkätens mätning av den psykosociala arbetsmiljön i Vallentuna kommun visar att 
medarbetare överlag trivs med sin arbetssituation och sina chefer. Mätningen ger kommunens che-
fer underlag för arbetsmiljöplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetets ramar. En god ar-
betsmiljö bidrar till effektivitet och kvalitet. Tillsammans med en god lönepolitik, ett ambitiöst le-
darutvecklingsprogram och välutvecklade stödsystem för personalrelaterade arbetsuppgifter har 
chefer i kommunen goda förutsättningar att vidmakthålla och utveckla medarbetares välmående till 
förmån för kundens förväntningar på kvalitet och uppdragsgivarens krav på effektivitet. 
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Tillväxt och utveckling 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Vallentuna kommun är en aktiv part i såväl regionala som sektoriella samarbeten. De viktigaste är 
Stockholm Business Alliance (SBA) och arbetet med den så kallade RUFSen, Regional Utvecklings-
plan för Stockholm, som nu uppdateras (senaste version är antagen 2010). Sektoriellt ingår Vallen-
tuna i ett nära samarbete inom Nordostkommunerna (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vax-
holm och Österåker) där arbeten pågår efter den antagna visionen för tillväxt. Sedan förra året har 
även det så kallade Arlandasamarbetet (Sigtuna, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna och Sweda-
via) intensifierats genom en formell politisk överenskommelse och ett visions- och handlingsplane-
arbetet liknande Nordost pågår. 

Ett nytt profileringsmagasin i marknadsföringssyfte kommer att ges ut i september till samtliga 
hushåll i Vallentuna och som bilaga i Svenska Dagbladet i Mälarregionen (cirka 300 000 i upplaga). 

Vallentuna hade i mars 2015 rikets lägsta arbetslöshet tillsammans med Danderyds kommun. Även 
bland ungdomar är arbetslösheten mycket låg. Kommuninvånarna i Vallentuna ligger högst i Sve-
rige i sitt självupplevda allmänna hälsotillstånd. Att kommuninvånarna mår bra styrker Vallentunas 
profil i regionen som en aktiv, attraktiv, småskalig och naturnära plats i storstadens absoluta närhet 
där efterfrågan på livskvalitet är lätt att realisera. 

För närvarande pågår arbete med flera detaljplaner som syftar till att möjliggöra nya bostäder i en-
lighet med visionen och ambitionen att aktivt bidra till en växande storstadsregionen. I centrala 
Vallentuna byggs bostäder, både små lägenheter och lite större för att tillgodose olika målgrupper. 
Antalet pågående och planerade detaljplaner samt fokus på en tätare bebyggelseutveckling på flera 
platser innebär förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. 

 
 

Nämndens mål: 

All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Näringslivs- och planutskottet inom kommunstyrelsen har under perioden behandlat tiotalet an-
sökningar om planbesked. Svaren på ansökningarna utgår ifrån översiktsplanen. 

Sverigeförhandlingen arbetar för en utökad infrastruktur i Sverige och ökat bostadsbyggande i stor-
stadsregionerna. Inför Sverigeförhandlingen har antalet möjliga bostäder i anslutning till Roslags-
banan utretts och redovisats. 

  



, Delårsrapport januari-augusti 2015 8(126) 

Nämndens mål: 

Utreda hur Kristinebergsområdets miljöbelastning ur ett livscykelper-

spektiv kan minska, till exempel i fråga om avfallshantering, avlopp, 

dagvattenhantering, energiförsörjning, och energiförbrukning, samt ta 

fram ett miljöprogram för Kristinebergsområdet. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Utredningen om Kristinebergsområdet har påbörjats under augusti och ska enligt tidplan vara klart 
till årskiftet 2015/2016. En politisk referensgrupp för utredningen har tillsatts. 

  

Energi och miljö 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

I kommunens verksamheter pågår aktiviteter för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling genom 
åtgärder inom miljö-, avfallshantering- och energiområdet. 

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska miljöcertifieras under mandatperioden. För när-
varande pågår planering och förberedelser inför miljöutredning av kommunens verksamheter. Syf-
tet är att kartlägga kommunens miljöpåverkan. Efter att miljöutredningen genomförts ska miljömål 
formuleras och antas, och därefter kan själva certifieringsprocessen påbörjas. 

  

Nämndens mål: 

Miljöcertifiera kommunens verksamhet enligt ISO 14001. 

Förväntad effekt för perioden uppnådd 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 

 

Kommunstyrelsen beviljade i maj att överföra 600 tkr ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda 
utgifter (KSOF) i syfte att möjliggöra start av miljöutredning under 2015. 

Direktupphandling av konsultstöd för miljöutredning har genomförts och avtal med ett konsultföre-
tag är klart. Arbetet med miljöutredningen inleds i september och beräknas bli klar i slutet av janu-
ari 2016. 
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Utifrån miljöutredningen kan kommunen ta fram miljömål, utbilda personal och implementera 
miljöledningssystemet. Först därefter kan en certifieringsrevision genomföras. 

Arbete pågår enligt tidplan. 

  

Nämndens mål: 

Arbeta enligt energiplanen. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 

 

Energiplanens delmål för 2014 är inte uppfyllda. Flertalet av delmålen i energiplanen kan hanteras 
och uppfyllas i kommande arbete inför miljöcertifiering enligt ISO 14 001. 

Ett delmål är att byta ut kommunens armaturer för vägar samt gång- och cykelvägar. Upphandling 
av armaturbyte pågår och är i sitt slutskede men försenades på grund av omständigheter hos det 
externa konsultstödet som anlitats för tekniska specifikationer. 

  

Nämndens mål: 

Arbeta enligt avfallsplanen. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Avfallsplanen är gemensam med övriga kommuner som tillsammans äger avfallsbolaget Sörab. I 
samarbetet ingår Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, 
Upplands Väsby och Vallentuna. Mycket arbete sker inom samarbetet. I den gemensamma avfalls-
planen finns delmål för 2016. För att uppfylla alla delmålen 2016 krävs ytterligare arbete för Vallen-
tunas del. 

Vad gäller kommunstyrelsens verksamheter finns källsortering inom samhällsbyggnadsförvaltning-
ens lokaler. En utredning gällande källsortering i kommunledningskontorets lokaler är färdigställd. 
Kommunledningskontoret inför källsortering tidigast 2016. 

  

Nämndens mål: 

Utreda förutsättningarna för att successivt ersätta kommunens for-

donsflotta med fossilbränslefria fordon. 

Förväntad effekt för perioden uppnådd 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Utredningen om fossilbränslefri fordonsflotta är inledd och genomförs under året. 
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Nämndens mål: 

Utreda och föreslå lämpliga platser för laddstationer och tankmöjlig-

heter för förnybara drivmedel. 

Ej påbörjad 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Utredningen kommer att genomföras senast i december. 
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Styrkort 

Sammanfattning av nämndens nyckeltal 
Utfall 
perioden 

Helår 
2014 

Helår 
2013 

Kund/invånare    

Nöjd-Region-Index, NRI* totalt - - 64 

Nöjd-Medborgar-Index, NMI* totalt - - 56 

Nöjd-Inflytande-Index, NII* totalt - - 37 

Nöjd-Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business Alliance (SBA) 60 - 65 

Arbetslöshet, totalt 2,6 % 2,6 % 3,1 % 

    

    

    

    

Verksamhet    

Årlig befolkningsutveckling 0,9 % 1,1 % 1,3 % 

Antal byggda bostäder - 195 160 

Antal antagna detaljplaner 2 4 2 

Energiförbrukningen för uppvärmning, graddagskorrigerad för-
brukning, kWh/m2 

- - 107,0 

    

    

    

    

    

Ekonomi    

Kommunstyrelsens resultat (prognos 2015), mnkr 1,2 1,8 6,7 

Vallentuna kommun:    

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 25% 21 % 21 % 

Soliditet exklusive ansvarsförbindelse 55 % 52 % 53 % 

Självfinansieringsgrad 153 % 78 % 90 % 

    

    

    

Medarbetare    

Sjukfrånvaro 6,8 % 5,6 % 6,2 % 

Könsfördelning, andel män 39 % 38 % 39 % 
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Analys - Kund/Invånare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Rikets 
snitt 

Nöjd-Region-Index (NRI) totalt* - - 64 58 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) totalt* - - 56 53 

Nöjd-Inflytande-Index (NNI) totalt* - - 37 39 

Nöjd med kommunala gator och vägar* - - 55 53 

Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar* - - 53 55 

Nöjd med renhållning* - - 61 61 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området trygghet* - - 57 61 

Antal anmälda brott per 100 inv. 6 9 8 10 

Nöjd-Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business Alli-
ance (SBA) 

60 - 65 69 

NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt** - 53 - - 

Tillgänglig information. SKL;s uppföljning kommunernas 
webb 

- 85 % 85 % 78 % 

Tillgänglighet, telefoni. SKL:s mätning - 53 % 57 % 49 % 

Bemötande, telefoni. SKL;s mätning - 90 % 97 % 89 % 

Ungdomsarbetslöshet, Arbetsförmedlingens mätning 5,4 % 5,6 % 7,2 % 13,4 % 

Arbetslösheten totalt, Arbetsförmedlingens mätning 2,6 % 2,6 % 3,1 % 7,7 % 

*SCB;s medborgarenkät genomförs vartannat år, nästa mätning sker på hösten 2015. 
Rikets snitt avser senast tillgängliga uppgifter. 

Kommentar 

Medborgarenkäten genomförs för Vallentuna kommun på hösten vartannat år (ojämnt) och resulta-
tet anges på en skala från 0 till 100. Nästa mätning kommer att genomföras under hösten 2015. 
Enkäten går ut till 1200 invånare och cirka 500-600 brukar svara. I den senast genomförda med-
borgarenkäten 2013 erhöll kommunen ett Nöjd-Region-Index (NRI) på 64 (65, år 2011) att jämföra 
med riksgenomsnittet för de deltagande 132 kommunerna på 58 (60, år 2011). Det är statistiskt 
säkerställt att det är ett klart högre betyg än snittet och likvärdigt med 2011 års mätning. Nöjd-
Medborgar-Index (NMI) är för Vallentuna 56 (56 även år 2011) jämfört med 53 för snittet (54, år 
2011). Det är ett högre betyg än genomsnittet. Nöjd-Inflytande-Index (NII) var för Vallentuna 37 
(43, år 2011) i senaste mätningen och för kommunerna i genomsnitt 39. Trots att skillnaden mellan 
37 och 43 är stor är sänkningen inte statistiskt säkerställd mot 2011. 

Stockholm Business Alliance (SBA) genomför vartannat år en Nöjd-Kund-Indexundersökning bland 
företag som varit i kontakt med kommunerna som ingår i SBA. Den senaste mätningen genomför-
des under början av 2015 och avser 2014 års ärenden. Resultaten har publicerats i början av hösten. 
Vallentuna kommun har lägst Nöjd-Kund-Index för de 52 kommuner som ingår i SBA. Den totala 
NKI för Vallentuna är 60 och det är lägre än föregående mätning (2013) då den var 65, men högre 
än 2011 års mätning då NKI uppgick till 58. Målsättningen var att öka till 75. Mätningen innehåller 
fem olika delar, varav resultaten för miljö- och hälsoskydd samt bygglov har redovisats för Vallen-
tuna kommun. Bygglov har försämrats till 43 och uppgick tidigare år till 50 (2011) och 58 (2013). 
Miljö- och hälsoskydd uppgår till 63 och det kan jämföras med 57 (2011) och 75 (2013). 

Evimetrix har på uppdrag av fastighetsavdelningen i Vallentuna kommun under våren 2014 genom-
fört en enkätundersökning riktad till lokalhyresgäster i kommunen. Syftet med undersökningen är 
att mäta hyresgästernas värderingar av sin fysiska miljö samt fastighetsavdelningens kundvård och 
service, samt att följa upp mätningen som genomfördes 2012. Totalindexet (NKI) för fastighetsav-
delningen för år 2014 blev 53, att jämföras med 2012 års index som var 57. 

Antalet brott hittills under år 2015 uppgår till sex anmälda brott per hundra invånare. På årsbasis 
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hade Vallentuna kommun år 2014 knappt nio brott per hundra invånare vilket är lägre än riksge-
nomsnittet som uppgår till 15 brott och betydligt lägre än genomsnittet för länet som uppgår till 20 
brott per hundra invånare. Vallentuna kommun hade under 2014 en liten ökning jämfört med före-
gående år. Den främsta orsaken till ökningen av anmälda brott är en offensiv satsning från kommu-
nens sida när det gäller klotter i offentlig miljö. Varje påträffat klotter anmäls och blir då ett brott i 
statistiken. Vallentuna kommun samarbetar med närpolisen genom Tryggare Vallentuna. Ett av 
fokusområdena är arbetet för att öka tryggheten i offentliga miljöer. 

Vallentuna kommun har idag den tredje lägsta arbetslösheten i landet med 2,6 procent. I mars 2015 
hade Vallentuna rikets lägsta arbetslöshet med 2,4 procent. En bidragande orsak till det positiva 
resultatet är den så kallade Vallentunamodellen På väg. Den vänder sig till arbetslösa ungdomar 
mellan 18-24 år. Målet är att skapa möjliga förutsättningar för ungdomarna att nå sina framtids-
drömmar genom motivation, aktivering, utbildning och matchning som kombineras med ett gott 
företagsklimat. 
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Analys - Verksamhet 

 
Prognos 

2015 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/m2 13,4 - 12,0 12,5 

Skötsel av separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 3,0 - 4,0 4,0 

Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, tkr/m2 2,8 - 3,6 3,7 

Planerat underhåll separata gång- och cykelvägar, 
tkr/m2 

0,0 - 0,0 0,0 

Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km 105,7 - 105,7 105,7 

Totalt innehav separata gång- och cykelvägar, km 52,5 - 52,0 51,6 

Förvaltningskostnad kommunens byggnader, kr/m2 
BRA* 

489 * - 505 * 414 * 

Planerat underhåll av kommunens byggnader, kr/m2 
BRA 

123 - 140 140 

Energiförbrukning för uppvärmning, verklig förbruk-
ning, kWh/m2 

- - - 101,5 

Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrige-
rad förbrukning, kWh/m2 

- - - 107,0 

Procentandel av den totala omslutningen för akutun-
derhåll 

3 % 2 % 5 % 5 % 

Årlig befolkningsutveckling 1,4 % 0,9 % 1,1 % 1,3 % 

Antal kommuninvånare 32 419 32 315 31 969 31 616 

Antal nystartade företag - 215 335 309 

Antal företag totalt - 3 859 3 840 3 692 

Antal byggda bostäder 321 - 195 160 

Antal antagna detaljplaner 3 - 4 2 

Antal planremisser 6 - 9 3 

Vallentuna kommun:     

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 25 % 22 % 21 % 21 % 

Soliditet exklusive ansvarsförbindelse 55 % 52 % 52 % 53 % 

Självfinansieringsgraden 76 % 153 % 78 % 90 % 

* Förvaltningskostnad exklusive kapitaltjänstkostnader, kostnad för inhyrda lokaler och städkostnader. 
 

Kommentar 

Under perioden har ny beläggning lagts på fem vägar varav Banvägen och Bällstabergsvägen är de 
största med vardera cirka 3000 kvm. Vidare kommer Snapptunavägen och del av Ormstavägen att 
beläggas eftersom båda belastas av busstrafik. Dessa har en omfattning på cirka 2000 kvm. Dessu-
tom har del av Gärdesvägen fått ny beläggning. 

Förvaltningskostnaden per kvadratmeter för kommunens byggnader beräknas bli något lägre för år 
2015 och det beror på att förvaltningsytan har ökat. Planerat underhåll av kommunens byggnader 
beräknas bli enligt budget. 

Nyckeltalen för energiförbrukningen har inte tagits fram för 2014 och inte heller en prognos för 
2015. Ett nytt system för framtagande av nyckeltalen håller på att införas. Förhoppningen är att 
talen ska kunna redovisas i verksamhetsberättelsen för 2015. 



, Delårsrapport januari-augusti 2015 15(126) 

Uppföljningen av antal byggstarter är endast möjlig att göra årsvis, men prognosen är cirka 320 
byggstarter under 2015. En exploatör i Åby ängar (Magnolia) har meddelat att de har för avsikt att 
senarelägga planerad byggstart i år till nästa år, omfattande cirka 100 bostäder. Indikationer från 
andra projekt är att byggstarter sker snabbare än planerat med anledning av stor efterfrågan. Det 
kan delvis kompensera för den försenade byggstarten i Åby ängar. 

Flera detaljplaner pågår. Merparten av detaljplanerna syftar till att möjliggöra nya bostäder. Två 
detaljplaner har antagits (Manhemsvägen och Hammarbacksskolan). Ytterligare en plan förväntas 
vara klara för antagande under året (Teknikhus Roslagsbanan). Hittills under året har en detaljplan 
sänts ut för granskning. Under hösten planeras för att ytterligare fem detaljplaner ska sändas ut för 
granskning alternativt samråd. Antalet planremisser förväntas bli totalt sex under året. 

 
 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, samhälls-
byggnadsförvaltningen och resultatenheterna TunaFastigheter samt avfallshantering. Prognosen 
visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen kan bidra med ett överskott främst 
genom att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter inte till fullo nyttjas under året. Kom-
munledningskontoret visar ett underskott till följd av kostnader för en av kommunen begärd sär-
skild granskning samt en ökning av antalet sommarjobb för ungdomar. 

(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2015 

Avvikelse 
prognos 

2015 

Avvikelse 
2014 

Avvikelse 
2013 

Kommunstyrelsen- KLK 7 000 81 559 -3 200 1 581 3 517 

Räddningstjänst - 19 486 0 -208 -194 

KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda - 4 400 4 400 2 276 4 000 

Kommunstyrelsen- SBF exkl resultaten-
heter 

4 255 47 024 0 1 371 210 

Resultatenhet TunaFastigheter 2 429 0 0 -3 213 -789 

Resultatenhet avfallshantering -236 0 -200 -236 40 

Totalt kommunstyrelsen 13 684 152 469 1 200 1 807 6 745 

Verksamheten avfallshantering finansieras helt via avgifter och eventuella över- och underskott ska därför hållas inom 
kollektivet och påverkar inte kommunens resultat. 

Kommentar 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2015 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2014 

Kommunledningskontorets 
verksamheter 

       

TOTALT          

K 120 708 75 375 62 % 119 576 1 132 112 480 71 060 63 % 109 922 

I -15 265 -8 504 56 % -15 333 68 -13 951 -9 977 72 % -15 042 

N 105 443 66 871 63 % 104 243 1 200 98 529 61 083 62 % 94 880 

Politisk verksamhet     

K 10 079 7 532 75 % 10 479 -400 10 882 7 350 68 % 11 485 

I 
0 0 0 % 0 0 -450 -576 128 

% 
-960 

N 10 079 7 532 75 % 10 479 -400 10 432 6 774 65 % 10 524 

Övrig kommungemensam verksamhet  

K 9 281 7 400 80 % 11 881 -2 600 8 277 4 967 60 % 10 286 

I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 

N 9 281 7 400 80 % 11 881 -2 600 8 277 4 967 60 % 10 286 

Kansli, Arbetsmarknad, Information  

K 24 007 15 611 65 % 25 107 -1 100 20 868 14 178 78 % 20 181 

I -6 764 -3 159 47 % -6 764 0 -5 725 -3 482 61 % -5 422 

N 17 243 12 452 72 % 18 343 -1 100 15 143 10 696 86 % 14 759 

Ekonomiavdelningen  

K 11 142 7 011 63 % 11 142 0 10 835 6 966 64 % 10 523 

I 
-166 -131 79 % -166 0 -292 -291 100 

% 
-362 

N 10 976 6 880 63 % 10 976 0 10 543 6 674 63 % 10 161 

HR-avdelningen  

K 11 724 7 077 60 % 11 324 400 10 678 5 828 55 % 10 101 

I -400 -140 35 % -400 0 0 0 0 % 0 

N 11 324 6 937 61 % 10 924 400 10 678 5 828 55 % 10 101 

IT-avdelningen        

K 18 137 10 869 60 % 18 137 0 18 559 13 178 71 % 18 731 

I -6 700 -4 280 64 % -6 700 0 -6 700 -5 127 76 % -7 536 

N 11 437 6 588 58 % 11 437 0 11 859 8 051 68 % 11 195 

Kommunikation och marknad        

K 10 177 5 523 54 % 9 745 432 9 160 4 895 53 % 8 021 

I 0 -68 0 % -68 68 0 23 0 % 23 

N 10 177 5 454 54 % 9 677 500 9 160 4 919 54 % 8 045 
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Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2015 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2014 

Kommun- och samhällsskydd        

K 2 275 1 367 60 % 2 275 0 1 804 798 44 % 1 245 

I -1 235 -726 59 % -1 235 0 -784 -524 67 % -785 

N 1 040 642 62 % 1 040 0 1 020 275 27 % 459 

Räddningstjänst        

K 19 486 12 986 67 % 19 486 0 19 141 12 900 67 % 19 349 

I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 

N 19 486 12 986 67 % 19 486 0 19 141 12 900 67 % 19 349 

Kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter 

       

K 4 400 0 0 % 0 4 400 2 276 0 0 % 0 

I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 

N 4 400 0 0 % 0 4 400 2 276 0 0 % 0 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Den samlade helårsprognosen för kommunledningskontorets verksamheter inklusive kommunsty-
relsens budget för oförutsedda utgifter (KSOF) är ett överskott på 1 200 tkr. Prognosen är beräknad 
på att KSOF resterande budget inte kommer att nyttjas under året. 

Politisk verksamhet 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om förändring av årsarvoden. Med anledning av ny 
mandatperiod genomfördes även särskilda utbildningar i början av 2015. Prognosen för helåret är 
ett underskott på 400 tkr. 

Övrig kommungemensam verksamhet 

Prognosen visar ett underskott på 2 600 tkr. Orsaken är att kommunen begärt en särskild gransk-
ning som utförts under våren samt kostnader för juridiska tjänster. Det pågår även en arbetsrättslig 
tvist i tingsrätt vilket kan bidra till det beräknade underskottet. 

Inom staben har arbetet påbörjats med att genomföra miljöutredningar för att kunna miljöcertifiera 
kommunen enligt ISO 14 001. 

Kansli, Arbetsmarknad, Information  

Vallentuna kommun införde från och med 2014 en satsning på sommarjobb för ungdomar i åldern 
16-18 år. Antal som sökt sommarjobb har ökat och det är 430 ungdomar som fått sommararbete i 
år, en ökning med 125 ungdomar. 15 utav dem fick jobb hos annan arbetsgivare, 21 fick det så kal-
lade ”Roligaste sommarjobbet” med stöd för att driva eget företag och resterande 388 fick jobb inom 
kommunens olika verksamheter. På grund av ökat antal sommarjobbare prognostiserar arbets-
marknadsenheten ett underskott på 1 100 tkr. 

Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningen har från och med hösten 2015 utökat bemanningen främst för att kunna möta 
de ökade behoven inom samhällsbyggnadsområdet. Bemanningen har förstärkts inom både upp-
handling och ekonomi. 

HR-avdelningen 

Prognosen för HR-avdelningen är ett överskott på 400 tkr på grund av vakanser. 
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Kommunikation och marknad  

Det prognostiserade överskottet om 500 tkr beror på att kostnader och tid för inhyrda konsulter blir 
lägre än budgeterat. Några av de webbutvecklingsprojekt som pågår är i tidig fas under 2015 men 
kommer att övergå till genomförande under 2016 och då behövs konsultinsatserna i betydligt större 
utsträckning. 

KSOF 

Kommunstyrelsen beslutade i maj månad att överföra 600 tkr från KSOF till kommunledningskon-
toret inom verksamhetsområdet Övrig kommungemensam verksamhet. Syftet med budgetföränd-
ringen är att inleda arbetet med att miljöcertifiera kommunen enligt ISO 14 001. 

  

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Tkr 
Budget 

2015 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2015 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2014 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2014 

Samhällsbyggnadsförvaltningens verk-
samheter 

      

Totalt     

K 76 533 50 845 66 % 76 533 0 69 880 44 826 64 % 69 312 

I -29 509 -19 316 65 % -29 509 0 -28 119 -19 282 69 % -28 923 

N 47 024 31 546 67 % 47 024 0 41 761 25 547 61 % 40 390 

Fysisk planering        

K 3 400 674 20 % 2 700 700 2 530 892 35 % 3 031 

I -480 -71 15 % -480 0 -480 -53 11 % -80 

N 2 920 603 21 % 2 220 700 2 050 839 41 % 2 951 

Markreserven     

K 2 200 1 446 66 % 2 200 0 2 010 1 460 73 % 2 033 

I -2 736 -1 662 61 % -2 736 0 -2 736 -1 689 62 % -2 486 

N -536 -216 40 % -536 0 -726 -229 32 % -453 

Parkeringsverksamheten     

K 350 276 79 % 350 0 250 301 120 % 349 

I -700 -597 85 % -700 0 -700 -628 90 % -684 

N -350 -321 92 % -350 0 -450 -327 73 % -335 

Väghållning     

K 33 058 25 270 76 % 33 758 -700 30 553 19 901 65 % 30 460 

I -2 805 -1 922 69 % -2 805 0 -2 805 -2 022 72 % -3 344 

N 30 253 23 348 77 % 30 953 -700 27 748 17 879 64 % 27 116 

Parkverksamheten     

K 7 771 3 903 50 % 7 771 0 6 648 4 856 73 % 6 605 

I -100 -7 7 % -100 0 -100 -10 10 % -102 

N 7 671 3 896 51 % 7 671 0 6 548 4 846 74 % 6 503 

Natur- och vattenvård     

K 700 410 59 % 700 0 550 174 32 % 366 
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Tkr 
Budget 

2015 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2015 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2014 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2014 

I 0 0 0 % 0 0 0  0 % 0 

N 700 410 59 % 700 0 550 174 32 % 366 

Gemensam adm. (löner, material, utvecklingskostnader m.m. )     

K 16 264 10 536 65 % 16 264 0 14 949 9 791 65 % 14 055 

I -9 267 -6 185 67 % -9 267 0 -7 990 -6 067 76 % -9 039 

N 6 997 4 351 62 % 6 997 0 6 959 3 724 54 % 5 016 

Bostäder (brf)     

K 12 590 8 262 66 % 12 590 0 12 190 7 397 61 % 12 284 

I -13 421 -8 879 66 % -13 421 0 -13 308 -8 813 66 % -13 188 

N -831 -617 74 % -831 0 -1 118 -1 416 127 % -904 

Exploatering övrigt     

K 200 68 34 % 200 0 200 54 27 % 129 

I 0 7 0 % 0 0 0  0 % 0 

N 200 75 38 % 200 0 200 54 27 % 129 

 

Kommentarer till avvikelse 

Den samlade helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter exklusive resulta-
tenheter visar att verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. 

Gemensam administration (löner, material, utvecklingskostnader m.m. ) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft vakanta tjänster under perioden, men de flesta tjänster är 
tillsatta till hösten. Rekrytering av en exploateringschef, en exploateringsingenjör och en planarki-
tekt pågår. För att verksamheterna ska kunna bedrivas enligt planerat har konsultstöd anlitats un-
der rekryteringstiden. Prognosen pekar på att minskade lönekostnader på grund av vakanser kom-
mer att täcka kostnaderna för konsultstöd. En del av de vakanta tjänsterna ska delvis finansieras 
genom debitering på investerings- och exploateringsprojekt, det är en viss osäkerhet om debitering 
kan ske enligt plan. 

Fysisk planering 

Prognosen för fysisk planering är ett överskott på 700 tkr. Arbete med att ta fram en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Gillinge är vilande. Eftersom arbetet är vilande är det inte aktuellt att göra 
en åtgärdsvalsstudie innan den fördjupade översiktsplanen har tagits fram. Pågående och komplet-
terande arbete med program för centrala Vallentuna och FÖP för norra Vallentuna prioriteras vilket 
har medfört att tidplanen för FÖP Karby-Brottby har skjutits fram. Avsatta medel i budget kommer 
ej att nyttjas under 2015. Medel för ekonomisk utredning för Roslagsbanan kommer inte att nyttjas 
då utredningen genomfördes under år 2014. 

Väghållning 

Kostnaderna för vinterväghållningen kommer att överstiga budget med cirka 700 tkr. Många halk-
bekämpningsinsatser har utförts. Prognosen visar att underskottet för vinterväghållning inte kan 
täckas helt inom den totala budgeten för vägverksamheten till följd av att även det akuta underhållet 
beräknas ge ett underskott. Totalt ger verksamheten ett underskott på 700 tkr. 

Parkverksamheten 

Kostnaderna för snöröjning har överskridit budget med cirka 200 tkr. Prognosen är att minskat 
planerat underhåll inom parkverksamheten ska täcka underskottet. 
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Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Tkr 
Budget 

2015 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2015 

Avvi-
kelse 
mot 
bud-
get 

Budget 
2014 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2014 

Resultatenhet TunaFastighet-
er 

       

To-
talt 

         

K 191 571 128 275 67 % 191 571 0 188 433 123 340 65 % 192 902 

I -191 571 -130 937 68 % -191 571 0 -188 433 -125 260 66 % -189 689 

N 0 -2 663  0 0 0 -1 920  3 213 

TuFa- administrativa kostna-
der, löner m.m 

   
    

K 7 865 5 251 67 % 7 865 0 8 696 5 510 63 % 8 961 

I -75 0 0 % -75 0 -75 0 0 % 0 

N 7 790 5 251 67 % 7 790 0 3 890 5 510 64 % 8 961 

Fastighetsservice, personalkostnader m.m.     

K 7 015 4 869 69 % 7 015 0 6 990 4 512 65 % 6 984 

I -3 100 -1 712 55 % -3 100 0 -3 100 -1 898 61 % -3 142 

N 3 915 3 157 81 % 3 915 0 3 890 2 614 67 % 3 842 

Egna-, hyrda- och bostadsfastigheter     

K 159 135 105 441 66 % 158 635 500 156 529 102 608 66 % 159 995 

I -170 840 -117 560 69 % -170 840 0 -169 040 -112 627 67 % -169 854 

N 
-11 705 -12 119 104 

% 
-12 205 500 -12 511 -10 019 80 % -9 859 

Städservice inklusive konferensservice     

K 17 556 12 714 72 % 18 056 -500 16 218 10 710 66 % 16 962 

I -17 556 -11 665 66 % -17 556 0 -16 218 -10 735 66 % -16 693 

N 0 1 049  500 -500 0 -25  269 

 

Kommentarer till avvikelse 

Helårsprognosen för resultatenhet TunaFastigheter är att verksamheterna kommer att kunna bedri-
vas enligt budget. Prognosen får ses som något osäker. Mögelsanering och evakuering av en skola 
samlas inom investering och det är oklart hur stor del av kostnaden som kan komma att belasta 
driftbudget. 

Fastighetsavdelningen har vakanta tjänster. För att verksamheterna ska kunna bedrivas enligt pla-
nerat har konsultstöd anlitats under rekryteringstiden. Prognosen pekar på att minskade lönekost-
nader på grund av vakanser kommer att täcka kostnaderna för konsultstöd. En del av de vakanta 
tjänsterna ska delvis finansieras genom debitering på investeringsprojekt, det är viss osäkerhet om 
debitering kan ske enligt plan. 

Under hösten 2014 konstaterades brister i inomhusmiljön i Ormstaskolans huvudbyggnad. Under 
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våren har undersökningar utförts och det står nu klart att hela huvudbyggnaden ska vara tömd sen-
ast årsskiftet 2015/2016. Renovering av byggnaden är inte längre ett alternativ. Under sommaren 
har delar av huvudbyggnaden rivits och paviljonger har placerats längs Blekingevägen. Lösningen 
med paviljonger beräknas kvarstå tills dess att Hagaskolan står klar, det vill säga till höstterminen 
2019. Kostnaderna för mögelsanering och tillfällig paviljonglösning har bedömts inte kunna rym-
mas inom driftbudget, eftersom det skulle innebära att inget planerat underhåll på övriga fastighet-
er skulle kunna genomföras. Kostnaderna samlas nu inom investering. Problem med fukt har även 
uppmärksammats i en förskola. En grundlig utredning har utförts under våren. Förskolan har eva-
kuerats för att markarbeten, arbeten på fasad och inomhus pågår under 2015. Åtgärder kommer att 
rymmas inom budget. 

Städverksamheten beräknas ge ett underskott på cirka 500 tkr. Verksamheten har under en längre 
tid effektiviserats vilket har fått den positiva effekten att det kommuninterna städpriset, det vill säga 
städverksamhetens intäkter, inte har höjts. Verksamheten har fått fler uppdrag varpå personalstyr-
kan har utökats. För att täcka verksamhetens ökade kostnader bör städpriset justeras inför år 2016. 
Prognosen för 2015 visar att underskottet inom städverksamheten täcks inom fastighetsavdelning-
en. 

Regler för lokalförsörjning och internhyra (kommunala författningssamlingen 1.2.37) anger att Tu-
naFastigheter inte behöver ansöka om att ta tidigare års överskott i anspråk. Det regleras enligt 
följande: TunaFastigheter är definierad som en intäktsfinansierad resultatenhet (se KFS 1.2.01 
punkt 4.1). Fastighetsförvaltning är en långsiktig verksamhet i vilken vissa större utgifter belastar 
enskilda år. För att inte behöva göra omprioriteringar av underhållsbudgeten vid sådana utgifter är 
TuFa undantagen de regler som gäller ombudgeteringar av över respektive underskott (se KFS 
1.2.01 punkt 4.8). 

  

Driftredovisning 

Tkr 
Budget 

2015 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2015 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2014 

Resultatenhet Avfallshantering       

K 22330 14 160 63% 22 530 -200 21890 14 316 65% 20650 

I -22330 -13 414 60% -22 330 0 -21890 -11 448 52% -20414 

N 0 746  200 -200 0 2 868  236 

Kommentar till avvikelse 

Verksamhet avfallshantering beräknar ett underskott på cirka 200 tkr. Verksamheten har högre 
kostnader för behandling av avfall på grund av ett nytt avtal sedan 1 april 2015. 

En ny avfallstaxa beslutades av kommunfullmäktige i slutet av förra året. Den nya avfallstaxan gäl-
ler från och med 1 januari i år och innebär en höjning av avfallsavgifterna. De höjda avgifterna är en 
följd av att Vallentuna kommun dels började införa matavfallsinsamling, dels har nya entreprenörs-
avtal som påverkar kostnaderna. 

Utsorteringen av matavfall startade i det första området i oktober 2014 och det andra i april 2015. 
Det tredje området erbjuds matavfallsinsamling från och med oktober 2015 och det sista området 
2016. Bedömningen är att intäkterna för avfallsverksamheten fortsätter enligt prognos, men viss 
osäkerhet råder utifrån anslutningsgraden till matavfallsinsamlingen. Avfallstaxan är beräknad 
utifrån att 30 procent av abonnenterna ansluter sig till matavfallsinsamling. Det innebär till exem-
pel att om enbart 15 procent av abonnenterna vill börja med matavfallsinsamling kommer budgeten 
att gå med överskott med cirka 700 tkr per år. Om däremot 40 procent av abonnenterna väljer att 
börja sortera ut matavfall kommer avfallstaxan att gå med underskott med cirka 80 tkr. 

Avfallskollektivet är finansierat helt via avgifter och eventuella över- och underskott ska därför hål-
las inom kollektivet och påverkar inte kommunens resultat. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2015 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2015 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr) 6 494 3 538 54 % 6 838 -344 

Investeringar kommunlednings-
kontoret 

  
   

IT-utrustning 3 000 1 203 40 % 3 000 0 

Säker ledning 1 494 2 335 156 % 1 838 -344 

Kommunstyrelsens oförutsett, 
KSOF 

2 000 0 0 % 2 000 0 

Kommentar 

IT-utrustning har en årlig investeringsbudget på tre miljoner kronor och under 2015 kommer en 
stor del av investeringsbudget avsättas till nya brandväggar. 

Projektet säker ledning har en total investeringsbudget på två miljoner kronor, inför 2015 kvarstod 
1 494 tkr. Projektet är i sin slutfas och kommer att avslutas under hösten. Kommunen kommer då 
att begära en utlovad statlig ersättning från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
med hälften av de totala investeringskostnaderna. 
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Investeringsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningen 

Projekt Start Stopp 
Total bud-

get 
Bokfört 

perioden 
Beräknat 
UB 2015 

Beräknad 
total-

summa 

Totalt (tkr)   782 355 16 574 69 169 785 900 

Cykelbana längs Vallentunasjön 2014 2015 400 0 400 400 

Cykelväg Kårsta-Ekskogen 2012 2014 13 000 0 0 13 000 

Gång- och cykelväg Våtmarks-
parken 

2015 2017 3 000 
0 500 3 000 

Gång och cykelväg Lindholmen 2015 2016 2 900 0 500 2 900 

Dubbelspårsutbyggnad etapp 1 
Kragstalund 

2014 2016 6 000 
0 5 200 6 000 

Effektbelysning Lindholmen 2015 2015 400 0 400 400 

Cykelplan 2013 2015 500 0 500 500 

Trafiksäkerhetsåtgärder 2015 2015 2015 4 000 2 186 4 500 4 500 

Utbyte Kvicksilverbelysning 2013 2016 15 000 2 229 12 514 15 000 

Torgytor (Offentliga rum) 2007 2017 50 000 3 008 10 000 50 000 

Vattenvårdsåtgärder Vallentu-
nasjön 

2009  1 455 580 1 455 9 000 

PCB-sanering 2008 2015 4 500 1 397 4 500 4 500 

Fsk Åbygläntan 2012 2021 55 100 400 1 000 55 100 

Fsk Åby Ängar 2012 2019 50 000 245 1 200 50 000 

Ormskaskolan ny fsk 2013 2020 53 000 737 1 500 53 000 

Träningsskolan, Strix 2013 2017 44 600 1 645 6 500 44 600 

Hagaskolan 2013 2020 451 100 3 354 7 500 451 100 

Eken 4:e avdelning 2014 2015 12 000 3 417 7 000 7 500 

Kårsta lokaleffektivistering 2014 2015 6 200 245 500 6 200 

Karby förskolekapacitet 2014 2015 6 200 110 500 6 200 

Energisparåtgärder 2015 2015 3 000 496 3 000 3 000 

Övriga projekt    -3 475   

Investeringskommentar samhällsbyggnadsförvaltningen 

Gång och cykelväg Kårsta-Ekskogen 

Teknik- och fastighetsutskottet beslutade i juni 2013 att påbörja genomförandet av gång- och cykel-
väg mellan Ekskogen och Kårsta utmed befintlig järnväg. Vid närmare utredning av vilka förutsätt-
ningar som föreligger anses den valda sträckan inte längre vara den mest lämpade. Roslagsvatten 
har ett ledningsstråk som löper längs järnvägen ungefär i planerat läge för den nya gång- och cykel-
vägen från strax innan plankorsningen vid Broby mot Kårsta. En stor risk föreligger att det skulle 
krävas kostsamma förstärkningsåtgärder för att ledningar inte ska påverkas då markens bärighet är 
bristfällig. Nya alternativ håller på att utredas och frågor som strandskyddsdispens och fornläm-
ningar måste lösas. En förutsättning för projektet är att kommunen och berörda markägare måste 
vara överens. 

Trafiksäkerhetsåtgärder 2015 

Trafiksäkerhetsåtgärder vid Hjälmstaskolan 
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Under år 2015 kommer trafiksäkerhetsåtgärder genomföras vid Hjälmstaskolan. Trafiksäkerhetsåt-
gärderna är nödvändiga för att säkra trafikmiljön för skolbarn. Korsningen mellan Lagmansvägen 
och Hjälmstavägen är generöst tilltagen vilket inbjuder till höga hastigheter. Det har även saknats 
övergångsställen och markerade gångvägar. Det har skapat osäkerhet när barnen korsar vägen till 
och från skolan. En upphöjd gångbana med 1,5 meters bredd längs Lagmansvägen har anlagts. 
Gångbanan har anlagts på sträckan mellan Appelboms väg och Nämndemansvägen. Korsningen har 
höjts upp, smalnats av och försetts med farthinder i form av målade linjer. Vändslingan för bilburen 
avlämning av skolbarn har utvidgats. En markerad och upphöjd avlämningsplats för skolbuss har 
anlagts. Arbetet påbörjades i april och avslutades i augusti. 

Övriga trafiksäkerhetsåtgärder  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag på trafiksäkerhetsåtgärder som anses ange-
lägna att åtgärda. Sammantaget ska åtgärderna syfta till att öka både trafiksäkerheten och fram-
komligheten för gångtrafikanter. Beslutet om åtgärder fattades i teknik- och fastighetsutskottet i 
april. Åtgärderna är genomförda. Utförda åtgärder är; en trottoar längs Hjälmstavägen och Run-
ristarvägen, två övergångsställen på Karlavägen, ett övergångsställe på Murkelvägen och två asfalts-
gupp på Bylevägen. Andra åtgärder som beslutades i teknik- och fastighetsutskottet i augusti och 
kommer att utföras under september och oktober är, trafiksäkerhetsställande av övergångställe på 
Ekebyvägen, övergångsställe på Bällstalundsvägen, hastighetsbegränsningar till 30 km/h i Centrala 
Vallentuna och hastighetsbegränsningar till 50 km/h samt omkörningsförbud på del av Stock-
holmsvägen. 

Belysning har installerats vid anslutningsväg från Lindholmen till Veda ridskola efter beslut i kom-
munfullmäktige 2013. Installationen har pågått under 2014 och är klar. 

Cykelplanen  

Framtagande av cykelplan påbörjades under sommaren 2013. I februari 2014 togs beslut att gå ut på 
samråd. Samrådstiden var 5 mars – 17 april 2014. Cykelplanen återemitterades från teknik- och 
fastighetsutskottet (Tefau) till handläggare med förslag till korrigeringar. Cykelplanen har omarbe-
tats och ett nytt förslag har överlämnats. I juni beslutade Tefau att föreslå kommunstyrelsen att inte 
anta Cykelplanen men att den utförda inventeringen används som underlag för årliga förbättringar i 
cykelnätet. Tefau beslutade också att föreslå: Att kommunstyrelsen årligen från och med 2016 avsät-
ter två miljoner kronor per år för förbättringar av cykelnätet. Att samhällsbyggnadsförvaltningen, 
senast i november varje år, redovisar förslag till prioriterade åtgärder för nästkommande år. Att 
större ny- och utbyggnader av cykelnätet beslutas separat i respektive årsbudget. Förslaget kommer 
att behandlas av kommunstyrelsen i september. Budgetmedel om två miljoner finns avsatta i Kom-
munplan 2016-2018 för årliga investeringar i cykelnätet. 

Gång- och cykelväg Lindholmen 

En gång- och cykelväg ska anläggas norr om Lindholmen mellan ICA och hembygdsgården/IP 
(Etapp ett). En arkeologisk förundersökning visade att ett tiotal gravar finns på platsen. Utgrävning 
och dokumentation av fornlämningar beräknas kosta cirka 0,8 miljoner kronor. Totalkostnaden för 
projektet beräknas uppgå till cirka 2,9 miljoner kronor. Under våren 2015 har en ny utredning ge-
nomförts för att undersöka om det går att anlägga gång- och cykelvägen på andra sidan Lindholms-
vägen för att undvika att gräva upp fornlämningar samt att minska kostnaden med cirka 1 miljon 
kronor. Projekteringen av gång- och cykelvägen genomförs sommaren/hösten 2015. Upphandling 
av entreprenören för projektet bör vara klar innan sommaren 2016. Projektet planeras att vara klart 
senast hösten 2016. 

Byte av kvicksilverarmaturer 

Projektet omfattar att separera kommunens belysningscentraler som är inbyggda i Elverkets an-
läggningar samt byte av kvarvarande kvicksilverarmaturer. För att göra det möjligt att i framtiden 
kunna lägga ut driften av vägbelysning på entreprenad måste de äldre belysningscentralerna separe-
ras från Elverkets. För närvarande har kommunen cirka 6 500 ljuspunkter. Av dessa är cirka 2 400 
av gammal kvicksilvertyp som måste bytas ut då ljuskällan (lampan) försvinner från marknaden år 
2015. Arbetet med att separera kommunens belysningscentraler från Elverkets anläggning påbörja-
des under hösten 2013. De nya belysningscentralerna är utrustade med ett modernt styrsystem som 
i framtiden kan byggas ut så att kommunen kan detaljstyra belysningen i olika områden eller på en 
enskild väg. Alla nya belysningscentraler kommer att vara i drift från och med september 2015. Ar-
bete med upphandling av nya moderna armaturer av typ LED påbörjades hösten 2014. Anbud har 
inkommit och utvärdering pågår. Planen är att alla armaturer ska vara utbytta under 2016. Förutom 
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att de vägar som berörs av bytet får ett högklassigt ljus kan kommunens energiåtgång minska med 
upp till 40 procent på de platser där byte sker. 

Dubbelspårsutbyggnad Kragstalund-Vallentuna (etapp ett) 

Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik som går från Stockholms Östra vid Val-
hallavägen i Stockholm till de nordöstra kranskommunerna. Roslagsbanan består av tre grenar, 
Näsbyparksgrenen mot Täby kommun, Kårstagrenen mot Täby kommun och Vallentuna kommun 
och Österskärsgrenen mot Österåkers kommun. Stora delar av banan är enkelspårig vilket är kapa-
citetsbegränsande och utgör flaskhals för tågtrafiken på banan. Målet är att bygga ut Roslagsbanan 
till dubbelspår på vissa sträckor för att etablera 15-minuterstrafik som ska kompletteras med snabb-
tåg under högtrafik. Ett avtal har träffats mellan AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Vallentuna 
kommun för utbyggnad av sträckan Kragstalund-Vallentuna. I samband med dubbelspårsutbyggna-
den görs vissa åtgärder i det kommunala vägnätet, vilka finansieras av Vallentuna kommun. Kom-
munens utgiftsdel avser gång- och cykelbro över Bällstabergsvägen och tunnel vid Karlbergsvägen. 
Kommunens totala utgift beräknas till 10,3 miljoner kronor, statsbidrag är sökt på 4,3 miljoner kro-
nor, nettoutgiften beräknas till 6 miljoner kronor. 

Torgytor (offentliga rum) 

Projektet har kostnadsberäknats med nya materialval och kommunfullmäktige har tagit beslut om 
investeringsbudgeten. Den kalkyl som upprättats visar på en kostnad på cirka 50 miljoner kronor 
för hela projektet. Ombyggnaden av etapp ett har avslutats. Etapp två upphandlas med planerad 
entreprenadstart under hösten 2015. För de övriga etapperna pågår ett arbete med att undersöka 
vad som kan byggas utan att behöva vänta på fastighetsägaren FastPartners AB:s projekt i centrum. 

Vallentunasjön 

Under perioden 2010 och 2011 genomfördes fiske med hjälp av två trålbåtar. Under 2011 sattes 
också ett fast fiskredskap, ett bottengarn, ut i sjön. Då fångsten via trålbåtar sjönk radikalt besluta-
des under 2011 att för 2012 satsa på fler mer kostnadseffektiva fasta bottengarn. Som komplement 
till bottengarnsfisket genomfördes några veckors fiske under juli månad av de större fiskebåtarna 
från Skåne. Det extensiva fisket med fem bottengarn fortsatte under 2013. Under 2013 påbörjades 
ett försök med bassänger i sjön. I bassängerna kan olika miljötillstånd och åtgärder testas, med och 
utan fisk, muddrad, kemiskt fälld botten etc. Bassängförsöken som påbörjades 2013 fortsatte även 
under 2014. Försöken visar inte på några tydliga resultat. Under 2014 fortsatte fiske med 7 botten-
garn. Även under 2015 pågår fiske med 7 bottengarn. Under hösten ska en trålningsinsats genomfö-
ras. Det ser ut att finnas mindre mängd fisk i sjön, men den positiva effekten av detta verkar dröja. 
Algblomningen har dock minskat. En sedimentundersökning har genomförts, som visar på lovande 
resultat av muddring av det allra översta lösa sedimentlagret. Vallentunasjöns fiskevårdsområdes-
förening kommer under hösten påbörja ett småskaligt försök med att pumpa bort det rörliga sedi-
mentet. Under året kommer det även genomföras undersökningar av möjliga källor till näringstill-
försel via tillflödena till sjön. 

Hagaskolan 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i slutet av 2013 i uppdrag att genomföra en förstudie för en ny 
skola med placering på tomt intill Vallentuna IP. Barn- och ungdomsnämnden har vid uppdragsge-
nomgång begärt att skolan ska dimensioneras för treparallellig F-9 samt en förskola för 80 barn. 
Förstudiearbetet genomfördes under vintern och våren 2014 och levererades i sin helhet till barn- 
och ungdomsnämndens arbetsutskott i juni 2014. Genomförandebeslut fattades av kommunfull-
mäktige den 10 november 2014, varpå det fortsatta planeringsarbetet har påbörjats. Programarbetet 
beräknas vara klart under september 2015, systemhandlingsarbetet har påbörjats parallellt med 
detta. Målsättningen är att ha ett färdigt förfrågningsunderlag för totalentreprenad klart i januari 
2016. Kommunfullmäktige har fastställt investeringsbudgeten till 460,5 miljoner kronor för pro-
jektet Hagaskolan. Investeringsbudgeten består av 9,4 miljoner kronor för inventarier och övrigt, 
451,1 miljoner kronor avser byggprojektet. 

Strix träningssärskola 

Under år 2012 togs en programhandling fram för flytt av Strix träningssärskola från Ormstaskolan 
till en tomt intill Hammarbacksskolan. Förstudiearbetet genomfördes under vintern och våren 2014 
och levererades i sin helhet till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i juni 2014. Byggstart 
var i augusti 2015 och bygget beräknas stå klart i januari 2017. Entreprenör är Totalprojekt i Mälar-
dalen AB. Det nya huset är i två plan på cirka 1400 kvm. Huset ansluts mot den befintliga byggna-
den så att passage till Hammarbacksskolans matsal kan ske invändigt. Kommunfullmäktige har 
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fastställt investeringsbudgeten till 45,5 miljoner kronor för projektet. Investeringsbudgeten består 
av 0,9 miljoner kronor för övrigt, 44,6 miljoner kronor avser byggprojektet. Projektet krävde en 
detaljplaneändring för att infart ska kunna ske via Ekebyvägen. Detaljplaneändring är genomförd 
och antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-21. 

Eken, fjärde avdelning 

Förskolan Eken i Lindholmen har byggts ut med en avdelning för 22 barn. Redan vid byggnation av 
den första delen av förskolan planerades byggnationen i två etapper. Etapp två, det vill säga den 
fjärde avdelningen, projekterades fram hösten 2014. Det nya huset liknar det befintliga och har fått 
samma typ av tak, färg och fasad. Byggnationen är genomförd och lokalerna är slutbesiktigade. 

Förskola Åby Ängar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick efter sommaren 2014 i uppdrag att genomföra en förstudie för 
den nya förskolan i området Åby Ängar. Förstudien är klar för en förskola med fem avdelningar. 
Förstudien har lämnats till barn- och ungdomsnämnden. 

Kårsta kapacitet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2014 i uppdrag att utreda hur Kårstaskolan kan 
lokaleffektiviseras. Förstudie har tagits fram under vintern och våren 2015 och är lämnad till barn- 
och ungdomsnämnden. Förstudien innehåller olika alternativ varav det ena förslaget kräver en de-
taljplaneändring. 

Karby, lokaleffektivitet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2014 i uppdrag att ta fram en förstudie för en 
temporär lösning för förskolan Tallstigen och dagbarnvårdarna i Karby, i avvaktan på att den nya 
permanenta förskolan kan stå klar. Förstudiearbetet har pågått under vintern och våren 2015. 

Energisparåtgärder 

Projektet har en årlig budget om 3 miljoner kronor. Under 2015 planeras att byta ut befintlig belys-
ning till LED- belysning. LED är en förkortning av Lights Emitting Diod, vilket kan översättas med 
ljusutstrålande diod. LED kräver väldigt lite energi för att utstråla ljus. Utbytet kommer att ske på 
tre skolor och en förskola. Inom projektets budget kommer även en återvinningsventilation installe-
ras på en skola. 

Vallentuna kommun bygger trygghetsboende åt Össebyhus AB 

Össebyhus AB bygger ett trygghetsboende med hyresrätter för 70+ seniorer på Fornminnesvägen 
10AB, bestående av 24 lägenheter. Lägenheterna är ettor och tvåor med kök och förråd, samt en 
gemensamhetslokal, cykelförråd och utrymme för laddning av permobiler. Alla lägenheter har bal-
kong. Till huset hör en liten parkliknande tomt med plats för odling och samvaro. Huset byggs i 
suterräng med fyra våningar, betongstomme och tegelfasad. Produktionen av huset är nu avslutad 
och alla lägenheter är klara och nästan alla är inflyttade. Markarbeten pågår och återställning av 
provisoriska parkeringsplatsen. Markbesiktning genomförs under sommaren. Prognosen visar att 
budget om 62 miljoner kronor hålls. Lägenheterna förmedlas av Stockholms stads bostadsför-
medling. 

Övriga projekt 

Ormstaskolan 

I november förra året kom beskedet att det finns problem med inomhusmiljön i Ormstaskolans 
huvudbyggnad. Under vecka nio har en mycket grundlig undersökning av skolan avseende eventuell 
fara för hälsa och miljö utförts. Det betyder att cirka 80 olika prover är tagna på luft, trä, betong, 
isolering med mera. Okulärbesiktning har även utförts över hela skolan. Byggnaden har märkbara 
skador i konstruktionen som är fuktrelaterade även om det råder torra förhållanden nu. Många av 
skadorna som konstaterats bedöms vara gamla. Den elaka lukt som finns har inte bedömts som ett 
problem. Åtgärder har utförts som förhindrar oren luft från grunder och kulvertar att nå inomhus-
luften. Ventilationen har justerats och balanserats (till- och frånluft) så att ett visst övertryck råder 
som begränsar föroreningar som kan nå inomhusluft. 

För att få en fullgod byggnad krävs mycket omfattande åtgärder. Åtgärderna ses som så omfattande 
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(kostsamma) att det sannolikt inte är rimligt att åtgärda utan att skolan behöver rivas inom en inte 
alltför lång framtid. En akut stängning av skolan bedöms dock inte vara påkallad sett till de fel och 
brister som framkommit vid gjorda tekniska undersökningar och analyser. Frågan har diskuterats 
med medicinskt kunnig personal. Hur länge byggnaden skulle kunna användas beror på vilka åtgär-
der som görs och vilka kontrollåtgärder som används för att bevaka rådande förhållanden och ris-
ker. Om riktade åtgärder genomförs som förhindrar eller i möjligaste mån säkerställer att konstate-
rade skador inte kan påverka inomhusmiljön så bedöms det att det går att upprätthålla en fullgod 
inomhusmiljö under ett visst antal år i en del valda delar av skolbyggnaden. 

Fastighetsavdelningen har under sommarlovet satt upp paviljonger som ska ersätta klassrummen 
för skolbarnen. Successivt är planen att ersätta större delen eller hela skolan med tillfälliga byggna-
der fram till 2019 då Hagaskolan ska stå klar. 
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Analys - Medarbetare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Sjukfrånvaro 6,8 % 5,6 % 6,2 % 

Könsfördelning, andel män 39 % 38 % 39 % 

Personal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal anställda 154 148 173 

Antal årsarbetare 149 142 167 

Medelålder 47,7 48,3 47,0 

Medellön (tkr) 33,9 32,9 32,2 

Medianlön (tkr) 31,9 30,7 30,0 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 63,8 % 53,2 % 51,8 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 4,5 % 6,1 % 6,8 % 

Kvinnor 8,6 % 5,2 % 5,6 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 1,9 % 3,5 % 2,0 % 

30 - 49 år 6,8 % 3,0 % 4,3 % 

50 år och äldre 8,7 % 8,2 % 8,8 % 

Samtliga 6,8 % 5,6 % 6,2 % 

Personalomsättning % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

 7,2 % 16,1 % 9,5 % 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal anställda, andel män 39 % 38 % 39 % 
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Medarbetarenkät 2014 (indexform) 

Område 
Kommunen 
totalt 

Infrastruktur, 
skydd m.m. 

   

Motivation 82 82    

Ledarskap 82 81    

Styrning 83 79    

HME 82 81    

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting 
erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive 
medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett 
jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang 
och verksamhetsresultat. 

Kommentar 

Vallentuna kommun arbetar regelbundet med förebyggande insatser i form av friskvård, ergonomi 
och tidig rehabilitering. 

Med anledning av personalomsättningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen genomförs olika 
former av åtgärder inom kommunen. Exempel på åtgärder är förstärkning av bemanning som kan 
ge ett bättre stöd till chefer och medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

  



, Delårsrapport januari-augusti 2015 30(126) 

Barn- och ungdomsnämnden 

Måluppfyllelse 

Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i två tabeller, en tabell med utfallet och en 
tabell med prognos helår. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål 
och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 4 1 

Förväntad effekt för perioden uppnådd: 2 1 

Arbete pågår: 2 0 

Ej påbörjad: 0 0 

 

Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår 

 Kommungemensamma 
mål 

Nämndens mål 

Totalt antal: 4 1 

Målet uppfyllt 0 0 

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 2 1 

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 2 0 

Strategiska inriktningar 

Kund/invånare 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 

 

Två gånger per år träffas barn- och ungdomsnämnden och de kommunala skolorna i nämndsdialog 
för att diskutera det som varit och blicka framåt. Barn- och ungdomsförvaltningen träffar även verk-
samheterna på så kallad enhetsdialog där resultat analyseras och insatser planeras. Att hela kedjan 
från politiken till verksamheten får samma bild tror vi är ett viktigt redskap för att kunna göra rätt 
satsningar och öka kvaliteten i verksamheten. Det är även tanken i Sveriges kommuner och lands-
tings (SKL) satsning SKL Matematik PISA 2015 där Vallentuna ingår i ett nätverk med fem andra 
kommuner. Arbetsgruppen för deltagandet har representanter från politiken, förvaltningsledning, 
rektorsnivå och lärarnivå. Syftet med satsningen är att Sverige ska prestera betydligt bättre i PISA 
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2015 än i PISA 2009. 

Inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter pågår det ett antal utvecklingsinsatser som syftar 
till att höja kvaliteten. Under 2015 sätts fokus särskilt på förskolans pedagogiska uppdrag och verk-
samhet, utveckling av fritidshemmet, systematiskt kvalitetsarbete och rektors pedagogiska ledar-
skap. Det sistnämnda är ett forskningsbaserat projekt tillsammans med Stockholms Universitet 
under ledning av Ann Pihlgren. Satsningarna syftar till att öka kompetensen och skapa samsyn 
kring våra verksamheter och uppdrag. 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet har under året hittills främst varit inriktat mot huvudmannanivån. 
Under hösten och kommande läsår kommer arbetet framförallt vara inriktat på att utveckla enhet-
ernas arbete. Resultatuppföljningsplanen är nu fastställd och ska förankras i arbetet på skolorna. 
För att ha full nytta av den planen krävs nu att flera delar i organisationen aktivt kan delta i analys-
arbetet och därigenom föreslå insatser som får effekt. Arbetet med att utveckla analysen behöver 
göras på såväl huvudmannanivå som på enhetsnivå. 

Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper och är två 
mått som följs upp med enkäter till elever och vårdnadshavare. Resultaten har varit stabila de sen-
aste åren och visar att drygt hälften anser att det är studiero på lektionerna och nio av tio upplever 
trygghet i våra verksamheter. Resultaten i studiero är trots sin stabilitet bland de sämsta i närområ-
det vid en jämförelse. Resultaten i jämförda kommuner ligger i intervallet 50-70% där är Vallentuna 
sämst "i klassen". Det går emellertid att se att resultaten de senaste tre åren sjunker i flera kommu-
ner, vilket inte är lika tydligt för Vallentuna. 
 

 

Observera att kronologin är omvänd i tabellen ovan. 
 
Det finns skillnader i resultat mellan de olika årskurserna, där det generellt sett är så att färre äldre 
(åk 8) elever upplever studiero än yngre. Skillnaden är i omfattning cirka 10 procentenheter. Skill-
naderna mellan elevernas upplevelse och vårdnadshavarnas är emellertid liten. Den stora sprid-
ningen finns istället mellan Vallentunas olika skolor, där skillnaderna kan vara mycket stora, så 
mycket som 60 procentenheter. Det går i det materialet inte omedelbart att säga att skiljelinjen går 
mellan olika huvudmän, det vill säga om skolan är kommunal eller fristående. Istället ser det ut som 
om olika skolor och olika årskurser kan ha sin egen "problematik". 
 
Utifrån skolornas resultat avseende studiero har de kommunala skolorna tagit fram egna åt-
gärdspaket för att förbättra resultaten. Dessa kommer ett följas upp under hösten, till exempel i 
samband med dialogen mellan skolorna och nämnden. 
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Nämndens mål: 

Vallentunas grundskolor tillhör de 30 bästa kommunerna enligt sen-

aste Öppna jämförelser. 

Arbete pågår 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar årligen Öppna jämförelser där alla kommuner 
rankas utifrån ett antal mått som gäller studieresultat från föregående läsår. I årets Öppna jämförel-
ser så baserades rankingen på: 

1. Elever i åk 6 som nått alla målen 
2. Elever i åk 9 som nått alla målen 
3. Genomsnittligt meritvärde i åk 9 
4. Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 
5. Socioekonomiska faktorer utifrån ett så kallat modellberäknat värde 

Baserat på dessa parametrar hamnade Vallentuna på plats 75 av 290. I förra årets ranking låg Val-
lentuna på plats 141. Nytt för årets beräkning av det sammanvägda resultatet är att det även tas 
hänsyn till socioekonomiska förutsättningar samt att resultat från åk 6 tas med. Utöver det sam-
manvägda resultatet rankas även varje ingående mått. På mått 1-4 tillhörde Vallentuna kommun de 
25 procent som hade placerat sig högst. Gällande meritvärde rankades Vallentuna som nummer 43, 
vår högsta placering i årets Öppna jämförelser. 

I Öppna jämförelser tas det även fram ett antal jämförelsekommuner som ska likna den egna kom-
munen utifrån folkmängd, standardkostnad, mediannettoinkomst och SALSA (modellberäknat 
värde från Skolverket). Vallentunas jämförelsekommuner, med årets ranking i parentes, är: Ekerö 
(20), Knivsta (65), Kävlinge (58) och Staffanstorp (191). 

För att i ett tidigt skede kunna hitta de elever som behöver mer stöd eller större utmaningar har det 
tagits fram en plan för resultatuppföljning i matematik och svenska. Planen består i sin helhet av de 
nationella ämnesproven, utvärdering i matematik samt ett antal normerade tester. Följden blir att 
varje skola kontinuerligt och översiktligt kan följa elevers kunskapsutveckling på både individ- och 
gruppnivå över tid. Huvudmannen använder resultaten för analys och åtgärder på kommun- och 
skolnivå. 

Vallentuna kommun deltar i Matematiklyftet och kommer till hösten att delta i Läslyftet. Genom att 
utveckla kvaliteten i undervisningen är syftet med Läslyftet att öka elevers läsförståelse och skriv-
förmåga och syftet med Matematiklyftet är att öka elevernas måluppfyllelse. Genom att delta i För-
skolelyftet ska förskolelärarnas kunskap öka på områden där kraven skärpts i läroplanen. Fokus 
ligger på dokumentation, uppföljning och utvärdering, att leda kvalitetsarbete och det centrala arbe-
tet med barn i behov av särskilt stöd. All förskolepersonal kommer från september 2015 också delta 
i ett gemensamt utvecklingsprojekt med inriktning "språkutvecklande arbetssätt". Det är ett förvalt-
ningsinternt projekt, till skillnad från de så kallade lyften som är statliga. Med stöd av statsbidrag 
ökar kommunen kraftigt antalet karriärtjänstlärare, ett femtiotal tjänster är nu tillsatta och förde-
lade på de kommunala skolorna. Tjänsterna tillsätts på läsårsbasis. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 

 

Vallentuna kommuns skolor och förskolor ska ha en balanserad ekonomi där barn och elever kan 
känna sig trygga, sedda och kan prestera maximalt utifrån sin egen förmåga. 
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Resursfördelningssystemet består av tre delar, grundbelopp (skolpeng), tilläggsbelopp och struk-
turersättning (socioekonomiskt viktat). Översyn av resursfördelningssystemet och även fortsatt 
översyn av lokaler är delar i att skapa bättre förutsättningar för att alla skolor ska ha en ekonomi i 
balans. 

Nämndens mål: 

Vallentunas grundskolor tillhör de 30 bästa kommunerna enligt sen-

aste Öppna jämförelser. 

Arbete pågår 

Vallentunas skolor ska skapa mer resultat för pengarna genom ett ökat systematiskt kvalitetsarbete. 
Det sker genom flera olika projekt mellan skolorna i kommunen, dessutom i ett flertal projekt till-
sammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och med hjälp av sökta riktade statsbidrag 
från skolverket. 

Förvaltningen har sett över och tagit fram en ny modell för strukturersättningen, en av tre delar i 
resursfördelningssystemet. Nämnden har tagit beslut om fördelning enligt den nya modellen (riks-
modellen) som från och med 2016 kommer att fördela strukturersättningen baserat på fler socioe-
konomiska faktorer. Även den procentuella fördelningen mellan de tre delarna i resursfördelnings-
systemet blir i och med detta något förändrat. På sikt ska detta ge skolorna en större möjlighet att 
förutse sin budget och att arbeta med insatser över längre tid. 

Tillväxt och utveckling 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 

 

En god skol- och förskoleverksamhet bidrar till att Vallentuna kommun är attraktiv, tillgänglig och 
utvecklande för dem som bor här eller vill flytta till kommunen. På så sätt bidrar Vallentuna kom-
mun inte bara till kommuninvånarna, utan även till en växande storstadsregion. 

Nämndens mål: 

Vallentunas grundskolor tillhör de 30 bästa kommunerna enligt sen-

aste Öppna jämförelser. 

Arbete pågår 

Vallentuna kommun är för närvarande inne i en långvarig expansiv fas. Befolkningen förväntas öka 
med mellan 300-400 personer årligen för uppgå till 39 000 invånare år 2024 från dagens 32 000. 
Parallellt med befolkningsökningen pågår en ökad takt av bostadsbyggandet. Efter år 2019 kommer 
nytillskottet av bostäder uppgå till över 400 stycken årligen. 

Den kraftiga expansionen av både befolkning och bostäder kräver en god strategisk planering för 
att, även fortsättningsvis, kunna ge kommunmedborgarna bra infrastruktur, näringslivsutveckling 
och service. 

För kommunens skol- och förskoleverksamhet är utmaningen stor. Befolkningsökningen innebär att 
nya skolor och förskolor måste planeras och byggas. För närvarande planeras det för ett flertal nya 
förskolor, 2 grundskolor samt en ny särskola. Hagaskolan som förväntas stå klar år 2019, med skol-
start höstterminen samma år, kommer att ha plats för 770 elever och 80 förskolebarn, detta inklu-
sive en så kallad särskild undervisningsgrupp enligt särskilt nämndbeslut. Projektet blir den största 
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skolsatsningen i kommunens historia. Läsåret därpå, 2020, kommer skolbeståndet att utökas med 
verksamhet i Kristineberg. 
 
I samband med projekteringen av nya skolor försöker nu förvaltningen verka för en utökad samver-
kan inom kommunen, mellan såväl olika nämnder som förvaltningar. Skolbyggnationer med tillhö-
rande lokaler och utomhusytor för kultur- och fritidsverksamhet har stor bärighet på medborgarnas 
helg och vardag i stort. Samverkan med olika parter är viktigt också för skolan där till exempel en 
aktiv kultur- och fritidsverksamhet har positiv påverkan på skolresultaten. 

Energi och miljö 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 

 

I barn- och ungdomsnämndens verksamheter finns det flera initiativ för att öka miljömedvetenhet-
en hos barn och elever. Genom att involvera barnen tidigt lär de sig att ta ansvar för miljön och vik-
ten av att alla måste ta ett personligt ansvar. Ett par exempel på sådana initiativ finns beskrivet ne-
dan under nämndens mål. 

Nämndens mål: 

Vallentunas grundskolor tillhör de 30 bästa kommunerna enligt sen-

aste Öppna jämförelser. 

Arbete pågår 

Kommunens miljöstipendium gick 2014 till förskolorna Bällstalund och Eken. Bällstalund fick sti-
pendiet för sitt långvariga och gedigna miljöarbete där barnen involveras och Eken för sitt grundliga 
arbete med att minska gifterna i förskolemiljön och skapa en giftfri vardag för barnen. 

Batterijakten är en tävling för alla klasser i Stockholms län där eleverna ska samla in så mycket bat-
terier som möjligt. I Ormstaskolan samlade klass 4a in mer än ett halvt ton batterier och kom på 
tredje plats i tävlingen. 

Andelen ekologisk mat som köps in samt matsvinnet i våra verksamheter är två mått som registre-
ras och redovisas efter årets slut. 
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Styrkort 

Sammanfattning av nämndens nyckeltal 
Utfall 
2015 

Helår 
2014 

Helår 
2013 

Kund/invånare    

Trygga i verksamheten   92 %     92 %     92 %   

Studiero   52 %     54 %     54 %   

    

    

    

    

    

    

    

Verksamhet    

Öppna jämförelser, sammanvägt resultat våren 
2016 

  75     141   

Andel elever som nått målen i alla ämnen i åk 6 83 %   85 %   ej uppföljt 

Andel elever som nått målen i alla ämnen i åk 9 78 %   82 %     76 %   

Genomsnittligt meritvärde i åk 9 228   221     206   

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram i åk 9 88 %   91 %     89 %   

    

    

    

    

Ekonomi    

Barn- och ungdomsnämndens resultat (prognos 2015), mnkr    

Positivt ekonomiskt resultat - Fast rambudget Ja   Ja     Ja   

Positivt ekonomiskt resultat - Resultatenheter Nej   Nej     Nej   

Positivt ekonomiskt resultat - Volymstyrd peng Ja   Ja     Ja   

    

    

    

    

Medarbetare    

Sjukfrånvaro 7,6   7,3     6,6   

Könsfördelning, andel män 15   15     14   
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Analys - Kund/Invånare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

 

Andelsom känner sig trygga i verksamheten - totalt 92 % 92 % 92 %  

Andel elever i åk 5 och 8 som känner sig trygga i verk-
samheten 

87 % 85 % 89 %  

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är 
tryggt i verksamheten 

93 % 94 % 93 %  

Andelsom upplever studiero - totalt 52 % 54 % 54 %  

Andel elever i åk 5 och 8 som upplever studiero 59 % 59 % 52 %  

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn har 
studiero 

49 % 51 % 55 %  

Kommentar 

Enkätresultaten kommer från Våga Visa som är ett samarbete mellan cirka tio kommuner där Val-
lentuna deltar i enkätdelen. Enkäten genomförs årligen i början på året och går både till vårdnads-
havare och till elever. Både kommunala och fristående skolor deltar i enkäten. 

Analys - Verksamhet 

 
Prognos 

2015 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Fonolek åk 1, andel elever som fått minst stanine 4     

Läskedjor åk 2, andel elever som fått minst stanine 4     

Läskedjor åk 4, andel elever som fått minst stanine 4     

UiM åk2, andel elever som nått alla kravgränser  80 % 81 %  

UiM åk5, andel elever som nått alla kravgränser  61 % 52 %  

UiM åk8, andel elever som nått alla kravgränser  41 % 49 %  

Nått målen i alla ämnen åk 6, andel elever  83 % 85 %  

Nått målen i alla ämnen åk 9, andel elever  78 % 82 %  

Genomsnittligt meritvärde i åk 9  228 221 206 

Ämnesprov i åk 9 - MA, andel elever som nått minst E  87 % 94 % 88 % 

Ämnesprov i åk 9 - SV, andel elever som nått minst E  100 % ~100 % 98 % 

Ämnesprov i åk 9 - EN, andel elever som nått minst E  99 % ~100 % 99 % 

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram i åk 
9 

 88 % 91 % 89 % 

Andel behöriga till gymnasieskolans högskoleförbered-
ande program i åk 9 

 88 % 90 % 88 % 

Personaltäthet förskolor, barn per årsarbetare   5,7 5,5 

Personaltäthet grundskola, elever per årsarbetare   12,3 12,9 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen   84 % 80 % 
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Kommentar 

Fonolek och Läskedjor är två diagnostiska test i svenska. Resultaten från testen graderas på en 
stanineskala 1-9. Då en elev uppnår resultatet 1-3 krävs vidare arbete på skolan såsom t.ex. djupare 
utredning och åtgärder. Resultaten på helårsbasis för 2015 rapporteras i verksamhetsberättelsen. 

UiM, Utvärdering i Matematik, är ett test i matematik som hanteras och sammanställs av PRIM-
gruppen på Stockholms universitet. 

Testresultaten (Fonolek, Läskedjor och UiM) avser enbart kommunala enheter. Övriga resultat är 
för samtliga enheter i kommunen. 

~100 % innebär att antalet elever med provbetyg F är 1-4. 

Personatäthetstalen redovisas per helår. 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Barn- och ungdomsnämndens budget består av flera delar. 

Den fasta budgetramen omfattar 139,1 mnkr. Prognosen för 2015 är att den fasta ramen ger ett 
mindre överskott på 500 tkr. 

De intäktsfinansierade resultatenheterna är femton stycken. Sammanlagt ska de femton enheterna 
ha en balanserad budget, dock kommer vissa enheter att visa minus respektive plusresultat. Detta 
beskrivs utförligare under driftsredovisningsavsnittet nedan. Prognosen för resultatenheternas 
sammanlagda underskott är minus 950 tkr för 2015. 

Budgeten för skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa omfattar 561,2 mnkr. Prognosen 
för skolpengen 2015 är ett överskott på cirka 3 000 tkr. 

(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2015 

Avvikelse 
prognos 

2015 

Avvikelse 
2014 

Avvikelse 
2013 

Barn- och ungdomsnämnden -2 440 139 077 500 285 2 191 

BUN resultatenheter 33 0 -950 -1 084 -3 321 

Skolpeng och vårdnadsbidrag 0 561 165 3 044 1 020 3 146 

Kommentar 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2015 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2014 

TOTALT          

K 145 577 91 161  145 077  133 732 87 383  134 633 

I -6 500 -3 560  -6 500  -5 000 -3 738  -6 186 

N 139 077 87 602 63 % 138 577 500 128 732 83 645 65 % 128 447 

Övergripande kommunalt BUN förvaltningsledning, kvalité     

K 21 027 8 261    8 482 5 254  7 878 

I 0 -25    0   -13 

N 21 027 8 236 39 % 21 027 0 8 482 5 254 62 % 7 865 

Övergripande kommunalt, skolskjuts, peng och admin  

K 23 700 15 854    15 910 10 480  15 531 

I 0 -692    0 -140  -162 

N 23 700 15 163 64 % 23 200 500 15 910 10 340 65 % 15 369 

Strukturbidrag  

K 12 500 8 340    12 000 8 170  12 256 

I 0     0 -25  -38 

N 12 500 8 340 67 % 12 500 0 12 000 8 145 68 % 12 218 

Resurscentrum exkl. tilläggsbelopp  

K 16 250 10 094    23 340 14 656  23 523 

I -4 500 -2 326    -3 000 -2 369  -3 920 

N 11 750 7 768 66 % 11 750 0 20 340 12 288 60 % 19 603 

Tilläggsbelopp  

K 72 100 48 611    74 000 48 823  75 446 

I -2 000 -517    -2 000 -1 205  -2 054 

N 70 100 48 094 69 % 70 100 0 72 000 47 619 66 % 73 392 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Budgeten för barn- och ungdomsnämndens fasta ram uppgår till 139 077 tkr. 

Budgeten för de olika delarna inom förvaltningskontoret är förändrade från förra året eftersom viss 
omorganisation skett inom förvaltningsorganisationen. 

Inom förvaltningsledning ligger utfallet lågt mot budget. Det beror på att budgeten 2015 utökades 
med 5 000 tkr, dessa har ännu inte något utfall då planeringen för hur de ska fördelas ut till kom-
munens elever inte är klarlagd, förutom en kommunövergripande satsning på lovskola motsvarande 
en kostnad om 250 tkr. Förvaltningen kommer föreslå att medlen förs över till 2016 och att en rik-
tad satsning för utökad måluppfyllelse görs. Förvaltningskontoret arbetar dessutom med kvalitets-
höjande åtgärder på skolorna för nämndens tillfälligt utökade ram på 1 000 tkr (endast 2015). Den 
största delen insatser ligger under höstterminen. Även här kan det eventuellt finnas behov av att 
jobba vidare med dessa åtgärder under 2016. 
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Utfallet för tilläggspeng låg högt under första halvåret och åtgärder vidtogs till höstterminen. Det 
kvarstår dock en oro att budgeten kanske inte kommer att kunna hållas helt då det kan tillkomma 
elever under höstterminen. 

Vakanser inom BUF-kontoret gör att lönekostnaderna där ligger lägre än planerat. 

Prognosen för fasta ramen 2015 är totalt ett överskott på 500 tkr. 

BUN resultatenheter 

T
k
r 

Sparande 
i eget 

kapital 

Budget 
2015 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
avvikelse 

2015 

Budget 
2014 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2014 

 
Samlat 

överskott 
        

K  517 296 343 579 66 % 518 246 503 924 337 262 67 % 512 825 

I  -517 296 -343 728 66 % -517 296 -503 924 -335 151 67 % -511 742 

N 33 0 -149  -950 0 1 339  -1 084 

634 BUF-kontoret pengfinansierad     

K  9 458 5 679 60 %  9 988 4 804 48 % 9 632 

I  -9 458 -6 306 67 %  -9 988 -6 474 65 % -9 757 

N 4 430 0 -627  800 0 -1 670  -126 

636 Kostchef     

K  36 757 23 575 64 %  32 813 22 505 69 % 36 662 

I  -36 757 -24 028 65 %  -32 813 -23 541 72 % -37 270 

N 1 687 0 -452  200 0 -1 036  -608 

639 Bällstabergsskolan     

K  55 865 35 839 64 %  53 667 34 471 64 % 53 150 

I  -55 865 -36 907 66 %  -53 667 -34 544 64 % -53 508 

N 49 0 -1 067  600 0 -73  -158 

640 Ekebyskolan     

K  45 737 31 167 68 %  46 952 31 340 67 % 46 464 

I  -45 737 -30 723 67 %  -46 952 -31 569 67 % -46 308 

N -3 092 0 444  0 0 -230  156 

641 Gustav Vasaskolan     

K  31 876 21 280 67 %  28 455 18 962 67 % 29 300 

I  -31 876 -20 988 66 %  -28 455 -19 248 68 % -29 391 

N -27 0 293  0 0 -285  -91 

642 Hammarbacksskolan     

K  55 534 36 176 65 %  45 793 29 277 64 % 45 883 

I  -55 534 -36 747 66 %  -45 793 -30 144 66 % -46 463 

N 2 578 0 -572  -100 0 -867  -580 

643 Hjälmstaskolan     

K  28 189 19 513 69 %  23 552 16 746 71 % 25 856 

I  -28 189 -18 885 67 %  -23 552 -16 036 68 % -25 363 
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T
k
r 

Sparande 
i eget 

kapital 

Budget 
2015 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
avvikelse 

2015 

Budget 
2014 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2014 

N -3 488 0 628  -400 0 710  493 

644 Karbyskolan     

K  36 347 24 574 68 %  37 907 26 117 69 % 38 371 

I  -36 347 -24 119 66 %  -37 907 -24 988 66 % -37 351 

N -2 890 0 456  -500 0 1 129   

645 Karlbergsskolan     

K  33 025 22 348 68 %  34 057 22 776 68 % 33 889 

I  -33 025 -22 592 68 %  -34 057 -23 277 70 % -33 207 

N 2 580 0 -244  100 0 -502  682 

646 Kårstaskolan     

K  20 025 13 359 67 %  18 043 12 653 70 % 19 925 

I  -20 025 -12 384 62 %  -18 043 -12 019 67 % -18 849 

N -1 972 0 975  -900 0 635  1 076 

647 Lovisedalsskolan     

K  57 685 36 086 63 %  58 065 39 075 67 % 56 546 

I  -57 685 -37 751 65 %  -58 065 -37 993 65 % -57 046 

N 218 0 -1 665  800 0 1 082  -499 

648 Ormstaskolan     

K  53 776 36 620 68 %  55 750 38 174 68 % 55 624 

I  -53 776 -36 401 68 %  -55 750 -37 045 66 % -55 681 

N -463 0 219  -600 0 1 129  -57 

649 RC skolverksamheter     

K  42 800 30 506 71 %  52 075 34 871 67 % 52 609 

I  -42 800 -29 263 68 %  -52 075 -33 753 65 % -52 248 

N 1 390 0 1 243  -800 0 1 118  361 

653 Optimus     

K  7 702 5 261 68 %  7 610 5 137 67 % 7 622 

I  -7 702 -5 009 65 %  -7 610 -4 906 64 % -7 303 

N -1 048 0 252  -150 0 231  318 

654 SYV-organisationen     

K  2 520 1 594 63 %  1 205 355 29 % 1 121 

I  -2 520 -1 625 64 %  -1 205 -386 32 % -1 212 

N 91 0 -31  0 0 -31  -91 

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto 

Kommentarer till avvikelse BUN resultatenheter 

Resultatenheterna är 15 stycken till antal. Tio stycken är grundskolor där åtta skolor har en eller fler 
förskolor kopplad till sig, en skola har särskola med träningsskoledel och en skola är en ren grund-
skola som i sina lokaler rymmer särskilda undervisningsgrupper. Övriga resultatenheter består av 
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Optimus (modersmål och förberedelseklass), särskilda undervisningsgrupper, organisationen för de 
kommunala skolornas kost, skolhälsovård, administration/avskrivning och studie- och yrkesväg-
ledning. 

Det samlade överskottet för resultatenheterna är 32 tkr för 2015 efter överföring från 2014 års bok-
slut. 

Resultatenheterna planerar för en budget i balans 2015 men några av dem har svårt att nå dit. De 
arbetar alla hårt med att förändra sin organisation och sitt nyttjande av lokaler efter elevstrukturen 
för att nå balans i budgeten. Den totala prognosen för alla femton enheter är ett underskott på cirka 
950 tkr. Beskrivning följer på de enheter som har prognos på underskott. 

Hammarbacksskolan har från och med mars 2015 hela särskolan inom sin organisation, delen för 
träningsskola införlivades i organisationen under våren. Träningsskolan har fått flytta från sina 
anpassade lokaler i Ormstaskolan och huserar nu i lånade lokaler på Ekebyskolan. Under höstter-
minen kommer en paviljong att sättas på plats på Ekebyskolans gård för träningsskolans verksam-
het. Flytten till lokaler som inte är helt anpassade till verksamheten har krävt större personalstyrka 
och har påverkat ekonomin negativt. Ekonomin totalt på Hammarbacken är god och därför blir 
prognosen för det totala underskottet inklusive särskolans del lägre än tidigare satt prognos. Pro-
gnosen är nu minus 100 tkr. 

Hjämstaskolan som tidigare år haft stora problem att få en budget i balans är på god väg att nå dit. 
De har arbetat med lokalöversyn, omorganisation och utbyggnad av skolans elevunderlag i de yngre 
åldrarna. Prognosen för 2015 är ett mindre underskott, minus 400 tkr, och skolans ekonomi vänder 
och når balans 2016. 

Karbyskolan är en tvåparallellig F- 9 skola på landet. Vissa årskurser har delningstal som inte är 
ekonomiskt gynnsamma. Förskolan som inte ligger samlad är svår att samorganisera. Lokaleffekti-
visering pågår och på förslag kommer en paviljong för förskolan tillfälligt att sättas upp tills försko-
lan kan inrymmas i skolbyggnaden. Hela skolan blir då bättre anpassad för elevunderlaget och lät-
tare att organisera. Det kommer att skapa en mer varaktig balans i budgeten. Dock kvarstår progno-
sen på minus 500 tkr för 2015. 

Kårsta skolas prognosticerade underskott består av fler delar. Skolan har stora lokaler inklusive en 
idrottshall i förhållande till sitt elevantal och trots att flera årskurser samläser är det svårt att få till 
en ekonomiskt hållbar organisation. Det pågår ett lokaleffektiviseringsprojekt kring Kårsta skolas 
förskoledel. Samordnas större delen av förskoleverksamheten i skolbyggnaden kommer lokalerna 
utnyttjas mer effektivt, tjänster kan samordnas och påverkan på budgeten blir positiv. Prognos för 
2015 är ett underskott på minus 900 tkr. 

Ormstaskolan har ett minskat elevantal på skolan på grund av omflyttningar i lokalerna som beror 
på de problem med fukt som skolan haft. Dessutom färre små barn eftersom den pedagogiska om-
sorgen (dagbarnvårdarna) har avvecklats till höstterminen. Detta ger Ormstaskolan ett prognostice-
rat underskott för 2015 på minus 600 tkr. 

RC skolverksamheter innehåller fyra särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper), språkförskolan 
och de kommunala skolornas organisation för skolsköterskor. Delen "skolsköterskor" gör ett under-
skott på cirka 250 tkr, förändringar i den organisationen utförs under året och ekonomin kommer 
att vara i balans under 2016. Inom SU-grupperna är prognosen ett underskott på cirka 550 tkr. En 
förändring i samarbetet mellan socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen gör att en 
intäkt försvinner och omställningen att minska elevantalet i samma utsträckning har inte gått att 
genomföra i den takt som var tänkt. Planering pågår för att uppnå balans i budgeten för den grup-
pen under 2016. Sammanlagt underskott för RC skolverksamheter är 800 tkr. 

Optimus del "förberedelseklass" har en prognos på underskott på 150 tkr för året. Orsaken är att 
grundbemanningen inom förberedelseklassen till viss del måste bestå även när elevantalet är lägre. 
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Skolpeng 

T
k
r 

Budget 
2015 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 

2015 

Prognos 
avvi-
kelse 
2015 

Budget 
2014 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2014 

K 633 555 419 937  630 007  606 216 402 520  606 784 

I -72 390 -48 850  -71 886  -71 650 -47 304  -73 238 

N 561 165 371 088 66 % 558 121 3 044 534 566 355 215 66 % 533 546 

Förskola       

K 223 251 149 937    220 234 147 679  217 155 

I -9 800 -6 853    -8 900 -6 570  -10 880 

N 213 451 143 083 67 % 210 613 2 838 211 334 141 110 67 % 206 275 

Pedagogisk verksamhet       

K 6 031 3 252    6 765 4 202  5 685 

I -300 -133    -400 -178  -291 

N 5 731 3 119 54 % 4 300 1 431 6 365 4 024 63 % 5 573 

Grundskola       

K 302 621 199 115    279 347 186 464  284 685 

I -6 860 -5 100    -5 730 -4 262  -7 451 

N 295 761 194 015 66 % 294 329 1 432 273 617 182 202 67 % 277 234 

Förskoleklass / 6-åringar       

K 30 288 20 062    30 512 19 699  29 926 

I -950 -308    -960 -696  -940 

N 29 338 19 754 67 % 29 719 -381 29 552 19 003 64 % 28 987 

Fritidshem       

K 70 463 47 044    68 469 44 010  68 446 

I -760 -909    -700 -446  -822 

N 69 703 46 135 66 % 71 695 -1 992 67 769 43 564 64 % 67 624 

Statsbidrag       

K 0     0    

I -16 100 -10 466 65 %   -17 100 -10 700  -16 049 

N -16 100 -10 466 65 % -15 700 -400 -17 100 -10 700 63 % -16 049 

Föräldraavgifter       

K 0 21    0 8  30 

I -37 620 -25 080    -37 860 -24 453  -36 805 

N -37 620 -25 060 67 % -37 516 -104 -37 860 -24 445 65 % -36 774 

Vårdnadsbidrag       

K 901 507    889 458  677 

I 0     0    

N 901 507 56 % 680 221 889 458 51 % 677 
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Kommentarer till avvikelser skolpeng 

Den totala nettobudgeten för skolpeng, vårdnadsbidrag, intäkter från föräldraavgifter och statsbi-
drag maxtaxa är 561 165 tkr. Budgeten för 2015 bygger på befolkningsprognos 2014 (BFP 2014). 

Prognosen bygger på den nya befolkningsprognosen (BFP 2015) och det faktiska utfallet av barn och 
elever januari-okt 2015. 

Antalet barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola är färre i utfallet än i budget 
medan eleverna i förskoleklass och inskrivna på fritidshem är fler i utfallet än i budget. Föräldraav-
gifterna blir lägre då antalet barn i förskola och pedagogisk omsorg är färre. Vårdnadsbidraget pro-
gnosticeras som utfallet 2014. 

Prognosen sammantaget för helåret visar ett överskott på drygt 3 000 tkr. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2015 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2015 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr)      

  Duschar i grundskolor   2 100 461 22 % 2 100 0 

  Kordination nybyggn. grund-
skolor   

1 600 192 12 % 250 1 350 

  Årligt investeringsanslag   4 000 1 734 43 % 4 000 0 

      

Kommentar 

Ombyggnad av duschar i grundskolor fortsätter. Duscharna på Hammarbacksskolan och Lovise-
dalsskolan är åtgärdade och under höstterminen fortsätter duschrenoveringarna så att alla kommu-
nala skolor ska ha fått sina duschar renoverade. 

Koordination för nybyggnation av grundskolor kommer inte att nyttjas till fullo 2015, behovet att 
nyttja detta skjuts framåt i tiden i takt med hur nybyggnationen av förskolor och skolor löper. En 
person arbetar på del av sin tjänst som koordinator för Hagaskolan. 

Barn- och ungdomsnämndens årliga anslag på 4 000 tkr är planerat att användas till ett flertal åt-
gärder på kommunens förskolor och skolor för att göra nödvändiga förändringar inom verksamhet-
erna. Flera delar är påbörjade men inte färdigställda och fakturerade. 
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Analys - Medarbetare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Sjukfrånvaro 7,6 % 7,3 % 6,6 % 

Könsfördelning, andel män 15 % 15 % 14 % 

Personal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal anställda 751 765 753 

Antal årsarbetare 712 729 715 

Medelålder 46,0 46,7 46,6 

Medellön (tkr) 29,5 28,8 28,1 

Medianlön (tkr) 29,7 28,9 28,1 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 54,8 % 52,4 % 44,8 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 3,7 % 4,1 % 4,6 % 

Kvinnor 8,6 % 8,0 % 7,1 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 6,8 % 5,2 % 5,6 % 

30 - 49 år 7,6 % 8,2 % 7,0 % 

50 år och äldre 7,8 % 7,0 % 6,6 % 

Samtliga 7,6 % 7,3 % 6,6 % 

Personalomsättning % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

 13,1 % 10,9 % 13,0 % 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal anställda, andel män 15 % 15 % 14 % 
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Medarbetarenkät 2014 (indexform) 

Område 
Kommunen 
totalt 

Förskola Grundskola   

Motivation 82 82 83   

Ledarskap 82 82 83   

Styrning 83 87 84   

HME 82 84 83   

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting 
erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive 
medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett 
jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang 
och verksamhetsresultat. 

Kommentar 

Antal årsarbetare har minskat vilket kan bero på att medarbetare har avslutat sin anställning under 
sommaren utan att ersättaren har påbörjat sin anställning ännu. 

Det noteras att sjukfrånvaron är högre än kommunens snitt. Statistiken redovisas i VAG (Förvalt-
ningens arbetsmiljögrupp) och analyseras där. 
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Utbildningsnämnden 

Måluppfyllelse 

Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i två tabeller, en tabell med utfallet och en 
tabell med prognos helår. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål 
och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 4 5 

Förväntad effekt för perioden uppnådd: 0 1 

Arbete pågår: 4 4 

Ej påbörjad: 0 0 

 

Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår 

 Kommungemensamma 
mål 

Nämndens mål 

Totalt antal: 4 5 

Målet uppfyllt 2 1 

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 0 0 

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 2 4 

Strategiska inriktningar 

Kund/invånare 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 

 

Vallentuna kommun ingår i samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län 
och i samverkansavtalet för gemensam administration av vuxenutbildning, Kunskapscentrum 
Nordost (KCNO). Övriga deltagande kommuner är Danderyd, Täby, Vaxholm och Österåker. Genom 
dessa avtal kan skalfördelar uppnås vilket sänker kostnaderna, ökar valfriheten och borgar för ökad 
kvalitet. 

Två gånger per år träffas utbildningsnämnden och Vallentuna gymnasium i nämndsdialog för att 
diskutera det som varit och blicka framåt. Barn- och ungdomsförvaltningen träffar även Vallentuna 
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gymnasium på så kallad enhetsdialog där resultat analyseras och insatser planeras. Att hela kedjan 
från politiken till verksamheten får samma bild är ett viktigt redskap för att kunna göra rätt sats-
ningar och öka kvaliteten i verksamheten. 

Nämndens mål: 

Vallentuna gymnasium ska vara en attraktiv skola för regionens elever 

och lärare. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 

 

Preliminär antagning, redovisad även i tertialrapport 1: 
 
Inför läsåret 2015/2016 har tolv procent, 46 elever, av kommunens folkbokförda elever sökt sig till 
Vallentuna gymnasium. Av resterande elever har 60 procent sökt sig till fristående gymnasium och 
29 procent till andra kommunala gymnasium. De populäraste skolorna är Tibble gymnasium (17 %), 
Täby gymnasium (17 %) och Täby Enskilda gymnasium (16 %) följt av Vallentuna gymnasium (12%), 
som därmed är den fjärde mest populära skolan. De populäraste programmen är Samhällsveten-
skapliga programmet, Ekonomiprogrammet och Teknikprogrammet. 
 
Att elever söker sig till skolor utanför den egna hemkommunen är inget specifikt för Vallentuna. 
Statistik från KSL visar att andelen elever i Stockholms län som har sökt till skolor i hemkommunen 
har minskat från 41 till 33 procent sedan 2009 i första sökomgången. Redan under grundskoletiden 
söker sig elever i viss utsträckning utanför hemkommunen. 
 
Vallentunabor i kommunala respektive fristående skolor inom och utom kommunen: 
 

 
 
Som grafen visar sker med elevernas ökade ålder en successiv "utflytt" av elever till skolor i andra 
kommuner.  Fördelningen mellan kommunala och fristående förändras också med elevernas ökade 
ålder. 
 
Fördelning av elever mellan kommunala respektive fristående huvudmän: 
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HT 2015 Kommunala hm Fristående hm TOTALT 

Lägeskommun 77% 12% 88% 

Utom kommunen 5% 7% 12% 

TOTALT 81% 19% 100% 

 
 

Ovanstående tabell avser samtliga vallentunabor i grundskolans alla årskurser i en ögonblicksbild i 
slutet av september 2015. Som tillägg till den första grafen visar den här tabellen att mer än en tred-
jedel av de elever som väljer en fristående huvudman samtidigt väljer en huvudman i annan kom-
mun. 
 
Den grupp elever som idag ser Vallentuna gymnasium som ett faktiskt och reellt alternativ behöver 
därför inte vara samtliga vallentunabor som slutar grundskolan. Redan efter femte klass väljer suc-
cessivt många elever andra kommunala skolor samt fristående skolor även utanför kommunen. 
 
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) genomför årligen en enkätundersökning till elever i gym-
nasiet åk 2. I årets undersökning anger endast 46 procent av de svarande att de kan rekommendera 
sin skola, vilket är en kraftig minskning från tidigare mätningar. 

Den preliminära antagningsstatistiken visade att 37 elever antogs till Vallentuna gymnasium och att 
det fanns 87 lediga platser. I skrivande stund, efter den definitiva antagningen, är emellertid 50 nya 
elever inskrivna på skolan. Flest elever, 18 stycken, finns på Samhällsvetenskapliga programmet. 
Det är heller inte ovanligt att några elever söker sig till skolan under pågående hösttermin utifrån 
olika anledningar. 
 
Introduktionsprogrammen är annars de största idag med 63 elever totalt. 

 
Utfall, aktuell antagningsstatistik i september 2015: 
 
Nationella program (totalt 50): 

 BA, bygg- och anläggning, 10 

 EK, ekonomi, 4 

 FT, fordonstekniskt, 14 

 HA, handel, 4 

 SA, samhälle, 18 

Introduktionsprogram (totalt 63): 

 IMPRO, programinriktat individuellt val, 13 

 IMYRK, yrkesintroduktion, 8 

 IMIND, individuellt alternativ, 9 

 IMPRE, preparandutbildning, 2 

 IMSPR, språkintroduktion, 31 

IMPRO ska ge eleven en yrkesinriktad utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram. 
IMYRK ska ge eleven en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på ar-
betsmarknaden eller leder till studier på yrkesprogram. IMIND ska ge eleven möjlighet att gå vidare 
till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. IMPRE ska ge elever behö-
righet till ett visst nationellt program inom ett år. IMSPR ska ge ungdomar som nyligen anlänt till 
Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket som gör det möjligt att gå vidare till 
gymnasieskolan eller till annan utbildning. För ytterligare information om programmen ta del av 
Skolverkets publikationer. 
 
Det pågår insatser som har till syfte att förbättra skolresultaten och som samtidigt bidrar till skolans 
attraktionskraft för regionens elever och lärare. I exempelvis ett av försteläraruppdragen ingår att 
vidareutveckla skolans internationalisering och arbetslivsanknytning. Kontakten med Butler Uni-
versity i Indianapolis kommer också att utökas varifrån lärarstudenter kommer att besöka Vallen-
tuna under vårterminen 2016. Det finns också en planering för att möjliggöra att Vallentuna gymna-
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sium kan bli övningsskola för så kallad verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter. Även den 
planerade lärlingsutbildningen är en insats för att öka attraktionskraften. 

  

 
 

Nämndens mål: 

Eleverna vid Vallentuna gymnasium ska nå höga resultat. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 

 

Analys och insatser: 
 
Generellt sett ser skolan en markant nedgång i resultat jämfört med tidigare år. Vallentuna gymna-
sium har historiskt sett legat över länssnittet i frågor som rör inflytande, utbildning, lärares kompe-
tens, trivsel och studiero. Skolan ser nu en markant nedgång inom samtliga områden. Under läsåret 
2014/15 har skolan låtit ett fåtal elever sätta sin prägel på verksamheten på ett negativt sätt, samti-
digt som det har gjort att mycket av det pedagogiska utvecklingsarbetet avstannat och hamnat i 
skymundan. Dock har det gemensamma arbetet kring kollegialt lärande varit uppskattat i personal-
gruppen och skolan behöver stå fast på den inslagna vägen och fortsätta det arbetet på ett kvalitativt 
sätt så att det får önskad effekt avseende elevernas undervisning och resultat. 
 
Utifrån ovanstående har skolan identifierat ett antal fokusområden som kommer genomsyra arbetet 
under detta läsår: 

Pedagogiskt arbete: 

 Samarbete 

 Kollegialt lärande 

 Utveckla undervisning 

 IKT-kompetens 

Trygghet och studiero: 

 Förbättrade rutiner 

Gemenskap och trivsel: 

 Hälsofrämjande arbete 

 Stärka elevinflytande och delaktighet 

 Värdegrundsarbete 

  

Nämndens mål: 

Kunskapscentrum Nordost (KCNO) bedriver en attraktiv utbildning för 

regionens elever och lärare. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 
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Kommunens vuxenutbildning och svenska för invandrare samordnas av Kunskapscentrum Nordost 
(KCNO) tillsammans med Danderyd, Täby, Vaxholm och Österåker. Medborgare i KCNO-
kommunerna har stor valfrihet med ett stort utbud bland de 22 upphandlade utbildningsanordnare 
som KCNO har avtal med. KCNO köper också utbildningsplatser från andra kommuner med så kal-
lad interkommunal ersättning. Köp görs antingen för att motsvarande plats inte finns i eget utbud 
eller för att den sökande har önskemål om att studera på annan ort. 

Sedan år 2013 genomför Kommunförbundet Stockholms län (KSL) årligen en gemensam studeran-
deenkät för hela länets vuxenutbildning. Undersökningen genomfördes i april 2015 i syfte att, till-
sammans med utbildningsanordnarna, utveckla kvaliteten på hela länets vuxenutbildning. På frå-
gan om de studerande kan rekommendera sin skola till andra var det 87 procent av de studerande 
på grundläggande och gymnasial nivå som skulle göra det (85 procent 2014). För de studerande på 
SFI var det 90 procent som instämde (92 procent 2014). På enkätfrågan om eleven anser att utbild-
ningen ger ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier var det 95 procent av de studerande 
på grundläggande och gymnasial nivå som instämde (93 procent 2014). För de SFI-studerande var 
det 86 procent som instämde (91 procent 2014). 
 
Årets resultat är jämförbara med fjolårets och nivåerna tämligen höga. Den i och för sig goda om-
ständigheten medför ändå i sin tur bedömningen att målet ej kommer uppfyllas och att förändrings-
taken är låg. 

Nämndens mål: 

Eleverna vid Kunskapscentrum Nordost (KCNO) ska nå höga resultat. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 

 

Andelen studerande på grundläggande kurser med godkända kursbetyg under vårterminen 2015 var 
92 procent. Föregående år var det 97 procent med godkända kursbetyg. Andelen studerande på 
gymnasiala kurser med godkända betyg var 80 procent. Föregående år hade 82 procent godkända 
betyg. 
 
Resultaten är jämförbara med fjolårets och på en hög nivå, även om det är en liten försämring sedan 
förra mätningen. Genom att det är en liten försämring, dock från en hög utgångspunkt, följer be-
dömningen att målet ej kommer uppfyllas och att förändringstakten är låg. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 

 

God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom den ekonomiska budgetramen. 
Vallentuna gymnasiums verksamhet regleras dessutom av olika lagar, förordningar och nationella 
mål. Vallentuna kommuns gymnasieskola ska ha en balanserad ekonomi där elever kan känna sig 
trygga, sedda och kan prestera maximalt utifrån sin egen förmåga. 

Vallentuna gymnasiums ekonomiska prognos på helåret är ett större underskott. Orsaken är främst 
att antalet elever inskrivna på höstterminen är betydligt färre än budgeterat, men också färre än 
vårens prognos. Personalkostnaderna är högre än budgeterat på grund av att tjänstefördelningen 
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gjordes utifrån andra förutsättningar, då gymnasieskolpengen för språkintroduktion sänktes strax 
innan budgeten lades. Dessutom är organisationen anpassad för ett något större antal elever, givet 
att höstens utfall inte blev enligt vårens prognos. 
 
Det finns åtminstone två utmaningar i att anpassa personalstyrkan löpande efter antal elever. För 
det första finns det ett behov av legitimerade ämneslärare inom en bred flora av ämnen oavsett om 
elevantalet är litet eller något större. Inom grundskolan används ofta benämningen "delningstal" för 
att illustrera organisatoriska utmaningar när vissa årskurser och/eller klasser blir små. Det går att 
uttrycka motsvarande avseende personalkostnader, där vissa kostnader utifrån ett kompetensper-
spektiv är fasta och ska delas på ibland ett fåtal elever. En liten klass med t.ex. ekonomer behöver 
fortfarande en behörig ekonomilärare, även om klassen är just liten. För det andra kan en anpass-
ning av personalstyrkan utifrån antalet elever, om det sjunker, medföra utmaningar avseende kom-
petensförsörjning (i praktiken rekrytering) om och när elevantalet väl ökar. Resultatenheten har 
vissa förutsättningar att kompensera för detta genom möjligheten att ta med sig över- och under-
skott från olika år. Men med det relativt sett lilla antalet elever som Vallentuna gymnasium idag har 
blir det svårare eftersom de så kallade marginaleffekterna blir större. 
 
Det kan också vara så att för att uppfylla de kommungemensamma målen om att bidra till en väx-
ande storstadsregion samt en långsiktig hållbar utveckling behöver kommunen en utbyggd gymna-
sieskola. Med det i åtanke behöver i så fall gymnasieskolan finnas kvar även om elevunderlaget för 
närvarande är så pass lågt att det är mycket svårt att få en budget i balans. Det som ter sig mindre 
kostnadseffektivt i analysen av resultatenhetens ekonomi kan därmed på längre sikt te sig kostnads-
effektivt för kommunen som helhet. Förvaltningen gör ändå bedömningen här att målet om kost-
nadseffektivitet inte är uppfyllt och att förändringstakten för närvarande är långsam. 

Tillväxt och utveckling 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

I Vallentuna kommun växer befolkningen. År 2024 beräknas befolkningsmängden nå 39 000 invå-
nare, en tillväxt med över 7 000 personer jämfört med i år. Befolkningen växer i alla åldersintervall, 
även kommuninvånare i gymnasieålder. 

Mellan åren 2015-2024 ökar antalet elever i gymnasieålder (16-18 år) från 1 200 till 1 566, en ökning 
med närmare 30 procent. För Vallentuna kommun är det viktigt att kunna möta dagens och framti-
dens efterfrågan på gymnasieskolan. För att uppnå detta måste lokalerna, även fortsättningsvis, 
vara ändamålsenliga med en kapacitet som kan möta ett ökande elevantal. 

Lika viktigt är att Vallentuna gymnasium fortsätter sitt arbete med att erbjuda utbildningar som 
skapar goda förutsättningar för både elever idag men också för framtidens arbetsmarknad. 

Energi och miljö 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 
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Vallentuna gymnasium är ursprungligen dimensionerad för en större mängd elever än de som idag 
genomför sin utbildning där. Kommunen har utvecklat en samverkan kring lokalytor i gymnasiet 
där de delas av flera aktörer. Kultur- och fritidsförvaltningen och Vallentuna friskola är de som bi-
drar till samnyttjandet. 

Lokalerna för Fordonsprogrammet har byggts om för att möta rådande miljökrav. 
 
 

Nämndens mål: 

Vallentuna gymnasium arbetar medvetet för en långsiktigt hållbar ut-

veckling. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

I början av 2013 fick Vallentuna gymnasium utmärkelsen Skola för hållbar utveckling av Skolverket. 
Utmärkelsen är giltig i tre år och kan förlängas. För att få denna utmärkelse ska det arbetas med ett 
helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar 
runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra ungdomar delaktiga i lärpro-
cessen och att förbereda dem för framtiden. Vallentuna gymnasium arbetar enligt detta och ska 
även ansöka om förlängning. 

Enligt Vallentuna kommuns kostpolicy ska det bli enklare för samtliga kök att handla ekologiskt och 
närproducerat. Andelen ekologisk mat som Vallentuna gymnasium köper in registreras och redovi-
sas efter årets slut. Kostenheten har dessutom genomfört och forsätter genomföra arbete för att 
reducera matavfall. 
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Styrkort 

Sammanfattning av nämndens nyckeltal 
Utfall 
2015 

Helår 
2014 

Helår 
2013 

Kund/invånare    

Andel elever i åk 2 som kan rekommendera sin skola 46 % 79 % 77 % 

Andel elever i åk 2 som är trygga 70 % 90 % 89 % 

Andel elever i åk 2 som upplever studiero på lektionerna 36 % 49 % 53 % 

Andel studerande inom KCNO som kan rekommendera sin skola 87 % 77 % 77 % 

    

    

    

    

    

Verksamhet    

Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium 12 % 11 % 13 % 

Andel elever med yrkesexamen i åk 3 helår 69 % - 

Andel elever med högskolebehörighet i åk 3 helår 77 % - 

Genomsnittlig betygspoäng i åk 3, yrkesprogram helår 11,0 - 

Genomsnittlig betygspoäng i åk 3, högskoleförberedande program helår 12,4 - 

Vallentuna gymnasium arbetar för fortsatt certifiering inom Skola 
för hållbar utveckling 

Ja Ja Ja 

Andel studerande inom grundläggande vuxenutbildningen med 
godkända kursbetyg 

92 % 97 % 84 % 

Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen med god-
kända kursbetyg 

80 % 82 % 82 % 

Andel av kommuninvånarna i åldern 16-20 år som deltar i organi-
serad verksamhet, studerar, arbetar eller har praktikplats 

helår 96 % 93 % 

Ekonomi    

Utbildningsnämndens resultat (prognos 2015), mnkr    

Positivt ekonomiskt resultat - fast rambudget Nej Ja Ja 

Positivt ekonomiskt resultat - resultatenheten Nej Nej Ja 

Positivt ekonomiskt resultat - volymstyrd peng Ja Nej Ja 

    

    

    

    

Medarbetare    

Sjukfrånvaro 4,9 % 4,0 % 3,0 % 

Könsfördelning, andel män 47 % 44 % 41 % 

Andelen kommuninvånare 16-20 år som deltar i organiserad verksamhet, studerar, arbetar eller har praktikplats redovi-
sas i årsbokslutet. 
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De resultat som saknas för 2013 finns inte där på grund av att Skolverket ändrat sin redovisning från och med 2014.  

Analys - Kund/Invånare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

 

Andel elever i åk 2 som kan rekommendera sin skola 46 % 79 % 77 %  

Andel elever i åk 2 som är trygga 70 % 90 % 89 %  

Andel elever i åk 2 som upplever studiero på lektioner-
na 

36 % 49 % 53 %  

Andel studerande inom KCNO som kan rekommendera 
sin skola 

87 % 77 % 77 %  

Kommentar 

Skolans insatser utifrån aktuellt resultat: 
 
I elevenkäten har andelen elever som kan rekommendera sin skola på Vallentuna gymnasium sjun-
kit från 79 procent läsåret 2013/14 till 46 procent läsåret 2014/15. Skolan har tillsammans med 
elever analyserat denna drastiska förändring av resultatet och därefter tagit fram en gemensam 
handlingsplan. Här följer en sammanställning: 
 
Undervisningens kvalitet: 

 Ta fram förbättrade rutiner för prövningar. 

 Stärka de förebyggande och främjande insatserna med elevernas utveckling och lärande i 
centrum. 

Schemaläggning: 

 Se över rutinerna vid lärares frånvaro. 

Ordning och studiero: 

 Tillsammans med elever och vårdnadshavare uppdatera ordningsreglerna. I arbetet beakta 
att även konsekvenser blir tydliga. 

 Stärka värdegrundsarbetet på skolan för att motverka tråkningar och liknande. Tillsätta en 
värdegrundsgrupp som tar fram en plan för hur arbetet ska se ut på skol- och klassnivå. 

Skolgemensam trivsel: 

 Tillsammans med elevrepresentanter ta fram en plan för vad som gemensamt kan göras för 
att tillsammans höja trivseln på skolan. Rektor kallar elevrådsstyrelse och personalrepre-
sentanter till ett möte efter att ny styrelse har valts. 

Information och kommunikation: 

 Ta fram en plan för hur skolan bäst använder våra digitala verktyg. 
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Analys - Verksamhet 

 
Prognos 

2015 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal elever i Vallentuna gymnasium 300 289 336 379 

varav folkbokförda i andra kommuner 74 74 103 108 

Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium 12 % 12 % 11 % 13 % 

Andel elever med yrkesexamen i åk 3  (58%) 69 % - 

Andel elever med högskolebehörighet i åk 3  (58%) 77 % - 

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, yrkesprogram  (13,6) 11,0 - 

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, högskoleförbered-
ande program 

 (13,9) 12,4 - 

Vallentuna gymnasium arbetar för fortsatt certifiering 
inom Skola för hållbar utveckling 

Ja Ja Ja Ja 

Andel studerande inom grundläggande vuxenutbild-
ningen med godkända kursbetyg 

92 % 92 % 97 % 84 % 

Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen 
med godkända kursbetyg 

80 % 80 % 82 % 86 % 

Andel av kommuninvånarna i åldern 16-20 år som 
deltar i organiserad verksamhet, studerar, arbetar eller 
har praktikplats 

 helår 96 % 93 % 

     

Andelen kommuninvånare 16-20 år som deltar i organiserad verksamhet, studerar, arbetar eller har praktikplats redovi-
sas i årsbokslutet. Studieresultaten mäts på helår (kalenderår) och är enligt skolans bedömning inte relevant att jämför 
per period. Skolan har förslag på utveckling av mätningen som under hösten kommer att diskuteras gemensamt skolan, 
förvaltning och nämnd. 

Kommentar 

För att illustrera minskningen av antalet elever vid skolan redovisas nedan en graf över antalet ele-
ver i åk 3 under perioden 2009-2014. Eftersom intagningssiffrorna sjunker kommer vi se en fortsatt 
minskning under åtminstone ett par år. 
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Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande knappt 29,2 mnkr, en resultaten-
het som är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 123,6 mnkr. Den 
budget som ligger för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser. 

Den totala prognosen för fasta ramen visar på ett underskott på 500 tkr vid årets slut. Inom fasta 
ramen förväntas bland annat nämnden, lokaler samt tilläggspeng inom gymnasieskolan visa ett 
underskott mot budget medan tilläggspeng inom gymnasiesärskolan kommer att generera ett 
mindre överskott. 

Prognosen för resultatenheten Vallentuna gymnasium är ett underskott på 2 500 tkr vid årets slut. 
Orsaken till detta är främst färre elever på höstterminen än budgeterat. 

Prognosen för gymnasieskolpengen är sådan att budgetposten ser ut att kunna ge ett överskott på 
cirka 1 100 tkr. Det prognosticerade överskottet beror på att utfallet under vårterminen var lägre 
kostnader än förväntat samt att prognosen för höstterminen är uppdaterad med siffror från den nya 
befolkningsprognosen. 

(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2015 

Avvikelse 
prognos 

2015 

Avvikelse 
2014 

Avvikelse 
2013 

Utbildningsnämnden 3 905 29 185 -500 871 18 

UN resultatenhet -1 663 0 -2 500 -299 277 

Gymnasieskolpeng  123 590 1 100 -631 3 414 
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Kommentar 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2015 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2014 

TOTALT          

K 29 185 17 547  30 235  29 163 18 720  28 635 

I 0 0  -500  0 -259  -344 

N 29 185 17 547 60 % 29 735 -500 29 163 18 461 63 % 28 292 

Utbildningsnämnden samt gymnasieintagningen i Sthlms län     

K 480 430  580  570 370  484 

I 0     0   0 

N 480 430 90 % 580 -100 570 370 65 % 484 

Elevresor, inackorderingstillägg, elevförsäkring, lokaler, skolda-
tatek, ungdomsmott samt ungdomsuppföljning 

 

K 6 100 4 441  6 700  6 313 3 813  5 538 

I 0   -350  0   -181 

N 6 100 4 441 73 % 6 350 -250 6 313 3 813 60 % 5 357 

Tilläggsbelopp inom gymnasieskolan  

K 8 602 4 918  9 052  8 700 6 025  8 846 

I 0 -106  -150  0 -259  -130 

N 8 602 4 812 56 % 8 902 -250 8 700 5 766 66 % 8 716 

Tilläggsbelopp och elevresor inom gymnasiesärskola samt sär-
vux 

 

K 5 800 3 048  5 700  5 880 3 649  5 568 

I 0     0   0 

N 5 800 3 048 53 % 5 700 100 5 880 3 649 62 % 5 568 

Vuxenutbildning inom Kunskapscentrum Nordost  

K 8 203 4 816  8 203  7 700 4 863  8 199 

I 0     0   -33 

N 8 203 4 816 59 % 8 203 0 7 700 4 863 63 % 8 166 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Budgetramen för utbildningsnämndens fasta ram uppgår till knappt 29 200 tkr inklusive Kun-
skapscentrum Nordost (KCNO). Den totala prognosen för fasta ramen är ett underskott på 500 tkr. 

Utbildningsnämndens budget är lite lågt lagt, vilket kommer att ge ett underskott på 100 tkr. Hela 
kostnaden för gymnasieantagningen har tagits under vårterminen och ligger mot budget. 

Det är främst kostnaden för lokaler som skapar underskottet på 250 tkr. En utredning tillsammans 
med samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjats med att se över gymnasiets lokalytor. Elevre-
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sorna ligger högt mot budget och kommer generera ett underskott. Enligt tidigare nämndsbeslut får 
alla folkbokförda elever i Vallentuna ett busskort, oavsett studieplats i Stockholms län. Prognosen 
hjälps upp av att semesterlöneskulden bokas upp vid årsskiftet, vilket ger en total prognos på 
250 tkr i underskott. 

Utfallet för tilläggsbelopp inom gymnasieskolan ligger lågt mot budget. Detta beror på att besluten 
inte är klara för registrering då de betalas ut terminsvis. I prognosen på helåret finns även de an-
sökningar med som Vallentuna gymnasium ska lämna in för elever på Språkintroduktionspro-
grammet, vilket kommer att generera ett underskott på cirka 250 tkr. 

Tilläggsbelopp för gymnasiesärskolan ser ut att ligga lågt mot budget. Detta beror på att besluten 
inte är klara för registrering då de betalas ut terminsvis. Den totala prognosen för helåret är ett 
överskott på cirka 100 tkr, även fast särvux beräknas ge ett underskott på cirka 100 tkr. Särvux är en 
rättighetslagstiftad verksamhet där kostnaderna kan variera rejält beroende på vilken typ av funkt-
ionsnedsättning eleven har. 

Kostnaderna för vuxenutbildningen har inkommit för hela perioden och ser ut att ligga lågt mot 
budget. Dock beräknas prognosen för helåret vara en budget i balans, då främst de studerande inom 
den gymnasiala vuxenutbildningen ökar. 

UN resultatenhet 

Verksamhet 
(tkr) 

Ing. 
värde 

sparande 
i eget 

kapital 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 

Avvikelse 
mot 

budget 
2015 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2014 

662 Vallentuna gymnasium     

K  39 670 27 146 68 %  44 841 30 299 68 
% 

44 533 

I  -39 670 -24 707 62 %  -44 841 -29 846 67 
% 

-44 234 

N -1 663 0 2 439  -2 500 0 453  299 

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto 

Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet 

Vallentuna gymnasiums ekonomiska prognos på helåret är ett större underskott på 2 500 tkr. 

Orsaken är främst att antalet elever inskrivna på höstterminen är betydligt färre än budgeterat, men 
också färre än vårens prognos. Personalkostnaderna är högre än budgeterat på grund av att tjänste-
fördelningen gjordes utifrån andra förutsättningar, då gymnasieskolpengen för språkintroduktion 
sänktes strax innan budgeten lades. Dessutom är organisationen anpassad för ett något större antal 
elever, givet att höstens utfall inte blev enligt vårens prognos. 
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Gymnasieskolpeng summering 

Tkr 
Budget 

2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2015 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 
2015 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2014 

Gymnasieskolpeng summering     

K 126 590 80 560  126 190  124 403 81 878  125 988 

I -3 000 -2 531  -3 700  -3 000 -2 658  -3 954 

N 123 590 78 029 63 % 122 490 1 100 121 403 79 221 65 % 122 033 

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto 

Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng 

Prognosen för 2015 är att budgeten för gymnasieskolpengen kommer att ge ett överskott på cirka 
1 100 tkr. 

Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till drygt 123 600 tkr. Gymnasieskolpeng betalas ut 
till folkbokförda elever som går i kommunens egna gymnasieskola och till kommunala och fri-
stående gymnasieskolor utanför kommunen. Vallentuna kommun är med i den gemensamma gym-
nasieregionen som kommunerna i Stockholms län, med stöd av Kommunförbundet i Stockholms 
län (KSL), har varit med och skapat. Den gemensamma programprislistan för 2015 är reviderad 
samt att ett strukturtillägg har införts. För att finansiera strukturtillägget har cirka 1,5 procent av 
den samlade kostnaden för programpengen dragits av men motsvarande del kommer att omfördelas 
till gymnasieskolor som har elever med lägre måluppfyllelse. Denna finansiella koppling mellan 
programpriset och strukturtillägget kan komma att påverka prognosen framöver. 

Prognosen för gymnasieskolpengen baseras på tre variabler. Det faktiska antalet elever per program 
för vårterminen 2015 (både de som studerar i länet och utanför), antalet elever i den nya befolk-
ningsprognosen samt de slutgiltiga ansökningarna till gymnasiet (åk 1). Vårterminen kostade 
mindre än vad som låg i budgeten, vilket främst beror på att antalet elever var färre i den nya be-
folkningsprognosen. Dessutom påverkar den nedjustering av gymnasieskolpengen för språkintro-
duktion som skedde under året, eftersom budgeten lades utifrån en högre föreslagen peng. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2015 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2015 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr)      

Investeringar Utbildningsnämn-
den 

500 0 
0 300 200 

      

      

      

Kommentar 

Av det årliga anslaget på 500 tkr har ingenting utnyttjas under denna period. 

Prognosen för 2015 är att cirka 300 tkr av investeringsanslaget kommer att nyttjas, bland annat på 
en fortsatt komplettering av möbler till gymnasiets matsal. 
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Analys - Medarbetare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Sjukfrånvaro 4,9 % 4,0 % 3,0 % 

Könsfördelning, andel män 47 % 44 % 41 % 

Personal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal anställda 47 52 59 

Antal årsarbetare 45 51 58 

Medelålder 45,0 45,8 46 

Medellön (tkr) 33,8 32,1 31,4 

Medianlön (tkr) 32,8 32,4 31,9 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 72,6 % 58,6 53,1 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 3,0 % 3,5 1,9 

Kvinnor 6,6 % 4,4 4,4 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 0,0 % 0,9 7,2 

30 - 49 år 5,4 % 4,7 3,5 

50 år och äldre 4,2 % 3,1 1,3 

Samtliga 4,9 % 4,0 3,0 

Personalomsättning % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Totalt 8,5 % 14,7 6,7 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal anställda, andel män 47 % 44 41 
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Medarbetarenkät 2014 (indexform) 

Område 
Kommunen 
totalt 

Gymnasieskola    

Motivation 82 79    

Ledarskap 82 75    

Styrning 83 72    

HME 82 75    

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting 
erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive 
medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett 
jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang 
och verksamhetsresultat. 

Kommentar 

Enstaka sjukskrivningar får stort genomslag i en liten organisation. Det kan noteras att sjukfrånva-
ron är lägre än kommunens snitt men den ökar i jämförelse med tidigare år. Statistiken redovisas i 
VAG (Förvaltningens arbetsmiljögrupp) och analyseras där. 
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Fritidsnämnden 

Måluppfyllelse 

Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i två tabeller, en tabell med utfallet och en 
tabell med prognos helår. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål 
och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 4 6 

Förväntad effekt för perioden uppnådd: 0 0 

Arbete pågår: 4 6 

Ej påbörjad: 0 0 

 

Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår 

 Kommungemensamma 
mål 

Nämndens mål 

Totalt antal: 4 6 

Målet uppfyllt 4 6 

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 0 0 

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 0 0 

Strategiska inriktningar 

Kund/invånare 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Fritidsnämndens verksamheter planerar under året för kvalitetsarbete fokuserat på trygghet, till-
gänglighet och ökad delaktighet för kommunens invånare, föreningslivet och besökare. 
 
En stor del i kvalitetsarbetet är att reglera nämndens ambitionsnivåer och servicegrader, med öp-
pettider, säsongsunderhåll av anläggningar och att anta verksamheternas uppdrag. De som bor i och 
besöker Vallentuna ska veta vad de kan förvänta sig av fritidsverksamheterna i kommunen. Det här 
arbetet bidrar också till samarbete mellan nämnderna i frågor om underhåll, fysisk planering och 
samhällsservice. 
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Nämnden bidrar till Vallentuna som ett tryggt samhälle med rika möjligheter till aktiv meningsfull 
fritid för alla som bor i och besöker kommunen. Nämnden samordnar också det kommunövergri-
pande arbetet med Tryggare Vallentuna. En utredning av trygghetsarbetet har genomförts under 
första tertialen, på uppdrag av kommundirektören och under tertial 3 väntas politiskt beslut om 
fortsatt arbete. 

Vi planerar för och har under året arbetat med det förebyggande ungdomsarbetet, förstärkt fält-
gruppens verksamhet och planerar för flera trygghetsfrämjande evenemang under året både för 
tonårsföräldrar och tillsammans med och för ungdomar. 

För att på sikt öka möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta i alla våra verksam-
heter genomförs under 2015 en förvaltningsövergripande tillgänglighetsundersökning. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden ska utveckla arbetet med trygghet, tillgänglighet och 

delaktighet för kommunens invånare, föreningslivet och besökare. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Fritidsnämnden fortsätter arbetet med att fastställa ambitionsnivåer, säsonger, öppettider och upp-
drag för nämndens verksamheter. Ungdomsgårdarnas öppettider, ishallarnas säsonger och vin-
terunderhåll för anläggningar är några av de ambitionsnivåer som reglerats under 2015. 

Nämnden har genomfört ett dialogmöte, med tema Aktiv Fritid, tillsammans med alla föreningar 
med ungdomsverksamhet i april och ett uppföljningsmöte planeras i oktober. 

Årets Idrottens Dag blev ett lyckat arrangemang med 16 arrangerade föreningar som lyfte fram sitt 
arbete för barn och unga och rekryterade nya föreningsaktiva. Det är nu tredje året som nämnden 
stöttar föreningarna i genomförandet av arrangemanget och fler föreningar deltar för varje år. 

Fritidsnämnden genomför aktiviteter riktade till allmänheten. Arbetet med utegym och restaurering 
av motionsspår samt övriga spår och leder fortskrider enligt plan. En renovering och uppdatering av 
utegymmet vid Vallentuna IP genomförs nu under hösten. Besiktning av elbelysta motionsspår och 
en långsiktig plan för underhåll och förbättringar för tryggare belysning på nämndens ägda anlägg-
ningar pågår. Ett samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen för att påbörja arbetet ovan i 
nämndens hyrda anläggningar har inletts. 

Den fysiska tillgängligheten, sedd ur ett funktionshinderperspektiv, inventeras i förvaltningens 
samtliga lokaler. Detta kommer att vara avslutat under hösten 2015 och en åtgärdsplan kommer att 
presenteras under december månad. 

  

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 
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Fritidsnämndens verksamheter bidrar till och tar ansvar för en god och sund ekonomi i kommunen. 
Nämndens verksamheter samverkar med andra förvaltningar för utveckling av kommunens proces-
ser på flera områden. Under 2015 tar förvaltningen höjd för att bidra till utvecklingen av planerings- 
och uppföljningsverktyget Stratsys med både verksamhetsuppföljning och internkontrolluppfölj-
ning. Syftet är att ge uppdragsgivaren ökad effektivitet, medarbetare större delaktighet och kunder-
na ökad kvalitet. 

Fritidsnämnden genomför nyttjandegradsmätningar, översyn av bokningsgrader och avtalsöversy-
ner för ett mer effektivt nyttjande av kommunens fritidsanläggningar. Parallellt genomförs också 
åtgärder och upprustning av anläggningar enligt den långsiktiga plan för underhåll och utveckling 
som årligen uppdateras av nämnden. 

Nämndens mål: 

Lokaler och anläggningar ska nyttjas mer effektivt. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

En långsiktig underhållsplan för fritidsnämndens anläggningar är framtagen under våren 2015. 
Arbetet med att strukturera och effektivisera förråds- och verkstadsytor har påbörjats och kommer 
att slutföras under hösten. 

Nyttjandegradsundersökningen i sporthallar och på fotbollsplaner har genomförts under våren och 
redovisas som två bilagor till rapporten (Nyttjandgradsundersökning sporthallar respektive Nytt-
jandgradsundersökning konstgräsplaner). 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden ska satsa på kompetensutveckling av medarbetare och 

utbildning för föreningar. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Förvaltningen har inlett ett samarbete med SISU i syfte att bidra till föreningars kompetensutveckl-
ing. Samarbetet har under våren påbörjats med fyra föreningar Vallentuna Ridklubb, Vallentuna 
Innebandy, Vallentuna Friidrott samt Vallentuna Handbollsklubb. 

Under våren har samtliga medarbetare på idrotts- och friluftsenheten genomgått kompetensut-
veckling inom ismaskinskörning och badvattenrening. Två medarbetare har certifierats, enligt myn-
dighetskrav, för motorsåg samt röjsåg. 

Tillväxt och utveckling 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

Arbete pågår 
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Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Fritidsnämnden ska under 2015 profilera och marknadsföra verksamheterna och underlätta för 
föreningars arrangemang. Nämnden utvecklar uppdragsbeskrivningar och ambitionsnivåer för 
verksamheterna. Nämnden deltar i arbetet med kommunens nya turistwebb, som kommer att lans-
eras under året. 
 
Under året planeras extra fokus på delaktighet och utveckling av verksamheterna för barn och unga 
och deras möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi förbereder också för att erbjuda trygga 
kultur- och fritidsverksamheter efter skoltid och på lov. Vallentuna är en ung kommun med goda 
möjligheter att ta tillvara ungdomars intressen. Ett långsiktigt mål är att våra verksamheter blir en 
plantskola för framtidens kultur- och fritidsliv. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden ska under 2015 profilera och marknadsföra verksam-

heterna. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

För utveckling av verksamheterna mot de som nämnden vänder sig till - alla som bor i och besöker 
kommunen - pågår förtydliganden av uppdrag och ambitionsnivåer. Hittills under året har nämn-
den behandlat uppdragsbeskrivningen för fältgruppen, vintersäsongens underhållsnivåer, samt 
öppettider för ungdomsgårdar och kvarnbadet. Det gör att våra servicenivåer mot föreningar och 
allmänhet blir tydligare. 
 
Marknadsföringsinsatser kring evenemang, som Idrottens Dag har ökat. Foldern Aktiv Fritid, som 
beskriver kommunens utbud av fritidsaktiviteter, har framtagits. Rutiner och strukturer för ar-
rangemangsbokningar har påbörjats, och ett arbete med marknadsavdelningen är påbörjad för dia-
log kring marknadsföring och genomförande av större arrangemang som omfattas av kommunens 
evenemangspolicy. 

Inom ramen för Riksidrottsförbundets program Idrottslyftet/Skolsamverkan, där förvaltningen tar 
aktiv del, pågår ett samarbete mellan idrottsföreningar och skolor, då elever får prova på olika idrot-
ter i skolornas ordinarie fritidsverksamhet. 

Nämnden bidrar också till det regionala arbetet pågår med fokus på bland annat samnyttjande av 
anläggningar och värdegrundsarbete. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden ska under 2015 utveckla aktiviteter för målgruppen 

barn- och unga. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Ungdomsenheten arbetar med att ta fram en demokratisk arbetsform för att effektivt kunna ge ung-
domar möjlighet att påverka fritidsgården och verksamhetsutbudet. 
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Under hösten planeras en fritidsvaneundersökning, "Ung Livsstil", som kommer att mynna ut i en 
bruttolista för möjliga insatser och aktiviteter för Vallentunas ungdomar. Den bildar också en ny 
plattform för verksamhetsutveckling. 
 
Under året har några nya aktiviteter etablerats inom Ungdomsenheten, inom till exempel dans och 
arrangemang. 

Energi och miljö 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Nämnden samverkar med andra nämnder för att ta ett stort miljöansvar och bidrar till arbetet med 
miljöcertifiering i kommunen. I december kommer nämndens verksamheter att genomlysas inför 
den kommande ISO-certifieringen. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden ska bidra till att Vallentuna blir en långsiktigt hållbar 

kommun. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Idrotts- och friluftsenheten har påbörjat ett arbete med att se över energieffektivisering vid is-
maskinskörning i ishallarna. Utbildning och erfarenhetsutbyte har skett och rutiner och regelverk 
för användningen av ismaskinerna är klara. 

Planering pågår för byte till mer energieffektiva armaturer i motionsspår samt fotbollsplaner, för 
fritidsnämndens ägda anläggningar. Dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen är påbörjad för att 
göra detsamma i fritidsnämndens hyrda anläggningar. 
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Styrkort 

Sammanfattning av nämndens nyckeltal 
Utfall 
2015 

Helår 
2014 

Helår 
2013 

Kund/invånare    

SCB Medborgarundersökning, NMI-index, Fritid - - 59 

- Tillgången till parker, grönområden och natur - - 7,7 

- Möjligheten att utöva dina fritidsintressen t ex sport, kultur, 
friluftsliv, föreningsliv 

- - 7,5 

- Tillgång till sport- och idrottsevenemang - - 6,3 

- Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar - - 7,4 

- Utrustning och skötsel av kommunens motionsanläggningar - - 6,8 

Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktförsök) - 75% 33% 

Tillgänglighet, e-post, KKiK (svar inom två dygn) - 67% 83% 

Synpunktshantering - 18 - 

Verksamhet    

Nyttjandegrad, sporthallar 72% 72% - 

Nyttjandegrad, utomhusanläggningar, VIP 92% - - 

Bokningsgrad, sporthallar 73% 75% - 

Bokningsgrad, utomhusanläggningar, VIP 50% - - 

Antal besök, Kvarnbadet 55 500 94 000 81 000 

Antal redovisade aktiviteter, Föreningsbidrag 15 591 19 210 19 532 

Andel deltagartillfällen, flickor 41% 38% 39% 

    

    

Ekonomi    

Fritidsnämndens resultat (prognos 2015), mnkr 0 1 361 299 

    

    

    

    

    

    

    

Medarbetare    

Sjukfrånvaro 4,9 % 3,6 % 4,6 % 

Könsfördelning, andel män 57 % 58 % 59 % 
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Analys - Kund/Invånare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Helår 
2011 

SCB Medborgarundersökning, NMI-index, Fritid - - 59 62 

- Tillgången till parker, grönområden och natur - - 7,7 7,8 

- Möjligheten att utöva dina fritidsintressen t ex sport, 
kultur, friluftsliv, föreningsliv 

- - 7,5 7,7 

- Tillgång till sport- och idrottsevenemang - - 6,3 6,4 

- Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar - - 7,4 7,5 

- Utrustning och skötsel av kommunens motionsan-
läggningar 

- - 6,8 7,0 

Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktför-
sök) 

- 75 % 33 % - 

Tillgänglighet, e-post, KKiK (svar inom två dygn) - 67 % 83 % - 

Synpunktshantering - 18 - - 

Kundundersökning, Kvarnbadet - 93 % 96 % - 

Kundundersökning, fritidsgårdarna - 90 % - - 

Kommentar 

SCB:s medborgarundersökning genomförs i höst. 

Analys - Verksamhet 

 
Prognos 

2015 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Nyttjandegrad, sporthallar  72 % 72 % - 

Nyttjandegrad, utomhusanläggningar, VIP  92 % - - 

Bokningsgrad, sporthallar  73 % 75 % - 

Bokningsgrad, utomhusanläggningar, VIP  50 % - - 

Antal besök, Kvarnbadet  55 500 94 000 81 000 

Antal redovisade aktiviteter  15 591 19 210 19 532 

Andel deltagartillfällen, flickor  41 % 38 % 39 % 

Kommentar 

Nyttjandegraden av utomhusanläggningar VIP avser under T2 endast konstgräsanläggningen under 
perioden vecka 4- vecka 17. 
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Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Fritidsnämnden redovisar en nettoförbrukning om 29 864 tkr (65%) efter augusti. Prognosen för 
helåret är en budget i balans. Investeringar om totalt 2 854 tkr har bokförts hittills i år. Renovering-
en av Veda har påbörjats, ett pooltäcke har installerats på Kvarnbadet och slutförandet av arbetet på 
Bällstabergs konstgräsplan har inletts. 

(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2015 

Avvikelse 
prognos 

2015 

Avvikelse 
2014 

Avvikelse 
2013 

Fritidsnämnden (hela nämnden) 2 700 46 299 0 1 361 299 

      

Kommentar 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2015 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2014 

TOTALT          

K 51 509 33 060 64 % 51 509 0 49 711 31 232 63 % 48 466 

I -5 210 -3 196 61 % -5 210 0 -5 194 -3 384 65 % -5 310 

N 46 299 29 864 65 % 46 299 0 44 517 27 848 63 % 43 156 

Politisk verksamhet     

K 300 270 90 % 400 -100 250 166 66 % 254 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N 300 270 90 % 400 -100 250 166 66 % 254 

Administration  

K 2 712 1 509 56 % 2 662 200 3 935 1 989 51 % 3 100 

I 0 0 - 0 0 -30 -1 3 % -85 

N 2 712 1 509 56 % 2 662 200 3 905 1 988 51 % 3 015 

Idrotts- och friluftsenheten  

K 35 831 22 785 64 % 35 831 0 33 385 21 910 66 % 33 762 

I -4 599 -2 967 65 % -4 599 -100 -4 700 -3 172 67 % -4 854 

N 31 232 19 818 63 % 31 232 -100 28 685 18 738 65 % 28 908 

Ungdomsenheten  

K 9 661 6 496 67 % 9 661 0 8 136 5 460 67 % 8 395 

I -611 -229 37 % -611 0 -464 -211 45 % -371 

N 9 050 6 267 69 % 9 050 0 7 672 5 249 68 % 8 024 

Föreningsbidrag  

K 3 005 2 000 67 % 3 005 0 4 005 1 707 43 % 2 955 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N 3 005 2 000 67 % 3 005 0 4 005 1 707 43 % 2 955 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Politisk verksamhet prognostiserar ett underskott om cirka 100 tkr på grund av utbildningsinsatser. 
Idrotts- och friluftsenheten förväntas inte riktigt nå upp till förväntade intäkter varför ett negativt 
resultat om 100 tkr prognostiseras. Administration täcker upp för dessa förväntade underskott. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2015 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2015 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr) 16 137 2 854 18 % 16 152 -15 

Årligt anslag 1 000 0 0 1 000 0 

Digitala lås 300 0 0 300 0 

Digitalt ljud, Nova 400 0 0 400 0 

Fotbollstält, VIP 1 000 0 0 1 000 0 

Nybyggnation för friidrott 300 0 0 300 0 

Konstgräsplan, Bällstaberg 1 544 18 1 1 544 0 

Veda 11 093 2 321 21 11 093 0 

Pooltäcke, Kvarnbadet 500 515 103 515 -15 

Kommentar 
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Analys - Medarbetare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Sjukfrånvaro 4,9 % 3,6 % 4,6 % 

Könsfördelning, andel män 57 % 58 % 59 % 

Personal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal anställda 28 26 27 

Antal årsarbetare 27 25,4 27 

Medelålder 44,2 44,1 43,3 

Medellön (tkr) 28,3 27,8 27,1 

Medianlön (tkr) 27,3 26,6 26,0 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 42,6 % 32,3 % 45 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 3,9 % 1,5 % 2,4 % 

Kvinnor 6,4 % 6,7 % 6,0 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 2,4 % 2,9 % 1,8 % 

30 - 49 år 7,6 % 4,5 % 1,3 % 

50 år och äldre 1,7 % 2,4 % 11,1 % 

Samtliga 4,9 % 3,6 % 4,6 % 

Personalomsättning % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

 0,0 % 3,8 % 18,9 % 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal anställda, andel män 57 % 58 % 59 % 
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Medarbetarenkät 2014 (indexform) 

Område 
Kommunen 
totalt 

Kultur och 
fritid 

   

Motivation 82 78 (77)    

Ledarskap 82 80 (68)    

Styrning 83 81 (71)    

HME 82 80 (72)    

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting 
erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive 
medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett 
jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang 
och verksamhetsresultat. 

Kommentar 

Enstaka sjukskrivningar får stort genomslag i en liten organisation. Vi arbetar regelbundet med 
förebyggande insatser i form av friskvård, ergonomi och tidig rehabilitering. 

Bilagor 

Bilaga 1: Nyttjandegradsundersökning sporthallar  

Bilaga 2: Nyttjandegradsundersökning konstgräsplaner 
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Kulturnämnden 

Måluppfyllelse 

Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i två tabeller, en tabell med utfallet och en 
tabell med prognos helår. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål 
och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 4 7 

Förväntad effekt för perioden uppnådd: 0 0 

Arbete pågår: 4 7 

Ej påbörjad: 0 0 

 

Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår 

 Kommungemensamma 
mål 

Nämndens mål 

Totalt antal: 4 7 

Målet uppfyllt 4 7 

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 0 0 

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 0 0 

Strategiska inriktningar 

Kund/invånare 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Kulturnämndens verksamheter genomför under året kvalitetsarbete fokuserat på trygghet, tillgäng-
lighet och ökad delaktighet för våra kunder och besökare. Vi bidrar till Vallentuna som ett tryggt 
samhälle med våra öppna och levande verksamheter och deltar i samarbetet Tryggare Vallentuna. 

Vi har planerat för och genomför nu aktiviteter för ökad kvalitet i utbud där till exempel kultursko-
lans kvalitativa kursutbud, det offentliga kulturutbudet och skolsamverkan, där bland annat Skap-
ande Skola, skolbio och bibliotekets kurser är olika byggstenar. 
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Biblioteken är viktiga mötesplatser i kommunen och platser för läsglädje och bildning. De utgör 
också i mycket ett nav för kulturnämndens verksamheter. Här i Vallentuna Kulturhus Bibliotek 
genomförs också kommunens första medborgarskapsceremoni, där nya svenska medborgare väl-
komnades, den 6 juni 2015. 

En förvaltningsövergripande tillgänglighetsundersökning pågår för att öka möjligheterna för perso-
ner med funktionsnedsättning att delta i alla våra verksamheter. 

Nämndens mål: 

Kulturnämnden ska utveckla arbetet med trygghet, tillgänglighet och 

delaktighet. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Tillgänglighet för våra besökare och kunder, service och värdegrundsfrågor är levande i kultur-
nämndens verksamheter. Rekryteringen av en kulturhusvärd är en konkret aktivitet för att nå målet 
under 2015. 

Biblioteksenheten 

Biblioteksenheten har upprätthållit en god och tillgänglig service under sommaren, med bra öppet-
tider på biblioteket i Kulturhuset och bibliotekspersonal på måndagskvällar även i Karby. Uppskat-
tade aktiviteter har genomförts för framför allt sommarlovslediga barn. Medborgarskapsceremonin 
skapar delaktighet för nya svenskar och vi fortsätter att utveckla verksamhet för personer med 
funktionshinder. 

Under sommaren (22 juni - 9 augusti) har biblioteken haft sommartider, biblioteket i Kulturhuset 
öppet 36 tim/vecka och Karby bemannat 4 tim/vecka (måndagkvällar). Besöken har ökat från före-
gående år, troligen på grund av den regniga sommaren. Att öppna klockan 10.00 på sommaren lik-
som under resten av året på biblioteket i Kulturhuset är mycket uppskattat vi har flest besökare i 
biblioteket tidigt på dagen. Det kan jämföras med många bibliotek i Stockholm och övriga länet, 
som öppnar betydligt senare på sommaren. 

Vi har erbjudit bokcaféer också under sommaren, utan att möta något större intresse. För barnverk-
samheten har däremot intresset varit betydligt större. 

Vår bibliotekarie med ansvar för uppsökande arbete deltar i två större projekt "Möten med läsning" 
respektive "Möten med litteratur". De löper på bra, och möter stort intresse och engagemang hos 
socialförvaltningens personal och hos berörda föreningar. De syftar till att öppna upp för en ny och 
fördjupad biblioteksverksamhet för personer och personal inom daglig verksamhet samt för de-
menta och deras anhöriga. 

I samband med nationaldagen 6 juni genomfördes för första gången en medborgarskapsceremoni i 
Vallentuna, för att välkomna de vallentunabor som blivit svenska medborgare under föregående och 
innevarande år. Ceremonin hölls på biblioteket i Kulturhuset, och blev högtidlig och trevlig. Alla nya 
medborgare, även de som inte hade möjlighet att närvara, fick motta ett nyframtaget medborgar-
skapsbevis. 

Under våren rekryterades en kulturhusvärd vars närvaro i Kulturhuset har varit mycket uppskattad, 
av såväl besökare som personal, och innebär ett ännu bättre välkomnande för alla besökare i alla 
åldrar. För att ständigt ha bemötandefrågor aktuella har vi inom Biblioteksenheten infört bemötan-
dereflektioner som stående punkt på våra personalmöten. Ett tillfälle att diskutera dels sitt eget 
bemötande, men också hur man själv blivit bemött i olika situationer. 

Vissa personalförändringar har skett under tertialen, en bibliotekarie har slutat och en vikarierande 
beretts möjlighet till anställning. 

Kulturenheten 
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I Kulturhuset märks resultat av att kulturhusvärden är på plats och har jobbat även under somma-
ren. Service och bemötandefokus ökar och uppskattning märks från besökare. Kulturhusvärden tar 
även emot synpunkter från besökare till förvaltningens synpunktshantering, så vi kan utveckla verk-
samheterna utifrån detta. Vad händer i huset-bildskärmen är igång. Där ges dagligen uppdaterad 
information till besökare om vad som händer i huset och var. 

Andra förbättringar under 2015 pågår, till exempel barnanpassad garderob i foajén utanför Kultur-
rummet, som är förberedd och klädställningar är beställda. Kulturhuscaféet har öppnat med en 
prövotid till sita december 2015. Caféet kommer - utöver ordinarie öppettider - att hålla öppet vid 
evenemang i Kulturhuset. 

Kulturskolan 

Kulturskolan erbjuder ett brett utbud av kurser inom musik, teater, dans, bild & form samt FMT. 
För att rekrytera elever till alla ämnen och knyta kontakter med skolorna har vi genomfört en skol-
startsturné första skolveckan hösten 2015. Kulturskolan arbetar också med att lägga till information 
i kurskatalogen om tillgängligheten i lokalerna för att tydliggöra förutsättningarna för barn och 
unga med funktionshinder. 

En viktig del i verksamheten är att visa upp produktioner. Kulturskolan har publikvärdar på alla 
publika program. 
 
Anmälningarna till Kulturskolans danskurser ökar och erbjuds från hösten 2015 på NOVA, Travers-
en och i Röda skolan. Kulturskolan erbjuder en stor variation av orkestrar och ensembler. Vi har 
körer, rockband, jazzband, symfoniska orkestrar och band med ethno-inriktning. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Kulturnämndens verksamheter bidrar till och tar ansvar för en god och sund ekonomi i kommunen. 
Nämndens verksamheter samverkar med andra förvaltningar för utveckling av kommunens proces-
ser på flera områden. Under 2015 bidrar förvaltningen till utvecklingen av planerings- och uppfölj-
ningsverktyget Stratsys med både verksamhetsuppföljning och internkontrolluppföljning. Syftet är 
att ge uppdragsgivaren ökad effektivitet, medarbetare större delaktighet och kunderna ökad kvalitet. 

Nämndens verksamheter har i år fokus på effektivt nyttjande av lokaler, genom samnyttjande och 
samarbete med andra förvaltningar. Vi genomför också kompetensutveckling av medarbetare och 
utvecklad dialog med föreningar för att möjliggöra utveckling av kulturlivet i kommunens alla delar 
och ge invånarna närhet till vårt utbud. 

Nämndens mål: 

Lokaler ska användas effektivt och i samverkan med andra verksam-

heter för ökat nyttjande och synergieffekter mellan verksamheter. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 
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Samarbeten pågår mellan nämndens verksamheter för att nå målen och samarbeten sker även med 
fritidsnämndens verksamheter och övriga förvaltningar kring bland annat program, scener, evene-
mang och marknadsföring för effektivt nyttjande av kommunens resurser. 

Biblioteksenheten 

Antalet distansstuderande som vill tentera i biblioteket i Kulturhuset ökar, då allt färre folkbibliotek 
erbjuder den möjligheten samtidigt som antalet vuxenstuderande ökar. Detta ger intäkter till verk-
samheten som kan användas till utveckling av andra aktiviteter. 

Kulturnämnden höll sitt majsammanträde i Kårsta bibliotek, och kunde på plats se biblioteksloka-
lens potential. Bibliotekets lokaler i Kårstaskolan är föremål för utredning med uppdrag från barn- 
och ungdomsnämnden. Kulturnämnden kommer att delta i planeringen från och med hösten 2015. 

Kulturenheten 

Under andra tertialen har 17 samarbeten gjorts med föreningar, två med studieförbund och åtta 
med andra aktörer. Allsången vid Kulturhuset den 15 augusti är ett exempel på ett utvecklat samar-
bete med extern arrangör, som också var ett mycket lyckat arrangemang som lockade cirka 700 
personer. Under arrangemanget användes också den mobila scenen som ungdomsenheten lånat ut -
 ett gott exempel på samnyttjande av resurser. 

För att underlätta arrangemang av den här typen har rutiner kring bokning av scener upprättats 
mellan kultur-, ungdoms-, samt idrotts- och friluftsenheterna. 

På konstområdet pågår en utveckling och förändring av utställningsprogrammet i Konstkuben, i 
dialog med Konstföreningen. Syftet är att uppnå en större bredd och högre kvalitet för besökarna. 
Den nya planen börjar gälla efter ombyggnaden av Konstkuben, runt årsskiftet. Planering inför 
Konst i Roslagen pågår. 

Arbetet med att lyfta Vallentunas kulturmiljöer är också ett arbete som pågår med samnyttjande och 
samarbeten med regionen, närliggande kommuner och inom kommunen. 

Kulturskolan 

Kulturskolan har under våren 2015 skapat nya rutiner och tydliggjort ansvar i syfte att få överblick 
av instrument och inventarier inom varje ämnesområde. 

Kulturskolan hyr ut vissa lokaler till skolor under dagtid för att öka nyttjandegraden i dessa. 

Kulturskolan samarbetar med grundskolan, huvudsakligen Resurscentrum, om delade lärartjänster 
för att kunna erbjuda attraktiva tjänster med större sysselsättningsgrader eller heltidstjänster. 

Arbete pågår med att fördela undervisningstiden jämnare över veckan. 

Nämndens mål: 

Kulturnämnden ska satsa på kompetensutveckling av medarbetare 

samt stöd till och dialog med föreningar. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Kompetensutveckling planeras både för individ, grupp och förvaltning - och följs löpande upp. 
 
Samarbeten kring kompetenser på förvaltningen har resulterat i till exempel att ungdomsbiblioteka-
rien kommer att hålla en kurs i skrivande i kulturskolans regi. 

Biblioteksenheten 

Biblioteksenheten arbetar med fortlöpande kompetensutveckling och kompetensöverföring i varda-
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gen, året om. Med sommarjobbande ungdomar får personalen också konkret övning i pedagogisk 
handledning. 
 
Under sommaren agerar bibliotekarier vikarie för varandra kring vissa specialistfunktioner. Det kan 
gälla exempelvis nedladdning av talböcker, hantering av datorer och återlämningsrobot. Att ha 
sommarjobbande ungdomar ger också en övning i att på ett klart och förståeligt sätt introducera ny 
personal i ordinarie arbetsuppgifter. 

Bibliotekschefen deltog i Regionbibliotekets chefsresa i juni, denna gång till Umeå och påbörjar 
Vallentuna kommuns Ledarutvecklingsprogram (LUP) i augusti. Personal har deltagit i arbetsmö-
ten, föreläsningar och kurser inom sina respektive ansvarområden. 

Kulturenheten 

Planering av kompetensutveckling för medarbetare görs vid löpande avstämningar. Utställnings-
producenten har varit på Arbetets museum i Norrköping och antikvarien på talarkurs. Fler kompe-
tensutvecklande kurser är inplanerade för medarbetare. 

Kulturskolan 

Kulturskolans medarbetare har hittills under 2015 haft gemensamma utbildningar i brandsäkerhet, 
kommunikation och IT. Vi har besökt Stockholms kulturfestival och Sigtuna kulturskola för inspi-
rationsutbyte. Regelbundet varje månad har vi på mötestid ett pedagogforum med aktiviteter för att 
uppdateras kring aktuell forskning och debatt inom det pedagogiska området. Kulturskolans med-
arbetare deltar i individuella utbildningar som planeras i IUP tillsammans med chef. 

Tillväxt och utveckling 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Kulturnämndens verksamheter erbjuder en rik och varierad vardagsverksamhet för kommunens 
invånare och besökare. Kommunen har många attraktiva kulturmiljöer som beaktas i planering, 
vårdas vid behov och lyfts fram som besöksmål och vid evenemang. Kulturnämnden arbetar för att 
utveckla Vallentuna som attraktiv kommun och deltar i regionens utvecklingsarbete inom kultur-
sektorn. 
 
Vallentunas kulturverksamheter uppmärksammas regionalt och ibland till och med på europanivå, 
där Vallentuna Kulturhus Bibliotek under våren fått utnämnelsen "Excellent" i Library Ranking 
Europe. Under året planeras en regional konferens om Skapande Skola, där vi tillfrågats av och till-
delats medel från Kulturrådet som barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden genomför i 
samarbete. Vi tar emot många studiebesök och deltar aktivt i arbetet med kommunens nya turist-
webb, som lanseras under året. 
 
Under året har vi också extra fokus på delaktighet och utveckling av verksamheterna för målgrup-
perna tweenies och ungdomar. Några aktiviteter som redan startat under våren är bibliotekets "ef-
termiddagshäng" i Kulturhusets Kreativa verkstad. Vi har under sommaren tagit emot många som-
marjobbare med uppgifter i allt från vaktmästarsysslor, biblioteksuppgifter, enkätarbete till att vara 
Musikanter i kulturskolans regi. Vi erbjuder kultur- och fritidsverksamheter efter skoltid och på lov. 
Barn och ungdomar är en stor tillgång för kommunen och ett långsiktigt mål är att våra verksam-
heter blir en plantskola för framtidens kultur- och fritidsliv. 
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Nämndens mål: 

Kulturnämnden ska under 2015 utveckla aktiviteter för målgruppen 

barn- och unga. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Biblioteksenheten 

Biblioteksenheten prioriterar aktiviteter för barn och unga, och erbjuder aktiviteter av olika slag i 
samband med skolloven. Intresserade sommarjobbande ungdomar är en god hjälp i detta. Rekryte-
ring av ytterligare en barnbibliotekarie har genomförts för att stärka fokus på barn och ungdomar. 
 
Under sommaren har vi haft flera olika aktiviteter för barn och unga, vilka alla varit välbesökta och 
uppskattade. Det har varit Sagor i parken, sommarpyssel, Sommarboken, sommarbokklubb och en 
skrivarkurs. Pippi 70 år firades i maj. 

Att träffa våra sommarjobbande ungdomar är ett tillfälle att testa verksamhetsidéer med dem, och 
också låta dem komma med egna idéer. De som har fallenhet och lust får också gärna vara med och 
hålla i en aktivitet, som när en av våra sommarjobbare tog ansvar för sommarpysslet. 

Under augusti avslutades rekryteringen av vår fjärde barnbibliotekarie, med fokus på mellanålders-
barn och på externa samarbeten. Nu kan vi satsa på ännu bredare verksamhet för barn och unga 
från 0 till +15 år. 

Kulturenheten 

Planering inför den regionala Skapande skola-konferensen pågår. Cirkuskonsulenten är en av de 
specialistkompetenser som är anmäld till konferensen, vilket kan ge effekt på våra möjligheter till 
utbud framöver. 

Kulturskolan 

Kulturskolan ökar antalet elevplatser i ämneskurser för att ge alla barn som vill möjlighet att delta i 
verksamheten. 

Kulturskolan har arbetat intensivt med att ha korta kötider och kunna erbjuda en plats inom ett år 
efter anmälan, genom att ta in elever i grupper på nybörjarnivå. Att behålla korta kötider är fortfa-
rande en utmaning på kurser i gitarr och piano. 

Kulturskolan har ökat utbudet på fritidstid i Kårsta skola till dans, gitarr och ensemble. Drygt 30 
procent av skolans elever tar nu del av kulturskolans verksamhet. 

I maj var stråk- blås- och slagverkselever på ungdomsmusikfestivalen RUM i Västerås. Stråklärarna 
samarbetar med andra stråklärare i NO-området och genomförde en konsert i slutet på april med 
ett hundratal stråkelever involverade. 

Nämndens mål: 

Kommunens kulturverksamheter och mötesplatser utvecklas till allt 

mer intressanta och inspirerande platser - vi sätter Vallentuna på kar-

tan som en kulturkommun med höga kulturmiljövärden. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 
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Kulturnämndens verksamheter samarbetar kring en handlingsplan för utveckling av Kulturhuset 
som en mer levande mötesplats för alla som bor i och besöker Vallentuna. 

Kulturmiljöerna och Runriket lyfts fram i vår nya turistwebb. 
 
Biblioteksenheten 

Biblioteksenheten bidrar till att lyfta fram Vallentuna som en intressant och besöksvärd kommun, 
och har tagit emot många studiebesök under perioden. Det dagliga arbetet med läsinspiration och 
samtal kring litteratur, på alla våra bibliotek, är lika viktigt som de målgruppsinriktade aktiviteter vi 
erbjuder. 

Vårens programverksamhet fortsatte under våren, och under sommaren provade vi att bjuda in till 
bokcaféer, vilket inte var så framgångsrikt. I Karby bibliotek var det sedvanlig Bokfest en lördag i 
maj, med sagodans, lokalhistorisk utställning, bildvisning och kaffe. 

För att väcka läslust och läsinspiration arbetar vi alltid aktivt med medieexponering, på alla biblio-
tek, kring teman och kring sådant som är aktuellt i samhället och i världen. Vi är alltid beredda att 
samtala kring det vi väljer att visa fram. Personlig läsinspiration i vardagen och på golvet, nära kun-
den! 

Biblioteket i Kulturhuset, och själva Kulturhuset, har haft många studiebesök under perioden, då 
många kommuner i landet planerar för kulturhusbyggen. Ofta kombineras besöken hos oss med 
besök på Kista bibliotek, som nu i sommar utnämnts till Library of the Year. Från 15 augusti finns 
återigen ett café i Kulturhuset, något som efterfrågats länge av många besökare. 

Kulturenheten 

En regional konferens för Skapande skola planeras. Konferensen är fullbokad och 130 personer är 
anmälda. Alla kulturlokaler och mötesrum kommer att användas i Kulturhuset samt i Vallentuna 
teater, där föredrag kommer att hållas av Richard Gerver. 

Ny mötesplats är Traversen som genomgår renovering under hösten och beräknas vara färdig i sep-
tember 2015. Under T2 har också samarbetet med Boulevardteatern i Vallentuna Teater inletts. 

Kulturhusvärden är på plats och ger ökad service i Kulturhuset. Kulturhuscaféet har startats upp. 
Konstkuben kommer att byggas om under hösten 2015 och förberedelser tillsammans med sam-
hällsbyggnadsförvaltningen pågår. Med ett större konstrum finns plats att ta emot grupper för vis-
ningar. En översyn av former för samarbete med konstföreningar med målet att använda våra re-
surser på ett effektivt sätt och göra en ännu bättre konstverksamhet har gjorts. En ny utställnings-
plan är framtagen och börjar gälla från årsskiftet. Syftet med förändringen är att få en större bredd 
och högre kvalitet med möjligheter till nya samarbeten. 

Förberedelser för Vikingaveckan har genomförts. Helen Simonsson och Magnus Källström från 
Riksantikvarieämbete besöker Vallentuna för runstensfadderträff, samt föredrag på temat "Runste-
narna i Runriket berättar". Runriket genomförde en workshop i maj, och uppföljningsmöte med 
förslag till rekommendationer har genomförts. Styrgruppsmöte är inplanerat till hösten där strate-
giska beslut avseende Runrikets framtid ska tas. 

Kulturskolan  

Kulturskolan har genomfört föreställningar, konserter och utställningar för barn och unga, samt 
erbjuder tillfällen i öppen verksamhet där det är möjligt att delta utan föranmälan. 

I och med att Traversen renoveras finns en ny plats där kulturskolan kan samla orkestrar och dans 
samt elever och föräldrar som väntar vilket skapar nya möjligheter och tillfällen för möten. 

Arbetet med att utveckla en modern kulturskola har resulterat i att vi läsåret 2015-2016 erbjuder ett 
antal nya kurser, till exempel animerad film, skrivarverkstad, musikproduktion och teaterverkstad. 
För att bygga upp ett stabilt elevunderlag till våra nya kurser krävs ett fortsatt arbete med mark-
nadsföring. 
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Energi och miljö 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Kulturnämnden bidrar till långsiktig hållbar utveckling genom hushållande med resurser, återbruk 
av material och att medvetandegöra Vallentunaborna genom återvinningspyssel, informationskam-
panjer och föreställningar som uppmärksammar invånarna på livsstilsfrågor och långsiktig hållbar-
het. Verksamheterna samverkar för effektiv användning av gemensamma resurser och samordning 
av inköp. Återvinning sker med sortering av papper, plast, kopiatortoner och kompostering av 
matavfall. 

Bibliotekets grundidé är "read-cycling" att låna ut böcker som läses flera gånger. E-medier och 
andra digitala former av media är också klimatsmarta. 
Förvaltningen har köpt in en ytterligare tjänstecykel för att minska antalet korta bilresor mellan 
exempelvis kulturskolan och kulturhuset. 

Nämndens mål: 

Kulturnämnden ska bidra till att Vallentuna blir en långsiktigt hållbar 

kommun. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Verksamheterna samverkar för effektiv användning av gemensamma resurser och samordning av 
inköp. Återvinning sker med sortering av papper, plast, kopiatortoner och kompostering av matav-
fall. 

Biblioteksenheten 

Biblioteksenheten, vars hela verksamhet bygger på återbruk och samanvändande, erbjuder utgall-
rade böcker och tidskrifter till försäljning vid några tillfällen om året, vilket uppskattas mycket av 
kunderna. Vallentuna Biblioteks Vänner (VBV) anordnar också varje år en uppskattad Bokbytardag 
en lördag i maj i Kulturhusets foajé. 

Sommaren är en tid för översyn av mediebeståndet, där vi får god hjälp av sommarjobbarna med 
stämpling och packning, och även i år har vi genomfört en metodisk gallring. Dessa gallrade böcker 
kommer att erbjudas till försäljning i samband med Novemberfestivalen. 

Kulturenheten 
Återanvändning av befintligt material i utställningen ´"Med vind i vingarna" sker i samband med att 
utställningen visas i miniformat ute i kommunen. 

Kulturskolan 

Kulturskolan erbjuder möjligheten att hyra instrument. 

Ett projekt med återvinningsorkester har genomförts, för att medvetandegöra elever i frågor kring 
vad som är långsiktigt hållbart för miljön. 
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Äventyrsmysteriet, som är en teaterföreställningsserie med miljötema för förskolebarn, erbjuds 
läsåret 2015-2016. 
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Styrkort 

Sammanfattning av nämndens nyckeltal 
Utfall 
2015 

Helår 
2014 

Helår 
2013 

Kund/invånare   63 

SCB Medborgarundersökning, NMI-index, Kultur - - 63 

Brukarenkät, kulturhuset, NKI-index - 7,4 - 

Besökare, Biblioteks- och kulturwebben 45750 27 881 49 143 

Besökare, Evenemangskalendern - - - 

Antal besök, kulturhuset 121592 - - 

Andel nöjda föräldrar (Qualis), Kulturskolan - 94% - 

Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktförsök) - 75% 33% 

Tillgänglighet, e-post, KKiK (svar inom två dygn) - 67% 83% 

Synpunktshantering 18* 35 - 

Verksamhet  - - 

Antal elever i ämneskurser, Kulturskolan - 851 723 

Andel tjejer/killar i ämneskurser, Kulturskolan - - - 

Fördelning i åldrar 4-6/7-9/10-12/13-15/16-20, Kulturskolan - - - 

Antal elever i skolföreställningar/kulturköp, Kulturskolan - - - 

Antal föreställningar, Kulturskolan - 88 63 

Andel elever som deltagit längre än två år, kulturskolan - - - 

Bibliotek; antal utlån/invånare 3,7 6,2 6,7 

Bibliotek; besökare Book-IT PUB 32223 38 601 45 777 

Kulturenheten; totalt antal besökare på egna program/totalt antal 
egna program (inkl. samarbeten) 

22135/28
6 

- - 

Ekonomi    

Kulturnämndens resultat (prognos 2015), mnkr 0 -81 -750 

    

    

    

    

    

    

    

Medarbetare    

Sjukfrånvaro 2,1 % 2,0 % 3,2 % 

Könsfördelning, andel män 26% 28% 28% 
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* Siffran är från T1. 

Analys - Kund/Invånare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

 

SCB, Medborgarundersökning, NMI-index, Kultur - - 63  

Brukarenkät, Kulturhuset, NKI-index - 7,4 -  

Besökare, Biblioteks- och kulturwebben 45 750 27 881 49 143  

Besökare, Evenemangskalendern - - -  

Antal besök, kulturhuset 121 592 - -  

Andel nöjda föräldrar (Qualis), Kulturskolan - 94 % -  

Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktför-
sök) 

- 75 % 33 %  

Tillgänglighet, e-post, KKiK (svar inom två dygn) - 67 % 83 %  

Synpunktshantering 18 * 35 -  

Antal utställningar i hela kulturhuset inkl. Konstkuben 20 35 -  

IT-handledning, antal gånger/antal deltagare 12/9 24/38 48/23  

* Siffran är från T1. 

Kommentar 

SCB:s Medborgarundersökning kommer att genomföras under hösten. I senaste mätningen som 
gjordes 2013, fick Kultur ett NMI-index på 63, vilket var över rikets genomsnitt. 

Synpunktshanteringen visar att biblioteksenheten fått in fem synpunkter, varav fyra handlar om 
positiv feedback på verksamheten. Kulturenheten har fått in 13 synpunkter, av vilka 5 handlar om 
tillgänglighet och service, bland annat synpunkter på avsaknaden av café och att kulturhusvärden 
bör synas mer. 

Med den nya besöksräknaren kan vi på ett enkelt sätt mäta hur många besök vi får till Kulturhuset. 
Hittills i år har 121 592 besök registrerats. 
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Analys - Verksamhet 

 
Prognos 

2015 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal elever i ämneskurser, Kulturskolan - - 851 723 

Andel tjejer/killar i ämneskurser, Kulturskolan - - - - 

Fördelning i åldrar 4-6/7-9/10-13/13-15/15-20, Kultur-
skolan 

- - - - 

Antal elever i skolföreställningar/kulturköp, Kultursko-
lan 

- - - - 

Antal föreställningar, Kulturskolan - - 88 63 

Andel elever som deltagit längre än 2 år, Kulturskolan - - - - 

Bibliotek; antal utlån/invånare - 3,7 6,2 6,7 

Bibliotek; besökare Book-IT PUB - 32 223 38 601 45 777 

Kulturenheten; totalt antal besökare på egna pro-
gram/totalt antal egna program (inkl. samarbeten) 

- 
22135/28

6 
- - 

Varav; antal besökare på barnprogram/antal barnpro-
gram 

- -/108 - - 

Varav; antal besökare på Skapande skola-
program/antal Skapande skola-program 

- 4600/50 - - 

Varav; antal besökare på filmvisningar/antal filmvis-
ningar 

- 4166/52 - - 

Varav; antal besökare på utställningar i utställnings-
rummet 

- - - - 

Sagostunder, antal deltagare/antal gånger - 172/19 592/45 558/114 

Författarprogram, antal deltagare/antal gånger - 142/3 340/2 277/8 

Boktipsarcafé, antal deltagare/antal gånger - 35/4 49/7 84/7 

Språkcafé, antal deltagare/antal gånger - 101/22 123/30 87/25 

Bokcirklar och bokklubbar, antal deltagare/antal 
gånger 

- 36/10 141/29 134/27 

Kommentar 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Kulturnämnden redovisar en nettoförbrukning om 26 497 tkr (66%) efter augusti. Prognosen för 
helåret är en budget i balans. Investeringskostnader om 566 tkr har bokförts på investeringar i Kul-
turhuset. 

(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2015 

Avvikelse 
prognos 

2015 

Avvikelse 
2014 

Avvikelse 
2013 

Kulturnämnden 1 086 40 236 0 -81 -750 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2015 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2014 

TOTALT          

K 43 702 29 147 67 % 44 702 -1 000 41 240 27 421 66 % 42 246 

I -3 466 -2 650 76 % -4 466 1 000 -3 327 -2 046 61 % -4 252 

N 40 236 26 497 66 % 40 236 0 37 913 25 375 67 % 37 994 

Politisk verksamhet     

K 300 234 78 % 300 0 277 186 67 % 279 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N 300 234 78 % 300 0 277 186 67 % 279 

Administration  

K 1 736 1 062 61 % 1 736 0 1 696 1 114 66 % 1 684 

I -150 -100 67 % -150 0 -150 -100 67 % -150 

N 1 586 962 61 % 1 586 0 1 546 1 014 66 % 1 534 

Bibliotek  

K 15 217 9 716 64 % 15 217 0 14 497 9 648 67 % 14 993 

I -357 -175 49 % -357 0 -276 -228 82 % -421 

N 14 860 9 541 64 % 14 860 0 14 221 9 420 66 % 14 572 

Kulturskola  

K 13 358 8 766 66 % 13 358 0 12 886 8 700 68 % 12 811 

I -2 450 -1 331 54 % -2 450 0 -2 434 -1 118 46 % -2 352 

N 10 908 7 435 68 % 10 908 0 10 452 7 582 73 % 10 459 

Allmän kulturverksamhet  

K 13 091 9 369 72 % 14 091 -1 000 11 884 7 773 65 % 12 479 

I 
-509 -1 044 205 

% 
-1 509 1 000 -467 -600 128 

% 
-1 329 

N 12 582 8 325 66 % 12 582 0 11 417 7 173 63 % 11 150 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Kulturverksamhet har högre intäkter och kostnader än budgeterat på grund av ökade bidrag till 
Skapande Skola. Nettot är dock noll och budget förväntas vara i balans vid årets slut. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2015 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2015 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr) 4 992 566 13 % 4 992 0 

Årligt investeringsanslag 200 0 0 200 0 

Kulturhus, bibliotek, lös inred-
ning 

4 392 566 13 % 4 392 0 

RFID-chippning 400 0 0 400 0 

      

Kommentar 

Analys - Medarbetare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Sjukfrånvaro 2,1 % 2,0 % 3,2 % 

Könsfördelning, andel män 26 % 28 % 28 % 

Personal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal anställda 50 50 50 

Antal årsarbetare 45 46 46 

Medelålder 46,4 46,2 45,9 

Medellön (tkr) 30,4 29,6 28,6 

Medianlön (tkr) 29,0 28,1 27,4 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 0,0 % 0,0 % 36,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 1,8 % 1,9 % 1,6 % 

Kvinnor 2,3 % 2,1 % 3,9 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 7,7 % 0,7 % 2,0 % 

30 - 49 år 2,0 % 1,6 % 1,7 % 

50 år och äldre 2,0 % 2,9 % 5,7 % 

Samtliga 2,1 % 2,0 % 3,2 % 
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Personalomsättning % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

 5,9 % 8,0 % 5,9 % 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal anställda, andel män 26 % 28 % 28 % 

Medarbetarenkät 2014 (indexform) 

Område 
Kommunen 
totalt 

Kultur och 
fritd 

   

Motivation 82 78 (77)    

Ledarskap 82 80 (68)    

Styrning 83 81 (71)    

HME 82 80 (72)    

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting 
erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive 
medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett 
jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang 
och verksamhetsresultat. 

Kommentar 

Enstaka sjukskrivningar får stort genomslag i en liten organisation. Vi arbetar regelbundet med 
förebyggande insatser i form av friskvård, ergonomi och tidig rehabilitering. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Måluppfyllelse 

Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i två tabeller, en tabell med utfallet och en 
tabell med prognos helår. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål 
och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 4 4 

Förväntad effekt för perioden uppnådd:   

Arbete pågår: 4 4 

Ej påbörjad:   

 

Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår 

 Kommungemensamma 
mål 

Nämndens mål 

Totalt antal: 4 4 

Målet uppfyllt 4 4 

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt   

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt   

Strategiska inriktningar 

Kund/invånare 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Kart- och mätavdelningen arbetar med omvärldsbevakning. Förberedande aktiviteter för BAL 
(Byggnad, Adress, Lägenhet) pågår. BAL är ett nytt sätt att hantera byggnads- och adressinformat-
ion hos lantmäteri och kommun. 

Bygglovsavdelningen förbättrar och tar fram nya mallar för att göra processen mer effektiv och 
minska risken för fel. 
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Nämndens mål: 

Alla som har behov av nämndens tjänster ska uppleva att det är en-

kelt, snabbt och rättssäkert att få sitt ärende behandlat. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Bygglovsavdelningen har sett över och reviderat blanketter för att sedan kunna lägga upp dem 
elektroniskt. Avdelningen mäter handläggningstider kontinuerligt och arbetar även för att korta ner 
tiden från det att ansökan kommer in tills dess att handläggningen startar. Målsättningen är att 
sökanden ska få en återkoppling inom två veckor. Informationen på kommunens webbplats ska 
förbättras och redan i höst kommer några nya e-tjänster att lanseras. Avdelningen har haft öppet 
hus dagtid en gång i månaden under våren och kommer att fortsätta med det under hösten. 

Arbetet med att införa e-arkiv är påbörjat. Alla handlingar kommer att skannas och läggas in i det 
befintliga programmet för ärendehantering. 

Miljöavdelningen arbetar på att ta fram bra underlag för Stockholm Business Alliance's undersök-
ning om kundnöjdhet, vilket är ett av flera sätt att mäta upplevelsen av hur ärenden behandlas. I 
den senaste undersökningen, vars resultat kom i september, erhölls NKI 63 vilket är godkänt. Miljö-
avdelningen har också påbörjat ett arbete med att ta fram nya rutiner och mallar samt uppdatera 
befintliga sådana i syfte att öka enkelheten, snabbheten, rättssäkerheten samt kvaliteten. Arbetet 
fortsätter med oförminskad kraft under resten av året. Därutöver har miljöavdelningen kontrollerat 
stickprovsvis att postgången fungerar tillfredsställande samt att beslut fattas i enlighet med gällande 
delegationsordning. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Inom nämndens område finns ett tydligt uppdrag att prövnings- och tillsynsverksamheten samt 
kartproduktionen till slutkund så långt möjligt ska finansieras via taxor och avgifter. 

Bygglovsavdelningen förbereder för att ta fram en ny taxa genom att ta fram genomsnittliga hand-
läggningstider för olika typer av ansökningar. Avdelningen ser också över möjligheten att börja ta 
betalt för tjänster som idag är avgiftsfria, till exempel framtagande av handlingar ur bygglovsarkivet 
och beslut som innebär avslag. Detta arbete kommer att påbörjas under nästa år. 

Kart- och mätavdelningen har gjort en sammanställning av förändringar som behöver göras i taxan. 

Miljöavdelningen arbetar med att beakta och bevaka ekonomiskt utrymme och utfall. Taxor och 
avgifter gällande tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen ses över konti-
nuerligt och justeringar föreslås vid behov. Från och med våren 2015 lyfter miljöavdelningen regel-
bundet frågan om ekonomi och vikten av att debitera timmar i de ärenden som kostar per timme. 
Rutiner, mallar och processer har också tagits fram. Avdelningen diskuterar även i högre utsträck-
ning nu än tidigare deltagande i möten, kurser och övriga sammankomster. Sammantaget syftar 
ovanstående till att i ännu högre utsträckning bedriva en effektivare tillsyn per krona. 
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Tillväxt och utveckling 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Genom sitt arbete har nämnden hittills beviljat 360 (269) lov och startbesked för anmälanärenden. 
Verksamheten har bland annat tagit fram 103 (71) nybyggnadskartor, vilket är betydligt fler än 
samma period föregående år. 

Nämndens mål: 

Nämnden bidrar aktivt till en växande storstadsregion i samverkan 

med verksamheter, myndigheter och företag. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Kart- och mätavdelningen utvecklar användandet av 3D-visualisering för att förenkla för detaljpla-
nerarna vid plangenomförande. Ett projekt för att genom plantolkning förbättra de digitala detalj-
planer som ligger till grund för andra beslut har påbörjats. 

Miljöavdelningen deltar i aktualitetsprövningar om översiktsplaner, möten om fördjupade över-
siktsplaner och startmöten kring detaljplaner utifrån ett miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsper-
spektiv. Dessutom samverkar miljöavdelningen inom länet bland annat i olika tillsynsprojekt, chefs- 
och handläggarträffar. 

Nämndens mål: 

Nämnden har god framförhållning för att möta en ökande befolknings-

utveckling. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Ett långsiktigt perspektiv för att möta kommande behov vägs in i strategiska bedömningar och be-
slut om till exempel resurser och prioriteringar. 

Bygglovsavdelningen arbetar med att förbättra och ta fram mallar för att göra processen mer effek-
tiv samt minska risken för fel. 

Miljöavdelningen väger i sin kommande tillsynsplanering in en långsiktig tidshorisont för att i möj-
ligaste mån vikta tågordningen på tillsynsinsatserna mot varandra med den ökande befolkningsut-
vecklingen i åtanke. 
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Energi och miljö 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Miljöavdelningen bedriver återkommande tillsyn av enskilda avlopp som, om de inte fungerar bra, 
kan bidra till övergödning av våra sjöar och vattendrag. Tillsyn sker varje år i skolor, förskolor, in-
dustrier med mera. Livsmedelsinspektörerna deltar i olika projekt som avser säkra kvaliteten på 
dricksvattnet. Radon- och bullerärenden handläggs i syfte säkra en god bebyggd miljö. 

Bygglovsavdelningen arbetar med att ta fram fler e-tjänster, till exempel gällande anmälan om atte-
fallstillbyggnad. Fler e-lösningar, som digital hantering av remissvar vid grannehörande och digital 
komplettering av ansökan är också på gång. Detta förenklar arbetet och minskar pappersanvänd-
ningen. 

Nämndens mål: 

Nämnden ska aktivt bidra i kommunens miljöcertifieringsarbete 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Under verksamhetsåret kommer kommunens miljöcertifieringsarbete utifrån ISO 14001 att lyftas 
fram och diskuteras inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter i syfte att varje 
medarbetare ska förstå vad arbetet innebär. 
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Styrkort 

Sammanfattning av nämndens nyckeltal 
Utfall 
2015 

Helår 
2014 

Helår 
2013 

Kund/invånare    

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance/bygglovalliansens 
undersökning, bygglov 

43 - 58 

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alliance/bygglovalliansens 
undersökning, miljö 

63 - 75 

Handläggningstiden för planenligt bygglov inom detaljplan, ska 
inte överstiga 25 kalenderdagar enligt tjänstedeklaration (dagar) 

2,4 3 5 

Antal Öppet hus under året 4 4 3 

    

    

    

    

    

Verksamhet    

Hälsoskyddstillsynsbesök, anläggningar riskklassade med årsavgift 22 49 33 

Livsmedelskontrollbesök, anläggningar riskklassade med årsavgift 58 165 106 

Enskilda avlopp befintliga inspekterade 140 10 190 

Antal beviljade bygglov/anmälningar 360 472 392 

Antal förhandsbesked 11 40 49 

Totalt inkomna ärenden - bygglov 499 645 634 

Nybyggnadskartor 103 109 93 

Husutsättning 28 30 35 

Lägeskontroller 31 37 57 

Ekonomi    

Positivt ekonomiskt resultat, avvikelse mot budget (prognos 
2015) tkr 

-475 132 3143 

    

    

    

    

    

    

    

Medarbetare    

Sjukfrånvaro, % 5,1% 5,8% - 

Könsfördelning, andel män % 29% 35% - 
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Analys - Kund/Invånare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

 

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alli-
ance/bygglovalliansens undersökning, bygglov 

43 - 58  

Nöjd-kund-index i Stockholm Business Alli-
ance/bygglovalliansens undersökning, miljö 

63 - 75  

Handläggningstiden för planenligt bygglov inom detalj-
plan (veckor) 

2,4 3 5  

Andel c-anmälningar besvarade inom 6 veckor, %* 98 % - -  

Handläggningstiden för en nybyggnadskarta, ska inte 
överstiga 25 kalenderdagar enligt tjänstedeklaration 

20 20,6 19,4  

Antal öppet hus under året 4 4 3  

     

Kommentar 

Miljöavdelningen: De c-anmälningar som kommit in hittills i år har samtliga besvarats inom sex 
veckor. På grund av historiskt bristfälliga registreringar i ärendehanteringssystemet har det varit 
svårt att få ut rättvisande siffror från 2013–2014 och eventuellt gäller det även början av 2015. Av-
delningen ser nu över sina rutiner för att säkerställa en god registrering/hantering för bättre un-
derlag framöver. Siffran 98% är alltså inte att betrakta som tillförlitlig i sammanhanget. 

Senaste NKI var 63 enligt den undersökning vars resultat kom oss tillhanda i september 2015. Det 
ligger i intervallet ”godkänt”. Miljöavdelningen kommer ändå att fortsätta arbeta med rutiner, mal-
lar, effektiviseringar och övriga frågor som möjliggör ännu bättre service och kvalitet framöver. Ett 
omfattande sådant arbete har påbörjats under våren 2015 vilket särskilt bör nämnas i samman-
hanget då NKI-resultatet har sin utgångspunkt i ärenden som handlagts 2014. 

Kart- och mätavdelningen: 

Prognosen vad gäller nybyggnadskartor ligger idag på 20 kalenderdagar eller något lägre. 

Bygglovavdelningen: 

Det senaste NKI-resultatet är 43. Den sammanlagda siffran för deltagande kommuner var 62. Det 
som verksamheten behöver arbeta på mest för att få upp NKI är effektivitet (kortare handläggnings-
tider), som har stor påverkan på nöjdheten. Avdelningen är nu fullt bemannad och har även för-
stärkt ytterligare med framförallt tjänster som till största del ska fokusera på service men också på 
utveckling. 

Den genomsnittliga tiden för handläggning av en ansökan som stämmer med gällande detaljplan 
har under perioden varit 2,4 veckor. Avdelningen räknar från att ansökan är fullständig fram till 
beslut. Inklusive tiden för kompletteringsfasen blir det 12,6 veckor. Avdelningen arbetar med att få 
ner tiden för att få ansökningarna fullständiga fortare. Under perioden har avdelningen arbetat med 
att ta fram en e-tjänst, med syftet att få upp antalet fullständiga ansökningar. Avdelningen är sedan 
augusti fullt bemannad. 

Öppet hus har i år varit på dagtid. Det har kommit nära dubbelt så många besökare till dessa till-
fällen än med tidigare upplägg. 
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Analys - Verksamhet 

 
Prognos 

2015 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Miljö - hälsoskydd - Livsmedel     

Miljöskydd tillsynsbesök, anläggningar riskklassade 
med årsavgift 

30 5 31 45 

Miljöskydd övriga tillsynsbesök 40 19 40 45 

Hälsoskydd tillsynsbesök, anläggningar riskklassade 
med årsavgift 

45 22 49 33 

Hälsoskydd övriga tillsynsbesök 10 7 25 37 

Livsmedel kontrollbesök, anläggningar riskklassade 
med årsavgift 

120 58 165 106 

Livsmedel övriga kontrollbesök 3 2 5 3 

Enskilda avlopp befintliga inspekterade* 140 140 * 10 190 

Enskilda avlopp antal tillståndsprövningar** 110 69 104 79 

Totalt antal ärenden*** 700 368 732 944 

Bygglov     

Kostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten (%) 80 % 88 % 113 % 117 % 

Antal beviljade bygglov/anmälningar 750 360 472 392 

Antal förhandsbesked 20 11 40 49 

Totalt inkomna ärenden 750 499 645 634 

Kart- och mätverksamhet     

Nybyggnadskartor 140 103 109 93 

Husutsättning 35 28 30 35 

Lägeskontroller 40 31 37 57 

Kommentar 

Miljöavdelningen 

*Siffran för utfall hittills på ”Enskilda avlopp befintliga inspekterade” ligger lägre än väntat. Delvis 
beror det på att två nya inspektörer var på plats först vid årsskiftet och en uppstartsperiod behövdes 
för dem. Därefter har information inhämtats under året som i och för sig inte varit sökbar helt via 
ECOS men som ändå visar att 140 avlopp har inspekterats/inventerats. Antal tillståndsprövningar 
på enskilda avlopp bedöms hamna mycket lägre än budgeterat 2015. Med anledning av personalom-
sättning våren 2015 och att nya inspektörer ska introduceras på området hösten 2015, har tillsyns-
planen 2015 , som antogs i juni, ett mål som innebär att inte fler än 140 avlopp ska inspekte-
ras/inventeras vilket är lägre än den grundläggande ambitionen om drygt 200 avlopp som tidigare 
var på tal. 

** Siffran för "Enskilda avlopp antal tillståndsprövningar" har satts till 100 i tillsynsplanens mål. 
Dock ej så högt som budgeten 2014 kräver för att gå runt. Detta hänger ihop med allt som beskrivits 
ovan om avlopp. 

**I tillägg till "Totalt antal ärenden" har även en ny parameter ”totalt antal delegationsbeslut” sökts 
ut. Antal delegationsbeslut för perioden är 234 och årsprognosen cirka 400. 

Kart- och mätavdelningen: 

Orsaken till det stora antalet nybyggnadskartor är att JM beställde 50 stycken på en gång för Bäll-
staberg 4. Antalet husutstakningar och lägeskontroller ser ut att bli enligt prognos. 
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Bygglovsavdelningen: 

Antalet ansökningar ökar i förhållande till tidigare år. Med den personalförstärkning som har gjorts, 
tillsammans med andra förbättringsåtgärder (bland annat e-tjänster), kommer avdelningen troligen 
att kunna handlägga dessa men även många av de ärenden som har ackumulerats. 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter beräknas göra ett underskott på cirka 475 tkr. 
Detta beror främst på ökade personalkostnader samt minskade intäkter på grund av vakanser och 
personalomsättning. 

(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2015 

Avvikelse 
prognos 

2015 

Avvikelse 
2014 

Avvikelse 
2013 

Positivt ekonomiskt resultat  10 235 -475 132 3 143 

      

Kommentar 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2015 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2014 

TOTALT          

K 42 329 27 103 64 % 43 179 -850 36 282 21 432 59 % 33 776 

I -32 094 -22 706 71 % -32 469 375 -26 965 -15 984 59 % -24 592 

N 10 235 4 397 43 % 10 710 -475 9 317 5 448 58 % 9 184 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden     

K 648 397 61 % 648 0 600 408 68 % 603 

I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 

N 648 397 61 % 648 0 600 408 68 % 603 

Gemensam administration     

K 18 825 11 680 62 % 19 425 -600 16 431 10 206 62 % 15 727 

I -19 880 -13 353 67 % -19 880 0 -16 700 -9 220 55 % -13 473 

N 
-1 055 -1 673 159 

% 
-455 -600 -269 986 -

367 
% 

2 254 

Bygglov och tillsyn  

K 7 828 5 671 72 % 7 828 0 4 870 3 759 77 % 5 517 

I -6 289 -4 974 79 % -7 189 900 -4 400 -3 650 83 % -6 230 

N 1 539 697 45 % 639 900 470 109 23 % -714 

Kart- och mätverksamheten  

K 5 800 3 402 59 % 6 050 -250 5 470 2 532 46 % 4 741 

I -1 940 -1 711 88 % -2 125 185 -1 915 -1 072 56 % -2 030 

N 3 860 1 691 44 % 3 925 -65 3 555 1 460 41 % 2 710 

Miljöskydd       

K 4 845 3 221 66 % 4 845 0 4 780 1 886 39 % 2 773 

I -2 740 -1 473 54 % -2 060 -680 -2 765 -1 256 45 % -1 579 

N 2 105 1 748 83 % 2 785 -680 2 015 630 31 % 1 194 

Hälsoskydd  

K 1 085 693 64 % 1 085 0 1 085 629 58 % 965 

I 
-465 -543 117 

% 
-565 100 -480 -282 59 % -325 

N 620 150 24 % 520 100 605 347 57 % 640 

Livsmedel       

K 920 560 61 % 920 0 920 578 63 % 940 

I -780 -651 84 % -650 -130 -705 -504 71 % -954 

N 
140 -91 -

65 % 
270 -130 215 74 35 % -14 
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Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2015 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2014 

Bostadsanpassning  

K 2 378 1 478 62 % 2 378 0 2 126 1 433 67 % 2 510 

I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 

N 2 378 1 478 62 % 2 378 0 2 126 1 433 67 % 2 510 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Inom miljöskydd har det gjorts färre inventeringar än beräknat på grund av vakanser och personal-
omsättning. Det har även kommit in färre ansökningar än väntat hittills. Miljöavdelningen kommer 
att lägga fokus på detta område under hösten. 

Bygglovsavdelningen har fått in mer i byggsanktionsavgifter än beräknat. 

Personalkostnaderna ligger över budget då bygglovsavdelningen har tagit in extra personal för att 
hantera ärendemängden och kunna utföra en effektiv tillsyn. 

Underskottet inom kart- och mätverksamheten motsvarar nyttjande av sparat eget kapital. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2015 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2015 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr) 1 000 0 0 300 700 

      

      

      

      

Kommentar 
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Analys - Medarbetare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Sjukfrånvaro 5,1 % 5,8 % - 

Könsfördelning, andel män 29 % 35 % - 

Personal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal anställda 28 23 - 

Antal årsarbetare 28 23 - 

Medelålder 42 44 - 

Medellön (tkr) 35 35 - 

Medianlön (tkr) 34 34 - 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 59,9 % 44,5 % - 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 7,5 % 10,7 % - 

Kvinnor 3,8 % 3,4 % - 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 1,5 % 2,4 % - 

30 - 49 år 5,1 % 4,6 % - 

50 år och äldre 6,1 % 10,7 % - 

Samtliga 5,1 % 5,8 % - 

Personalomsättning % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

 15,4 % 12,8 % - 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal anställda, andel män 29 % 35 % - 
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Medarbetarenkät 2014 (indexform) 

Område 
Kommunen 
totalt 

    

Motivation 82     

Ledarskap 82     

Styrning 83     

HME 82     

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting 
erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive 
medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett 
jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang 
och verksamhetsresultat. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inget eget resultat att redovisa från enkäten 2014. 

Kommentar 

Enstaka sjukskrivningar får stort genomslag i en liten organisation med 28 anställda. Verksamheten 
arbetar regelbundet med förebyggande insatser i form av friskvård, ergonomi och tidig rehabilite-
ring i samarbete med personalavdelningen. 

Personalomsättningen har ökat något jämfört med föregående mätperiod. Orsakerna till personal-
omsättningen i organisationen är varierande. 
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Socialnämnden 

Måluppfyllelse 

Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i två tabeller, en tabell med utfallet och en 
tabell med prognos helår. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål 
och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 4 8 

Förväntad effekt för perioden uppnådd:   

Arbete pågår: 4 8 

Ej påbörjad:   

 

Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår 

 Kommungemensamma 
mål 

Nämndens mål 

Totalt antal: 4 8 

Målet uppfyllt 4 8 

Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt   

Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt   

Strategiska inriktningar 

Kund/invånare 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Inom socialtjänsten pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att ytterligare sä-
kerställa och utveckla kvalitén i verksamheten. Exempel på detta är: 

 Intensivstöd för ökad självständighet (projekt med inriktning på tidiga insatser) 

 Metodiskt arbete med ESL (Ett Självständigt Liv) (arbetsmetodik för ökad självständighet 
bland personer inom socialpsykiatrin) 

 Välfärdsteknologi i vården (ökad/bättre användning av IT-stöd för ökad trygghet med 
mera) 
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 Förnyelse av trygghetslarm (ny teknik för säkrare larmsystem) 

 Insatser för bättre information till närstående (riktade insatser för att öka upplevd delaktig-
het hos närstående på äldreboende) 

 ÄBIC (äldresbehov i centrum) ska införas (systematik för handläggning och utförande av 
insatser inom äldreomsorg) 

 Införande av kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 (systematiskt kvalitetslednings-
system för hela hemtjänsten) 

 Signs-of-safety (metod för kvalitetssäkring av barnutredningar) 

 Kompetensutvecklingsarbete (systematiskt arbete med kompetenskartläggning med mera) 

Den förväntade effekten av dessa utvecklingsaktiviteter är bland annat: 

 Förbättrade möjligheter för kunder att klara sin vardag med mindre insatser från social-
tjänsten 

 Ökade möjligheter att ge en tryggare tillvaro för kunder 

 Förbättrad systematik/metodik inom flera väsentliga områden i socialtjänsten 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska arbeta för att stärka individen till ett mer själv-

ständigt liv. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Metodiskt arbete med ESL (Ett Självständigt Liv) 

ESL är en socialpedagogisk evidensbaserad behandlingsmodell för personer med psykisk funktions-
nedsättning. Syftet med metoden är att ge kunden ökade möjligheter till ett självständigt liv. Perso-
nal vid kommunens verksamheter inom socialpsykiatrin satsar särskilt på utbildning för att kunna 
använda metoden i arbetet med kunderna. 

Förväntad effekt/effekt 

Fler kunder får ökade kunskaper om sin situation samt färdigheter inom olika livsområden, för 
att bättre kunna hantera de svårigheter som funktionsnedsättningen medför. För närvarande 
arbetar personal med metoden tillsammans med cirka 75 procent av enheternas kunder, där am-
bitionen är att nå 95 procent under året. För närvarande sker kort uppföljning av arbetet varje 
onsdag och dokumentation sker för att få överblick på hur många kunder som får del av metodi-
ken. Ytterligare personal har utbildats i arbetssättet och en medarbetare har som särskild uppgift 
att samordna och utveckla arbetet. 

Intensivstöd för ökad självständighet  

Projektet syftar till att utveckla socialtjänsten i Vallentuna till ett nytänkande arbetssätt där före-
byggande åtgärder ska vara utgångspunkten och en ökad självständighet ska vara målsättningen. 
Projektet ska tillvarata idéer, exempel, kunskap och erfarenheter för att kunna stödja, möjliggöra 
och utveckla ett nytänkande arbetssätt för alla målgrupper inom socialtjänsten. 

Förväntad effekt/effekt 

Arbetsgruppen har genomfört tre möten där bland annat kontakter tagit med kommuner som 
driver liknande projekt samt planerat besök hos dessa. Vidare har dokumentation från andra 
kommuner studerats. 

Välfärdsteknologi i vården  

Välfärdsteknologi står för användandet av teknik inom socialtjänstens olika verksamheter som ska 
bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsned-
sättning och deras anhöriga. Välfärdsteknologi kan även stödja eget boende och förebygga eller 
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komplettera vård- och omsorgsbehov. 

Förväntad effekt/effekt 

Verksamheter har börjat använda läsplattor i sitt dagliga arbete med syfte att öka kundernas 
kunskaper i användning av digitala media för att öka möjligheter till ett mer självständigt liv.  
Socialförvaltningen och e-utvecklare på kommunledningskontoret har påbörjat ett utvecklingsar-
bete för att skapa en e-tjänst för avgiftsberäkning, förenklad biståndsbedömning hemtjänst samt 
ansökan av biståndsinsatser. En webbtjänst för synpunkter och klagomål via kommunens hem-
sida kommer att finnas från 2015-10-01. Bland kommande utvecklingsområden finns: 

 Personal och ruttplaneringssystem med tidsregistrering hos kund. 

 Utveckla möjlighet att kunna erbjuda webbaserad natttillsyn för hemtjänstkunder. 

 Utveckla möjlighet att arbeta med webbbaserad vårdplanering. 

Nämndens mål: 

Socialnämndens verksamheter ska arbeta för att skapa trygghet för 

Vallentuna kommuns invånare. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Förnyelse av trygghetslarm 

Under våren har trygghetslarmen på kommunens särskilda boenden samt inom hemtjänsten förny-
ats. De nya larmen har en betydligt högre säkerhet vad gäller täckning, dessutom hanteras alla inci-
denter av en supportcentral vilket motverkar tidigare ansvarsförskjutning mellan olika parter. Det 
nya larmet medför ytterligare möjligheter till uppföljning och spårbarhet. 

Förväntad effekt/effekt 

Larmen är i drift på berörda verksamheter, personal har fått utbildning, men viss dokumentation 
vad gäller rutiner med mera återstår. Dessutom ska kompletterande lokala rutiner för larm han-
tering med mera kvalitetssäkras. Med det nya larmsystemet förbättras  tillförlitligheten och möj-
ligheten att följa upp insatstider med mera inom verksamheten. 

Insatser för bättre information till närstående vid Korallens vårdboende 

Vid analysen av undersökningen "Vad tycker de äldre 2014", fick denna verksamhet oväntat lågt 
omdöme på några områden. Inom enheten har resultaten analyserats och arbete med aktiviteter har 
påbörjats. Ett av de fokusområden som särskilt satsas på är förbättring av formerna för närstående-
samverkan. Detta arbete innefattar ett antal aktiviteter som syftar till att öka den upplevda delaktig-
heten. 

Förväntad effekt/effekt 

Den effekt som förväntas är ökad nöjdhet i undersökningen "Vad tycker de äldre". Dock dröjer det 
till 2016 års undersökning innan detta kan få genomslag då årets undersökning skedde under 
april månad 2015. Nya rutiner för hur information och mottagande av ny kund sker har införts. 
Alla kunder som erbjuds plats erbjuds även ett informationsmöte med ansvarig enhetsledare och 
andra relevanta personer för att säkerställa att information och förväntningar stämmer överens. 
Vid enheten finns nu 17 utbildade anhörigambassadörer, varav sju utbildats under våren 2015. 

Signs-of-safety 

Signs-of-safety är en utredningsmetod som används av socialtjänsten i barnutredningar. Metoden 
är ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. 

Förväntad effekt/effekt 
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Besöksrum på myndighetsavdelningen har utrustats för att kunna tillämpa metodiken. En utbild-
ningsdag med extern utbildare för handläggare har genomförts under augusti och ytterligare en 
är inplanerad i september. Utredningsmetoden ska vara implementerad i handläggningen under 
2015 samt vara känd i utförarverksamheten. Målet uppnås innan årets slut. 

ÄBIC (äldresbehov i centrum) ska införas. 

ÄBIC är ett systematiskt arbetssätt för att säkra behovsbedömning och genomförande av insatser för 
äldre, framtaget av Socialstyrelsen. Inom myndighetsenheten för äldre har under årets första tertial 
ytterligare handläggare utbildats i ÄBIC. Verksamhetssystemet kommer först vid årsskiftet 2015-
2016 att anpassas för detta arbetssätt. Införandet förutsätter att personal på både myndighetsavdel-
ningen och i aktuella utförarverksamheter utbildas i arbetssättet så att implementering kan ske när 
verksamhetssystemet är anpassat. 

Förväntad effekt/effekt 

ÄBIC är infört som utredningsmetod för att säkerställa enhetlighet och säkerhet i behovsbedöm-
ningen äldre, ett flertal handläggare har fått utbildning i metoden. Stödet för ÄBIC metodiken i 
verksamhetssystemet (Treserva) som aviserats komma under hösten 2015, har försenats. Ny tid-
punkt för införande är hösten 2016. Detta kommer att försena arbetet med införandet av ÄBIC 
inom såväl myndighetsavdelningen som utföraravdelning. Under kommande år kommer vi dock 
att genomföra löpande utbildning för att upprätthålla kunskapen. 

Nämndens mål: 

Socialnämndens verksamheter ska förbättras genom tydliggörande av 

ansvar och roller. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Införande av kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 

Under året arbetet med utveckling av systemet fortlöpt. Ett antal verksamheter arbetar med syste-
matisering av lokala rutiner och processer och personal har på flertalet verksamheter fått utbildning 
i systemet. Åtskilligt arbete har gjorts centralt för att förbereda det fortsatta arbetet. 

Förväntad effekt/effekt 

Den första övergripande egenkontrollen för verksamheten genomförs under september månad.  
Under årets andra tertial har utarbetats material för så kallad "löpande egenkontroll" för såväl 
myndighetsavdelning som utföraravdelning. Vidare planeras stöd för avtals- uppdrags uppfölj-
ning för LSS-verksamheten som genomförs under oktober. Arbete pågår med implementering på 
äldreboenden. Vidare pågår arbetet för att integrera den SIS standard som fastställts för kvalitet 
inom äldreomsorg. Den checklista som finns för systemets införande är uppfylld till cirka 60 pro-
cent inför årets sista tertial, vid årskiftet ska 90 procent av detta vara uppfyllt. 

Kompetensutvecklingsarbete 

Under 2014 har samtliga medarbetare inom förvaltningen dokumenterat formell kompetens i det 
IT-verktyget (KOLL) som används för kompetensinventering. Under årets första tertial har arbetet 
med reell kompetenskartläggning påbörjats. När detta är klart finns all information på plats för att 
arbeta med så kallade GAP-analyser som en del i utvecklingssamtal med medarbetare. 

Förväntad effekt/effekt 

Under senare delen av 2015 kommer kompetensutvecklingsarbetet ske med stöd av informationen 
i systemet vilket ger ett mer målinriktat arbete vad gäller kompetensutveckling. 

Inom funktionshinderområdet har en grundlig genomgång av samtliga medarbetare genomförts i 
syfte att säkerställa den formella kompetensen samt en bedömning av reell kompetens. Inom 
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äldreomsorgen pågår bedömningen av reell kompetens som förväntas vara klar under hösten 
2015. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Inom socialtjänsten pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att ytterligare för-
bättra vår kostnadseffektivitet. Exempel på detta är: 

 Införande av ekonomistyrningsmodul (System för förbättrad möjlighet för fördelning 
och uppföljning av resurser) 

 Utveckling av avtals- och uppdragsuppföljningar (Förbättrad systematik av upp-
följning med mera) 

 Förebyggande arbete "våld i nära relationer" 

 Förbättrat arbete med riskbedömningar i kvalitetsregister. 

Den förväntade effekten av dessa utvecklingsaktiviteter är bland annat: 

 Förbättrad kvalitetssäkring och effektivitet vad gäller ekonomistyrning/resursfördelning 
inom socialtjänsten. 

 En tydligare uppföljning av verksamheten relaterad till uppsatta krav för såväl externa 
som interna utförare. 

 Ökat fokus på våld i nära relationer för alla målgrupper, för tidig upptäckt och stöd. 

 Fler kunder kommer att få systematiskt genomförda riskbedömningar som skapar förut-
sättningar för ett proaktivt arbete, vilket reducerar ökade omvårdnadsbehov. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största 

möjliga kundnytta. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Införande av ekonomistyrningsmodul 

Införandet av en ekonomistyrningsmodul i socialtjänstens verksamhetssystem har påbörjats. Avsik-
ten med denna är att ytterligare säkerställa såväl resursfördelning som ekonomisk uppföljning. Un-
der perioden har fokus legat på konfigurering, utbildning av personal samt kvalitetssäkring av in-
data. 

Förväntad effekt/effekt 

De särskilda boendena inom äldreomsorgen är i full drift, kvar inom äldreomsorgen är hemtjäns-
ten. För att driftsätta socialpsykiatrin och LSS verksamheterna behövdes det ytterligare utbild-
ningsinsatser till handläggarsidan. De förväntas bli klara under året och därefter fortsätter arbe-
tet att implementera ekonomistyrningsmodulen till resterande verksamheter.  
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Avtals- och uppdragsuppföljningar 

Struktur och metodik för avtals- och uppdragsuppföljningarna har utvecklats under årets första 
tertial. Detta har gjorts i samband med att uppföljningar gjorts av särskilt boende äldre och hem-
tjänst. Med det nya arbetssättet underlättas kommande uppföljningar och återkoppling av förbätt-
ringsåtgärder kan ske från utförare direkt i systemet. 

Förväntad effekt/effekt 

En tydligare uppföljning av verksamheten relaterad till uppsatta krav för såväl externa som in-
terna utförare för att säkerställa fullgörande av avtal/uppdrag. Avtals- och uppdragsuppföljning 
av LSS boende kommer att genomföras under hösten. En aggregerad analys av områden med 
brister kan sammanställas för årets uppföljningar. Uppföljningarna dokumenteras i socialtjäns-
tens kvalitetsledningssystem. Återkoppling av förbättringsåtgärder/ krav kan ske från utförare 
direkt i systemet. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska tidigt ge stöd för att förebygga behov av framtida 

resurskrävande insatser. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Förebyggande arbete "våld i nära relationer" 

Under årets första tertial har ansökan gjorts om medel för att tillsätta en samordningsfunktion på 
50 procent, med särskild inriktning på arbete med våld i nära relationer. Om medel beviljas kom-
mer rekrytering att påbörjas snarast för att tillsätta funktionen. Uppdraget kommer att bestå i att 
vidta åtgärder så att författningen "Våld i nära relationer" SOSFS 2014:4 uppfylls på ett bättre sätt 
inom kommunen. 

Förväntad effekt/effekt 

Socialtjänsten har sökt och beviljats medel för att förbättra det förebyggande arbetet med våld i 
nära relationer. En ny projektledare för arbetet har anställts. Denna kommer att revidera hand-
lingsplaner, utarbeta riktlinjer samt utbilda mm inom området. Arbetet sker i enlighet med den 
nya författningen på området SOSFS 2014:4.  

Förbättra arbete med riskbedömningar i kvalitetsregister såsom Senioralert. 

Senioralert är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra det förebyggande arbetet, regi-
strera riskbedömningar och åtgärder som vidtas för att därmed förbättra vården för äldre. Det som 
registreras är risk för fall, trycksår, onormal nedgång i vikt, munhälsa samt inkontinensproblematik. 
I Vallentuna har arbetet i registret varit mindre frekvent på grund av oklarheter kring samtyckesför-
farandet. Nu görs dock en satsning för att öka aktiviteten igen. 

Förväntad effekt/effekt 

Andelen registreringar i senioralert bör öka med minst 50 procent jämfört med föregående år. 
Verksamheten följer planen utifrån vad som är planerat. Avslutat alla kunder som är inaktuella 
på enheten samt att alla nyinflyttade ska registreras. Registrerat in de med ”störst” behov av be-
dömning av de befintliga kunderna på enheterna. Totalt är ca 50 % av kunderna är registrerade. 
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Tillväxt och utveckling 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Inom socialtjänsten pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att bidra till en ak-
tivt växande storstadsregion. Exempel på detta är: 

 Start av Vallentuna arbetscoachning. (Riktat stöd till personer med funktionsnedsätt-
ningar för stöd och vägledning till arbete.) 

 Överförande av ansvaret för Hälso- sjukvård inom LSS (Lag om Stöd och Ser-
vice till vissa funktinshindrade.) (Ändrat huvudmannaskap för hälso-
sjukvårdsinsatser inom LSS området.) 

 Utveckling av träffpunkter i kommunen. (Arbete med etablering av ytterligare träff-
punktsverksamheter med social inriktning.) 

 Anhörigambassadörer inom verksamheten. (Utbildning av personal för utveckling 
av närståendesamverkan.) 

 Aktiv samverkan med skolan inom ramen för BUS (Barn UngdomsSamverkan.) 

Den förväntade effekten av dessa utvecklingsaktiviteter är bland annat: 

 Förbättrade möjligheter för personer med funktionsnedsättningar eller liknade att tidi-
gare få ett arbete. 

 Förbättrad kontinuitet och kvalitetssäkring av vissa hälso- sjukvårdsinsatser då dessa 
ligger under samma huvudman. 

 Ökade möjligheter till social samvaro för äldre med flera för bättre livskvalitet. 

 Tidigare uppmärksammande och bättre utformat stöd till elever som har brister i skol-
närvaron. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förut-

sättningar för en proaktiv socialtjänst som kännetecknas av ständig 

tjänsteutveckling. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Vallentuna arbetscoachning 

Verksamhet med ökat fokus på coaching för arbete riktat till personer med funktionsnedsättningar 
som behöver stöd och vägledning för att komma ut i ett ordinärt arbete. Verksamheten kommer 
bland annat att tillämpa supported employment vilket är en evidensbaserad metod för individuellt 
utformat stöd för att nå ett konkurrensutsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden. I samband 
med start av verksamheten kommer likartade verksamheter inom socialtjänsten att samordnas i 
denna verksamhet. På sikt är målsättningen att arbeta mot nya målgrupper och ökat fokus på upp-
sökande arbete. 

Förväntad effekt/effekt 



, Delårsrapport januari-augusti 2015 108(126) 

Allt har gått planenligt inför start 2015-09-01. Arbetsgruppen har en planeringsdag den 2015-08-
31 därefter påbörjas kontakten med kunderna. Lokaler är färdigställda och personal är rekryte-
rad. Under årets sista tertial förväntas fokus ligga på arbete med kunder och att etablera kontak-
ter med arbetsgivare skolor med mera. 

Överförande av HSL ansvaret inom LSS verksamheten. 

Under året kommer ansvar för HSL-insatser upp till sjuksköterskas nivå att flyttas från landstinget 
till kommunen. Förändringen innebär att kommunen behöver utforma en organisation så att ansva-
ret kan hanteras väl. 

Förväntad effekt/ effekt 

Förändringen förväntas leda till bättre kontinuitet för kunderna. För socialtjänsten innebär för-
ändringen ökad kvalitetssäkring av kundnära processer med ett helhetsperspektiv där vi inte be-
höver samordna olika huvudmän. Förberedelserna inför övertagandet har skett under våren. Den 
1 september finns ny verksamhetschef på plats. Personal är rekryterad och kommer att börja in-
troduceras succesivt under september månad. Från och med 1 oktober kommer all hälso- och sjuk-
vårdspersonal att samlas under samma verksamhetschef, detta i syfte att höja kompetensen och 
skapa gemensamma rutiner och samsyn. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska bidra till det goda småstadslivet, som skapar förut-

sättningar för trygghet och genom detta förebygga behov av sociala 

insatser. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Utveckling av träffpunkter i kommunen. 

Under perioden har arbete gjorts för att sondera möjligheten att skapa ytterligare träffpunkter i 
kommunen. Samverkan med befintligt föreningsliv har etablerats i några av kommunens mindre 
tätorter. 

Förväntad effekt/effekt 

Verksamheten kommer att ge fler personer möjlighet att besöka en verksamhet för socialt utbyte 
med mera. Den nya träffpunktsverksamheten förväntas också bli en kontaktyta för anhörigkonsu-
lent, syn- hörselinstruktör med flera i sitt uppsökande arbete. Arbetet med att etablera kontakter 
har påbörjats, arbetet fortsätter under hösten. Samverkan med politiker i frågan har även etable-
rats. Frågan om etablering av nya lokaler i några av kommunens mindre tätorter har ännu inte 
lyfts upp och behandlats av kommunens lokalplaneringsgrupp. Gällande nuvarande lokaler i cen-
trala Vallentuna ”Träffpunkten” är en lösning för verksamheten under utarbetning. 

Anhörigambassadörer inom verksamheten. 

Inom utföraravdelningen finns i dag cirka 20 anhörigambassadörer. Ytterligare ett 20-tal nya anhö-
rigambassadörer från socialtjänstens verksamheter har under perioden genomfört en femdagarsut-
bildning kring bemötandet av anhöriga inom verksamheten. Anhörigambassadörerna och anhörig-
konsulent är ett viktigt nätverk för informationsutbyte och stöd för både anhöriga och personal på 
verksamheterna. 

Förväntad effekt/effekt 

Arbetet förväntas ytterligare förbättra bemötandet av anhöriga i verksamheten. Genom utbild-
ningen ges personal möjlighet att reflektera över hur samarbetet med närstående kan utvecklas 
inom verksamheten. Utbildning av ytterligare cirka 20 ambassadörer genomfördes under våren. 
Representanter för samtliga verksamheter inom socialtjänsten ska under året erbjudas en utbild-
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ning kring närståendesamverkan.  

Aktiv samverkan med skolan inom ramen för BUS 

Ett arbete har inletts med skolorna för utveckling av ett metodiskt samarbete för att minska elevers 
frånvaro i Vallentunas skolor. Arbetet har inletts genom gemensamma seminariedagar. 

Förväntad effekt/effekt 

Arbetet förväntas leda till ett metodstöd för både skolor och socialtjänst som i sin tur ger en högre 
skolnärvaro som resultat. Arbetsgrupp har utsetts med person från Resurscentrum som samman-
kallande. Arbetet kommer att fortsätta under hösten. 

Energi och miljö 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Inom socialtjänsten pågår ett antal utvecklingsaktiviteter för att bidra till en utveckl-
ing som är långsiktigt hållbar. Exempel på detta är: 

 Införande av elektroniska körjournaler. 

 Förbättrad användning av välfärdsteknologi (IT i vårdens tjänst) 

Den förväntade effekten av dessa utvecklingsaktiviteter är bland annat: 

 Förbättrad möjlighet för uppföljning och minimering av resor med fordon. 

 Ökade möjligheter att erbjuda trygg omvårdnad och ökad självständighet som inte kräver 
transporter för bland annat tillsyn.  

Nämndens mål: 

Socialnämndens verksamheter ska utvecklas med fokus på långsiktig 

hållbarhet och innovativa lösningar som främjar en bättre miljö. 

Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

Målet uppfyllt 

 

Införande av elektroniska körjournaler 

Under perioden har införande av elektroniska körjournaler för socialtjänstens fordon börjat införas. 
Detta innebär en förbättring av möjligheten för uppföljningen av fordonens användning i verksam-
heten. 

Förväntad effekt/effekt 

Upphandling av elektroniska körjournaler är avslutad och införandet påbörjas i september 2015. 
Syfte med införandet är att minska onödiga transporter. Systemet skapar bättre möjligheter för 
uppföljning av total körd sträcka inom socialtjänsten och på sikt en minskning av denna som i sin 
tur ger en positiv inverkan på miljön. Införande av systemet påbörjas under september 2015.  
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Välfärdsteknologi  

Genom införande av ökat nyttjande av välfärdsteknologi i verksamheten kan transporterna inom 
verksamheten minskas med bibehållen trygghet för kunderna. Exempel kan vara trygghetsuppring-
ningar, trygghetstillsyn via webblösningar och förbättrad logistik medhjälp av IT-baserade plane-
ringssystem. 

Förväntad effekt/effekt 

Effekterna av detta arbete är beskrivna på annan plats bland målen, men aktiviteten redovisas 
även under detta mål, då den i hög grad påverkar även detta mål. 
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Styrkort 

Sammanfattning av nämndens nyckeltal 
Utfall 
2015 

Helår 
2014 

Helår 
2013 

Kund/invånare    

Undersökningen "vad tycker de äldre", kundnöjdhet inom hem-
tjänst 

n/a 93 93 

Undersökningen "vad tycker de äldre", kundnöjdhet inom särskilt 
boende äldre 

n/a 76 77 

    

Verksamhet    

Andel barn och unga i dygnet runt vård (andel av befolkningen i 
åldern 0-20 år) 

0,03 % 0,05 % 0,07 % 

Andel hushåll med ekonomiskt bistånd (andel totalt antalhushåll i 
kommunen) 

1,10 % 1,18 % 1,15 % 

Andel personer med boendestöd, socialpsykiatri (andel av befolk-
ningen i åldern 21-65 år) 

0,35 % 0,29 %  

Andel personer med särskilt boende vuxna, LSS (andel avbefolk-
ningen i åldern 21-65 år) 

0,45 % 0,44 % 0,44 % 

Andel personer med dagligverksamhet, LSS (andel avbefolkningen 
i åldern 21-65 år) 

0,74 % 0,72 % 0,71 % 

Andel äldre med hemtjänst (andel av befolkningen i åldern över 
65 år) 

8,6 % 8,03 % 7,2 % 

Andel personer på särskilt boende för äldre eller korttids-
växelvård (andel av befolkningen över 80 år) 

18,2 % 20,4 % 20,6 % 

    

Ekonomi    

Socialnämndens resultat (prognos 2015), mnkr 438 422 406 

Genomsnittlig vårddygnskostnad barn och unga i dygnet runt vård 
(HVB) 

3 983 kr 3 532 kr 3 162 kr 

Genomsnittlig vårddygnskostnad/person särskilt boende vuxna, 
LSS 

2 041 kr 2 074 kr 1 996 kr 

Genomsnittlig kostnad/person och arbetsdag i daglig verksamhet, 
LSS 

573 kr 579 kr 587 kr 

Genomsnittlig kostnad/person och år i hemtjänst 120 tkr 123 tkr 128 tkr 

Medarbetare 462 456 461 

Sjukfrånvaro 6,1 % 5,5 % 5,4 % 

Könsfördelning, andel män 11 % 11 % 12 % 
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Analys - Kund/Invånare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

 

Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, hemtjänst 
(NKI hemtjänst, procent) 

 93 93  

Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, särskilt 
boende äldre (NKI särskilt boende äldre, procent) 

 76 77  

     

Kommentar 

Vad tycker de äldre, hemtjänst 

Omdömet som lämnats av kunderna inom hemtjänsten för 2014 ligger på en stadig hög nivå, där 
index för kundernas nöjdhet med helheten är 93 procent vilket innebär att kommunen placerar sig 
på tredje plats bland de sju likartade referenskommuner som vi jämför oss med. Bland frågor som 
berör delområden som upplevd trygghet och bemötande finns en tydlig förbättring i resultaten. 
Sammantaget tycks hemtjänsten fungera väl enligt kunderna och detta har vilat på en stabil grund 
under senare år. Resultat för 2015 års undersökning beräknas vara klart 2015-10-01. 

Vad tycker de äldre, särskilda boende äldre 

Omdömet som lämnats av kunderna inom särskilda boenden för äldre 2014 ligger på nivå, där index 
för kundernas nöjdhet med helheten är 76 procent, vilket innebär att kommunen hamnar på åt-
tonde plats bland våra referenskommuner. Resultatet påvisar dock stora förbättringar på områden 
såsom bemötande, upplevd trygghet och aktiviteter. Dessa förbättringar i kombination med det 
målinriktade arbete som pågår förväntas leda till ett bättre helhetsbetyg kommande år. Under 2015 
har bland annat påbörjats ett utvecklingsarbete kring bland annat närståendesamverkan. Resultat 
för 2015 års undersökning beräknas vara klart 2015-10-01. 
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Analys - Verksamhet 

 
Prognos 

2015 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Andel barn och unga i dygnet runt vård (andel av be-
folkningen i åldersspannet 0-20 år) 

0,03 % 0,03 % 0,05 % 0,07 % 

Genomsnittlig vårddygnskostnad barn och unga i dyg-
net runt vård. (HVB) 

3 983 kr 3 983 kr 3 532 kr 3 162 kr 

Andel hushåll med ekonomiskt bistånd (andel totalt 
antal hushåll i kommunen) 

1,08 % 1,10 % 1,18 % 1,15 % 

Genomsnittligt antal hushåll med ekonomiskt bistånd 137 137 137 133 

Andel personer med boendestöd, socialpsykiatri (andel 
av befolkningen i åldern 21-65 år) 

0,35 %* 0,35 %* 0,29 %  

Andel personer med särskilt boende vuxna, LSS (andel 
av befolkningen i åldern 21-65 år) 

0,45 % 0,45 % 0,44 % 0,44 % 

Genomsnittlig vårddygnskostnad/person särskilt bo-
ende vuxna, LSS 

2 041 kr 2 041 kr 2 074 kr 1 996 kr 

Andel personer med dagligverksamhet, LSS (andel av 
befolkningen i åldern 21-65 år) 

0,74 % 0,74 % 0,72 % 0,71 % 

Genomsnittlig kostnad/person och arbetsdag i daglig-
verksamhet, LSS 

573 kr 573 kr 579 kr 587 kr 

     

     

Andelpersoner på särskilt boende för äldre eller kort-
tids- växelvård. (andel avbefolkningen över 80 år) 

18,28 % 18,24 % 20,4 % 20,6 % 

Andel äldre med hemtjänst (andel av befolkningen i 
åldern < 65 år) 

8,6 % 8,67 % 8,03 % 7,21 % 

Genomsnittlig kostnad/person hemtjänst 120 tkr 120 tkr 123 tkr 128 tkr 

     

     

* Ökningen beror på sammanslagning av boendestödsverksamheter. Detta gör att värdet blir missvisande jämfört med 
historisk data. 

Kommentar 
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Individ- och familjeomsorg 

HVB-placeringar, vuxna 

Antalet institutionsplaceringar är jämförbar med föregående år under samma tidsperiod, däremot 
har dyrare placeringskostnader resulterat i ett prognostiserat underskott på 180 tkr. En satsning på 
individanpassad öppenvård är en bidragande orsak till att antalet placeringar inte ökat under 2015 
och att kostnaderna därmed begränsats. 

HVB-placeringar av barn och unga  

Antalet HVB-placeringar av barn och unga varierar över tiden men har visat en nedåtgående trend 
de senaste åren, vilket illustreras i diagrammet nedan. Under 2015 har det som mest varit fem barn 
eller ungdomar placerade under samma period. 

 

Familjehemsplaceringar 

Nettobudgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 7,3 mnkr och baseras på 24 årsplaceringar, 
varav fyra i konsulentstödda familjehem. Fram tills augusti har i genomsnitt 29 barn och unga varit 
placerad i familjehem, varav fem och en halv i konsulentstödda familjehem. Den ökade efterfrågan 
beror till viss del av inflödet av ensamkommande barn men också av att socialförvaltningen föredrar 
att placera utsatta barn i familjehem än på institutioner. På grund av denna ökade efterfrågan pro-
gnostiseras det ett underskott på 1,5 mnkr för familjehemsplaceringar. Behovet av familjehemspla-
ceringar förväntas öka under det närmaste året. 
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Ensamkommande flyktingbarn 

Kommunen har i år tecknat ett nytt avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla boendeplatser 
för 20 asylsökande ungdomar och 20 som fått permanent uppehållstillstånd. I kommunens ansvar 
ingår att sörja för omsorg, stöd och utbildning utifrån de individuella behoven. Antalet ensamkom-
mande flyktingbarn och ungdomar har successivt ökat fram till och med 2014. Prognoserna för en-
samkommande flyktingbarn var höga i början av 2015 men efter fem månader sänkte migrations-
verket prognoserna då det anlänt färre barn än förväntat. Däremot i slutet av sommaren kom den 
tillströmning av ensamkommande flyktingbarn som tidigare var förutsedd och efter augusti månad 
har Vallentuna 47 placerade barn. 

 

Öppenvård och behandling 

Den kommunala öppenvården har utvecklats under de senaste åren, vilket inneburit att fler barn 
och ungdomar har kunnat erbjudas insatser utan ytterligare resurstillskott, samtidigt som kvaliteten 
förbättrats. För 2015 har ytterligare resurser tillskjutits för öppenvårdsverksamheter som Projekt 
25:an och Vallentuna arbetscoachning. Projekt 25:an riktar sig till unga vuxna med behov inom flera 
livsområden och erbjuder ett personalintensivt och flexibelt stöd i den egna bostaden. Vallentuna 
arbetscoachning riktar sig till personer som av olika anledningar hamnat i utanförskap och behöver 
stöd samt vägledning för att komma ut i ett ordinärt arbete. 

Råd och stöd 

Addictusmottagningen riktar sig till alla med frågor rörande missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika och läkemedel. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med landstingets beroendevård 
och erbjuder både råd/stöd och biståndsbedömda behandlingsinsatser. Ungdomsmottagningen 
bedrivs i samarbete med barn- & ungdomsnämnden, socialnämnden och landstinget. 
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Ekonomiskt bistånd 

Det genomsnittliga antalet hushåll som hittills erhållit ekonomiskt bistånd under 2015 har varit 129, 
vilket kan jämföras med 2014 där genomsnittet låg på 137. Efter en mindre uppgång kring andra 
kvartalet fortsätter den nedåtgående trenden. 

 

Äldreomsorg 

Hemtjänst 

2010 infördes LOV inom hemtjänsten och i dagsläget finns, utöver den kommunala hemtjänsten, tio 
godkända privata utförare. Tabellen nedan visar utvecklingen fördelat på kommunal och privata 
utförare. Prognosen visar att antalet beviljade hemtjänsttimmar kommer att öka med 19 435 tim-
mar under 2015 jämfört med föregående år. 

Antal timmar Extern regi 
Kommunal 

regi 
Totalt Förändring % 

Förändring 
timmar 

2010   102 365   

2011 17 650 96 367 114 017 11 % 11 652 

2012 18 559 104 435 122 994 8 % 8 977 

2013 27 146 111 143 138 289 12 % 15 295 

2014 37 393 112 653 150 046 9 % 11 757 

Budget 2015 43 007 116 991 159 998 7 % 9 952 

Prognos 2015 42 506 126 975 169 481 13 % 19 435 
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Permanent- och växel-/korttidsboende 

Behovet av platser för särskilt boende har varierat mellan åren, vilket man kan se i tabellen nedan. 
Utfallet för 2014 visade på en ökning på cirka fyra procent, medan prognosen för 2015 endast visar 
på en ökning med 1,1 procent. 

År Särskilt boende Förändring 

2011 170,5  

2012 183,3 7,5 % 

2013 178,7 -2,5% 

2014 186,0 4,1 % 

Budget 2015 193,0 3,8 % 

Prognos 2015 188,0 1,1 % 

Den prognostiserade ökningen av antalet individer i åldersgrupperna 65 år och äldre, 80 år och 
äldre och 90 år och äldre visas i tabellen nedan. Medelåldern för kunder med hemtjänst uppgår till 
80 år och i boende är medelåldern 86 år. 

Befolkningspro-
gnos 

     

 2011 2012 2013 2014 2015 

65 år och äldre 4 358 4 560 4 726 4 882 5 018 

Förändring i %  4,6 % 3,6 % 3,3 % 2,8 % 

80 år och äldre 897 945 977 1 017 1 070 

Förändring i %  5,4 % 3,4 % 4,1 % 5,2 % 

90 år och äldre 157 171 169 169 195 

Förändring i %  8,9 % -1,2 % 0,0 % 15,4 % 

 
 

Funktionsnedsättning enligt LSS 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 

Bostäder med särskild service enligt LSS återfinns såväl i kommunal regi som hos externa utförare. 
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Externa utförare 

Nettobudgeten för boende hos externa utförare uppgår till 40,5 mnkr och är beräknad utifrån 42 
årsplaceringar. Prognosen för 2015 uppgår till 42,0 årsplaceringar, och ett förväntat överskott på 
70 tkr. Genom omorganisationer inom kommunal regi har vi kunnat sänka kostnaderna genom att 
inte placera inom extern regi, detta trots ett ökat ett behov från kommuninvånarna. 

Tabellen nedan återger utvecklingen över tid. 

År Årsplaceringar Netto, Tkr Kr / dygn Tkr / år / placering 

2008 37,5 30 342 2 217 809 

2009 35,7 31 210 2 395 874 

2010 35,7 31 491 2 417 882 

2011 37,4 33 992 2 490 909 

2012 38,8 36 837 2 601 949 

2013 40,5 39 707 2 686 980 

2014 38,9 38 644 2 722 993 

2015 Budget 42,0 40 465 2 640 963 

2015 Prognos 42,0 40 395 2 635 962 

 
 
Kommunala utförare 
 
Den kommunala verksamheten omfattar såväl gruppbostäder som servicelägenheter. För 2015 upp-
går den totala nettobudgeten till 33,9 mnkr och baseras på 57 årsplaceringar. Prognosen för 2015 
uppgår till 57,5 årsplaceringar men trots en högre volym än budgeterat förväntas verksamheten 
uppvisa ett överskott på 0,1 mnkr. 
 

Tabellen nedan återger utvecklingen över tid. 

År Årsplaceringar Netto, Tkr Kr / dygn Tkr / år / placering 

2008 56,7 26 136 1 263 461 

2009 57,7 26 761 1 271 464 

2010 56,6 25 736 1 246 455 

2011 58,9 28 279 1 315 480 

2012 60,7 30 512 1 377 503 

2013 56,2 30 767 1 500 547 

2014 55,4 32 785 1 621 592 

2015 Budget 57,0 33 853 1 627 594 

2015 Prognos 57,5 33 732 1 607 587 

 
 

  

 
 
 



, Delårsrapport januari-augusti 2015 119(126) 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Socialnämndens budget uppgår till 443,1 mnkr. Prognosen för de olika blocken visar på såväl över- 
som underskott. Totalt sett beräknas ett överskott på 4,7 mnkr. 

Inom blocket ”Individ och familjeomsorg” prognostiseras ett överskott på 1,3 mnkr. Överskottet 
kommer främst från HVB placeringar gällande barn (1,7 mnkr) samt ensamkommande flyktingbarn 
(2 mnkr). Utöver det beräknas nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd till 14,1 mnkr, vilket är 0,8 
mnkr högre än budgeterat. 

Äldreomsorgen uppvisar ett underskott på totalt 0,2 mnkr. Differensen från föregående prognos 
beror på att den interna äldreomsorgen inte kunnat ställa om i den utsträckning som behövts med 
anledning av det nya ersättningssystemet, samt att de externa placeringarna varit kostsammare än 
tidigare prognostiserat. Förväntad effekten av senaste upphandling av äldreboenden har inte fått 
fullt genomslag. Underskottet prognostiseras till 1,3 mnkr. Behovet av hemtjänst har en mindre 
nedåtgående trend och prognosen har justerats därefter. Kostnaden för hemtjänst beräknas till 50,3 
mnkr, vilket är 1,2 mnkr lägre än budgeterat. 

Blocket ”Funktionsnedsättning enligt SoL” prognostiseras ge ett överskott på 0,8 mnkr. Det förvän-
tade överskottet återfinns inom insatserna boende & boendestöd. Med start av den nya verksamhet-
en Vallentuna arbetscoachning förväntas insatserna inom daglig sysselsättning att få ett underskott 
på 0,5 mnkr. 

(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2015 

Avvikelse 
prognos 

2015 

Avvikelse 
2014 

Avvikelse 
2013 

Socialnämnden totalt 6 500 443 115 4 654 2 201 5 029 

Politisk verksamhet  1 013 -417 16 -98 

Förvaltningsövergripande  47 424 4 416 744 -564 

Individ- och familjeomsorg  49 276 1 354 4 692 10 543 

Äldreomsorg  175 424 -232 -4 418 -2 080 

Funktionsnedsättning, LSS  153 572 -1 300 -1 819 -4 231 

Funktionsnedsättning, SoL  16 406 833 2 985 1 459 

Kommentar 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2015 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2014 

TOTALT          

K 529 314 342 056 65 % 527 433 1 881 505 193 328 379 65 % 505 197 

I -86 199 -64 014 72 % -88 973 2 774 -81 270 -54 332 67 % -83 475 

N 443 115 278 042 63 % 438 460 4 655 423 923 274 047 65 % 421 722 

Politisk verksamhet     

K 1 124 773 52 % 1 500 -376 1 110 482 43 % 1 093 

I -111 -55 78 % -70 -41 -110 -73 66 % -109 

N 1 013 719 50 % 1 430 -417 1 000 409 41 % 984 

Förvaltningsövergripande verksamhet  

K 47 478 30 876 64 % 47 991 -513 43 230 27 481 64 % 44 592 

I 
-54 -4 618 93 % -4 984 4 930 -54 -945 1 75

0 % 
-2 160 

N 47 424 26 258 61 % 43 008 4 416 43 176 26 536 61 % 42 432 

Individ- och familjeomsorg    

K 85 889 47 800 59 % 80 878 5 012 74 762 45 371 61 % 71 355 

I -36 613 -22 971 70 % -32 955 -3 657 -21 890 -14 662 67 % -23 174 

N 49 276 24 829 52 % 47 923 1 354 52 872 30 709 58 % 48 180 

Äldreomsorg  

K 209 310 141 075 67 % 211 212 -1 902 208 755 139 890 67 % 211 683 

I -33 888 -25 736 72 % -35 558 1 670 -43 909 -28 342 65 % -42 419 

N 175 422 115 339 66 % 175 654 -232 164 846 111 547 68 % 169 264 

Funktionsnedsättning enligt LSS  

K 168 035 110 822 66 % 169 183 -1 147 158 662 104 909 66 % 161 012 

I -14 462 -9 796 70 % -14 310 -153 -13 966 -9 434 68 % -14 497 

N 153 572 101 026 65 % 154 873 -1 300 144 696 95 476 66 % 146 515 

Funktionsnedsättning enligt SoL  

K 17 477 10 711 64 % 16 669 808 18 674 10 246 55 % 15 463 

I -1 071 -838 76 % -1 096 25 -1 341 -876 65 % -1 115 

N 16 406 9 873 63 % 15 573 833 17 333 9 370 54 % 14 348 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Individ- och familjeomsorg 

Inom blocket ”Individ- och familjeomsorg” återfinns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgiv-
ning och ekonomiskt bistånd. Prognosen för blocket individ- och familjeomsorg är att nettokostna-
den hamnar på 49,3 mnkr för 2015 vilket ger ett överskott på 1,4 mnkr. 
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Antalet institutionsplaceringar har sedan 2012 successivt minskat, däremot har behovet av familje-
hem ökat markant och med utvecklingen följer ökade kostnader. Prognosen för 2015 ger ett över-
skott på 2,5 mnkr avseende boenden för barn och ungdomar där den större delen av överskottet 
kommer från ensamkommande flyktingbarn. HVB-placeringar för vuxna visar ett underskott på 0,2 
mnkr. 

Arbetet med att hitta alternativa individanpassade former av öppenvård istället för placeringar fort-
sätter och för 2015 görs ytterligare investeringar inom området. Kostnaden för ekonomiskt bistånd 
fortsätter att månadsvis fluktuera. För 2015 uppgår budgeten till 13,3 mnkr medan nettokostnader-
na för ekonomiskt bistånd prognostiseras till 14,1 mnkr. Myndighetsavdelningens arbete fortsätter 
med ett tätare samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt också genom stödåtgär-
der underlättat för personer att komma in på arbetsmarknaden. 

Inom verksamheter gällande ”råd och stöd” prognosticeras det ett underskott på 0,4 mnkr. 

Den stora inströmning av ensamkommande flyktingbarn som uppkom under sommaren drev upp 
prognoserna till nivåer liknande dem i början av året. Intäkterna kommunen får från migrations-
verket för att täcka alla kostnader i samband med ensamkommande flyktingbarn prognosticeras ge 
ett överskott på 2,0 mnkr. 

Äldreomsorg 

Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 175,6 mnkr. Med en budget på 175,4 mnkr 
innebär det ett prognostiserat underskott på 0,2 mnkr. De mest omfattande verksamheterna inom 
äldreomsorgen är boende och hemtjänst, vilka motsvarar 66 respektive 29 procent av de totala net-
tokostnaderna. Övriga verksamheter är dagvård, restaurangverksamhet, avlösarteam, trygghets-
larm, Riksfärdtjänst och turbundna resor. 

Kostnaden för hemtjänsten beräknas till 50,3 mnkr, vilket är 1,2 mnkr mindre än budgeterat och 3,6 
mnkr mer än 2014 års utfall. Antalet personer som har hemtjänstinsatser uppgick i januari 2015 till 
403 vilket kan jämföras med antalet i augusti 2015 på 417 personer, en ökning med cirka 3,5 pro-
cent. Under samma period har antalet beviljade timmar minskat från drygt 14 594 i januari 2015 till 
14 044 i augusti 2015, vilket innebär en minskning med drygt 3,8 procent. Prognosen för 2015 base-
ras på att utvecklingen stagnerat och förblir relativt oförändrad, det resulterar i att antalet hem-
tjänsttimmar för helåret landar på strax under 169 000 timmar. 

Kostnaden för särskilt boende äldre beräknas till 115,6 mnkr, vilket är 1,3 mnkr mer än budgeterat 
och 2 mnkr mer än 2014. Prognosen för de övriga verksamheterna visar ett underskott på totalt 0,1 
mnkr. 

Funktionsnedsättning enligt LSS 

Lite drygt 63 procent av de totala nettokostnaderna inom blocket ”Funktionsnedsättning enligt LSS” 
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för 
vuxna. Övriga delar innefattar bland annat korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader 
för personliga assistenter. 

Nettokostnaderna beräknas till 154,9 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 1,3 
mnkr. Jämfört med 2014 innebär det en kostnadsökning på 8,4 mnkr. Den största kostnadsökning-
en avser placering på boende för vuxna, men på grund av ökad budget 2015 hamnar insatsen på ett 
överskott med 0,2 mnkr. En viss del av det förväntade underskottet inom boende för vuxna förkla-
ras av en flytt från boende för barn och unga till boende för vuxna, det här förklarar också till viss 
del det förväntade överskottet på boende för barn och unga. Ett prognostiserat underskott återfinns 
även inom daglig verksamhet där volymen ökat mer än budgeterat. Utöver det här beräknas även 
personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice uppvisa underskott som dels 
förklaras av befolkningsutveckling men också av att socialförvaltningen i större utsträckning använ-
der den här sorten av insatser för att undvika andra mer resursintensiva insatser. 

Funktionsnedsättning enligt SoL 

Inom blocket ”Funktionsnedsättning enligt SoL” (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt 
för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktions-
nedsättning. 

Nettokostnaderna beräknas till 15,6 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 0,8 mnkr. 
En del av det förväntade överskottet återfinns inom insatserna boende och boendestöd, det förvän-
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tade överskottet på 0,8 mnkr kommer delvis från organisationsförändringar inom egen regi. Här 
hittas kostnaderna för den förebyggande verksamheten Vallentuna arbetscoachning vilket tynger 
det prognosticerade resultatet. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2015 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2015 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr) 2 800 313 11 % 800 2 000 

Årligt anslag 1 500 313 21 % 800 700 

Verksamhetssystem 1 300 0 0 0 1 300 

      

      

      

      

Kommentar 
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Analys - Medarbetare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Sjukfrånvaro 6,1 % 5,6 % 5,4 % 

Könsfördelning, andel män 11,0 % 11,0 % 12,0 % 

Personal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal anställda 462 456 461 

Antal årsarbetare 406 410 403,7 

Medelålder 45,7 46,2 45,9 

Medellön (tkr) 26,6 25,9 25,3 

Medianlön (tkr) 24,4 23,8 23,4 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 35,9 % 38,1 % 42,8 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 2,9 % 2,8 % 3,3 % 

Kvinnor 6,7 % 6,1 % 5,8 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 6,1 % 4,7 % 4,3 % 

30 - 49 år 6,2 % 5,5 % 5,5 % 

50 år och äldre 6,2 % 6,0 % 5,8 % 

Samtliga 6,1 % 5,6 % 5,4 % 

Personalomsättning % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

 8,2 % 12,3 % 8,5 % 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2014 

Helår 
2013 

Antal anställda, andel män 11,0 % 11,0 % 12,0 % 
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Medarbetarenkät 2014 (indexform) 

Område 
Kommunen 
totalt 

Särskilt bo-
ende, äldre-
omsorg 

Hemtjänst, 
äldreomsorg 

Omsorg om 
personer med 
funktions-
nedsättning 

Individ- och 
familje-
omsorg 

Motivation 82 81 85 83 82 

Ledarskap 82 83 83 83 76 

Styrning 83 84 88 83 81 

HME 82 83 85 83 80 

1. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser 
(RKA) har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i 
kommuner och landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kom-
muner och landsting erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området 
att komplettera sina respektive medarbetarenkäter med, eller att använda som en fri-
stående enkät. Syftet är dels att skapa ett jämförelsematerial, men också att kunna analy-
sera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. 

Kommentar 

Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen har sedan några år tillbaka legat på drygt fem procent. För 
de åtta första månaderna ligger den genomsnittliga sjukfrånvaron på 6,1 procent. Den relativt höga 
sjukfrånvaron för perioden kommer till stor del från februari månad då många inom förvaltningens 
äldreboenden och även inom myndighetsavdelningen insjuknade i influensa. Vi arbetar regelbundet 
med förebyggande insatser i form av friskvård, ergonomi och tidig rehabilitering. 
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Överförmyndarnämnden 

Styrkort 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Prognosen för helåret är att överförmyndarnämnden kommer att gå med ett underskott på 160 tkr 
2015. Anledningen till det är att samverkansavtalet med Täby kommun medförde en merkostnad 
som tillkom efter beslut om 2015 års budget. Det gemensamma överförmyndarkansliet behöver 
även utöka bemanningen från september till och med januari 2016 för att hantera sin del i arbetet 
med fler ensamkommande flyktingbarn. Däremot har intäkter för återsökningar från Migrations-
verket ökat mer än beräknat vilket bidrar till att minska det totala underskottet. 

(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2015 

Avvikelse 
prognos 

2015 

Avvikelse 
2014 

Avvikelse 
2013 

Överförmyndarnämnden 100 2 393 -160 0 -181 

      

Kommentar 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2015 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2014 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2014 

TOTALT          

K 2 635 2 196 83 % 2 865 -230 2 386 1 922 80 % 2 539 

I 
-242 -276 114 

% 
-312 70 -35 -36 103 

% 
-188 

N 2 393 1 920 80 % 2 553 -160 2 351 1 886 80 % 2 351 

Driftbidrag     

K 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 

I 
-242 -276 114 

% 
-312 70 -35 -36 103 

% 
-188 

N 
-242 -276 114 

% 
-312 70 -35 -36 103 

% 
-188 

          

Övriga köp av huvudverksamhet  

K 1 516 1 010 67 % 1 566 -50 1 299 856 66 % 1 284 

I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 

N 1 516 1 010 67 % 1 566 -50 1 299 856 66 % 1 284 

          

Arvode till förtroendevalda  

K 199 149 75 % 239 -40 1 059 1 041 98 % 1 206 

I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 

N 199 149 75 % 239 -40 1 059 1 041 98 % 1 206 

          

Arvode till god man/förvaltare  

K 
911 922 101 

% 
1 041 -130     

I 0 0 0 % 0 0     

N 
911 922 101 

% 
1 041 -130     

          

Övriga kostnader  

K 
9 15 162 

% 
19 -10 28 25 89 % 50 

I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 

N 
9 15 162 

% 
19 -10 28 25 89 % 50 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 


