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Kommunstyrelsen 

Måluppfyllelse 

Under den här rubriken redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och 
nämndmål. 

Sammanställning mål 

 
Kommungemen-

samma mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 5 16 

Antal uppnådda: 1 3 

Antal delvis uppnådda: 4 13 

Antal ej uppnådda:   

Strategiska inriktningar 

Kund/invånare 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

 Arbete pågår 

Ett viktigt svar på hur kommunens verksamheter uppfattas ges av invånarna i medborgarenkäten. 
Undersökningen genomförs av SCB vartannat år sedan 2005 och genomfördes senast hösten 2015. 
Frågeblanketten skickas till ett urval på 1200 invånare i åldrarna 18-84 år. Kommunen får fortsatt 
goda resultat när det gäller rekommendation och arbets- och utbildningsmöjligheter i förhållande 
till snittet för kommuner som deltagit (totalt 138). Kulturverksamheten får höga betyg där senare 
års satsningar och förbättringar, bland annat på Kulturhus/bibliotek och teater tydligt får genom-
slag. Goda betyg ges också till räddningstjänsten. Ett betydligt lägre betygsindex än snittet ges till 
gymnasieskolan och det är lägre än vid förra mätningen. Tillgängligheten till återvinningscentraler 
får också förhållandevis lågt betyg. När det gäller Nöjd-inflytande-Index för medborgarna är bety-
gen mestadels något under snittet i undersökningen, förutom betyget för information. 

Kommunen informerar, kommunicerar och erbjuder digitala tjänster framförallt via kommunens 
webbplats vallentuna.se. Även sociala medier är en viktig kanal för kontakten med invånarna. 
Kommunens webbplats vallentuna.se följer Funka.nu-strukturen, en kontinuerligt utvärderad stan-
dard som används av cirka 120 kommuner med fokus på att informationen på webben ska vara till-
gänglig. Under november 2015 startade kommunen en central Facebooksida för Vallentuna kom-
mun. Den har i dagsläget fler än 2 500 följare. Det är daglig interaktivitet med invånare på sidan 
och kanalen är ett viktigt komplement till de traditionella informationskanalerna. Under senaste 
halvåret har kommunen även blivit mycket aktiv på LinkedIn, något som underlättat rekryterings-
processen vid ett flertal tillfällen. Utöver detta har kommunen även twitter och andra sociala medier 
för olika specialområden som Vallentuna gymnasium, fältgruppen, näringsliv och kultur. Ett nytt 
digitalt trycksaksverktyg har inskaffats för att underlätta arbetet med enklare trycksaker och höja 
standarden totalt sett när det gäller kommunens varumärke. 

Under årets första månader har ett trygghetsskapande arbete i samverkan genom Tryggare Vallen-
tuna pågått genom att ta fram en handlingsplan för Tryggare Vallentuna 2016. Handlingsplanen har 
antagits av kommunstyrelsen. Storstockholms brandförsvar finns från och med i år representerad i 
samverkansgruppen. 

Vidare har samverkan med den nya polisorganisationen etablerats ytterligare genom att kommunen 
och Polismyndigheten, Region Stockholm, Område Nord gemensamt avgett en avsiktsförklaring om 
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samverkan. Kommunens säkerhets- och trygghetssamordnare har också tillsammans med polisen 
deltagit i de gemensamma utbildnings/samverkansdagar som polisen anordnat samt den nationella 
brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden som Brottsförebyggande rådet anordnat. För att 
öka tryggheten i Vallentuna centrum har samverkan med fastighetsägare, centrumförening, bevak-
ningsföretag, räddningstjänst och polis genomförts med fokus på centrumgaragen såväl som torg-
miljön och Kulturhuset. 

Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete pågår kontinuerligt i verksamheterna och medarbetare 
kan aktivt bidra till förbättringar och det förebyggande arbetsmiljöarbetet genom att dela med sig av 
riskobservationer, tillbud och olyckor på arbetsplatserna via incidentrapporteringssystemet KIA. Ett 
partsgemensamt arbete har startat med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö, utifrån den 
nya arbetsmiljöföreskriften som trädde i kraft 31 mars. Implementering av ny företagshälsovårdsle-
verantör har också skett i mars. 

Kommunen har på ett mer aktivt sätt börjat använda sociala medier vid rekrytering, både genom att 
publicera annonser om lediga jobb på sidor som LinkedIn, Monster och Facebook och genom att 
aktivt söka upp potentiella kandidater och tipsa om lediga tjänster. Kommunen har lyckats attra-
hera kandidater till lediga tjänster på ett helt nytt sätt än tidigare och får in rätt kompetens till verk-
samheten utifrån de nya kanalerna. Via LinkedIn har vi hittills nått ut till över 1 200 personer som 
har blivit medvetna om Vallentuna kommun som arbetsgivare. I dagsläget har cirka 15 rekryteringar 
genomförts med hjälp av LinkedIn och via Facebook har vi också framgångsrikt lyckat attrahera 
personer med bakgrund inom till exempel vård och omsorg. 

I arbetet med att Vallentuna ska vara en av landets bästa skolkommuner, ingår att förbättra 
måluppfyllelsen i kommunens skolor för att nå målet "30 bästa", vilket mått bygger på SKL:s Öppna 
Jämförelser. Barn- och ungdomsförvaltningen och den nytillträdde utbildningschefen arbetar med 
att ta fram en åtgärdsplan samt nyckeltal för att fördjupa analysfasen kring varför resultaten ser ut 
som de gör, det vill säga orsak och verkan. Det systematiska kvalitetshjulet, som tidigare tagits fram, 
inbegriper tydliga resultatavstämningar och översiktliga analyser men för att fördjupa kvalitetsar-
betet är nu fokus på rutiner för fördjupade analyser och hur man konkretiserar och operational-
iserar åtgärder. Utbildningschefen har även i ett initialt skede tagit fram en ny organisation som 
bygger på stimulering av ledningsgruppen samt effektivisering av verksamheten, för att göra styr-
kedjan tydligare. Måluppfyllelsen i Vallentuna har de senaste åren varierat runt 79 procent men för 
att nå "30" bästa behöver måluppfyllelsen ligga på 90 procent. Förstärkningar organisatoriskt 
kommer att ske genom bland annat lovskola. 

Kommunledningskontoret bidrar till utvecklingen av skolverksamheterna bland annat genom extra 
insatser för IT i skolan. Inspirationsmöten har genomförts för att visa olika sätt att lösa behov av 
kommunikation, lagring och pedagogiskt stöd i undervisningen. 

Kommunen har rekryterat en integrationssamordnare som har börjat med att kartlägga förvaltning-
arnas behov av stöd inom integrationsarbetet samt kommunens pågående arbete inom området. 
Kartläggningen har skapat en samlad bild över vilka verksamheter som är delaktiga i mottagandet 
av nyanlända och ensamkommande. Informationen visar också kommunens befintliga integrations-
arbete och samverkan. Vidare arbetar kommunen med att ta fram ett utvecklingsprogram för integ-
rationsarbetet. Detta program ska ligga till grund för kommunens arbete med integration och flyk-
tingmottagande, och innefattar områden som samverkan, kommunikation, utbildning, bostäder, 
sysselsättning samt kultur och fritid. Utifrån programmets målsättningar ska aktiviteter tas fram 
som respektive förvaltning kan genomföra för att vara med och bidra till att nå målsättningarna. 

Kommunstyrelsen har beslutat att starta projektet Flyktingvän. Syftet med projektet är att möjlig-
göra möten som bidrar till att öka kontakten med nyanlända invånare och redan etablerade invå-
nare. Projektet kommer att genomföras tillsammans med samverkansparter från civilsamhället och 
ska pågå under 2016. En utvärdering kommer att genomföras i januari 2017. Inom ramen för integ-
rationsarbetet arbetar även kommunen med att förbättra kommunikationen kring flyktingfrågan, 
där arbetet löpande består av informationsspridning, informationsmöten och en ny struktur till 
webbsidan. 

Under första tertialet har underlag och former samt inledande slutsatser gällande en systematisk 
underhållsplanering för kommunens byggnader arbetats fram på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Materialet kommer att hållas uppdaterat och ligga till grund för planering av underhållsinsatser i 
dialog med berörda hyresgäster. 

Kansliet har ur ett tillgänglighetsperspektiv sett över de handlingar som skickas för politisk behand-
ling, såsom beslutsunderlag och protokoll. Samtliga nämndsekreterare har deltagit på en kurs om 
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tillgängliga dokument. Alla människor ska oavsett funktionsförmåga ha samma möjligheter att ta 
del av kommunens handlingar. Kansliet har ambitionen att göra alla handlingarna så tillgängliga 
som möjligt med befintliga resurser. 

Nämndens mål: 

Kommunens lokaler med tillhörande tomtmark ska vara säkra och sunda. 

 Arbete pågår 

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 har inventerat installationer i kommunens byggnader. Utifrån inventeringen har ett förslag 
till underhållsplan tagits fram. En inventering pågår inom den byggtekniska delen för att utreda 
underhållsbehovet av våra fastigheter. Ett förslag till en långsiktig underhållsplan inom bygg för-
väntas vara klart under våren. Underhållsplaner krävs för att säkra att kommunen har sunda fastig-
heter. I de fall där inomhusmiljön har konstaterats osund har paviljonger ersatt lokalerna. Pavil-
jongerna hyrs in. 

Arbete pågår med att gå igenom och uppdatera brandlarm i kommunens samtliga förskolor och 
skolor. Ett kostnadseffektivt koncept har tagits fram som uppfyller kraven från Storstockholms 
brandförsvar, SOS alarm och kommunens försäkringsbolag. Under våren kommer flertalet av våra 
byggnader ha ett brandlarm uppkopplat direkt till SOS. Under ett års tid har kommunens brand-
larmsbestånd dubblats från 24 till ett 50-tal. Möjligheten att införskaffa brandlarm till kommunhu-
set och Tärningen har också utretts och installation planeras under året. Utöver brandlarm har även 
värmekameror installerats vid vissa fastigheter som har drabbats av stor skadegörelse. Bevakningen 
av ytor med värmekameror har givit god effekt och visar en positiv tendens vad gäller minskad ska-
degörelse. 

För att Vallentuna ska vara en trevlig och trygg kommun att bo och vistas i, så har en ny webbtjänst 
skapats. Den nya tjänsten ”tryggt och snyggt” gör det möjligt för alla att anmäla olika fel i Vallentu-
nas utemiljöer. Anmälan kan göras via ett webbformulär på Vallentuna.se eller via en mobil-app 
som finns både för iPhone och Android. 

Vallentuna kommun arbetar proaktivt med att förebygga olyckor och risker i kommunens verksam-
heter. Kommunen använder systemet KIA, för anmälan av incidenter och olyckor. Genom uppfölj-
ning av riskobservationer, tillbud och olyckor finns underlag för analys. Underlaget används i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att under året genomföra en inventering av de 
kommunala lekplatserna i Vallentuna kommun samt ta fram strategier för dessa. Kommunen äger 
och ansvarar för 26 stycken lekplatser i varierande storlek på allmän mark. Lekplatserna är gamla 
samt i varierande storlek och det finns ett behov av att göra en inventering och ta fram strategier för 
kommunala lekplatser då det saknas. Lekplatsstrategin kommer att innehålla en inventering av hur 
lekplatserna ser ut idag, hur de är belägna geografiskt och åtgärder som bör göras. Det kommer att 
finnas ett behov av att renovera befintliga lekplatser samt bygga nya lekplatser när det byggs nya 
områden i kommunen. Några av de befintliga lekplatserna är väldigt gamla samt små i storlek och 
är belägna väldigt nära varandra geografiskt. På sikt kanske några av de små lekplatserna bör tas 
bort och eventuellt satsa mer på en större områdeslekplats. Strategin kommer inte bara att kunna 
användas som underlag vid nybyggnad och vid om- och tillbyggnader utan blir en bra utgångspunkt 
för det planerade underhållet. 

Lekplatsskyltar planeras att sättas upp vid kommunens lekplatser på tomtmark (vid skolor och för-
skolor). Lekplatsskylt är en informationsskylt som talar om vem som ansvarar över lekplatsen, hur 
man kan felanmäla brister, vilken adress man befinner sig på det för att underlätta för räddnings-
personal att hitta dit om en olycka skulle inträffa. Skyltarna ska vara placerade vid entréerna vid 
förskolorna och på lämpliga platser på skolorna. Framtagning av skyltar pågår och beräknas vara 
klart i december 2016. 
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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 

Kommunstyrelsens förslag till folkhälsopolicy och folkhälsostrategi är på remiss till kommunens 
samtliga nämnder, svar från nämnderna väntas i juni 2016. Kommunledningskontoret bedömer att 
kommunstyrelsens mål om att inleda implementeringen efter 18 månader kan uppfyllas. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Målet är uppfyllt 

Prognosen för 2016 visar ett positivt ekonomiskt resultat för Vallentuna kommun. Bokslutet för 
2015 var ett ekonomiskt resultat på 51 miljoner kronor och det motsvarar 2,8 procent av brutto-
kostnaderna och 3,3 procent av intäkter i form av skatter och bidrag. Därmed kunde Vallentuna 
kommun uppnå god ekonomisk hushållning under 2015. Vallentuna kommun har under den sen-
aste tioårsperioden haft ett positivt ekonomiskt resultat och en soliditet över riksgenomsnittet. 

Prognosen för kommunstyrelsens verksamheter är att kostnaderna ryms inom budgetramen 2016. 
Resultatet för kommunstyrelsens verksamheter 2015 visade ett överskott till följd av förändrad han-
tering av avskrivningar och genom att inte nyttja hela budgeten inom kommunstyrelsens medel för 
oförutsedda utgifter. 

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 de ses över kontinuerligt. Under de senaste åren har kommunfullmäktige 
bland annat fastställt ny finanspolicy, reglemente för internkontroll och lokal föreskrift för hante-
ring av revisionens granskningsrapporter. 

Vallentuna kommun lägger stor vikt vid det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att 
kommunen arbetar med insatser som gynnar en god organisatorisk och social arbetsmiljö med en 
frisk och engagerad personal. Det löpande arbetet med att främja och förebygga sker i nära samar-
bete med företagshälsovården. Det ordnas till exempel seminarium och utbildningar för chefer, 
medarbetare och skyddsombud. Ett fokusområde under året är att analysera sjukfrånvaron och 
kraftsamla resurser, för att vända den ogynnsamma trenden med ökande ohälsotal. 

Kommunledningskontoret arbetar med flera olika aktiviteter i syfte att förtydliga och effektivisera 
anställnings- och löneprocesserna. 

Under året har kommunen inlett arbetet med att utveckla processer och strategier för ett effektivt 
mark- och lokalutnyttjande, genom att tillsätta en ny tjänst som fastighetsstrateg på samhällsbygg-
nadsförvaltningen. 

  

Tillväxt och utveckling 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

 Arbete pågår 

Vallentuna kommun är en aktiv part i såväl regionala som sektoriella samarbeten. I närområdet 
ingår Vallentuna i ett samarbete med Nordostkommunerna (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 
Österåker och Norrtälje) där arbeten pågår efter den antagna visionen för tillväxt. Sedan 2014 har 
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även det så kallade Arlandasamarbetet (Sigtuna, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna och Sweda-
via) intensifierats genom en formell politisk överenskommelse och ett visions- och handlingsplan-
arbete liknande Nordost med målsättning att landa ett delregionalt utvecklingsprogram under 2016. 
Värdskapet för Arlandasamarbetet är tvåårigt och under åren 2016 och 2017 är det Vallentuna som 
står för värdskapet. Inom Stockholms län har arbetet med en översyn av den regionala utvecklings-
planen (RUFSen) påbörjats för att uppdatera nuvarande version från 2010. Vallentuna kommun 
deltar också i Sverigeförhandlingen som tillsatts av regeringen för att stärka infrastruktur och bo-
stadsbyggande. 

Kommunen har en fysisk planering i alla skeden från översiktsplan till detaljplaner för att nå mål-
sättningar om möjliga byggstarter för i snitt 400-500 bostäder per år liksom ytterligare företagseta-
blering under den kommande tioårsperioden. Under 2016 sker förberedelser för att sätta ramarna 
för en uppdatering och revidering av översiktsplanen. Parallellt färdigställs ett program för centrala 
Vallentuna liksom en fördjupad översiktsplan för norra Vallentuna som skapar förutsättningar för 
fortsatt planläggning. Planläggning för den sista etappen av dubbelspår för Roslagsbanan aktuali-
seras under året med målsättningen om utökad trafik och ökad komfort med nya vagnar från och 
med 2021. 

Nu finns det en ny webbsida ”Upplev Vallentuna” www.vallentuna.nu som är ett helt nytt grepp för 
att marknadsföra Vallentunas utbud inom besöks- och upplevelsenäringen. ”Upplev Vallentuna är 
ett nätverk för aktörer, drivet av kommunen i samverkan med anslutna företag och föreningar. Må-
let är att främja besöksnäringen, göra Vallentuna attraktivare, stärka varumärket Vallentuna, samt 
skapa förutsättningar för fler företag och nätverkande i branschen. Den stora publika lanseringen av 
”Upplev Vallentuna” kommer att ske på Majfesten 14 maj. 

Ett profileringsmagasin i marknadsföringssyfte kommer att delas ut i juni till samtliga hushåll i 
Vallentuna och som bilaga i Svenska Dagbladet i Mälarregionen (cirka 300 000 upplagor). Profile-
ringen utformas i enlighet med inriktningen i kommunplanen. 

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. 

  

Nämndens mål: 

All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. 

 Målet är uppfyllt 

All pågående översiktlig- och detaljplanering utgår från översiktsplanen. 

Vallentunas gällande översiktsplan visar planerad bebyggelseutveckling för åren 2010-2030. Kom-
munen tar årligen ställning till en prioritering av utvecklingen i en bostadsbyggnadsprognos som 
visar pågående och kommande planerings- och utbyggnadsprojekt för de kommande tio åren. För 
de första fyra åren utgör prognosen en planprioritering. Prioriteringen är ett ställningstagande till 
vilken planberedskap kommunen ska ha för bostadsprojekt och till turordningen mellan projekten. 
Ny bostadsbyggnadsprognos för 2016-2025 med utgångspunkt i översiktsplanens mål och inrikt-
ning har arbetats fram under perioden och planeras för att godkännas av Kommunfullmäktige i 
juni. 

Under perioden har två detaljplaner med verksamhetsändamål startats varav en avser nyetablering 
(Okvista 5). Näringslivs- och planutskottet inom kommunstyrelsen har under perioden behandlat 
två ansökningar om planbesked. Svaren på ansökningarna utgår från översiktsplanen. 

  

Nämndens mål: 

Prioritera säkra skolvägar för elever både till fots och på cykel för att minska olycksrisken och 

bilåkning kring kommunens alla skolor. 

 Arbete pågår 
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Inom kommunstyrelsen investeringsbudget finns två miljoner kronor för åtgärder som syftar till att 
förbättra cykelvägnätet. Åtgärderna ska skapa bättre förutsättningar för cyklister för att uppmuntra 
användning av cykel och minska användning av bil. Under 2016 kommer GC-vägen mellan Krags-
talunds station och Bällstaberg 4 att färdigställas, asfaltering och komplettering av belysning kom-
mer att utföras. Nya vägvisningsskyltar kommer att sättas upp främst längst längre stråk, som till 
exempel vid Stockholmsvägen. Det finns behov av att utöka cykelparkeringar i kommunen och en 
inventering ska utföras. Inventeringen kommer att ligga till grund för kommande beslut om investe-
ringar av fler cykelställ. Inventeringen kommer i huvudsak ske kring de större kollektivtrafikstrå-
ken. Cykelparkeringen vid Vallentuna station kommer att rustas upp med ny asfalt och fler cykel-
ställ. Cykelmätare kommer att placeras ut för att mäta cykeltrafiken på olika cykelvägar i kommu-
nen för att få en bättre bild av hur många som använder respektive cykelväg. Gång- och cykelvägen 
som går från Lindholmvägen längs Angarnsvägen kommer att asfalteras. Cykelpumpar kan monte-
ras på strategiska ställen i kommunen för att göra det enkelt för cyklisterna att kunna pumpa sina 
cyklar. Lämpliga platser är vid större bytespunkter till kollektivtrafik, affärer eller skolor. 

Inom trafiksäkerhetsåtgärder prioriteras åtgärder runt skolor, förskolor, vägar, gång- och cykelvä-
gar till dessa. Trafiksäkerhetsåtgärder som kommer att utföras under året är bland annat en trottoar 
och ett övergångsställe vid Gustav Vasa förskola i Lindholmen. En trottoar kommer att anläggas 
längs Bylevägen mellan Stockholmsvägen och förskolan Kragstatrollet och ombyggnad av korsning-
en mellan Bylevägen och Zetterlunds väg kommer att utföras. En trottoar kommer att anläggas på 
del av Lagerfelds väg. Gångvägen mellan Brottbyinfartsparkering och busshållplatsen kommer att 
asfalteras. En hastighetspåminnare kommer att sättas upp på Lindholmsvägen vid Gästrikevägen. 

  

Nämndens mål: 

Arbeta för att knyta samman västra och östra delen av centrala Vallentuna och göra Vallentuna 

centrum mer levande. 

 Arbete pågår 

Ett förslag till program för centrala Vallentuna har tagits fram utifrån ledorden förena, blanda och 
koppla samman de båda delarna av centrala Vallentuna. Programmet har under perioden 18:e janu-
ari till den 19 mars varit på samråd. Arbete pågår med att sammanställa inkomna synpunkter från 
allmänhet, företagare, fastighetsägare och myndigheter. Programmet kommer att utgöra en fysisk 
grundstruktur för fortsatt planering och genomförande utifrån ledorden. Under hösten planeras 
programmet att antas av Kommunfullmäktige. 

Tanken är att centrala Vallentuna ska utvecklas med småstaden som förebild. Bebyggelsen på båda 
sidor om Roslagsbanan ska bli en tydlig enhet. Öster om järnvägsspåret håller en helt ny stadskärna 
på att växa fram. Sammanlagt planeras för 1500 nya bostäder i flerfamiljshus vid Tellusområdet och 
upp mot Vallentuna idrottsplats: Haga, Åbyholmsvägen, Tegelbruket och Åby Ängar. Stor vikt 
kommer att läggas på en stadskärna med unik arkitektur, som knyter ihop området med resten av 
centrum. Det blir småstadsliknande kvarter, med egen och unik utformning och takhöjder upp till 
fyra våningar. Byggstart av den nya stadsdelen påbörjades i september 2015 med arbetsgator och 
ledningar. Därefter kommer andra arbeten att ta vid, såsom det slutliga iordningställandet av ga-
torna. En ny gata, Åby Allé kommer att anslutas till Åbyholmsvägen. Utbyggnaden av den nya 
stadskärnan kommer att pågå under tio års tid. 

Vallentuna centrum ska förnyas, utvecklas och få en rejäl ansiktslyftning. Målet är att få ett trivsamt 
och levande småstadscentrum. Torgytorna och gågatorna i centrum rustas upp och görs delvis om. 
Hela projektet är uppdelat i etapper och beräknas pågå under några år framöver. Den första delen 
av byggprojektet genomfördes under början av 2015, och slutet av 2017 beräknas hela centrumom-
vandlingen vara klar. Under våren kommer etapp två att starta. Etapp två omfattar bland annat en 
öppning för biltrafik från Banvägen till Skördevägen, samt upprustning av ytan mellan kommunal-
huset och Tunahuset fram till Biscotti. 
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Nämndens mål: 

Utreda hur Kristinebergsområdets miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv kan minska, till ex-

empel i fråga om avfallshantering, avlopp, dagvattenhantering, energiförsörjning, och energiför-

brukning, samt ta fram ett miljöprogram för Kristinebergsområdet. 

 Arbete pågår 

Under sommaren 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om att upprätta ett miljöprogram för de-
taljplaneringen och exploateringen av Kristinebergsområdet. Programmet är ett led i att Kristine-
berg ska vara en stadsdel med en grön och hållbar profil. 

En referensgrupp bestående av förtroendevalda politiker från de partier som är representerade i 
kommunstyrelsen har deltagit i arbetet. Programmets inriktning och fokusområden har arbetats 
fram under workshops med den politiska referensgruppen. Markägare samt sakkunniga på kom-
munen har getts möjligheter att lämna synpunkter på programmet. Programmet består av 5 fokus-
områden och 18 ämnesområden med underliggande åtgärder. 

Programmets fokusområden är: 

 En stadsdel i samklang med naturen. 

 En resilient och klimatanpassad stadsdel med vatten och grönska. 

 En energieffektiv stadsdel med låg klimatpåverkan. 

 En gång- och cykelstadsdel med god kollektiv trafik. 

 En hälsosam bebyggd miljö utan onödig resursförbrukning. 

Programmet uttrycker kommunens ambition att stadsdelen Kristineberg ska bli en föregångare i 
Vallentuna ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Ett förslag till miljöprogram har tagits fram som 
föreslås godkännas av kommunfullmäktige i juni. 

  

Nämndens mål: 

I samarbete med kommunerna längs Roslagsbanan fortsätta verka för dubbelspårsutbyggnad 

samt en förlängning till Arlanda och Stockholm City. 

 Arbete pågår 

Planeringen för dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan pågår enligt plan. Inom ramen för Sve-
rigeförhandlingen förhandlar Vallentuna tillsammans med nordostkommunerna Täby och Österå-
ker om en förlängning av Roslagsbanan till Stockholm city. En förlängning av Roslagsbanan till 
Arlanda drivs dels i kommunens samhällsplanering (pågående övergripande planer) och dels i 
sammanhang som i olika typer av kollektivtrafikyttranden och sammanträden med kollektivtrafik 
på agendan. Investeringen kommer bland annat att drivas i kommande RUFS-dialog, (Regional 
Utvecklingsplan För Storstockholmsregionen), mellan april och september. 

  

Nämndens mål: 

Arbeta proaktivt med att attrahera kunskapsföretag till Vallentuna. 

 Arbete pågår 

Vallentuna är en av Sveriges mest företagsamma kommuner enligt Svenskt Näringsliv. På listan 
över kommuner med störst andel företagsamma människor inom välfärdssektorn finns Vallentuna 
på sjätte plats. På samma lista, men som enbart gäller företagsamma kvinnor, är vi landets fjärde 
bästa kommun. 

Kommunen vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för företag att etablera sig och verka i Val-
lentuna. Inom arbetet för centrumutvecklingen kommer särskilt att beaktas hur planen kan göra 
centrum attraktivt och planmässigt enkel för kunskapsföretag att etablera sig. Vid förfrågningar av 
etableringar tas hänsyn till företagens art och antal arbetstillfällen de kan generera för att uppnå en 
modern och blandad företagsstruktur. 
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Nämndens mål: 

Utreda frågan om mark för boende och företagsändamål genom att flytta Arlandas influensom-

råde. 

 Arbete pågår 

En dialog med övriga Arlandakommuner pågår om att gemensamt driva ett förändrat influensom-
råde i syfte att möjliggöra bostadsutveckling inom vissa delar av kommunerna som idag omfattas av 
restriktioner av bostadsutveckling med anledning av influensområdet. 

Uppdraget om frågan om mark för företagsändamål i västra Vallentuna under influensområdet av-
ses att påbörjas när planeringen för Väg 268 har begränsats till en vägkorridor. 

  

Nämndens mål: 

Arbeta för att uppnå kommunens nollvision om arbetslöshet bland unga, främst genom projektet 

På Väg. 

 Arbete pågår 

Arbetet med att fånga upp ungdomar som har ofullständiga betyg eller som har hoppat av skolan 
fortsätter och stärks. Samarbetet med studie- och yrkesvägledarna (SYV) är stort och på arbets-
marknadsavdelningen (AMA) träffas SYV:arna och arbetsförmedlingen en gång i månaden. Utöver 
den rutinen genomförs spontana träffar för att fånga upp ungdomarna. Arbetsförmedlingen är alltid 
med eftersom det finns möjligheter till att Delegation för Unga till Arbete (DUA) kan bli aktuell som 
lösning. Under 2016 är det 9 ungdomar som är aktuella i På Väg, 2 ungdomar deltar i DUA projektet 
och ytterligare 2 är på ingång. AMA arbetar utifrån ungdomarnas situation och behöv, med stöd-
samtal per telefon och genom fysiska träffar. Många möten genererar även vidare kontakt med 
andra myndigheter för ungdomarna. Utmaningen ligger i att etablera kontakt med ungdomarna och 
där gör SYV:arna ett bra jobb. 

Nämndens mål: 

Fortsätta att erbjuda sommarjobb för alla 16-18-åringar som ansöker om detta, och involvera 

det lokala näringslivet i projektet. 

 Målet är uppfyllt 

Satsningen "sommarjobb för ungdomar mellan 16-18 år" är inne på sitt tredje år. För varje år ökar 
antalet sökande och behovet av sommarjobbsplatser ökar. För år 2016 finns 381 platser inom kom-
munens verksamheter. Därmed är behovet av platser utanför kommunens verksamheter större än 
tidigare. Det lokala näringslivet och föreningarna har visat ett större intresse i år än under 2015, 
men behovet är ändå stort. Sex föreningar har ordnat 23 platser, fem företag har ordnat 21 platser 
och Svenska kyrkan har ordnat 9 platser. Trots att kommunen satsat mer på uppvaktning av företag 
och föreningar, är det fortfarande svårt att få tillräckligt många sommarjobb. Företagen och före-
ningarna anger bland annat som skäl att de är småföretag med få anställda/eldsjälar och att peri-
oden är under deras egna semestertider. 

Totalt antal sökande var 586 varav nio obehöriga vilket ger 577 ungdomar. Av dessa har 471 tackat 
ja och 106 har tackat nej eller inte svarat. I dagsläget handlar det totalt om 471 ungdomar som ska 
sommarjobba. 

Indivator som erbjuder entreprenörskap i "Roligaste sommarjobbet" kommer att arbeta tillsam-
mans med 37 ungdomar, förra året var det 21 ungdomar som ville prova på entreprenörskapet. Mest 
attraktivt är att få ett ordinärt sommarjobb, även om deltagandet i "Roligaste sommarjobbet" har 
ökat. AMA och Indivator har marknadsfört Roligaste sommarjobbet kraftigare i år och Indivator har 
även besökt skolor. Informationsträffar för handledare har hållits och även informationsträffar gäl-
lande Roligaste sommarjobbet har genomförts tillsammans med Indivator. 
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Energi och miljö 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Arbete pågår 

Kommunen har påbörjat arbetet med miljöcertifieringen enligt ISO 14001. Innan sommaren kom-
mer en miljöplan att tas fram med kommungemensamma miljömål och organisationsupplägg vilket 
kommer vara en utgångspunkt i det fortsatta miljöarbetet. Utifrån de gemensamma miljömålen ska 
respektive förvaltning ta fram aktiviteter som bidrar till att nå målsättningarna. En grundutbildning 
i miljöcertifiering för politiker och tjänstemän kommer att genomföras i mitten av juni. 

En fleranvändarlicens för standarden SS-EN ISO 14001:2015 ska ordnas innan hösten så att stan-
darden ska kunna vara tillgänglig för alla anställda inom kommunen. 

En webbutbildning kommer att tas fram under året som ger alla anställda en djupare förståelse för 
både lokala, nationella och globala miljöfrågor. Detta för att miljöarbetet ska genomsyra hela orga-
nisationen och leda till ett aktivt deltagande och en mer hållbar utveckling. 

Under året kommer en utredning av lokalisering och etablering av laddstolpar för elbilar att tas 
fram. Arbetet med energieffektivisering av kommunens fastigheter och anläggningar fortgår. Under 
2016 planeras utbyte av armaturer i gatubelysning. 

Nämndens mål: 

Anta lokala miljömål baserade på de nationella miljömålen. 

 Arbete pågår 

För att utreda och säkerställa att kommunen arbetar med rätt områden och lägger resurser där det 
ger bäst miljöförbättring fanns det behov av en kartläggning om hur den egna verksamheten påver-
kar miljön. En miljöutredning har tagits fram där de betydande miljöaspekterna har identifierats. 
De betydande miljöaspekterna bildar tillsammans underlaget för att skapa kommande 
mål/inriktningar där kommunen kan göra störst miljönytta. De aspekter som framkom i miljöut-
redningen är: transporter, energiförbrukning, inköp/upphandling och farligt avfall. Kommunen har 
därför inlett ett arbete med att ta fram lokala miljömål. En referensgrupp har bildats med politiska 
representanter. Gruppen har träffats och diskuterat miljömål och inriktningar för fortsatt miljöar-
bete. Information kring målarbete och upplägg i kommunens verksamhetssystem Stratsys har för-
medlats ut. Möten kommer att ske kontinuerligt framöver. 

Nämndens mål: 

Miljöcertifiera kommunens verksamhet enligt ISO 14001. 

 Arbete pågår 

Ett organisationsförslag kring arbetet med miljöcertifieringsarbetet är framtaget och en grundläg-
gande IS0 14001-utbildning kommer att anordnas innan midsommar. Utbildningen kommer att 
rikta sig till nyckelpersoner som kommer att ha en betydande roll i processen med miljöledningssy-
stemet. 

En plan för genomförande av certifieringsarbetet är under framtagande där det kommer att tydlig-
göras hur nationella- och lokala miljömål kan kopplas till miljöcertifieringen. Det kommer också att 
bli tydligt vilka fokusområden som är viktiga att arbeta med för att kommunen ska arbeta så effek-
tivt med miljön som möjligt. 

Nämndens mål: 

Utreda förutsättningarna för att successivt ersätta kommunens fordonsflotta med fossilbränsle-

fria fordon. 

 Målet är uppfyllt 

Utredningen om fossilbränslefri fordonsflotta är genomförd och har redovisats till kommunstyrel-
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sens arbetsutskott och kommunstyrelsen under 2015. Utredningen visade på att det finns förutsätt-
ningar för en omställning till fossilbränslefri fordonsflotta. 

  

Nämndens mål: 

Utreda och föreslå lämpliga platser för laddstationer och tankmöjligheter för förnybara drivme-

del. 

 Arbete pågår 

Arbete pågår med att komplettera en redan framtagen nordostutredning om platser för laddstation-
er och tankmöjligheter för förnybara drivmedel som inte omfattar Vallentuna kommun. Kommande 
utredning kommer även att ge ett ekonomiskt perspektiv kopplat till olika lösningar. Arbetet plane-
ras vara klart under 2016. 

Nämndens mål: 

Fortsätta arbetet med att verkställa strategin för energieffektivisering. 

 Arbete pågår 

Energiplanen och strategin för energieffektivisering ligger till grund för utvecklingen mot ett lång-
siktigt hållbart samhälle såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt. Kommunen vill satsa på solfång-
are och solceller samt hållbara transporter. Utöver den egna verksamheten är åtgärder planerade för 
att åstadkomma hållbar trafikplanering. Den ska främja cykel-, kollektivtrafik och miljöbilar. Kom-
munen ska dessutom öka kunskapen inom energiområdet. Den övergripande visionen för kommun-
verksamhetens energianvändning är att vara långsiktigt ekologiskt hållbar och specifika mål finns 
uppsatta för åren 2014 och 2020. Åtgärder är planerade att genomföras inom inköp av energieffek-
tiva varor samt energieffektivisering av egna fastigheter. Vid varje byte av belysningsarmaturer väljs 
uteslutande den mest energieffektiva, i dags läget LED. Byggnader med direktverkande el konverte-
ras i löpande takt beroende på ekonomiska resurser. I samband med utbyte av takbeklädnad kom-
mer möjligheten att installera solceller att värderas. Vid utbyte av kylmaskiner väljs i första hand 
den med mest miljövänliga köldmedium. Från och med år 2016 finns det två miljoner kronor per år 
avsatta för åtgärder av cykelnätet i syfte att främja cykeltrafiken. Vad gäller kollektivtrafik så pågår 
planläggning för den sista etappen av dubbelspår för Roslagsbanan med målsättningen om utökad 
trafik och ökad komfort med nya vagnar från och med 2021. Ett arbete har startat med att utreda 
lämpliga platser för laddstolpar och tankmöjligheter för förnybara drivmedel, för att skapa förut-
sättningar för och främja elbilsanvändning. 

En annan viktig del är att avfallsplan 2020 följs. Avfallsplanen är gemensam med övriga kommuner 
som tillsammans äger avfallsbolaget SÖRAB. I samarbetet ingår Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollen-
tuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. I den gemensamma 
avfallsplanen 2020 finns mål och delmål för perioden 2013 - 2016. Kommunen arbetar aktivt med 
både mål och delmål tillsammans med övriga SÖRAB-kommuner. Delmålen för avfallsplaneperi-
oden 2013-2016 fokuseras på avfallsminimering och betydligt mer sortering och återvinning av 
material. Återvinning av biogödsel och utvinning av biogas från matavfall ska ta fart. Flera projekt 
och försök pågår och tillsammans ska nya system tas fram som gör det lätt att göra rätt, och där 
människan är i centrum. 

Jämställdhet och mångfald 

Kommungemensamt mål: 

Arbeta enligt jämställdhets- och mångfaldsplan. 

 Arbete pågår 

Under första tertialet har HR-avdelningen stöttat förvaltningarna med att få in arbetet med olika 
aktiva åtgärder utifrån jämställdhets- och mångfaldsplanen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
det vill säga in i respektive verksamhets arbetsmiljöårshjul. Arbetet kommer att fortsätta under året 
och intensifieras under hösten 2016. 

Uppgifter om deltidsanställda som har önskemål om företräde till högre sysselsättningsgrad regi-
streras centralt på företrädeslistan och HR-avdelningen bevakar utifrån den att rekryterande chefer 
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först tar hänsyn till dessa anspråk, innan man påbörjar rekrytering av extern personal. 

I den centrala arbetsmiljögruppen (CAG) har parterna gått igenom statistik över tillbud, arbetsska-
dor och sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare under årets första tre månader. Parterna är 
överens om att en fördjupad analys av sjukfrånvaron i olika verksamheter och för vissa yrkesgrup-
per behöver genomföras under året. HR-avdelningen kommer också under året att se över och upp-
datera kommunens riktlinjer för hantering av upprepad korttidsfrånvaro. 

Kommunen erbjuder ett varierat utbud av friskvårdsaktiviteter som attraherar såväl kvinnor som 
män. Under våren har ett nytt samarbete med Gym och Sim inletts där kommunen erbjuder ett 
omväxlande utbud av gratis "pröva-på-träningspass" för alla anställda. Passen har varit välbesökta 
av både kvinnor och män. 

Samtliga chefer erbjuds regelbundet utbildning i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. Med anled-
ning av den nya arbetsmiljöföreskriften som trädde i kraft den 31 mars om organisatorisk och social 
arbetsmiljö gör HR-avdelningen en större utbildningssatsning inom området arbetsmiljö under 
2016. Särskilt fokus kommer att läggas på det som den nya föreskriften reglerar när det gäller orga-
nisatorisk och social arbetsmiljö: arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. 

Årets löneöversyn har under det första tertialet genomförts för alla anställda utom för de som är 
anställda inom Kommunals avtalsområde. Den 29 april blev det centrala löneavtalet klart med 
Kommunal så löneöversynsarbetet för dessa yrkesgrupper kommer att inledas under maj månad. 
HR-avdelningen ansvarar för att utbilda lönesättande chefer i lokala lönebildningsfrågor, lönesam-
tal och lönesättning. En viktig punkt är att uppmärksamma alla chefer på att föräldralediga alltid 
ska lönesättas som om de var i arbete och i enlighet med kommunens lönepolicy. 

HR-avdelningen har inlett arbete med de åtgärder som framgår av kommunens Handlingsplan för 
jämställda löner 2016- 2018. Under andra halvan av 2016 kommer arbetet att intensifieras. 

Under våren pågår upphandling av ett nytt webb baserat rekryteringsverktyg. Verktyget ska stödja 
ett kompentensbaserat rekryteringssätt och intervjumetodik. Chefer kommer att utbildas i detta 
arbetssätt. 

En förstudie har inletts av HR-avdelningen när det gäller metoder för kompetensinventering och 
kartläggning av kompetensutvecklingsbehov. 

Den 15 april genomfördes en kommungemensam introduktion för drygt 45 nya medarbetare. Delta-
garna fick vid tillfället också information om kommunens Handlingsplanen mot trakasserier och 
sexuella trakasserier. 
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Styrkort 

Sammanfattning av nämndens nyckeltal 
Utfall 
perioden 

Helår 
2015 

Helår 
2014 

Kund/invånare    

Nöjd-Region-Index, NRI* totalt - 63 - 

Nöjd-Medborgar-Index, NMI* totalt - 53 - 

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

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

Arbetslöshet, totalt 2,5 % 2,7 % 2,6 % 

    

    

    

    

Verksamhet    

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

Antal byggda bostäder,(prognos) 279 208 195 

Antal antagna detaljplaner 1 1 4 

Energiförbrukningen för uppvärmning, graddagskorrigerad för-
brukning, kWh/m2, (prognos) 

119,0 121,0 118,0 

    

    

    

    

    

Ekonomi    

Kommunstyrelsens resultat (prognos 2016), mnkr 3,9 5,2 1,8 

Positivt ekonomiskt resultat för kommunen (prognos 2016), mnkr 34,5 50,9 13,2 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 32 % 24 % 22 % 

Soliditet exklusive ansvarsförbindelse 54 % 52 % 52 % 

Självfinansieringsgrad 42 % 84 % 84 % 

    

    

    

Medarbetare    

Sjukfrånvaro 8,2 % 7,0 % 5,6 % 

Könsfördelning,andel män 37 % 39 % 38 % 
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Analys - Kund/Invånare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Rikets 
snitt 

Nöjd-Region-Index (NRI) totalt* - 63 - 60 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) totalt* - 53 - 54 

Nöjd-Inflytande-Index (NNI) totalt* - 37 - 40 

Nöjd med kommunala gator och vägar* - 55 - 53 

Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar* - 51 - 55 

Nöjd med renhållning* - 59 - 61 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området trygghet* - 61 - 59 

Antal anmälda brott per 100 inv. 2,2 11 9 3,8 

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

- 60 - 69 

NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt** - - 53 - 

Tillgänglig information. SKL:s uppföljning kommunernas 
webb 

- 89 % 85 % 80 % 

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

Bemötande, telefoni. SKL:s mätning - - 90 % 89 % 

Ungdomsarbetslöshet, Arbetsförmedlingens mätning 3,6 % 4,7 % 5,6 % 13,1 % 

Arbetslösheten totalt, Arbetsförmedlingens mätning 2,5 % 2,7 % 2,6 % 8,0 % 

*SCB;s medborgarenkät genomförs på hösten vartannat år, ojämnt. 
**TunaFastigheter genomför kundenkät vartannat år, jämnt. 

Kommentar 

Medborgarenkäten genomförs på hösten vartannat år (ojämnt) och resultatet anges på en skala från 
0 till 100. Undersökningen innehåller tre olika delar: Nöjd-Region-Index (NRI) med frågor om 
kommunen som en plats att bo och leva på. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) med frågor om kommu-
nens olika verksamheter och Nöjd-Inflytande-Index (NII) innehåller frågor om medborgarnas infly-
tande på kommunala beslut och verksamheter. Syftet med undersökningen är att visa vad som bör 
prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare. 

Senaste undersökningen för Vallentuna kommun genomfördes hösten 2015. Enkäten går ut till 
1 200 invånare och cirka 500-600 brukar svara. Hösten 2015 var svarsfrekvensen 40 procent. I 
medborgarenkäten 2015 fick kommunen ett NRI på 63 (64, år 2013) att jämföra med riksgenom-
snittet för de deltagande 138 kommunerna på 60 (58, år 2013). Det är statistiskt säkerställt att det 
är ett högre betyg än snittet. NMI är för Vallentuna 53 (56, år 2013) jämfört med 54 för snittet. (53, 
år 2013). NMI resultatet för Vallentuna är inte statistiskt säkerställt jämfört med genomsnittsresul-
tatet. Inom NMI området får gymnasiet lägre betygsindex än tidigare och lägre betygsindex än snit-
tet. Kulturen får högre betygsindex än tidigare och högre jämfört med snittet. NII blev för Vallen-
tuna 37 (37 även år 2013) och för kommunerna i genomsnitt 40 (39, år 2013). NII resultatet är inte 
statistiskt säkerställt jämfört med andra kommuner i samma storleksklass. 

Vallentuna kommun arbetar aktivt inom flera områden för ökad trygghet och säkerhet. Ett angelä-
get arbete som ger gott resultat. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rankade Vallentuna som 
den tryggaste och säkraste kommunen i Stockholms län samt bland de 20 tryggaste och säkraste 
kommunerna i landet 2015, enligt rapporten Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2015 som 
presenterades i december 2015. 

Vallentuna kommun har en mycket låg arbetslöshet som i april uppgår till 2,5 procent. En starkt 
bidragande orsak till det positiva resultatet är de strategiska insatser som kommunen gör, bland 
annat den så kallade Vallentuna modellen, en satsning på långtidsarbetslösa. Verksamheten star-
tade som ett EU-projekt för 16 år sedan men blev snabbt permanent och har etablerats som en ar-
betsmarknadsmetod och modell som besökare från hela landet kommer för att studera och lära av. 
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En annan gren inom modellen är "På väg". Den vänder sig till arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år. 
Målet är att skapa möjliga förutsättningar för ungdomarna att nå sina framtidsdrömmar genom 
motivation, aktivering, utbildning och matchning som kombineras med ett gott företagsklimat. 

Analys - Verksamhet 

 
Prognos 

2016 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/m2 14,5 - 14,5 12,0 

Skötsel av separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 2,1 - 2,1 4,0 

Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, tkr/m2 1,7 - 2,4 3,6 

Planerat underhåll separata gång- och cykelvägar, 
tkr/m2 

0,3 - 0,0 0,0 

Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km 107 - 105,7 105,7 

Totalt innehav separata gång- och cykelvägar, km 55 - 52,8 52,0 

Förvaltningskostnad kommunens byggnader, kr/m2 
BRA* 

554 - 510 * 505 * 

Planerat underhåll av kommunens byggnader, kr/m2 
BRA 

149 - 115 140 

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

102 - 103 104 

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

119 - 121 118 

Procentandel av den totala omslutningen för akutun-
derhåll 

4 % 1 % 4 % 5 % 

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

Antal kommuninvånare 32 820 32 409 32 378 31 969 

Antal nystartade företag - 110 327 335 

Antal företag totalt - 3 874 3 817 3 840 

Antal byggda bostäder 279 - 208 195 

Antal antagna detaljplaner 4 1 1 4 

Antal planremisser 20 4 4 9 

Positivt ekonomiskt resultat för kommunen, mnkr 34,5 20,1 50,9 13,2 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse - 32 % 24 % 22 % 

Soliditet exklusive ansvarsförbindelse - 54 % 52 % 52 % 

Självfinansieringsgraden - 42 % 84 % 84 % 

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

Kommentar 

Skötsel och planerat underhåll inom vägverksamheten planeras att utföras enligt plan. Under året 
tillkommer nya vägytor i Tingvalla, Åby Ängar och Haga 3, totalt 2,2 km. 

Förvaltningskostnaden och det planerade underhållet för kommunens byggnader beräknas bli enligt 
budget. 

Energistatistiken för år 2014 och 2015 visar en väsentlig skillnad mellan faktisk förbrukning och 
graddagskorrigering. Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en dag, månad eller år avvikit 
mot normal temperatur. Från och med år 2015 räknades normalåret om, alltså spås en högre medel-
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temperatur i Sverige i framtiden. Det skiljer så pass mycket på verklig förbrukning och graddagskor-
rigerat som 12 procent för år 2014. Prognosen för året följer ännu så länge enligt plan men kan 
komma att förändras beroende på hur pass varmt året kommer att bli. 

Det akuta underhållet ger en prognos på fyra procent vilket är normalt och enligt budget. För peri-
oden står det akuta underhållet för cirka en procent av den totala omslutningen, vilket är något 
lägre än genomsnittet. 

Prognosen för antal byggstarter för bostäder beräknas bli 279. Uppföljning av bostadsbyggandet 
görs en gång per år (november-december). 

Flera detaljplaner pågår. Merparten av detaljplanerna syftar till att möjliggöra nya bostäder. Under 
perioden har detaljplan för Teknikhus Roslagsbanan antagits. Antalet antagna planer och remisser 
följer plan för året. 

  

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2016 

Avvikelse 
prognos 

2016 

Avvikelse 
2015 

Avvikelse 
2014 

Kommunstyrelsen- KLK  90 498 -2 000 -540 1 581 

Räddningstjänst  19 950 1 400 7 -208 

KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda  4 470 600 4 170 2 276 

Kommunstyrelsen- SBF exkl resultaten-
heter 

 48 205 3 900 2 203 210 

Resultatenhet TunaFastigheter  0 0 -620 -3 213 

Resultatenhet avfallshantering  0 0 2 061 -236 

Totalt kommunstyrelsen  163 123 3 900 5 219 1 807 

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

Kommentar 

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett överskott på 3 900 tkr. 
Större delen av överskottet är inom vägverksamheten till följd av införande av komponentavskriv-
ning. 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2016 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2016 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2015 

Kommunledningskontorets 
verksamheter 

       

TOTALT          

K 135 320 34 126 25 % 135 320 0 120 478 34 374 29 % 114 903 

I -20 402 -4 282 21 % -20 402 0 -15 265 -4 005 26 % -13 327 

N 114 918 29 844 26 % 114 918 0 105 213 30 369 29 % 101 577 

Politisk verksamhet     

K 11 326 3 259 29 % 11 326 0 10 079 3 741 37 % 11 225 

I -1 100 0 0 % -1 100 0 0 0 0 % 0 

N 10 226 3 259 32 % 10 226 0 10 079 3 741 37 % 11 225 

Kommungemensam verksamhet  

K 13 152 3 174 24 % 13 152 0 9 281 3 289 35 % 11 914 

I -547 -74 14 % -547 0 0 0 0 % -162 

N 12 605 3 100 25 % 12 605 0 9 281 3 289 35 % 11 752 

Kansli  

K 10 234 2 705 26 % 10 234 0 8 886 2 418 27 % 8 671 

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

N 10 234 2 705 26 % 10 234 0 8 886 2 418 27 % 8 671 

Arbetsmarknadsavdelningen  

K 20 954 3 813 18 % 22 954 -2 000 15 121 3 091 20 % 14 221 

I -9 764 1 759 18 % -9 764 0 -6 764 -1 384 20 % -5 094 

N 11 190 2 054 18 % 13 190 -2 000 8 357 1 707 20 % 9 126 

Ekonomiavdelningen  

K 13 605 4 203 31 % 13 605 0 11 142 3 412 31 % 11 326 

I -350 -137 39 % -350 0 -166 -11 7 % -229 

N 13 255 4 066 31 % 13 255 0 10 976 3 401 31 % 11 097 

HR-avdelningen        

K 11 951 3 042 25 % 11 951 0 11 724 3 226 28 % 10 939 

I -420 -178 42 % -420 0 -400 -41 10 % -267 

N 11 531 2 864 25 % 11 531 0 11 324 3 185 28 % 10 672 

IT-avdelningen        

K 17 667 5 117 29 % 17 667 0 18 137 5 388 30 % 15 469 

I -7 084 -1 920 27 % -7 084 0 -6 700 -2 241 33 % -6 227 

N 10 583 3 197 30 % 10 583 0 11 437 3 147 28 % 9 242 

 
 

       



Tertialrapport januari-april 2016, samtliga nämnder 19(126) 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2016 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2016 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2015 

Kommunikation 

K 6 298 1 757 28 % 6 298 0 6 450 1 567 24 % 5 566 

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

N 6 298 1 757 28 % 6 298 0 6 450 1 567 24 % 5 566 

Marknad och närings-
liv 

        

K 3 389 907 27 % 3 389 0 3 727 1 075 29 % 3 961 

I 0 -6 0 % 0 0 0 -68 0 % -68 

N 3 389 901 27 % 3 389 0 3 727 1 007 27 % 3 893 

Kommun och samhällsskydd        

K 2 324 682 29 % 2 324 0 2 275 674 30 % 2 131 

I -1 137 -208 18 % -1 137 0 -1 235 -260 21 % -1 279 

N 1 187 474 40 % 1 187 0 1 040 414 40 % 852 

Räddningstjänst         

K 19 950 5 467 27 % 18 550 1 400 19 486 6 493 33 % 19 479 

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

N 19 950 5 467 27 % 18 550 1 400 19 486 6 493 33 % 19 479 

Kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter 

       

K 4 470 0 0 % 3 870 600 4 170 0 0 % 0 

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

N 4 470 0 0 % 3 870 600 4 170 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 enligt budget. Prognosen är beräknad på att över-
skottet inom räddningstjänst samt överskottet inom KSOF budget får täcka underskottet inom verk-
samheten arbetsmarknadsavdelningen (AMA). AMA prognostiserar ett underskott på grund av att 
ett stort antal ungdomar har sökt sommarjobb. Resterande del av KSOF budget beräknas nyttjas 
under året till oförutsedda utgifter. 

Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet har fått utökad budgetram med 530 tkr från KSOF för att täcka kostnader för 
arvoden. Kostnadsökningen beror dels på förändring av årsarvoden samt att tre olika politiska refe-
rensgrupper har bildats. 

Kommungemensam verksamhet 

I kommungemensam verksamhet ingår kommundirektör, utvecklingschef samt stab. Helårsprogno-
sen för verksamheten är enligt budget men är något osäker då det pågår en arbetsrättslig tvist i 
tingsrätten. 

Kansli 

Inom kansli ingår arkiv och registratur och reception. Kansliverksamheten prognostiserar ett 
mindre överskott på grund av personalförändringar. 
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Arbetsmarknadsavdelningen 

Inom arbetsmarknadsavdelningen ingår verksamheterna arbetsbefrämjande åtgärder och flykting-
mottagande. Kommunledningskontoret övertog från och med 2016 ansvaret för integrationsfrågor, 
tidigare låg ansvaret hos socialförvaltningen. Prognosen för helåret för verksamheten flyktingmot-
tagande är en budget i balans. Prognosen baseras på att under året kommer Vallentuna kommun ta 
emot 129 nyanlända, i enlighet med den nya bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2016. 
Fram till sista april har kommunen tagit emot 6 nyanlända. 

Prognosen för verksamheten arbetsbefrämjande visar ett underskott med cirka 2 000 tkr på grund 
av ett stort antal ungdomar som fått sommarjobb. Prognosen baseras på att det är 471 ungdomar 
som ska sommarjobba. Arbetena är fördelade enligt följande; 381 platser i kommunal regi, 53 i pri-
vat regi, föreningar och kyrkan samt 37 inom det så kallade ”Roligaste sommarjobbet”. 

Kommunikation 

Under perioden har kommunikationsavdelningen köpt in ett digitalt trycksaksverktyg. Avdelningen 
har tagit in konsultstöd för flyktingkommunikation 2016. Konsultkostnaden finansieras av det gene-
rella statsbidraget som kommunen tilldelats med anledning av flyktingsituationen. 

Kommun- och samhällsskydd 

Från 1 mars ingår tjänsten säkerhetssamordnare inom verksamheten kommun-och samhällsskydd. 
Budget och kostnader ligger dock kvar inom kultur- och fritidsförvaltningen året ut. 

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten prognostiserar ett överskott på cirka 1 400 tkr. Det beror främst på en återbetal-
ning från Storstockholms brandförsvar som avsåg 2015. Beslutet om återbetalningen skedde efter 
att Vallentuna kommun hade stängt år 2015 vilket medförde att kostnadsminskningen har bokförts 
år 2016. 

Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) 

KSOF hade vid årets början en budget på 5 000 tkr. Kommunstyrelsen tog ett beslut att överföra 
530 tkr från (KSOF) till politisk verksamhet inom kommunledningskontoret för att täcka kostnader 
för arvoden. Prognosen är att 3 870 tkr kommer att nyttjas till oförutsedda utgifter, resterande 
summa på 600 tkr redovisas som överskott i prognosen och får täcka en del av underskottet för 
sommarjobbarna. 
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Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Tkr 
Budget 

2016 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2016 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2015 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2015 

Samhällsbyggnadsförvaltningens verk-
samheter 

      

     

K 77 787 24 365 31 % 73 887 3 900 76 533 24 252 32 % 73 356 

I -29 582 -10 067 34 % -29 582 0 -29 509 -10 092 34 % -28 535 

N 48 205 14 297 30 % 44 305 3 900 47 024 14 160 30 % 44 821 

Fysisk planering        

K 3 200 48 1 % 2 800 400 3 400 434 13 % 2 127 

I -280 -27 10 % -280 0 -480 -27 6 % -160 

N 2 920 21 1 % 2 520 400 2 920 408 14 % 1 967 

Markreserven     

K 2 300 800 35 % 2 300 0 2 200 576 26 % 2 384 

I -2 736 -805 29 % -2 736 0 -2 736 -907 33 % -2 500 

N -436 -5 1 % -436 0 -536 -331 62 % -116 

Parkeringsverksamheten     

K 350 25 7 % 350 0 350 204 58 % 493 

I -700 -598 85 % -700 0 -700 -510 73 % -657 

N -350 -573 164 % -350 0 -350 -306 87 % -164 

Väghållning     

K 33 613 11 356 34 % 30 113 3 500 33 058 13 192 40 % 32 609 

I -1 931 -676 35 % -1 931 0 -2 805 -1 146 41 % -2 609 

N 31 682 10 681 34 % 28 182 3 500 30 253 12 046 40 % 30 000 

Parkverksamheten     

K 7 771 1 547 20 % 7 771 0 7 771 848 11 % 6 148 

I -50 0 0 % -50 0 -100 -7 7 % -19 

N 7 721 1 547 20 % 7 721 0 7 671 841 11 % 6 129 

Natur- och vattenvård     

K 650 322 50 % 650 0 700 270 39 % 696 

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

N 650 322 50 % 650 0 700 270 39 % 696 

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

K 16 133 5 929 37 % 16 133 0 16 264 4 593 28 % 15 861 

I -10 479 -3 541 34 % -10 479 0 -9 267 -3 096 33 % -9 275 

N 5 654 2 388 42 % 5 654 0 6 997 1 497 21 % 6 586 
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Tkr 
Budget 

2016 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2016 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2015 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2015 

Bostäder (brf) 

K 13 570 4 190 31 % 13 570 0 12 590 4 130 33 % 12 826 

I -13 406 -4 422 33 % -13 406 0 -13 421 -4 407 33 % -13 315 

N 164 -232 -142 % 164 0 -831 -277 33 % -489 

Exploatering övrigt     

K 200 149 74 % 200 0 200 5 3 % 212 

I 0 0  0 0 0 7 0 % 0 

N 200 149 74 % 200 0 200 12 6 % 212 

 

Kommentarer till avvikelse 

Helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter exklusive resultatenheter visar 
ett överskott på cirka 4 000 tkr. 

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

Förvaltningen har vakanta tjänster vilka kommer att tillsättas under året. För att verksamheterna 
ska kunna bedrivas enligt planerat har konsultstöd anlitats under rekryteringstiden. Kostnaderna 
för konsultstöd täcks av minskade lönekostnader på grund av vakanser. En del av de vakanta tjäns-
terna ska delvis finansieras genom debitering på investerings- och exploateringsprojekt, det är osä-
kert om debitering kan ske enligt plan. 

Fysisk planering 

Prognosen för fysisk planering är ett överskott på 400 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. Samrådshandlingar är 
under arbete för FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen, samråd planeras till hösten. Samråd är 
genomfört för program Centrala Vallentuna och beräknas bli antagen politiskt till hösten. Arbete 
pågår med en utredning för lämpliga platser för laddstationer och tankmöjligheter för förnybara 
drivmedel. Utredningen kommer även att ge ett ekonomiskt perspektiv kopplat till olika lösningar. 
Arbetet planeras vara klart under 2016. Verksamheten ska även under året påbörja en uppdatering 
av översiktsplanen, politiska diskussioner kommer att pågå under våren och arbetet kommer att 
påbörjas enligt plan till hösten. 

Väghållning 

Helårsprognosen för verksamhet väghållning är ett förväntat överskott på cirka 3 500 tkr. Det be-
räknade överskottet beror på att det planerade underhållet (beläggning av vägar) redovisas inom 
investering samt minskade kapitaltjänstkostnader för införande av komponentavskrivning. Under 
åren 2014-2015 har kommunen infört komponentavskrivning på publika fastigheter (vägar) enligt 
Rådet för kommunal redovisnings rekommendation. Effekten med införandet av komponentav-
skrivning är att det planerade underhållet inte belastar resultatet (driften) utan underhållet hante-
ras som investering. På sikt kommer de årliga avskrivningarna att öka. Konsekvenserna blir därmed 
inledningsvis ett överskott i kommunens resultat. I takt med att det långtidsplanerade underhållet 
bokförs som investering kommer avskrivningskostnaderna successivt att öka för att sen ligga på 
samma nivå som dagens kostnader för det långtidsplanerade underhållet. Effekten av införandet 
blir även ett utmärkt underlag för planerat underhåll långsiktigt då varje åtgärds "livstid" redan 
bestäms vid anläggandet och får då en relativt bestämd utbytestakt. 

Parkverksamheten 

Prognosen är att parkverksamheten kan bedrivas enligt budget. Dock är prognosen något osäker. 
Nuvarande entreprenadavtal går ut sista september och upphandling pågår för ett nytt avtal. 
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Bostäder 

Med anledning av den nya lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bo-
sättning har en bostadssamordnare projektanställts. Anställningen finansieras av det generella 
statsbidraget som kommunen tilldelats med anledning av flyktingsituationen. Bostadssamordna-
rens huvudsakliga uppdrag är köpa bostadsrätter för uthyrning och förvalta dessa, initiera samar-
bete med privata hyresvärdar och det kommunala bostadsbolaget. Vidare ska bostadssamordnaren 
förvalta de paviljonger där rum och mindre lägenheter kommer att hyras ut och agera kontaktper-
son gentemot socialförvaltningen och bistå dem efter behov. Tillsammans med arbetsmarknadsav-
delningen och integrationssamordnaren ska bostadssamordnare bland annat arbeta fram en realist-
isk och hållbar strategi för bosättningen av nyanlända på sikt och upprätta en bosökarskola. Samar-
bete kommer att ske med andra kommuner kring bosättningen av nyanlända, Koordination Norrort. 
Hittills har sex lägenheter köpts in och totalt har boende för 33 personer säkrats av de 129 personer 
som kommunen har blivit anvisade. 

  

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Tkr 
Budget 

2016 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2016 

Avvi-
kelse 
mot 
bud-
get 

Budget 
2015 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2015 

Resultatenhet TunaFastighet-
er 

       

To-
talt 

         

K 201 504 66 659 33 % 201 504 0 191 571 59 061 31 % 195 543 

I -201 504 -67 172 33 % -201 504 0 -191 571 -63 462 33 % -194 923 

N 0 -513  0 0 0 -4 401  620 

TuFa- administrativa kostna-
der, löner m.m 

   
    

K 10 507 3 396 32 % 10 507 0 8 696 2 410 28 % 8 992 

I -725 -217 30 % -725 0 -75 0 0 % 0 

N 9 782 3 179 32 % 9 782 0 8 621 2 410 28 % 8 992 

Fastighetsservice, personalkostnader m.m.     

K 8 117 2 296 28 % 8 117 0 6 990 2 368 34 % 7 522 

I -3 100 -1 015 33 % -3 100 0 -3 100 -935 30 % -2 782 

N 5 017 1 281 26 % 5 017 0 3 890 1 433 37 % 4 740 

Egna-, hyrda- och bostadsfastigheter     

K 165 020 54 857 33 % 165 020 0 156 529 47 836 31 % 160 667 

I -179 819 -59 791 33 % -179 819 0 -169 040 -56 721 34 % -174 062 

N -14 799 -4 933 33 % -14 799 0 -12 511 -8 885 71 % -13 395 

Städservice inklusive konferensservice     

K 17 860 6 111 34 % 17 860 0 16 218 6 447 40 % 18 362 

I -17 860 -6 150 34 % -17 860 0 -16 218 -5 806 36 % -18 079 

N 0 -39  0 0 0 641  283 
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Kommentarer till avvikelse 

Helårsprognosen för resultatenhet TunaFastigheter är att verksamheterna kommer att kunna bedri-
vas enligt budget. 

Förvaltningen har vakanta tjänster vilka kommer att tillsättas under året. För att verksamheterna 
ska kunna bedrivas enligt planerat har konsultstöd anlitats under rekryteringstiden. Kostnader för 
konsultstöd täcks av minskade lönekostnader på grund av vakanser. En del av de vakanta tjänsterna 
ska delvis finansieras genom debitering på investeringsprojekt, det är viss osäkert om debitering 
kan ske enligt plan. 

Planerat underhåll för installationer, larm och inom den byggtekniska sidan pågår enligt plan och 
förväntas att hålla budget. En viss osäkerhet råder i prognosen inom den byggtekniska sidan då en 
stor underhållsåtgärd ska utföras på en förskola. Blir åtgärden dyrare än planerat kommer omprio-
riteringar att göras inom underhållsåtgärderna för att få budget i balans. 

Prognosen för tomtmark är att verksamheten kan bedrivas enligt budget, dock är prognosen något 
osäker. Nuvarande entreprenadavtal går ut sista september och upphandling pågår för ett nytt avtal. 

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 un-
dantagen de regler som gäller ombudgeteringar av över respektive underskott (se KFS 1.2.01 punkt 
4.8). 

Driftredovisning 

Tkr 
Budget 

2016 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2016 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2015 

Resultatenhet Avfallshantering       

K 23 234 6 985 30% 23 234 0 22 330 4 968 22% 21 671 

I -23 234 -2 458 11% -23 234 0 -22 330 0 0% -23 732 

N 0 4 527  0 0 0 4 968  -2 061 

Kommentar till avvikelse 

Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget. 

Nuvarande avfallstaxa antogs den första mars och bedöms förbli oförändrad till och med första juli 
2017. 

SÖRAB:s avgifter för återvinningscentralernas verksamhet kommer att hållas oförändrade under 
året. 

Insamling av matavfall har nu gått över i en driftsfas. Hittills har cirka 30 procent av abonnenterna 
valt att sortera matavfall och mängderna ökar succesivt, vilket är enligt plan. Mängderna hushålls-
avfall och grovavfall som skickas till förbränning ökar. Andel hushållsavfall insamlat för material-
återvinning ligger på 36 procent inklusive biologisk behandling. Andel farligt avfall i restavfallet är 
mycket låg och ligger på 0,28 procent. En plockanalys av hushållsavfall i kärl och underjordsbehål-
lare har genomförts under april månad och resultat presenteras under hösten 2016. 

SÖRAB:s mobila återvinningscentral finns tillgänglig i kommunen varannan vecka på sex olika plat-
ser och är mycket uppskattad av alla besökare. Under hösten 2016 kommer en temakväll med före-
drag ”Maten och klimatet” att hållas i Vallentuna. Denna temakväll ingår i en föreläsningsserie som 
anordnas tillsammans med övriga SÖRAB-kommuner. En översyn av avfallsföreskrifter samt flera 
andra projekt som syftar till att nå målen och delmålen i avfallsplanen planeras under hösten 2016. 
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En uppföljning av kundnöjdheten med Ragn-Sells kundtjänst har genomförts och 83 procent av de 
tillfrågade är ganska eller mycket nöjda med bemötandet. 

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

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2016 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2016 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr) 5 000 68 1 % 4 550 450 

Investeringar kommunlednings-
kontoret 

  
   

IT-utrustning 3 000 68 2 % 2 550 450 

Kommunstyrelsens oförutsett, 
KSOF 

2 000 0 0 % 2 000 0 

      

Kommentar 

IT-utrustning har en årlig investeringsbudget på 3 000 tkr. Under 2016 kommer cirka 1 900 tkr av 
budgeten avsättas för inköp av nya servrar. 650 tkr ska investeras i utrustning avsedd för uppbyg-
gande av en testmiljö. Detta för att i möjligaste mån säkerställa kontinuerlig drift av ordinarie IT-
miljö även under uppgraderingar av kritiska verksamhetssystem. 

Investeringsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningen 

Projekt Start Stopp 
Total 

budget 
Bokfört 

perioden 
Beräknat 
UB 2016 

Beräknad 
total-

summa 

Totalt (tkr)   1 461 066 16 912 201 376 1 581 066 

Gång-och cykelvägar   21 300 247 3 500 21 300 

Gång- och cykelväg Kårsta-Ekskogen 2012 2017 13 000 51 700 13 000 

Cykelbana runt Vallentunasjön 2014 2016 400 0 400 400 

Gång- och cykelväg Lindholmen 2015 2017 2 900 145 400 2 900 

Gång- och cykelväg Våtmarksparken 2015 2016 3 000 0 0 3 000 

Cykelvägnät, årligt anslag 2016 2016 2 000 51 2 000 2 000 

Trafikprojekt   42 386 940 20 761 42 386 

Busshållplats Tingvalla 2015 2016 3 100 0 3 100 3 100 

Trafikinvesteringar 2016 2018 19 000 0 1 000 19 000 

Utbyte kvicksilverbelysning 2013 2017 15 000 174 11 375 15 000 

Effektbelysning Lindholmen 2015 2016 400 0 400 400 

Trafiksäkerhetsåtgärder, årligt an-
slag 

2016 2016 4 886 766 4 886 4 886 

Förskolor   263 100 2 852 26 800 255 100 

Förskola Åbygläntan 2012 2020 55 100 0 700 55 100 

Förskola Åby Ängar 2012 2018 50 000 1 900 14 750 50 000 

Ormsta förskola 2013 2019 53 000 92 5 000 45 000 

Karby, förskolekapacitet 2014 2016 5 000 791 5 000 5 000 
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Projekt Start Stopp 
Total 

budget 
Bokfört 

perioden 
Beräknat 
UB 2016 

Beräknad 
total-

summa 

Karby, ny förskola 2015 2019 50 000 66 850 50 000 

Förskola Kristineberg norra 2016 2020 50 000 3 500 50 000 

Skolor   799 600 11 801 93 750 927 600 

Träningssärskolan (Strix) 2013 2017 44 600 7 050 42 200 44 600 

Hagaskolan 2013 2020 462 100 4 087 48 000 462 100 

Kårstaskolan, lokaleffektivisering 2014 2017 12 400 256 1 400 12 400 

Gustav Vasaskolan, lokaleffektivise-
ring 

2015 2016 8 500 5 500 8 500 

Skola/förskola Kristineberg södra 2015 2020 272 000 403 1 650 400 000 

Vård- och omsorgslokaler   6 500 1 300 6 500 

Alléns stödboende, gemensamhets-
lokal 

2015 2018 6 500 1 300 6 500 

Övriga fastighetsprojekt   278 180 249 3 865 278 180 

Nytt kommunhus 2015 2020 275 000 52 685 275 000 

Energisparåtgärder, årligt anslag 2016 2016 3 180 197 3 180 3 180 

Övriga projekt   50 000 822 52 400 50 000 

Torgytor (Offentliga rum) 2007 2017 50 000 875 42 400 50 000 

Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön 2009   146 10 000  

Färdigställda projekt    -199   

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. Berörda markägare tillfrågades om möjligheterna att förlägga cykelväg på deras mark 
men alla markägare var inte intresserade. 

Ett alternativ är att använda de befintliga lågtrafikerade vägnäten i småhusbebyggelsen och för-
binda dessa med nya cykelvägar som alternativ till landsväg. Fokus kommer att läggas på barn och 
ungdomars behov. Projektgruppen planerar närmast att ge föreningar och boende möjligheten att 
påverka vägdragningen genom en enkät. Därefter kommer samtal att inledas med berörda markä-
gare för att upprätta markupplåtelseavtal. Om allt går som planerat kan ett förslag presenteras un-
der hösten 2016 och medfinansiering sökas hos Trafikverket för utbyggnad under 2017. 

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 genomfördes en ny 
undersökning för att utreda 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 en miljon 
kronor. Projekteringen av gång- och cykelvägen genomförs våren 2016. Upphandling av entreprenö-
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ren för projektet beräknas vara klar innan vintern 2016. Projektet planeras att vara klart senast 
sommaren 2017. 

Cykelvägnät  

Inom kommunstyrelsens investeringsbudget finns från och med 2016 ett årligt anslag om två miljo-
ner kronor för åtgärder som syftar till att förbättra cykelvägnätet. Åtgärderna är menat att skapa 
bättre förutsättningar för cyklister i kommunen för att på så sätt uppmuntra till användning av cykel 
och minska bilanvändning. Enligt beslut i Teknik- och fastighetsutskottet kommer under 2016 
gång- och cykelvägen mellan Kragstalunds station och Bällstaberg 4 att färdigställas, asfaltering och 
komplettering av belysning kommer att utföras. Nya vägvisningsskyltar kommer att sättas upp 
främst längs längre stråk, som till exempel vid Stockholmsvägen. Det finns behov av att utöka cy-
kelparkeringar i kommunen och en inventering ska utföras. Inventeringen kommer att ligga till 
grund för kommande beslut om investeringar av fler cykelställ. Inventeringen kommer i huvudsak 
att ske kring de större kollektivtrafikstråken. Cykelparkeringen vid Vallentuna station kommer att 
rustas upp med ny asfalt och fler cykelställ. Cykelmätare kommer att placeras ut för att mäta cykel-
trafiken på olika cykelvägar i kommunen för att få en bättre bild av hur många som använder re-
spektive cykelväg 

Busshållplats Tingvalla 

I samband med detaljplan för Tingvallaområdet fattades beslut om att bygga en bussvänd-
plats/parkering vid Arkils tingstad med erforderlig breddning av väg, för att möjliggöra busstrafik 
ned till tingstaden. Uppförandet av parkeringsplatsen sker koordinerat med gatu- och VA-
utbyggnaden inom Tingvallaområdet. Breddningen av vägar för att bussar ska kunna köra hela 
vägen till busshållplats/parkering beräknas vara klara, undantaget vissa beläggningsarbeten, i mit-
ten på juni. Under sommaren kommer resterande delar av busshållplatsen att färdigställas. Utbygg-
naden av denna har fördröjts dels på grund av att gatuutbyggnaden har försenats något, dels på 
grund av tekniska förutsättningar på platsen för busshållplatsen. 

Utbyte av kvicksilverbelysning 

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) försvann från marknaden år 
2015. Arbetet med att separera kommunens belysningscentraler från Elverkets anläggning är utfört. 
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 är i drift från och med hösten 2015. Arbete med upphandling av nya moderna 
armaturer av typ LED påbörjades hösten 2014. Upphandlingen har avbrutits två gånger men en ny 
upphandling pågår med målet att arbetet ska vara igång före midsommar 2016 och vara klart under 
första kvartalet 2017. Förutom att de vägar som berörs av bytet får ett högklassigt ljus, kan kommu-
nens energiåtgång minska med upp till 40 procent på de platser där byte sker. 

Trafiksäkerhetsåtgärder  

Inom det årliga anslaget för trafiksäkerhetsåtgärder prioriteras åtgärder runt skolor och förskolor 
samt vägar och gång- och cykelvägar till dessa. Beslut om åtgärder har fattats i teknik- och fastig-
hetsutskottet i både mars och april 2016. Några kvarstående investeringar beslutade år 2015 genom-
förs under våren. Fler åtgärder kommer att tillkomma under året. Bland de större åtgärderna (200 
000 kronor) finns gångväg längs Okvistavägen och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Uthamravä-
gen. Under året kommer kommunen genomföra en trafiksäkerhetsrevision. Ett utomstående bolag 
kommer då att granska kommunens trafiksäkerhetsarbete och föreslå förbättringar för ett mer ef-
fektivt arbete med dessa frågor. 

Förskola Åby Ängar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick efter sommaren 2014 i uppdrag att genomföra en förstudie för 
en ny förskola i området Åby Ängar. Förstudien levererades till barn- och ungdomsnämnden under 
våren 2015. Genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige i december 2015. Därefter har 
program- och systemhandlingsprojektering för totalentreprenad slutförts. Förfrågan har annonse-
rats under april 2016. Förskolan är beräknad att tas i bruk under januari 2018. 
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Ormsta förskola 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under november 2015 i uppdrag att genomföra en förstudie för 
en ny förskola på befintlig tomt på Ormstaskolan. Förskolan placeras där Valhall tidigare låg, denna 
har under året rivits i samband med övrig rivning på Ormstaskolan. Förstudien är till stora delar 
baserad på underlag framtaget vid tidigare projektering av Ormstaskolan. Förstudien levererades 
till barn- och ungdomsförvaltningen under februari 2016 och innehåller en kostnadsuppskattning 
för projektet om 45 miljoner kronor, det vill säga en sänkning med åtta miljoner kronor jämfört 
med den grova uppskattningen som gjordes till kommunplanens investeringsplan. Detta förklaras 
främst med att projektets omfattning har förändrats jämfört med ursprunglig plan. 

Karby, förskolekapacitet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en förstudie för en temporär förskola som ersätt-
ningslokal för Tallstigens förskola och dagbarnvårdarna i Karby, i avvaktan på den nya permanenta 
förskolan. Förstudiearbetet pågick under vintern och våren 2015. Under hösten bestämdes att istäl-
let lösa den tillfälliga förskolan genom att lokaler i skolbyggnaden (hus E) byggs om. Projektet bed-
rivs i två etapper och etapp två beräknas vara klar sommaren 2016. 

Karby, ny förskola 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2014 i uppdrag att genomföra en förstudie avse-
ende ny förskola i Karby/Brottby. Förskolan förväntas stå klar under senare delen av hösten 2019. I 
uppdraget ingår också att vid behov starta en detaljplaneprocess för tomt för ändamålet. Förstudien 
har delats in i två etapper. Etapp ett avser identifiering av lämplig tomt/mark. Etapp två innehåller 
förstudie avseende byggnadskropp, utemiljö, investeringskostnad och tidplan. Förstudien förväntas 
vara klar under sommaren 2016. 

Träningssärskola (Strix)  

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 1 400 kvm. Huset ansluts mot den befintliga byggna-
den så att passage till Hammarbacksskolans matsal kan ske invändigt. Kommunfullmäktige har 
fastställt investeringsbudgeten till 45,5 miljoner kronor för projektet, varav 44,6 miljoner kronor 
avser byggprojektet och 0,9 miljoner kronor övrigt. Projektet krävde en detaljplaneändring för att 
infart ska kunna ske via Ekebyvägen. Detaljplaneändring är genomförd och antagen av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Entreprenadarbetena följer tidsplanen. Invändiga arbeten och mark-
planering kvarstår. 

Hagaskolan 

I slutet av 2013 fick samhällsbyggnadsförvaltningen 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 levererades i sin helhet till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i juni 2014. 
Genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige den 10 november 2014, varpå det fortsatta 
planeringsarbetet påbörjades. Förfrågningsunderlag för totalentreprenad har tagits fram och planen 
är att gå ut med förfrågan under maj 2016. Under 2016 har budget utökats med 11 miljoner kronor. 
Kommunfullmäktige har därmed fastställt investeringsbudgeten till totalt 471,5 miljoner kronor för 
projektet Hagaskolan, varav 462,1 miljoner kronor avser byggprojektet och 9,4 miljoner kronor 
avser inventarier och övrigt. 

Kårstaskolan, lokaleffektivisering 

Under hösten 2014 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda hur Kårstaskolan kan 
lokaleffektiviseras. Förstudie togs fram under vintern och våren 2015 och överlämnades till barn- 
och ungdomsnämnden. Beslut om genomförande och budget fattades i december vilket är två må-
nader senare än beräknat i förstudien. Under våren 2016 har planering av arbetena pågått och bygg-
tiden förväntas vara 15 maj – 9 augusti. Delar av byggarbeten kan dock komma behöva utföras un-
der höstterminen. Delar av förskoletomt kan inte iordningställas utan att detaljplan justeras, arbete 
pågår och kontakt är tagen med Trafikverket för att utreda ny in- och utfart mot Kårstavägen. 
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Nytt kommunhus 

Kommunens centrala förvaltningar är utspridda i flera olika byggnader i Vallentuna centrum. Flera 
av byggnaderna ägs av privata aktörer och hyrs ut till kommunen. I dagsläget är de flesta lokaler 
inte anpassade till dagens verksamhet och många förvaltningar är trångbodda. En utredning är ge-
nomförd och har sammanställts i en rapport. Rapporten beskriver och utreder förutsättningarna för 
ett nytt kommunhus. Inriktningen är att ett nytt kommunhus bör byggas i centrala Vallentuna. I 
den översiktliga tidplanen planeras det för inflyttning under år 2021. Rapporten tar också upp bland 
annat omvärldsfaktorer, funktioner i det nya kommunhuset, innehåll av ett lokalprogram, tänkbara 
arbetssätt inom lokalytorna samt miljöaspekter. Kommunstyrelsen lämnade i februari 2016 upp-
drag om förstudie för nytt kommunhus på fastigheten Vallentuna Prästgård 1:146 med möjlighet att 
samplanera med fastigheten Vallentuna 1:73. Arbetet med förstudien har inletts och avses slutföras 
under 2016. 

Energisparåtgärder  

Kommunstyrelsen har en årlig investeringsbudget om 3 miljoner kronor för energisparåtgärder. 
Under 2016 byts befintlig belysning ut till LED- belysning, detta sker löpande allteftersom armatu-
rer uppnått sin livslängd. Möjligheter att styra värmen och ventilationen mer energieffektivt är un-
der utredning. Först ut är Korallen och Vallentuna gymnasium. Utbyte av kylmaskin till ishallen till 
en mer miljövänlig och energieffektiv planeras ske under sommaren. Fortlöpande byts mindre kyl-
maskiner ut till mer energieffektiva. 

Torgytor (offentliga rum) 

Första etappen omfattar åtgärder vid gångstråket utanför Coop och ICA fram till gamla biblioteket i 
Tärningshuset. Åtgärderna färdigställdes hösten 2015. Etapp två omfattar bland annat en öppning 
för biltrafik från Banvägen till Skördevägen, samt ytan mellan kommunalhuset och Tunahuset fram 
till Café Biscotti. Projektet omfattar byte av markbeläggning, nya soffor, belysning, planteringsytor 
och papperskorgar. Entreprenaden för etapp två är nu upphandlad och start för entreprenaden pla-
neras till början av maj. Genomförandetiden uppskattas till fem månader. 

Etapp tre omfattar torgytan mellan Café Biscotti och Torghuset samt Allévägen förbi Kulturhuset 
fram till Gärdesvägen. Detaljprojektering för etapp tre pågår och upphandling av entreprenaden 
planeras till våren/sommaren 2016. Entreprenaden beräknas starta i slutet av augusti 2016. För de 
övriga etapperna pågår ett arbete med att undersöka vad som kan byggas utan att behöva vänta in 
fastighetsägaren FastPartners AB:s projekt i centrum. 

Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön 

Under perioden 2010-2015 har cirka 125 ton vitfisk (och därmed cirka ett ton fosfor) tagits bort från 
sjön. Än så länge har inget tydligt systemskifte skett och mellanårsvariationerna är stora. Ett flertal 
parametrar visar dock förbättring. Fisksamhället går mot mer rovfisk och mindre vitfisk, cyano-
bakterieblomningarna tycks försvinna och närsalthalterna tenderar att minska. Även djurlivet har 
ökat med arter som inte har funnits på många år. 

För 2016 planeras ett kort intensivt bottengarnsfiske i samband med lek, samt trålfiske under hös-
ten. Samtliga bottengarn är på plats och fisket pågår. Möjligheterna att ta bort fosfor via bortpump-
ning av bottensedimenten undersöks i ett försök (1 december 2015 – sommar 2016). Även möjlig-
heten att samordna bortpumpning av bottensediment/bottenvatten till EON:s anläggning och våt-
marksparken studeras vidare. Undersökningen i tillrinningsområdet fortsätter. Under augusti plan-
eras en vegetationskartering i Kyrkviken med hjälp av en drönare. 

Ormstaskolan 2015-2019  

I november 2014 kom beskedet att det finns problem med inomhusmiljön i Ormstaskolans huvud-
byggnad. Under början av 2015 gjordes en mycket grundlig undersökning av skolan avseende even-
tuell fara för hälsa och miljö. Det betyder att cirka 80 olika prover togs på luft, trä, betong, isolering 
med mera. Okulärbesiktning utfördes över hela skolan. Byggnaden har märkbara skador i kon-
struktionen 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. Åt-
gärder har utförts som förhindrar oren luft från grunder och kulvertar att nå inomhusluften. Venti-
lationen har justerats och balanserats (till- och frånluft) så att ett visst övertryck råder som begrän-
sar 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. Under 2015 har undervisningslokalerna i Ormstaskolans huvudbyggnad ersatts med pavil-
jonger. Resterande delar av huvudbyggnaden kommer att ersättas under 2016. Utgifter för rivning 
och ersättning med paviljonger kommer att direktavskrivas mot kommunens resultat. 
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Analys - Medarbetare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Sjukfrånvaro 8,2 % 7,0 % 5,6 % 

Könsfördelning, andel män 37 % 39 % 38 % 

Personal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal anställda 166 160 148 

Antal årsarbetare 163 156 142 

Medelålder 47,1 48,2 48,3 

Medellön (tkr) 35,1 33,7 32,9 

Medianlön (tkr) 33,0 31,8 30,7 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 60,3 % 62,2 % 53,2 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 7,6 % 5,2 % 6,1 % 

Kvinnor 8,6 % 8,4 % 5,2 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 7,3 % 2,4 % 3,5 % 

30 - 49 år 5,4 % 7,0 % 3,0 % 

50 år och äldre 10,6 % 8,2 % 8,2 % 

Samtliga 8,2 % 7,0 % 5,6 % 

Personalomsättning % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

 7,1 % 10,4 % 16,1 % 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal anställda, andel män 37 % 39 % 38 % 
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Barn- och ungdomsnämnden 

Måluppfyllelse 

Under den här rubriken redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och 
nämndmål. 

Sammanställning mål 

 
Kommungemen-

samma mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 4 4 

Antal uppnådda: 0 0 

Antal delvis uppnådda: 4 4 

Antal ej uppnådda: 0 0 

Strategiska inriktningar 

Kund/invånare 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

 Arbete pågår 

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. 

Enkäter till elever och vårdnadshavare 

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. Enkäterna görs i samarbete med nio 
andra kommuner i Stockholms län vilket ger ett gemensamt genomsnitt att jämföra kommunens 
resultat mot. Nytt för i år är att elever och vårdnadshavare i årskurs 3 svarar på enkäten. Resultaten 
för trygghet har varit stabila de senaste åren och visar att nio av tio upplever trygghet i våra verk-
samheter. Jämför man Vallentunas resultat med genomsnittet för samtliga kommuner ligger resul-
tatet för vårdnadshavare med barn i åk 3 och 5 under genomsnittet, övriga skiljer sig inte statistiskt. 
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Trygg i verksamheten    

 Vallentuna Genomsnitt 

 2014 2015 2016 2016 

Elever åk 3 - - 93 % 91 % 

Elever åk 5 85 % 89 % 87 % 89 % 

Elever åk 8 84 % 84 % 85 % 88 % 

Vårdnadshavare 
förskola 

97 % 96 % 97 % 96 % 

Vårdnadshavare 
familjedaghem 

94 % 93 % 100 % 100 % 

Vårdnadshavare 
förskoleklass 

89 % 92 % 92 % 93 % 

Vårdnadshavare 
åk 3 

- - 88 % 92 % 

Vårdnadshavare 
åk 5 

86 % 89 % 87 % 92 % 

Enkätfrågan gällande studiero ändrades i 2016 års enkät. Tidigare löd påståendet "Jag kan arbeta 
utan att bli störd under lektioner och arbetspass" medan det för årets enkät ändrats till "Jag kan 
fokusera på skolarbetet under lektionerna". Det genomsnittliga resultatet för samtliga deltagande 
kommuner har höjts jämfört med föregående år. Därför finns det anledning att tro att den ändrade 
formuleringen har haft en påverkan på resultatet, varför man bör vara försiktig med jämförelser 
med tidigare år. I årets enkäter instämde 79 procent av eleverna i årskurs 5 i Vallentuna och 69 pro-
cent i årskurs 8 att de kan fokusera på skolarbetet under lektionerna. Sammanvägs elevernas resul-
tat ger det att 75 procent instämmer. Jämfört med genomsnittet för alla kommuner så ligger svaren 
från vårdnadshavarna i Vallentuna under genomsnittet medan det inte är någon statistisk skillnad 
för elevernas svar. 

Jag/mitt barn kan fokusera på skolarbetet under lektionerna 

År 2016 Vallentuna Genomsnitt 

Elever åk 5 79 % 83 % 

Elever åk 8 69 % 73 % 

Vårdnadshavare åk 3 68 % 75 % 

Vårdnadshavare åk 5 63 % 72 % 

  

Motverka traditionella könsmönster på fritidshemmen 

Skolinspektionen har i sin regelbundna tillsyn riktat kritik mot att det inte finns något medvetet 
arbete för att motverka traditionella könsmönster på fritidshemmen i Vallentuna kommun. Ett ar-
bete för att personal ska få diskutera och reflektera kring genusfrågor har därför startat. I februari 
2016 deltog all personal på fritidshemmen i en föreläsning om genus. Därefter har en till två perso-
nal från de flesta skolor gått en genushandledarutbildning på fyra gånger. Dessa handledare ska 
arbeta vidare med att skapa diskussion om genus med personal och elever i sin respektive verksam-
het. 
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Nämndens mål: 

Vallentunas grundskolor tillhör de 30 bästa kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser. 

 Arbete pågår 

Öppna Jämförelser - Grundskola 2016 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar årligen Öppna jämförelser där alla kommuner 
rankas utifrån ett antal mått som gäller studieresultat från föregående läsår. Det är kommunen som 
lägeskommun som jämförs, dvs rankingen beror av samtliga grundskolors resultat i kommunen 
oavsett huvudman. Utöver faktiska utfall tas det även hänsyn till elevsammansättningen i de olika 
skolorna utifrån andel pojkar, föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade och andel som haft 
bistånd. Årets sammanvägda resultat är beräknat utifrån dessa faktorer samt följande resultat i 
årskurs 9: 

 Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 

 Genomsnittligt meritvärde 

 Behörighet till yrkesprogram 

I den nyligen publicerade sammanställning rankades Vallentuna som kommun 123. När enbart 
kommunala enheter sammanställdes rankades Vallentuna som 121. I föregående års Öppna jämfö-
relser rankades Vallentuna totalt som nummer 75 och kommunala enheter som nummer 113. För 
samtliga indikatorer är Vallentunas faktiska utfall lägre än de modellberäknade värdena. Det bety-
der att vi inte presterar så högt som vi borde enligt våra förutsättningar - enligt modellen. I årets 
Öppna jämförelser rankades Lomma kommun som nummer 30. Tabellen nedan visar deras värden i 
jämförelse med Vallentuna. 

 Vallentuna Lomma 

 Utfall Rank Utfall Rank 

A1 Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla äm-
nen, andel (%). 

80 % 93 93 % 5 

A1 Modellberäknad. Elever i årskurs 9 som uppnått kunskaps-
kraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde. 

-3 221 -2 196 

A2 Elever i årskurs 9, genomsnittligt meritvärde. 229 51 254 6 

A2 Modellberäknad. Elever i årskurs 9, genomsnittligt merit-
värde, avvikelse från modellberäknat värde. 

-3 150 -4 157 

A3 Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel 
(%). 

89 % 59 96 % 6 

A3 Modellberäknad. Elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde. 

-1 187 -3 225 

Sammanvägt resultat  123  30 

Grön färg= de ca 25 % som placerat sig högst, Gul färg= de ca 50 % som placerat sig i mitten, Röd 
färg= de ca 25 % som placerat sig lägst. 

Pågående insatser och projekt 

De kommunala grundskolorna fortsätter att följa resultatuppföljningsplanen för matematik och 
svenska för att i ett tidigt skede kunna hitta de elever som behöver stöd eller större utmaningar. 
Specialpedagoger från samtliga skolor träffas regelbundet för att utvärdera resultaten och sedan 
återkoppla till skolorna. Under våren kommer alla skolor att få utbildning i IST-Analys, det analys-
verktyg som förvaltningen använder för att ta fram kunskapsresultat. Då kommer skolorna själva 
kontinuerligt kunna följa upp sina elever på både individ- och gruppnivå. Huvudmannen använder 
resultaten för analys och åtgärder på kommun- och skolnivå. 

Pedagoger i grundskolan deltar i det statligt finansierade Läslyftet som är en fortbildning i språk-, 
läs- och skrivdidaktik som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförstå-
else och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. 
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Personal inom förskolan deltar i Ett språkstimulerande arbetssätt. En satsning som ska resultera i 
en Språkdeklaration för varje förskola. I april genomfördes en Minimässa på kulturhuset där alla 
kommunala förskolor ställde ut och presenterade material och arbetssätt för varandra. 

Under läsåret 2015-2016 har kommunen 51 karriärtjänster på de kommunala enheterna. Tjänsterna 
finansieras med statsbidrag. Karriärtjänstlärare (förstelärare och lektorer) har alla ett klart definie-
rat uppdrag. De arbetar både lokalt och globalt. Lokalt innebär att de har ett uppdrag på sin egen 
skola, att utveckla pedagogiken i något ämne, bedömning och betyg, IT i undervisning och annat 
utifrån verksamhetens behov. Globalt kan det betyda olika saker; att delta i kommungemensamma 
nätverk med andra lärare med liknande uppdrag eller att hela uppdraget handlar om att bidra till 
skolutveckling inom vissa utvecklingsområden på huvudmannanivå utifrån ett gemensamt uttalat 
behov. 

Uppdragens omfattning varierar beroende på uppdragets natur; globala uppdrag kräver kanske mer 
av lärarens arbetstid än lokala uppdrag. De kan också vara längre än ett år. Vissa tjänster kan dessu-
tom gälla som tillsvidareanställningar. 

Genom karriärtjänstlärare skapar vi verktyg för att utveckla och höja nivån på undervisningen och 
därigenom även resultaten på respektive skola och huvudmannanivå. Utformningen av karriärlärar-
tjänster blir också karriärsteg för kommunens lärare och kan bidra till Vallentuna kommuns rykte 
som attraktiv arbetsgivare. 

PRIO-projektet som syftar till förbättrade elevresultat genom kartläggning och utvecklingsarbete av 
skolans processer och arbetssätt är nu inne på sin femte skola. Hjälmstaskolan, Karlbergsskolan, 
Kårsta skola och Gustav Vasaskolan genomgick PRIO under 2015 och kartläggningen av Lovisedals-
skolan påbörjades under höstterminen 2015 och fortlöper under 2016. I dagsläget kan det inte dras 
några långtgående slutsatser av vilka effekter projektet har haft. Tidiga positiva trender som kan 
utläsas är däremot att meritvärdet på enheter som genomfört PRIO hitintills har ökat mer än rikets. 

När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet har barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram ett 
kvalitetshjul som beskriver arbetet. Förvaltningen har här utvecklat/tagit fram olika verktyg för att 
följa elevernas utveckling mot målen. Vissa verktyg är speciellt framtagna för att kunna identifiera 
de elever som behöver extra anpassningar eller särskilt stöd för att nå målen. Det kan också vara 
verktyg för att kunna följa upp andra processer som skapar bättre arbets-/undervisningsmiljö på 
skolorna. Exempel på sådana processer är arbete mot kränkande behandlingar och arbetsro. 

Just nu är det fokus på att utbilda personal; lärare/pedagoger/administratörer, i att hantera vårt 
analysverktyg för resultat i olika ämnen samt att öka förmågan till analyser på enhetsnivå och hu-
vudmannanivå. 

Arbete pågår även med att utveckla skolornas förmåga att arbeta med Stratsys både när det gäller 
målsättningar, rapporter, aktiviteter och indikatorer. Detta gäller även på huvudmannanivå. 

Förvaltningen har också ett uppdrag från kommunledningen att arbeta med individuella insatser 
kring de elever som inte når målen med utbildningen. Arbetet har påbörjats under maj månad och 
ett par första nätverksträffar har genomförts med de biträdande rektorer som har i uppdrag att på 
sina respektive skolor samla in och sammanställa information om dessa elever. Förvaltningen har 
tagit fram ett underlag för sammanställning med rubriker som exempelvis: vilka ämnen det gäller, 
kunskapskrav som inte uppfylls, om åtgärdsprogram finns och vilka insatser man hittills genomfört. 
Arbetet kommer att fortsätta och ytterligare systematiseras under året. 

Under maj månad kommer ledningsgruppen, bestående av rektorer och förvaltningschef, att besluta 
vilket verksamhetssystem som skolorna ska använda sig av. Det ska vara ett administrativt och 
kommunikativt verktyg för både personal, elever och vårdnadshavare. Verksamhetssystemet ska 
börja implementeras under hösten 2016. 
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God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Arbete pågår 

God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom den ekonomiska budgetramen. 
Vallentuna kommuns skolors och förskolors verksamheter regleras dessutom av olika lagar, förord-
ningar och nationella mål. Kommunens 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. 

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 senaste 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 

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 senaste Öppna jämförelser. 

 Arbete pågår 

Vallentuna kommun är för närvarande inne i en långvarig expansiv fas. Befolkningen förväntas öka 
med mellan 500-800 personer de närmaste tio åren. År 2026 förväntas kommunens befolkning att 
uppgå till drygt 40 000 invånare, jämfört med dagens 32 000. Inom samma tidsperiod beräknas 
antalet skolungdomar mellan 6 och 19 år öka från dagens 6 400 till 7 800 stycken. 

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, två grundskolor samt en ny särskola. I januari 2018 står en ny förskola klar i det framväx-
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ande bostadsområdet Åbyängar. Året därpå planeras ytterligare en förskola att färdigställas i 
Ormsta-området. 

Hagaskolan som förväntas stå klar år 2019 kommer att ha plats för 770 elever och 80 förskolebarn. 
Projektet blir den största skolsatsningen i kommunens historia. Läsåret därpå, 2020, kommer skol-
beståndet att utökas med en ny skola i Kristineberg. 
 
I samband med projekteringen av nya skolor och förskolor försöker nu förvaltningen verka för en 
utökad samverkan inom kommunen, mellan både nämnder och förvaltningar. Skolbyggnationer 
med tillhörande 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 

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. 

Nämndens mål: 

Vallentunas grundskolor tillhör de 30 bästa kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser. 

 Arbete pågår 

Miljöcertifiering ISO 14001 

Arbetet med kommunens miljöcertifiering har påbörjats. Under hösten 2015 genomfördes besök på 
hälften av våra skolenheter samt kostenheten och BUF-kontoret, för utredning inför ISO miljöcerti-
fiering. Sammanfattningsvis kunde konsulten konstatera att intresset för miljöfrågan är positiv 
inom förvaltningen, brandskyddsarbetet är bra och det finns rutiner för (och genomförs) rapporte-
ring av tillbud och olyckor i KIA. 

Ute på våra enheter genomförs flera aktiviteter i syfte att öka medvetenheten kring och minska den 
skadliga påverkan på vår miljö, t.ex. samarbete med Sörab, deltagande i matkampen för att minska 
matavfallet, deltagande i batterijakten, deltagande i trafikkalenderns gå- och cyklaveckor samt över-
syn av giftfria leksaker. 

Det finns en del förbättringsområden som har att göra med uppdaterad kunskap om lagstiftningen 
bl.a. inom kemikaliehanteringen i våra NO-salar samt hanteringen av farligt avfall. Fortsatt arbete 
utifrån den fullständiga rapporten kommer att genomföras/påbörjas under våren 2016. 

Ekologiska livsmedel och matsvinn 

För att möjliggöra en ökning av andelen ekologiska livsmedel behöver matsvinnet minska. Ett steg i 
detta arbete är att menyn för VT-16 är förändrad. Menyn är nu anpassad till varje skolas/förskolas 
målgrupp och det serveras två rätter, mot tidigare tre, varav en är vegetarisk. Med en effektivare 
planering av portionsmängder minskar överproduktionen och mindre mängd mat behöver slängas. 
Det vegetariska alternativet är nu mer valbart för alla elever och detta har redan medfört att fler 
väljer att äta vegetariskt, vilket ur både miljö- och hälsosynpunkt är önskvärt. Med två rätter istället 
för tre finns tid för att laga maten från grunden i en större utsträckning än tidigare. 

Lokala åtgärder på varje skola är kontinuerligt återkommande för att få elever mer delaktiga i arbe-
tet med att minska svinnet. 

Att köken ska kunna köpa närproducerade livsmedel kommer möjliggöras i kommande livsmedels-
upphandling (klart sommaren 2017). Redan idag finns kontakter med Vallentunaproducenter som 
är beredda att sälja till skolorna. Vid renovering eller nybyggnation förespråkar kostenheten maski-
ner och utrustning med låg miljöpåverkan. 



Tertialrapport januari-april 2016, samtliga nämnder 38(126) 

Jämställdhet och mångfald 

Kommungemensamt mål: 

Arbeta enligt jämställdhets- och mångfaldsplan. 

 Arbete pågår 

Arbetet utifrån jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 är inlett. Enligt planen ska måluppfyl-
lelsen kommenteras i samband med verksamhetsberättelsen i slutet av året. 
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Styrkort 

Sammanfattning av nämndens nyckeltal 
Utfall 
2016 

Helår 
2015 

Helår 
2014 

Kund/invånare    

Trygga i verksamheten 92 % 92 % 92 % 

Studiero 71 % * 52 % 54 % 

    

    

    

    

    

    

    

Verksamhet    

Öppna jämförelser, sammanvägt resultat 123 75 141 

Öppna jämförelser, sammanvägt resultat - kommunala enheter 121 113 - 

 Andel elever som nått målen i alla ämnen i åk 6   84 % 85 % 

 Andel elever som nått målen i alla ämnen i åk 9   80 % 82 % 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 9 (17 ämnen)   229  -  

 Genomsnittligt meritvärde i åk 9 (16 ämnen)    221  221 

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

    

    

Ekonomi    

Positivt ekonomiskt resultat - Fast rambudget Ja Ja Ja 

Positivt ekonomiskt resultat - Resultatenheter Ja Ja Nej 

Positivt ekonomiskt resultat - Volymstyrd peng Ja Ja Ja 

    

    

    

    

Medarbetare    

Sjukfrånvaro 8,2 % 7,9 % 7,3 % 

Könsfördelning, andel män 16 % 15 % 15 % 

*Påståendet gällande studiero har ändrats i årets enkäter. Se närmare förklaring under "Analys - Kund/Invånare" 
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Analys - Kund/Invånare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

 

Andel som känner sig trygga i verksamheten - totalt 92 % 92 % 92 %  

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

86 % 87 % 85 %  

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är 
tryggt i verksamheten 

93 % 93 % 94 %  

Andel som upplever studiero - totalt 71 % * 52 % 54 %  

Andel elever i åk 5 och 8 som upplever studiero 75 % * 59 % 59 %  

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn har 
studiero 

66 % * 49 % 51 %  

"Totalt" är ett sammanvägt mått av elevers och vårdnadshavares enkätsvar. 

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. 

*Påståendet gällande studiero har ändrats i årets enkäter. Tidigare var det "Jag kan arbeta utan att 
bli störd under lektioner och arbetspass" och årets påstående löd "Jag kan fokusera på skolarbetet 
under lektionerna". Det genomsnittliga resultatet för samtliga deltagande kommuner har höjts jäm-
fört med föregående år. Därför bör ändringen av påståendet haft en positiv påverkan på resultatet 
och man bör vara försiktig med jämförelser med tidigare år. 
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Analys - Verksamhet 

 
Prognos 

2016 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Öppna jämförelser, sammanvägt resultat  123 75 141 

Öppna jämförelser, sammanvägt resultat - kommunala 
enheter 

 121 113 - 

Fonolek åk 1, andel elever som fått minst stanine 4   94 % - 

Läskedjor åk 2, andel elever som fått minst stanine 4   74 % - 

Läskedjor åk 4, andel elever som fått minst stanine 4   77 % - 

UiM åk 2, andel elever som nått alla kravgränser   91 % 80 % 

UiM åk 5, andel elever som nått alla kravgränser   68 % 61 % 

UiM åk 8, andel elever som nått alla kravgränser   42 % 41 % 

Nått målen i alla ämnen åk 6, andel elever   84 % 85 % 

Nått målen i alla ämnen åk 9, andel elever 75 %  80 % 82 % 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9 (16 ämnen)   221 221 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9 (17 ämnen) 230  229 - 

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

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

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

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram i åk 
9 

  89 % 91 % 

Andel behöriga till gymnasieskolans högskoleförbered-
ande program i åk 9 

  89 % 90 % 

Personaltäthet förskolor, barn per årsarbetare   5,8 5,7 

Andel årsarbetare i förskolan med förskollärarexamen   23 % 23 % 

Personaltäthet grundskola, elever per årsarbetare   13,0 12,3 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen   85 % 84 % 

Prognoserna för VT-2016 baseras på hur höstterminens betyg i genomsnitt har skiljt sig mot vår-
terminens betyg under de tre senaste åren. Det är självklart förenat med osäkerhet. 

Kommentar 

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

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 för Läskedjor i åk 2 och 4 är ett sammanvägt resultat av flera 
delprov. 

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

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

Sammanfattning 

Barn- och ungdomsnämndens budget består av flera delar. 

Den fasta budgetramen omfattar 143,5 miljoner kronor. Prognosen för 2016 är att den fasta ramen 
kommer ge ett överskott på 1,0 miljoner kronor. 

De intäktsfinansierade resultatenheterna är sexton stycken. Sammanlagt ska de sexton enheterna 
ha en balanserad budget, dock kommer vissa enheter att visa minus respektive plusresultat. Progno-
sen på totalen för 2016 är en ekonomi i balans. Detta beskrivs utförligare under driftsredovisnings-
avsnittet nedan. 

Budgeten för skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa omfattar 588,2 miljoner kronor. 
Prognosen för skolpengen för 2016 är ett överskott på 0,65 miljoner kronor. 

(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2016 

Avvikelse 
prognos 

2016 

Avvikelse 
2015 

Avvikelse 
2014 

Barn- och ungdomsnämnden -2 400 143 530 1 000 6 179 285 

BUN resultatenheter 33 0 0 454 -1 084 

Skolpeng och vårdnadsbidrag 0 588 221 650 4 204 1 020 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2016 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2016 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2015 

TOTALT          

K 148 143 45 869  147 683 460 145 577 45 820  138 251 

I -4 613 -1 958  -5 153 540 -6 500 -1 461  -5 353 

N 143 530 43 911 31 % 142 530 1 000 139 077 44 359 32 % 132 898 

Övergripande kommunalt BUN förvaltningsledning, kvalité     

K 22 324 4 965  21 334 1 010 21 027 3 496  13 132 

I 0 -3  -10 -10 0 0  -5 

N 22 324 4 962 22 % 21 324 1 000 21 027 3 496 17 % 13 127 

Övergripande kommunalt, skolskjuts, peng och admin  

K 25 706 7 573  26 206 500 23 700 7 786  23 887 

I 0 -329  -500 -500 0 -312  -821 

N 25 706 7 244 28 % 25 706 0 23 700 7 474 32 % 23 066 

Strukturbidrag  

K 20 000 5 700  20 030 30 12 500 4 170  12 511 

I 0 -12  -30 -30 0 -9  -32 

N 20 000 5 688 28 % 20 000 0 12 500 4 161 33 % 12 478 

Resurscentrum exkl. tilläggsbelopp  

K 14 683 4 709  14 683 0 16 250 5 072  15 084 

I -2 683 -1 140  -2 683 0 -4 500 -1 041  -3 348 

N 12 000 3 569 30 % 12 000 0 11 750 4 031 34 % 11 736 

Tilläggsbelopp  

K 65 430 22 922  65 430 0 72 100 25 295  73 638 

I -1 930 -474  -1 930 0 -2 000 -99  -1 147 

N 63 500 22 448 35 % 63 500 0 70 100 25 196 36 % 72 491 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Budgeten för barn- och ungdomsnämndens fasta budgetram uppgår till 143 530 tkr. 

Prognosen för fasta ramen 2016 är ett överskott på 1 000 tkr vid årets slut. 

Förvaltningsledningens ansvar ligger något under riktvärdet som för årets fyra första månader mot-
svarar 33 procent av budgeten. Den speciella satsningen på 5 000 tkr har börjat användas under 
vårterminen 2016. Just nu pågår arbete i de olika utvecklingsgrupperna inom förvaltningsledningen 
med att ta fram specifika insatser så att denna satsning kommer till god nytta och ger goda resultat. 
Att arbetet med ökad måluppfyllelse är framgångsrikt är helt avgörande för att nå den politiska mål-
sättningen och därmed måste en väsentlig del av resurserna riktas mot insatser som bidrar till detta. 
Här handlar det om att hitta nya metoder och nya samverkansformer som kräver resurser, t.ex. 
metoder och funktioner för ökad närvaro. Det finns också behov av att fortsätta samt utöka olika 
utvecklingsprojekt inom pedagogiskt ledarskap och samverkan mellan skolorna i kommunen. Inom 
ramen för satsningen ingår även att utveckla stödorganisationen så att nödvändiga funktioner som 
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idag saknas i organisationen kan rekryteras. Det avser till exempel en HR-partner som bl.a. ska 
arbeta för ökad attraktionskraft så att legitimerad och kvalificerad kompetens kan rekryteras och 
behållas inom kommunen. Det avser t.ex. även utvecklingsledare, särskilt inom pedagogisk digitali-
sering. Till hösten kommer förvaltningen att ha full bemanning och kostnaderna för andra halvåret 
kommer därför att vara mer i paritet med förväntade och budgeterade kostnader. Den rådande un-
derbemanningen på förvaltningen gör att prognosen för helåret är ett överskott på 1 000 tkr. 

Utfallet för tilläggspeng ligger något högt mot budget medan utfallet för strukturersättning ligger 
lågt mot budget. Vallentuna kommun förändrade resursfördelningsmodellen under höstterminen 
2015, vilket kort innebär att mer medel nu fördelas ut till skolorna via strukturersättning och 
mindre via tilläggsbelopp till enskilda elever. Förskolorna och särskolan omfattas inte av föränd-
ringen och inte heller har budgeten för tilläggsbelopp för de särskilda undervisningsgrupperna änd-
rats. Omfördelningen i procent av det omfördelningsbara beloppet (ca 48 mnkr) är att 17 procent 
har skjutits över från tilläggspengsbudgeten till strukturersättningen. Av den totala resursfördel-
ningen handlar det om en procent som har omfördelats. Sammantaget är 34 procent av den totala 
budgeten för strukturersättning och budgeten för tilläggsbelopp förbrukad, dvs. bara något över 
riktvärdet för perioden. 

BUN resultatenheter 

T
k
r 

Sparande 
i eget 

kapital 

Budget 
2016 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
avvikelse 

2016 

Budget 
2015 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2015 

 
Samlat 

överskott 
        

K  533 613 174 000 33 % 536 613 517 296 170 496 33 % 514 186 

I  -533 613 -174 454 33 % -536 613 -517 296 -171 819 33 % -514 640 

N 33 0 -454  0 0 -1 321  -454 

634 BUF-kontoret pengfinansierad     

K  9 869 3 644 37 % 9 869 9 458 2 778 29 % 8 812 

I  -9 869 -3 197 32 % -9 869 -9 458 -3 188 34 % -9 477 

N 4 430 0 447  0 0 -410  -666 

636 Kostchef     

K  33 857 10 373 31 % 33 607 36 757 12 576 34 % 36 166 

I  -33 857 -12 213 36 % -34 107 -36 757 -11 967 33 % -35 725 

N 1 687 0 -1 840  -500 0 609  442 

639 Bällstabergsskolan     

K  53 849 17 460 32 % 53 849 55 865 17 700 32 % 53 799 

I  -53 849 -17 390 32 % -53 849 -55 865 -18 211 33 % -55 033 

N 49 0 70  0 0 -512  -1 234 

640 Ekebyskolan     

K  51 615 15 871 31 % 51 365 45 737 15 079 33 % 45 856 

I  -51 615 -16 481 32 % -51 615 -45 737 -15 284 33 % -46 296 

N -3 092 0 -610  -250 0 -205  -441 

641 Gustav Vasaskolan     

K  35 827 11 909 33 % 35 827 31 876 10 626 33 % 31 998 

I  -35 827 -11 213 31 % -35 827 -31 876 -10 439 33 % -31 889 

N -27 0 696  0 0 187  109 
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T
k
r 

Sparande 
i eget 

kapital 

Budget 
2016 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
avvikelse 

2016 

Budget 
2015 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2015 

642 Hammarbacksskolan 

K  56 924 19 177 34 % 56 924 55 534 16 828 30 % 54 906 

I  -56 924 -18 982 33 % -56 924 -55 534 -17 672 32 % -55 761 

N 2 578 0 195  0 0 -844  -855 

643 Hjälmstaskolan     

K  33 320 11 087 33 % 33 320 28 189 9 540 34 % 29 979 

I  -33 320 -10 625 32 % -33 320 -28 189 -9 125 32 % -29 468 

N -3 488 0 462  0 0 415  510 

644 Karbyskolan     

K  34 632 12 650 37 % 36 632 36 347 12 509 34 % 36 516 

I  -34 632 -11 485 33 % -34 632 -36 347 -12 051 33 % -35 486 

N -2 890 0 1 165  2 000 0 457  1 030 

645 Karlbergsskolan     

K  37 514 11 759 31 % 37 264 33 025 11 389 34 % 33 602 

I  -37 514 -12 095 32 % -37 514 -33 025 -11 342 34 % -34 154 

N 2 580 0 -336  -250 0 47  -552 

646 Kårstaskolan     

K  18 279 6 090 33 % 18 279 20 025 7 018 35 % 18 774 

I  -18 279 -5 942 33 % -18 279 -20 025 -6 387 32 % -18 343 

N -1 972 0 148  0 0 631  430 

647 Lovisedalsskolan     

K  58 824 19 000 32 % 58 824 57 685 16 972 29 % 55 070 

I  -58 824 -18 707 32 % -58 824 -57 685 -18 848 33 % -56 670 

N -281 0 293  0 0 -1 876  -1 601 

648 Ormstaskolan     

K  50 163 17 775 35 % 51 163 53 776 17 784 33 % 54 861 

I  -50 163 -16 617 33 % -50 163 -53 776 -18 479 34 % -53 386 

N -463 0 1 158  1 000 0 -695  1 474 

649 RC skolverksamheter     

K  40 154 12 089 30 % 40 154 42 800 16 293 38 % 43 585 

I  -40 154 -12 806 32 % -40 154 -42 800 -15 667 37 % -42 573 

N 1 390 0 -717  0 0 626  1 012 

653 Optimus     

K  12 529 3 124 25 % 12 529 7 702 2 585 34 % 7 846 

I  -12 529 -4 555 36 % -14 529 -7 702 -2 472 32 % -7 933 

N -1 058 0 -1 431  -2 000 0 113  -87 
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T
k
r 

Sparande 
i eget 

kapital 

Budget 
2016 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
avvikelse 

2016 

Budget 
2015 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2015 

654 SYV-organisationen 

K  2 617 803 31 % 2 617 2 520 819 33 % 2 418 

I  -2 617 -847 32 % -2 617 -2 520 -684 27 % -2 445 

N 91 0 -44  0 0 135  -27 

656 Elevstöd (skolsköt.) Nytt ansvar från 2016  

K  3 640 1 189 33 % 3 640     

I  -3 640 -1 298 36 % -3 640     

N  0 -109  0     

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto 

Kommentarer till avvikelse BUN resultatenheter 

Resultatenheterna är från och med i år 16 stycken till antal. Tio stycken är grundskolor där åtta av 
dem har en eller fler förskolor kopplad till sig, en skola har särskola med träningsskoledel och en 
skola är en ren grundskola men som i sina lokaler rymmer särskilda undervisningsgrupper. Övriga 
resultatenheter består av Optimus (modersmål och förberedelseklass), särskilda undervisnings-
grupper, organisationen för de kommunala skolornas kost, skolhälsovård, administration och av-
skrivning och studie- och yrkesvägledning. 

Den totala prognosen för alla resultatenheter är en ekonomi i balans vid årets slut. 

Karbyskolans kostnader ligger högt mot budget och skolan beräknas gå med ett underskott på 
2 000 tkr. Skolan har den högsta lokalkostnadsandelen bland kommunens kommunala skolor, 26 
procent av intäkterna. Dessutom har skolan svårigheter att ur bemanningssynpunkt driva F-9-skola 
med få elever i de äldre årskurserna. Skolan vill satsa sig ur, genom att öka attraktionskraften och 
på så sätt få fler elever att stanna kvar i de äldre årskurserna. Prognosen förutsätter att elevantalet 
ökar något till hösten. 

Ormstaskolans kostnader ligger högt mot budget och skolans verksamheter beräknas visa ett under-
skott på 1 000 tkr. Skolan har, efter utmaningar med rådande skollokaler, fått minskade elevvoly-
mer vilket genererar minskade skolpengsintäkter. Det pågår en anpassning av verksamheten utifrån 
den aspekten. 

Kostavdelningen visar på ett överskott på närmare 1 800 tkr. Detta beroende på att vissa kostnader 
för livsmedel ännu inte bokförts för perioden samt att vissa intäkter som härrör till 2015 istället har 
hamnat på 2016. Kostavdelningen planerar för ett överskott på 500 tkr. 

Optimus har lägre kostnader för perioden än beräknat och ligger därmed under riktvärdet. Flykting-
situationen som ger ett varierande elevantal över året påverkar därmed också vilka perioder kostna-
der och intäkter bokförs. Budgeten för Optimus har utökats för 2016 för att kunna möta denna situ-
ation samt att tillkommande statsbidrag förbättrar prognosen som är ett överskott på 2 000 tkr. 
Dock råder fortfarande stor osäkerhet kring antalet elever under den fortsatta delen av kalenderåret. 
Prognosen är därför osäker. 

Det samlade överskottet för resultatenheterna i början av 2015 var 33 tkr och kommer att bli ett 
samlat överskott på 487 tkr för 2015 när det sammanlagda överskottet från bokslutet 2015 på plus 
454 tkr har överförts. Beslut om överföringar enligt ekonomistyrprincipen av över- och underskott 
tas av kommunfullmäktige under våren och därefter kan barn- och ungdomsnämnden ta beslut om 
fördelning inom resultatenheterna. 

  



Tertialrapport januari-april 2016, samtliga nämnder 47(126) 

Skolpeng 

T
k
r 

Budget 
2016 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 

2016 

Prognos 
avvi-
kelse 
2016 

Budget 
2015 

Bokfört 
perioden 

% 
Bokslut 

2015 

K 661 595 219 927  661 545  633 555 210 180  632 453 

I -73 374 -25 762  -73 974  -72 390 -23 594  -75 492 

N 588 221 194 165 33 % 587 571 650 561 165 186 587 33 % 556 961 

Förskola       

K 238 799 78 692  237 559  223 251 75 402  222 036 

I -10 865 -3 422  -10 865  -9 800 -2 861  -11 083 

N 227 934 75 271 33 % 226 694 1 240 213 451 72 541 34 % 210 952 

Pedagogisk verksamhet       

K 3 493 1 090  3 493  6 031 1 736  4 488 

I -269 -65  -269  -300 -55  -217 

N 3 224 1 025 32 % 3 224 0 5 731 1 681 29 % 4 271 

Grundskola       

K 309 349 105 260  311 271  302 621 98 853  302 640 

I -6 071 -2 871  -6 071  -6 860 -2 252  -8 478 

N 303 278 102 388 34 % 305 200 -1 922 295 761 96 601 33 % 294 162 

Förskoleklass / 6-åringar       

K 32 198 9 925  31 466  30 288 10 075  29 770 

I -666 -140  -666  -950 -166  -519 

N 31 532 9 785 31 % 30 800 732 29 338 9 909 34 % 29 251 

Fritidshem       

K 77 156 24 476  76 956  70 463 23 862  72 774 

I -1 275 -485  -1 275  -760 -360  -1 553 

N 75 881 23 991 32 % 75 681 200 69 703 23 501 34 % 71 221 

Statsbidrag       

K 0 0  0  0 0  0 

I -14 928 -4 973  -14 928  -16 100 -5 233  -15 699 

N -14 928 -4 973 33 % -14 928 0 -16 100 -5 233 33 % -15 699 

Föräldraavgifter       

K 0 200  200  0 -4  28 

I -39 300 -13 805  -39 900  -37 620 -12 665  -37 942 

N -39 300 -13 605 35 % -39 700 400 -37 620 -12 670 34 % -37 914 

Vårdnadsbidrag       

K 600 285  600  901 257  717 

I 0 0  0  0 0  0 

N 600 285 48 % 600 0 901 257 28 % 717 
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Kommentarer till avvikelser skolpeng 

Den totala nettobudgeten för skolpeng, vårdnadsbidrag, intäkter från föräldraavgifter och statsbi-
drag maxtaxa är 588 221 tkr. Budgeten för 2016 bygger på befolkningsprognos 2015 (BFP 2015). 

Prognosen bygger på utfallet av barn och elever till och med maj 2016 och att antal barn och elever i 
juni är lika många som i maj. Höstterminen är uppdaterad med barn och elever från den nya be-
folkningsprognosen (BFP 2016). Utfallsbarnen barn i förskolan är ungefär samma som det budgete-
rade antalet. Utfallseleverna i grundskolan 1-5 och 6-9 är fler än vad det är budgeterat för medan 
barn och elevantalet är färre i pedagogisk omsorg, förskoleklass och fritidshemmen. Totalt sett 
kommer vårterminen att kosta något mindre än vad som är budgeterat. 

Vårdnadsbidraget ligger över riktvärdet på 33 procent. Budget bör dock ändå kunna hållas då vård-
nadsbidraget avskaffades den 1 februari 2016 och större delen av kostnaderna för året beräknas till 
första halvåret 2016. 

Prognosen sammantaget för helåret visar på ett överskott på 650 tkr. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2016 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2016 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr)      

Duschar i grundskolor 2 610 0 0 % 1 000 1 610 

Koordinator nybyggnation 2 419 76 3 % 700 1 719 

Årligt investeringsanslag 4 000 528 13 % 4 000 0 

      

Kommentar 

Ombyggnationen av duschar i grundskolorna fortsätter. Planen är att kvarvarande skolor ska få sina 
duschutrymmen ombyggda under året och att projektet ska kunna avslutas. 

Koordinator för nybyggnation av grundskolor kommer inte att nyttjas till fullo 2016. Behovet att 
använda projektmedlen skjuts framåt i tiden i takt med hur nybyggnationen av förskolor och skolor 
löper. 

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 
2015 

Helår 
2014 

Sjukfrånvaro 8,2 % 7,3 % 6,6 % 

Könsfördelning, andel män 16 % 15 % 14 % 

Personal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal anställda 756 757 765 

Antal årsarbetare 723 722 729 

Medelålder 46,3 46,8 46,7 

Medellön (tkr) 30,7 29,5 28,8 

Medianlön (tkr) 30,6 29,7 28,9 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 55,4 % 53,2 % 52,4 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 3,6 % 3,6 % 4,1 % 

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

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 5,3 % 5,4 % 5,2 % 

30 - 49 år 8,5 % 8,5 % 8,2 % 

50 år och äldre 8,9 % 8,1 % 8,2 % 

Samtliga 8,2 % 7,9 % 7,3 % 

Personalomsättning % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

 4,6 % 16,4 % 10,9 % 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal anställda, andel män 16 % 15 % 15 % 
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Utbildningsnämnden 

Måluppfyllelse 

Under den här rubriken redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och 
nämndmål. 

Sammanställning mål 

 
Kommungemen-

samma mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 4 5 

Antal uppnådda: 0 1 

Antal delvis uppnådda: 4 4 

Antal ej uppnådda: 0 0 

Strategiska inriktningar 

Kund/invånare 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

 Arbete pågår 

Vallentuna kommun ingår i samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län 
(KSL) och i samverkansavtalet för gemensam administration av vuxenutbildning, Kunskapscentrum 
Nordost (KCNO). Övriga deltagande kommuner i KCNO är Danderyd, Täby, Vaxholm och Österå-
ker. Genom dessa avtal kan skalfördelar uppnås vilket sänker kostnaderna, ökar valfriheten och 
borgar för ökad kvalitet. Verksamhetschefen för KCNO har under årets första kvartal presenterat 
verksamhetsberättelsen för utbildningsnämnden. 

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

Nämndens mål: 

Vallentuna gymnasium ska vara en attraktiv skola för regionens elever och lärare. 

 Arbete pågår 

I den första sökomgången inför läsåret 2016/17 hade sju procent, 33 elever, av kommunens folkbok-
förda elever sökt sig till Vallentuna gymnasium. De populäraste skolorna var Tibble gymnasium (22 
%), Täby Enskilda gymnasium (17 %) och Åva gymnasium (16 %) följt av Vallentuna gymnasium (7 
%), som därmed var den fjärde mest populära skolan. Första sökomgången föregående år uppvisade 
samma mönster, att gymnasium i Täby var de tre populäraste valen följt av Vallentuna gymnasium. 
I årets första sökomgång var de populäraste programmen Ekonomiprogrammet, Samhällsveten-
skapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. 

Totalt sökte sig 54 elever till Vallentuna gymnasium oavsett folkbokföringsort. Av dessa var det 43 
pojkar och 11 flickor. De populäraste programmen i år var Fordons- och transportprogrammet följt 
av Bygg- och anläggningsprogrammet med 18 respektive 16 sökanden. I förra årets första sökom-
gång var det totalt 57 elever som sökte sig till Vallentuna gymnasium och då var samma program de 
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populäraste med ungefär lika många sökande. Resultat från den andra sökomgången kommer i 
mitten av maj. På grund av det låga intresset för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen har Ut-
bildningsnämnden beslutat att Vallentuna gymnasium inte ska erbjuda dessa program för näst-
kommande läsår. 

Kommunförbundet Stockholms Län genomför årligen en enkätundersökning till elever i gymnasiets 
årskurs 2. Årets undersökning genomfördes mellan januari och mars och svarsfrekvensen var 75 
procent. Förra året var svarsfrekvensen 73 procent. Av de svarande i årets enkät angav 65 procent 
att de kunde rekommendera sitt program till andra elever och 43 procent angav att de kunde re-
kommendera sin skola. Det finns dock skillnader beroende vilket program eleven går på. Högst re-
sultat fanns bland de som går på Bygg- och anläggning där 83 procent rekommendera sitt program 
följt av 78 procent av de som gick på Fordon- och transport. Lägst resultat var bland de svarande på 
Handels- och administration där endast 27 procent kunde rekommendera sitt program. 

 

(Ekonomi och Natur saknar svar för ett år vardera) 

Vallentuna gymnasium är medvetna om de stora skillnaderna och arbetar aktivt med eleverna på 
Handels- och administrations- samt Samhällsvetenskapsprogrammet, för att deras känsla av trygg-
het och möjlighet till inflytande ska öka. Bland annat görs djupintervjuer med samtliga elever om 
deras upplevda studiesituation, som sedan överförs i en handlingsplan för respektive klass. Det är 
ett ständigt pågående arbete att följa upp och vid behov anpassa denna handlingsplan i samråd med 
eleverna och lärarna. För eleverna på Handels- och administrationsprogrammet har till exempel 
den fysiska miljön anpassats för att ytterligare skapa goda förutsättningar för en trygg och god 
lärmiljö. 

En viktig och grundläggande förutsättning för att eleverna ska kunna nå höga resultat är att de kän-
ner sig trygga i sin skola och i undervisningssituationen. Under det gångna året har Vallentuna 
gymnasium därför arbetat aktivt med frågor kring trivsel, trygghet och inflytande. Jämför man årets 
enkätsvar med föregående år syns det också en förbättring kring dessa frågor. Bland annat har an-
delen som känner sig trygga ökat med 14 procentenheter jämfört med föregående år och andelen 
som anser att de får vara med och påverka hur de arbetar under lektionerna har ökat med 9 procen-
tenheter. En viktig del i detta arbete har varit, och fortsätter att vara, att stärka lärarens roll i klass-
rummet. Här har gymnasiet genomfört kompetensutvecklande insatser och infört stödstrukturer 
där det kollegiala lärandet är en viktig del. Gymnasiets ledning har avsatt både tid och resurser för 
detta. En lärare som fungerar som en tydlig ledare i klassrummet och i skolans övriga miljöer är en 
viktig bidragande orsak till att elevernas känsla av trygghet och trivsel ökar. 

  



Tertialrapport januari-april 2016, samtliga nämnder 52(126) 

 Vallentuna 
Stock-

holms län 

 2014 2015 2016 2016 

Jag känner mig trygg på min skola 90 % 70 % 84 % 91 % 

Det är en positiv stämning på min skola 75 % 45 % 52 % 75 % 

Jag får vara med och påverka innehållet i under-
visningen 

38 % 33 % 40 % 39 % 

Jag får vara med och påverka hur vi arbetar un-
der lektionerna 

45 % 33 % 42 % 40 % 

Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på 
min skola 

43 % 38 % 39 % 47 % 

Vallentuna gymnasium har stort fokus på internationella samarbeten och utbyten med skolor i flera 
olika länder. Varje år åker elever från Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammen på en studie-
resa till Almeria i Spanien och varje år tar gymnasiet i sin tur emot spanska elever. Elever från de 
högskoleförberedande programmen åker i årskurs 3 på en studieresa till Krakow. Fram till i år har 
elever från Samhällsvetenskapsprogrammet i årskurs 3 åkt på en studieresa till Bryssel, men från 
nästa år kommer dessa elever istället att följa med på resan till Krakow. Eleverna som är i slutfasen 
av sina engelskastudier åker även på en studieresa till Dublin varje år. 

Från och med i år har Vallentuna gymnasium påbörjat ett samarbete med Hjälmstaskolan där elever 
i årskurs 9 besöker gymnasiet för att vara med vid den dragning som gymnasieleverna gör efter sin 
resa till Dublin. Från höstterminen 2016 kommer Vallentuna gymnasium erbjuda elever i årskurs 9 
från Hjälmstaskolan, Ekebyskolan och Hammarbacksskolan undervisning i engelska och matematik 
på gymnasienivå. 

Under året har kommunens centrala verksamhetssystem som ska vara ett administrativt och kom-
munikativt verktyg för både personal, elever och vårdnadshavare avvecklats till att numera omfatta 
långt under ett minimum av det planerade. Vallentuna gymnasium har själva blivit tvungna att ta 
över den support och administration som IT-enheten centralt skulle ha utfört. Detta har inneburit 
att Vallentuna gymnasium har varit tvungna att prioritera bort det planerade verksamhetssystem-
stödet för att elever och lärare över huvud taget ska ha beretts möjlighet att få tillgång till lär- och 
kommunikationsplattform. Det har lett till en stor frustration i organisationen och det har orsakat 
väldigt stora svårigheter i att ens använda de digitala lär- och kommunikationsverktygen. Det har 
också lett till att det har inneburit svårigheter att anpassa undervisningen för elever i behov av stöd 
och särskilt stöd, då många av de verktygen som behövs är beroende av ett väl fungerande verksam-
hetssystem som ger nödvändigt stöd. 

Under maj månad kommer ledningsgruppen, bestående av rektorer och förvaltningschef, att besluta 
vilket verksamhetssystem som skolorna ska använda sig av. Verksamhetssystemet ska börja imple-
menteras under hösten 2016. 

Nämndens mål: 

Eleverna vid Vallentuna gymnasium ska nå höga resultat. 

 Arbete pågår 

I enkäten från Kommunförbundet Stockholms Län finns ett område som handlar om elevens lä-
rande. Där svarar 71 procent av eleverna på Vallentuna gymnasium att deras lärare är kunniga i sina 
ämnen och 66 procent instämmer i att de får extra hjälp om de behöver och att lärarna bemöter 
dem på ett positivt sätt. I Stockholms län var genomsnittet 81 respektive 69 procent på dessa påstå-
enden. Lägst resultat får påståendet "Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera" där 
endast 39 procent instämmer. Genomsnittet för Stockholms län är 50 procent. Vidare anger knappt 
hälften, 47 procent, att lärarna hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra sina studiere-
sultat. Genomsnittet för Stockholms län är 53 procent på detta påstående. När det gäller studiero 
instämmer 38 procent i att det är arbetsro på lektionerna. Det är i nivå med föregående års svar (36 
%) men under årets genomsnitt för Stockholms län (56 %). 

Det är värt att nämna i sammanhanget att även Vallentunas grundskolor i sina enkätundersökning-
ar når relativt låga resultat vid frågor om arbetsro och att det som är störande inslag på lektionerna i 
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grundskolan fortsätter att vara det på gymnasiet. Det ska påpekas att årets enkät för grundskolan 
här har nått ett högre resultat än tidigare år. Dock har påståendet när det gäller arbetsro i grundsko-
lan omformulerats inför årets frågeomgång. När det gäller grundskolan är det därför problematiskt 
att jämföra resultaten med föregående år. 

Svaren i gymnasiet skiljer sig åt beroende på vilket program eleverna går på. Eleverna som går på 
Byggprogrammet och Fordonsprogrammet är överlag mer positiva, medan eleverna på Handels- 
och administrationsprogrammet samt Samhällsvetenskapsprogrammet överlag är mer negativa. 
När det gäller det sistnämnda programmet har gymnasiet arbetat aktivt med eleverna för att de ska 
uppleva att de har arbetsro och kunniga lärare. En viktig men svår utmaning är att hitta behöriga 
yrkeslärare inom Handels- och administrationsprogrammet. 

 Vallentuna 
Stockholms 

län 

 2014 2015 2016 2016 

Mina lärare är kunniga i sina ämnen 77 % 74 % 71 % 81 % 

Jag får extra hjälp om jag behöver 76 % 70 % 66 % 69 % 

Undervisningen motiverar mig till att 
vilja lära mig mera 

52 % 35 % 39 % 50 % 

Mina lärare hjälper mig att förstå vad jag 
ska göra för att förbättra mina studiere-
sultat 

67 % 58 % 47 % 47 % 

Det är arbetsro på mina lektioner 49 % 36 % 38 % 56 % 

Även inom detta mål får gymnasiets insatser kring det kollegiala lärandet stor betydelse. När det 
gäller arbetsro och undervisningens motivationskraft har gymnasiet fortsatt stora utmaningar, även 
om små förbättringar kan avläsas. De insatser som har genomförts vad gäller att stärka lärarens roll 
kommer därför att behöva fortsätta. Förutom att genom att inta en stark ledarroll i klassrummet 
kunna garantera arbetsro och stöd, behöver lärarna utveckla hur man kan motivera eleverna att lära 
sig mer och uppmuntra eleverna att inte bara sikta på godkänt utan att också sikta högre än det 
betyg man har uppnått. Till exempel har en grupp av lärare med forskningsbaserad grund studerat 
varandras lektioner i syfte att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Fokus har då legat på att identi-
fiera framgångsfaktorer för att skapa goda lärmiljöer och att utveckla elevernas drivkrafter och mo-
tivation. Bland annat har lyfts fram vikten av goda relationer lärare-elev, tydliggörande av förvänt-
ningar och krav samt vikten av ett bekräftande förhållningssätt gentemot elever och vikten av att 
kommunicera detta med eleverna. 

Vallentuna gymnasium har under detta läsår tagit emot cirka 75 nyanlända elever varav drygt 50 
elever anlände under årets första kvartal. Gymnasiets inställning har varit att välkomna alla sö-
kande och samtliga elever har också erbjudits plats att läsa Språkintroduktion. Det ökade inflytande 
har dock ställt höga krav på planering av lärares undervisningstid, rekrytering av lärare och sche-
maläggning av lokaler. Gymnasiet har påbörjat ett språkutvecklande arbetssätt som man ytterligare 
kommer att intensifiera under året. Ett par av eleverna på Språkintroduktion går inte längre kvar på 
gymnasiet utan har av olika skäl valt att sluta, där en orsak kan vara flytt till andra kommuner. 
Gymnasiet tror att det kommer att ske större omflyttningar under sommaren och det håller de på 
att planera för. Omflyttningar sker av flera orsaker. Det kan handla om flytt till annan kommun, 
ålder, folkhögskola, behörig till annat program, asylavslag, åldern uppskriven av Migrationsverket, 
pröva lyckan i annat land etc. Gymnasiet räknar med att ca 20 stycken elever berörs. När det gäller 
information om prognoser från Migrationsverket, kostnader och användandet av statsbidraget hän-
visas till rubriken God ekonomisk hushållning. 

Förvaltningen har ett uppdrag från utbildningsnämnden att arbeta för att systematisera och ut-
veckla gymnasiets systematiska kvalitetsarbete. Detta arbete har påbörjats och en första rapporte-
ring har gjorts för Utbildningsnämndens arbetsutskott i mars. Vallentuna gymnasium har de sen-
aste åren tagit fram en rad handlingar i syfte att utveckla kvalitetsarbetet. De har nu i uppdrag att 
rensa bland dessa för att systematisera hur, när, vad och vilka som blir inblandade i insamlandet 
och analys av underlag för att utveckla verksamheten. Förvaltningen har å sin sida i uppdrag att ta 
fram en rutin för hur huvudmannens systematiska kvalitetsarbete ska bedrivas och hur gymnasiets 
insamlade data och analys tas om hand av huvudmannen. I detta uppdrag samarbetar förvaltningen 
och gymnasiets ledning. Arbetet ska vara klart under hösten 2016. 
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Nämndens mål: 

Kunskapscentrum Nordost (KCNO) bedriver en attraktiv utbildning för regionens elever och lä-

rare. 

 Målet är uppfyllt 

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. I enkäten ställs bland annat frågor om de studerande kan 
rekommendera sin skola till andra och om eleven anser att utbildningen ger ökade möjligheter till 
arbete eller fortsatta studier. Undersökningen genomförs vanligen i april och resultaten presenteras 
i nästa tertialuppföljning. I de senaste årens undersökningar har elever folkbokförda i Vallentuna 
visat en ökad nöjdhet både när det gäller studier på Komvux och SFI. 

När det gäller upphandlingar pågår det en del aktivitet. För Komvux håller Täby kommun som an-
svarar för Vux9-upphandlingen (KCNO + Solna, Sollentuna, Järfälla och Upplands Väsby) fram ett 
nytt förfrågningsunderlag, en version 3, efter att resultatet av de två senaste versionerna överklagats 
av anbudsgivare, med påföljande dom i förvaltningsrätten om att upphandlingarna ska göras om 
(helt i version 1 och för 8 kvarvarande anbudsområden). Temporära avtal har tecknats inom dessa 8 
avtalsområden i väntan på ny upphandling. Inom övriga avtalsområden har ordinarie avtal teck-
nats. De temporära avtal gäller fram till den 1 januari 2017 då nya avtal som resultat av ny upphand-
ling planeras träda i kraft. 

För SFI inväntar SFI8-gruppen (KCNO + Solna, Sollentuna och Upplands Väsby) en dom från för-
valtningsrätten angående ett överklagat tilldelningsbeslut. Nya avtal ska tecknas från 1 juli 2016 och 
de blir ordinarie enligt tilldelningsbeslutet om domen utfaller i upphandlarens favör, annars kom-
mer temporära avtal att tecknas för att kunna erbjuda verksamhet i väntan på att ny upphandling 
ska göras. 

Nämndens mål: 

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

 Arbete pågår 

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 85 procent. Föregående år hade 82 procent godkända 
betyg. Genomsnittet för KCNO 2015 var 95 procent minst godkända på grundläggande kurser och 
85 procent minst godkända på gymnasiala kurser. Vallentunas resultat är jämförbara med fjolårets 
och på en hög nivå, även om det är en liten försämring sedan förra mätningen. Från Vallentuna var 
det 69 elever på grundläggande kurser och 496 elever på gymnasiala kurser. 

Ser man på betygsfördelningen bland de grundläggande kurserna var det 68 procent betyg A-C på 
en skala från A-F där A är högsta betyg och F är underkänt. Det motsvarar 34 kurser. Genomsnittet 
för hela KCNO var 61 procent vilket motsvarar 178 kurser. I Vallentuna fick flest betyget C (48 %) 
följt av betyget D (22 %). Totalt läste elever från Vallentuna 50 kurser och totalt inom KCNO var det 
292 kurser som lästes. 

Betygsfördelningen bland de gymnasiala kurserna som lästes av studerande från Vallentuna följde 
genomsnittet för KCNO. I Vallentuna var det 50 procent betyg A-C, I KCNO var det 51 procent. För-
delningen på övriga betyg var också i höjd med genomsnittet. Totalt lästes det 1 291 kurser bland 
elever från Vallentuna och totalt inom KCNO var det 6 176 gymnasiala kurser. 
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Betygsfördelning per kurs, studerande från Vallentuna kommun läsåret 2014/15. 

 

 
 
Under 2015 deltog 175 elever från Vallentuna i SFI, svenska för invandrare. I juni sattes betyg i 65 
kurser där samtliga var godkända betyg och 23 var minst C i betyg. Fördelningen var A - 2 betyg, B -
 5, C - 16, D - 16, E - 26 och F - 0. Andelen betyg A-C var 35 procent i Vallentuna och 39 procent för 
hela KCNO. 

Eleverna och resultaten är fördelade på olika kurser (nivåer). Drygt 60 procent (40) av eleverna 
återfinns på den högsta nivån, 3, och där återfinns också 17 av de 23 elever som nått minst C i betyg. 
På den lägsta nivån, 1, återfinns bara två elever och dessa nådde E i betyg. 

Bland elever på de grundläggande kurserna uppnådde alltså en högre andel från Vallentuna de tre 
högsta betygen än genomsnittet i KCNO. För eleverna som läste gymnasiala kurser såg betygsför-
delningen ut som genomsnittet för KCNO. Bland SFI-eleverna låg tyngdpunkten på betygen C-E. 
Det gör att målet bedöms som gult - arbete pågår. 

Resultat för 2016 är ännu inte tillgängliga. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Arbete pågår 

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. 

Antalet elever på Vallentuna gymnasium har växt under året. Under nuvarande läsår har gymnasiet 
tagit emot cirka 75 nyanlända elever varav drygt 50 elever anlände under årets första kvartal. Alla 
dessa elever är inskrivna på språkintroduktionsprogrammet och till höstterminen väntas ytterligare 
elevökningar. Det innebär ökade kostnader men även ökade intäkter, vilket gör att ekonomin tros 
kunna balanseras under året. 

Gällande lokalförsörjningen har Vallentuna gymnasium tillgång till färre lokaler detta läsår ef-
tersom Vallentuna Friskola har fått tillgång till ett stort klassrum, med tillhörande halvklassrum. 
Optimus har fått ett helt klassrum och sedan delar Optimus ett klassrum med gymnasiet. Optimus 
personal har även beretts arbetsplatser i gymnasiets lärararbetsrum. Gymnasiet har därmed tving-
ats använda tillgängliga lokaler mer effektivt. Fortsatt översyn av lokaler är delar i att skapa bättre 
förutsättningar för att Vallentuna gymnasium ska ha en ekonomi i balans. 
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Tillväxt och utveckling 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

 Arbete pågår 

I Vallentuna kommun växer befolkningen. År 2026 beräknas befolkningsmängden uppgå till drygt 
40 000 invånare, en tillväxt med över 8 000 personer jämfört med i år. Befolkningen växer i alla 
åldersintervall, även kommuninvånare i gymnasieålder. 

Mellan åren 2015-2026 ökar antalet elever i gymnasieålder (16-19 år) från 1 500 stycken till 2 000 
stycken, en ökning med närmare 30 procent. För Vallentuna kommun är det viktigt att kunna möta 
dagens och framtidens 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 elever idag men också för efterfrågan inom framtidens arbetsmark-
nad. 

Även KCNO har en viktig roll att förse framtidens arbetsmarknad med utbildad arbetskraft. Vissa 
utbildningen tenderar elever att i ungar år välja bort, som exempelvis vård och omsorg, men som får 
ökad attraktionskraft inom vuxenutbildningen. 

Energi och miljö 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Arbete pågår 

Vallentuna gymnasium har arbetat med hållbar utveckling både med fokus på mänskliga rättigheter 
och på miljön. Det har både anordnats föreläsningar och filmvisningar för eleverna för att lyfta frå-
gorna. Se vidare under nämndens mål. 

Nämndens mål: 

Vallentuna gymnasium arbetar medvetet för en långsiktigt hållbar utveckling. 

 Arbete pågår 

Vallentuna gymnasium fick år 2013 Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling" som 
handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor samt att göra 
ungdomar delaktiga i lärprocessen och förbereda dem för framtiden. Ett exempel på det konkreta 
arbete som görs är att demokrati och hållbarhet är en del i ett större ämnesövergripande projekt för 
elever i årskurs 2 på Samhällsvetenskapsprogrammet. På Byggprogrammet arbetar alla elever i års-
kurs 3 med ett projekt kring hållbart samhällsbyggande i kombination med deras gymnasiearbeten. 
Gymnasiet har också anordnat en temadag om hållbar utveckling där man välkomnade alla kom-
munens grundskoleelever i årskurs 9. Gymnasiet har även anställt en lektor i hållbar utveckling och 
samhällsbyggande. 

Ekologisk mat och matsvinn 

För att möjliggöra en ökning av andelen ekologiska livsmedel behöver matsvinnet minska. Ett steg i 
detta arbete är att menyn för VT-16 är förändrad. Menyn är nu anpassad till gymnasiets målgrupp 
och det serveras två rätter, mot tidigare tre, varav en är vegetarisk. Med en effektivare planering av 
portionsmängder minskar överproduktionen och mindre mängd mat behöver slängas. Det vegeta-
riska alternativet är nu mer valbart för alla elever och detta har redan medfört att fler väljer att äta 
vegetariskt, vilket ur både miljö- och hälsosynpunkt är önskvärt. Med två rätter istället för tre finns 
tid för att laga maten från grunden i en större utsträckning än tidigare. 

Lokala åtgärder på varje skola är kontinuerligt återkommande för att få elever mer delaktiga i arbe-
tet med att minska svinnet. 



Tertialrapport januari-april 2016, samtliga nämnder 57(126) 

Att köken ska kunna köpa närproducerade livsmedel kommer möjliggöras i kommande livsmedels-
upphandling (klart sommaren 2017). Redan idag finns kontakter med Vallentunaproducenter som 
är beredda att sälja till skolorna. 

Vid renovering eller nybyggnation förespråkar kostenheten maskiner och utrustning med låg miljö-
påverkan. 

  

Jämställdhet och mångfald 

Kommungemensamt mål: 

Arbeta enligt jämställdhets- och mångfaldsplan. 

 Arbete pågår 

Arbetet utifrån jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 är inlett. Enligt planen ska måluppfyl-
lelsen kommenteras i samband med verksamhetsberättelsen i slutet av året. 
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Styrkort 

Sammanfattning av nämndens nyckeltal 
Utfall 
2016 

Helår 
2015 

Helår 
2014 

Kund/invånare    

Andelen elever i åk 2 som kan rekommendera sin skola 43 % 46 % 79% 

Andelen elever i åk 2 som är trygga 84 % 70 % 90 % 

Andelen elever i åk 2 som upplever studiero på lektionerna 38 % 36 % 49 % 

Andelen studerande inom KCNO som kan rekommendera sin skola  89 % 77 % 

    

    

Verksamhet    

Andelen förstahandssökande till Vallentuna gymnasium 7 % 12 % 11 % 

Andelen elever med yrkesexamen i åk 3  76 % 69 % 

Andelen elever med högskolebehörighet i åk 3  68 % 77 % 

Genomsnittligt betygspoäng i åk 3, yrkesprogram  12,7 11,0 

Genomsnittligt betygspoäng i åk 3, högskoleförberedande pro-
gram 

 13 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 % 

Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen med god-
kända kursbetyg 

 85 % 82 % 

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

 * 96 % 

    

Ekonomi    

Positivt ekonomiskt resultat - fast rambudget Ja Ja Ja 

Positivt ekonomiskt resultat - resultatenhet Ja Nej Nej 

Positivt ekonomiskt resultat - volymstyrd peng Ja Ja Nej 

    

    

Medarbetare    

Sjukfrånvaro 5,6 % 4,0 % 3,0 % 

Könsfördelning, andel män 47,9 % 44 % 41 % 

*Då registrering och hantering av det Kommunala Aktivitetsansvaret har ändrat under 2015 så kan ej jämförbar statistik 
tas fram för år 2015. 
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Analys - Kund/Invånare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

 

Andel elever i åk 2 som kan rekommendera sin skola 43 % 46 % 79 %  

Andel elever i åk 2 som är trygga 84 % 70 % 90 %  

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

38 % 36 % 49 %  

Andel studerande inom KCNO som kan rekommendera 
sin skola 

 89 % 77 %  

Under nämndmålen "Vallentuna gymnasium ska vara en attraktiv skola för regionens elever", "Ele-
verna vid Vallentuna gymnasium ska nå höga resultat" samt "KCNO bedriver en attraktiv utbildning 
för regionens elever och lärare" analyseras dessa resultat närmare. 

Analys - Verksamhet 

 
Prognos 

2016 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal elever i Vallentuna gymnasium  327 323 336 

varav folkbokförda i andra kommuner  78 79 103 

Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium  7 % 12 % 11 % 

Andel elever med yrkesexamen i åk 3   76 % 69 % 

Andel elever med högskolebehörighet i åk 3   68 % 77 % 

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, yrkesprogram   12,7 11,0 

Genomsnittlig betygspoäng åk 3, högskoleförbered-
ande program 

  13,0 12,4 

Vallentuna gymnasium arbetar för fortsatt certifiering 
inom Skola för hållbar utveckling 

 Ja Ja Ja 

Andel studerande inom grundläggande vuxenutbild-
ningen med godkända kursbetyg 

  92 % 97 % 

Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen 
med godkända kursbetyg 

  80 % 82 % 

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

  * 96 % 

     

*Då registrering och hantering av det Kommunala Aktivitetsansvaret har ändrat under 2015 så kan ej jämförbar statistik 
tas fram för år 2015. 

Under nämndmålet "Vallentuna gymnasium ska vara en attraktiv skola för regionens elever och 
lärare" framgår att utbildningsnämnden har beslutat att Naturvetenskapliga programmet samt Tek-
nikprogrammet på grund av lågt sökintresse inte ska erbjudas läsåret 2016/17. Vallentuna gymna-
sium har påbörjat ett arbete för att lyfta gymnasiets goda arbete genom att prata mer om de inter-
nationella samarbeten som skolan har. Man har även inlett ett samarbete med några av de högsta-
dieskolor vars elever i störst utsträckning väljer Vallentuna gymnasium där elever i åk 9 från dessa 
skolor erbjuds undervisning i engelska och matematik på gymnasienivå. På skolan pågår även en 
rad lokala insatser som en del av det systematiska kvalitetsarbetet vad gäller arbetsro och trygghet 
samt att stärka lärarens roll i klassrummet. 

När det gäller resultaten för vuxenutbildningen hänvisas till nämndmålet "Eleverna vid KCNO ska 
nå höga resultat" för mer information. 
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Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande knappt 30,2 mnkr, en resulta-
tenhet som är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 121 mnkr. Den 
budget som ligger för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser. 

Den totala prognosen för utbildningsnämndens fasta ram är ett överskott vid årets slut på 0,9 mnkr. 

Prognosen för resultatenheten Vallentuna gymnasium beräknas vara en ekonomi i balans vid årets 
slut. 

Prognosen för gymnasieskolpengen är en balanserad budget vid årets slut. Prognosen är högst osä-
ker och kan komma att påverkas av ett antal parametrar, bland annat av förändringar i volymerna 
på språkintroduktionsprogrammet, eftersläpningseffekter i utbetalningarna av ersättningen för 
nyanlända samt när och om asylsökanden får permanenta uppehållstillstånd. 

(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2016 

Avvikelse 
prognos 

2016 

Avvikelse 
2015 

Avvikelse 
2014 

Utbildningsnämnden 3 905 30 174 900 1 859 871 

UN resultatenhet -1 663 0 0 -1 823 -299 

Gymnasieskolpeng  121 001 0 3 013 -631 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2016 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2016 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2015 

TOTALT          

K 30 174 8 340  29 674  29 185 9 354  27 696 

I 0 -123  -400  0 -88  -371 

N 30 174 8 217 27 % 29 274 900 29 185 9 265 32 % 27 326 

Utbildningsnämnden samt gymnasieintagningen i Sthlms län     

K 562 342  562  480 332  551 

I 0 0  0  0 0  0 

N 562 342 61 % 562 0 480 332 69 % 551 

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

 

K 6 920 2 467  7 040  6 100 2 349  6 295 

I 0   -120  0 -33  -133 

N 6 920 2 467 36 % 6 920 0 6 100 2 316 38 % 6 162 

Tilläggsbelopp inom gymnasieskolan  

K 8 451 2 304  8 401  8 602 2 900  8 243 

I 0 -49  -150  0 0  -155 

N 8 451 2 255 27 % 8 251 200 8 602 2 900 34 % 8 088 

Tilläggsbelopp och elevresor inom gymnasiesärskola samt sär-
vux 

 

K 5 635 1 564  5 465  5 800 1 489  4 959 

I 0 -22  -30  0 -55  0 

N 5 635 1 542 27 % 5 435 200 5 800 1 434 25 % 4 959 

Vuxenutbildning inom Kunskapscentrum Nordost  

K 8 606 1 664  8 206  8 203 2 283  7 648 

I 0 -52  -100  0 0  -83 

N 8 606 1 612 19 % 8 106 500 8 203 2 283 28 % 7 565 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Budgeten för utbildningsnämndens fasta ram uppgår till 30 174 tkr inklusive budgeten för vuxenut-
bildning och SFI som hanteras av Kunskapscentrum Nordost (KCNO). Den totala prognosen för 
fasta ramen är ett överskott på 900 tkr på helåret. 

Utbildningsnämnden och antagningskostnaden ligger högt mot budget efter årets första fyra måna-
der, vilket beror på att hela kostnaden för gymnasieantagningen har tagits under vårterminen. 

Elevresorna ligger något högt mot budget. Enligt gammalt nämndbeslut får alla folkbokförda elever 
i Vallentuna ett busskort, oavsett studieplats i Stockholms län. Arbetet med att se över Vallentuna 
gymnasiums lokaler fortsätter under året och den totala budgeten för elevresor, inackorderingstill-
lägg m.fl. beräknas gå noll mot budget. 
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Utfallet för tilläggsbelopp inom gymnasieskolan ligger lågt mot budget. Främsta orsaken är att an-
sökningarna har inkommit sent och inte hunnits utredas. Handläggaren fortsätter att bedriva arbe-
tet kring hela tilläggspengsförfarandet enligt god ekonomisk hushållning. Prognosen är ett överskott 
på 200 tkr vid årets slut. 

Tilläggsbelopp för gymnasiesärskolan ser ut att ligga lågt mot budget. Skolskjutsdelen har dock 
förbrukat mer än hälften av sin budget, vilket till stor del beror på att alla gymnasiesärelever går i 
andra kommuner. Särvux är en rättighetslagstiftad verksamhet där kostnaderna kan fluktuera rejält 
beroende på vilken typ av funktionsnedsättning eleven har. För perioden januari-april har ännu 
inga kostnader inkommit då de flesta kommuner använder sig av terminsfakturering. Verksamheten 
beräknas ge ett mindre överskott på 200 tkr. 

Kostnaderna för vuxenutbildningen har inkommit för januari-mars och kostnaderna för den admi-
nistrativa delen i samarbetet gäller månaderna januari-april. Vuxenutbildningen och SFI ligger lågt 
mot budget och prognosen för året är ett överskott på 500 tkr vid årets slut. 

Ingående värde på sparande i eget kapital är ett överskott på 4 000 tkr efter bokslutet 2014. 

UN resultatenhet 

Verksamhet 
(tkr) 

Ing. 
värde 

sparande 
i eget 

kapital 

Budget 
2016 

Bokfört 
peri-
oden 

% 

Avvikelse 
mot 

budget 
2016 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2015 

662 Vallentuna gymnasium     

K  36 586 13 793 38 % 36 586 39 670 13 555 34 
% 

40 422 

I  -36 586 -13 895 38 % -36 586 -39 670 -13 656 34 
% 

-38 598 

N -1 663 0 -101  0 0 -101  1 823 

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto 

Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet 

Vallentuna gymnasium visar ett överskott på cirka 100 tkr efter de första fyra månaderna. Progno-
sen för resultatenheten är en budget i balans vid årets slut. 

Den främsta anledningen som skapar en ekonomi i balans är det stora antalet elever som går på 
språkintroduktionsprogrammet. Dock är elevantalet snabbt föränderligt och svårt att prognosticera, 
vilket kan leda till ökade personalkostnader om mer personal behövs anställas eller minskade intäk-
ter om elever lämnar. Detta kan förändra prognosen. 

Ingående värde på sparande i eget kapital är minus 1 663 tkr efter bokslutet 2014. Vallentuna gym-
nasiums bokslut för 2015 visade på ett underskott på 1 823 tkr, vilket ger ett totalt underskott på 
minus 3 486 tkr. Beslut om överföring av över- och underskott tas i kommunfullmäktige senare 
under våren. 
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Gymnasieskolpeng summering 

Tkr 
Budget 

2016 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2016 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 
2016 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2015 

Gymnasieskolpeng summering     

K 124 301 43 455  124 801  126 590 42 375  124 417 

I -3 300 -1 276  -3 800  -3 000 -976  -3 840 

N 121 001 42 179 35 % 121 001 0 123 590 41 400 33 % 120 577 

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto 

Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng 

Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till 121 001 tkr. Gymnasieskolpeng betalas ut till folk-
bokförda elever som går i kommunens egna gymnasieskola och till kommunala och fristående gym-
nasieskolor utanför kommunen. Vallentuna kommun är med i den gemensamma gymnasieregionen 
som kommunerna i Stockholms län, med stöd av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL), har 
varit med och skapat. Varje år tas det fram en uppdaterad programprislista som är gemensam för 
alla i samarbetet. 

Utfallet efter fyra månader ligger lite över riktvärdet på 33 procent (avser linjär förbrukning, det vill 
säga ungefär samma förbrukning varje månad). Budgeten för gymnasieskolpengen baseras på be-
folkningsprognosen som kom i april 2015, men sedan dess har det skett förändringar i omvärlden. I 
och med flyktingsituationen har antalet elever på introduktionsprogrammet språkintroduktion ökat 
kraftigt under pågående läsår 15/16 och förväntas fortsätta öka under höstterminen, effekter som 
redan syns i utfallet. I dagsläget tros det finnas utrymme att balansera dessa ökade kostnader i och 
med höjningen av kommunersättningen för mottagandet av nyanlända. Här finns det dock efter-
släpningseffekter i statsbidragsutbetalningarna som kommer att påverka då handläggningstiden är 
lång. Dessutom gäller ersättningen bara under asylperioden och upphör när de nyanlända får per-
manent uppehållstillstånd. Vilka effekterna kommer att bli är högst osäkert. 

Prognosen för gymnasieskolpengen är en budget i balans vid årets slut. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2016 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2016 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr)      

Investeringar Utbildningsnämn-
den 

500 49 
0,1 % 500 0 

      

      

      

Kommentar 

Av det årliga anslaget på 500 tkr har 49 tkr utnyttjas under de första fyra månaderna. 

Prognosen för 2016 är att hela investeringsanslaget kommer att användas för ombyggnation av 
gymnasiets lokaler som ska nyttjas av mottagningsenheten för nyanlända elever, Optimus. 
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Analys - Medarbetare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Sjukfrånvaro 5,6 % 4,0 % 3,0 % 

Könsfördelning, andel män 47,9 % 44 % 41 % 

Personal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal anställda 48 52 59 

Antal årsarbetare 45,8 51 58 

Medelålder 46,5 45,8 46 

Medellön (tkr) 34,9 32,1 31,4 

Medianlön (tkr) 34,0 32,4 31,9 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 55,3 % 58,6 % 53,1 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 2,8 % 3,5 % 1,9 % 

Kvinnor 8,2 % 4,4 % 4,4 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 0,3 % 0,9 % 7,2 % 

30 - 49 år 5,7 % 4,7 % 3,5 % 

50 år och äldre 6,8 % 3,1 % 1,3 % 

Samtliga 5,6 % 4,0 % 3,0 % 

När det gäller sjuktalet under perioden är det värt att notera att det är relativt höga siffor, men då 
jämfört med helåret 2015. Det är ett område där vi behöver följa utvecklingen noga under näst-
kommande period för att se om det är en fortgående trend, eller en ganska typisk topp för den delen 
av året. En ytterligare kommentar och analys görs därför först i nästa tertialrapport. 

Personalomsättning % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Totalt 2,1 % 14,7 % 6,7 % 

Även här behöver vi fortsätta bevaka utvecklingen under året för en ytterligare kommentar och ana-
lys vid nästa rapporteringstillfälle. 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal anställda, andel män 47,9 % 44 41 
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Fritidsnämnden 

Måluppfyllelse 

Under den här rubriken redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och 
nämndmål. 

Sammanställning mål 

 
Kommungemen-

samma mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 5 7 

Antal uppnådda: 0 0 

Antal delvis uppnådda: 5 7 

Antal ej uppnådda: 0 0 

Strategiska inriktningar 

Kund/invånare 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

 Arbete pågår 

Fritidsnämnden har påbörjat ett nytt årshjul för dialoger med föreningslivet och utvärderar succes-
sivt nya mötesformer. Fokus för kvalitetsarbetet 2016 är trygghet, tillgänglighet, integration och 
delaktighet för kommunens invånare, föreningslivet och besökare. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden ska utveckla arbetet med trygghet, tillgänglighet, integration och delaktighet för 

kommunens invånare, föreningslivet och besökare. 

 Arbete pågår 

Förvaltningen har genomfört ett informationsmöte med intresserade föreningar i frågor som rör 
integration. I april samlade förvaltningen in information om pågående verksamheter, och spred till 
Optimus, gode män och socialtjänsten. Löpande kontakt och samarbete med kommunens integrat-
ionssamordnare och Stockholmsidrotten har hållits under våren. Föreningsmöte för utbyte av erfa-
renheter (med Täby kommun) kommer att hållas före sommaren. Ett dokument har tagits fram 
under våren för att tydliggöra hur Idrott- och friluftsenheten respektive Ungdomsenheten kan stötta 
verksamheter som främjar integration, respektive sysselsättning för den som väntar i en asylpro-
cess. 
 
Idrotts- och friluftsenheten har genomfört ett Aktiv fritidsmöte med 19 deltagare från föreningslivet 
i en workshop för att inhämta synpunkter på kommande revidering av bidragsregler. Workshopen 
genomfördes i en dialogmodell som delvis bestod av en enkätundersökning. Utvärdering gjordes på 
plats och mötet och dess form var uppskattat. 

Växter och träd på uppfarten till Vallentuna IP:s motionsspår har gallrats och rensats för bättre 
tillgänglighet, och området runt det renoverade utegymmet har gallrats ut för en tryggare upple-
velse. 

Ungdomsenheten engagerar föreningar för att under sommaren bidra med verksamhet för ungdo-



Tertialrapport januari-april 2016, samtliga nämnder 66(126) 

mar i Vallentuna; allmänt förebyggande, inte separat verksamhet. Statliga bidrag för detta slussas 
via kommunens integrationssamordnare. 
 
Den tillgänglighetsinventering som gjordes under 2015 har, tillsammans med kommunens funkt-
ionshinderråd, KFR, utmynnat i en prioriteringslista för de anläggningar/lokaler som bedöms vara i 
störst behov av insatser för att öka tillgänglighet. Under 2016 kommer en del konkreta insatser att 
kunna göras. Ärendet ligger för beslut i fritidsnämnden. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Arbete pågår 

Fritidsnämnden fortsätter arbetet för mer effektivt nyttjande av lokaler och anläggningar. Nämnden 
satsar på utveckling och stöd till föreningslivet. Ett exempel är ökat fokus på ledarutvecklingsbidrag, 
för att möjliggöra för tillväxt inom föreningslivet. Nämnden satsar också på utegym och underhåll 
av spår, leder och badplatser för att fler ska ha möjlighet att vara mer aktiva på sin fritid. 

Nämndens mål: 

Lokaler och anläggningar ska nyttjas mer effektivt. 

 Arbete pågår 

Boknings- och nyttjandegradsundersökning har genomförts på Vallentuna IP under våren. Resulta-
tet kommer att presenteras senare. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden ska satsa på utbildning för föreningar och deras framtida ledare. 

 Arbete pågår 

Föreningssamordnaren och nämnden uppmanar föreningarna vid alla dialogtillfällen att söka före-
ningsbidrag. 

Tillväxt och utveckling 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

 Arbete pågår 

Fritidsnämnden har fokus på arbetet med att profilera och marknadsföra kommunens aktiva och 
attraktiva fritidsmöjligheter. Plattformen som etableras med upplevelsewebben kompletteras lö-
pande av förvaltningen och föreningslivet. Ett annat fokusområde är utveckling av verksamheter 
och mötesplatser för barn- och unga. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden ska under 2016 profilera och marknadsföra verksamheterna. 

 Arbete pågår 

En facebooksida, "Fritid Vallentuna", har startats av idrotts- och friluftsenheten. Den riktar sig till 
alla som är intresserade av fritidsaktiviteter i Vallentuna kommun och bidrar med information om 
aktiviteter, evenemang och tips på fritidssysselsättningar i både Vallentuna och regionen. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden ska under 2016 utveckla aktiviteter för målgruppen barn- och unga. 

 Arbete pågår 
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Ökade öppettider på Nova och mobilt fritidsledarskap i Bällstaberg är några anpassningar som 
gjorts under våren för att följa målgruppen ungas behov av mötesplatser och verksamhet. 

Energi och miljö 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Arbete pågår 

Fritidsnämnden bidrar till kommunens miljöcertifieringsarbete. Vid underhåll av anläggningar och 
nyinköp av maskiner och fordon tas hänsyn till energi och uthållighet. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden ska bidra till att Vallentuna blir en långsiktigt hållbar kommun. 

 Arbete pågår 

Fritidsnämnden bidrar till kommunens ISO-arbete. Vid upphandlingar, underhåll och utvecklings-
projekt tas hänsyn till energieffektivisering och uthållighetsaspekter. 

Jämställdhet och mångfald 

Kommungemensamt mål: 

Arbeta enligt jämställdhets- och mångfaldsplan. 

 Arbete pågår 

Arbetet utifrån jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 är inlett. Enligt planen ska måluppfyl-
lelsen kommenteras i samband med verksamhetsberättelsen i slutet av året. 

Nämndens mål: 

Fritidsnämnden ska satsa på kompetensutveckling av medarbetare. 

 Arbete pågår 

Arbete pågår utifrån kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan. 
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Styrkort 

Sammanfattning av nämndens nyckeltal 
Utfall 
perioden 

Helår 
2015 

Helår 
2014 

Kund/invånare    

SCB Medborgarundersökning, NMI-index, Fritid SCB Medborgar-
undersökning, NMI-index, Fritid  

- 60 -  

- Tillgången till parker, grönområden och natur  - 7,9 -  

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

- 7,6 -  

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

- Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar  - 7,2 -  

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

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

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

Synpunktshantering   18   

Verksamhet    

Bokningsgrad, sporthallar - 73% 75% 

Nyttjandegrad, sporthallar  - 72%  72% 

Bokningsgrad, utomhusanläggningar, VIP  - 50% -  

Nyttjandegrad, utomhusanläggningar, VIP  - 92% -  

Antal besök, Kvarnbadet  - 55500 94000 

Antal redovisade aktiviteter, Föreningsbidrag  - 19 198 19 210 

Andel deltagartillfällen, flickor  - 38%  38% 

    

    

Ekonomi    

Fritidsnämndens resultat, mnkr - 165 1361 

    

    

    

    

    

    

    

Medarbetare    

Sjukfrånvaro 8,5% 4,4% 3,6% 

Könsfördelning, andel män 53,6% 53% 58% 
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Analys - Kund/Invånare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Helår 
2013 

SCB Medborgarundersökning, NRI-index, Fritidsmöjlig-
heter 

- 60 - 59 

- Tillgången till parker, grönområden och natur - 7,9 - 7,7 

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

- 7,6 - 7,5 

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

- Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar - 7,2 - 7,4 

- Utrustning och skötsel av kommunens motionsan-
läggningar 

- 6,6 - 6,8 

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

- - 75 % 33 % 

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

Synpunktshantering - - 18 - 

Kundundersökning, Kvarnbadet - - 93 % - 

Kundundersökning, fritidsgårdarna - - 90 % - 

Analys - Verksamhet 

 
Prognos 

2016 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Bokningsgrad, sporthallar - - 73 % 75 % 

Nyttjandegrad, sporthallar - - 72 % 72 % 

Bokningsgrad, utomhusanläggningar, VIP - - 50 % - 

Nyttjandegrad, utomhusanläggningar, VIP - - 92 % - 

Antal besök, Kvarnbadet - - 55 500 94 000 

Antal redovisade aktiviteter - - 19 198 19 210 

Andel deltagartillfällen, flickor - - 38 % 38 % 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2016 

Avvikelse 
prognos 

2016 

Avvikelse 
2015 

Avvikelse 
2014 

Fritidsnämnden (hela nämnden) 2 700 49 609 30 165 1 361 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2016 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2016 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2015 

TOTALT          

K 54 595 17 254 32 % 54 595 0 51 509 16 780 33 % 51 069 

I -4 986 -354 7 % -5 016 30 -5 210 -209 4 % -4 935 

N 49 609 16 899 34 % 49 579 30 46 299 16 571 36 % 46 134 

Politisk verksamhet     

K 400 113 28 % 400 0 300 171 57 % 388 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N 400 113 28 % 400 0 300 171 57 % 388 

Administration  

K 3 255 813 25 % 3 255 0 2 712 733 27 % 2 609 

I 0 -6 - -30 30 0 0 - -8 

N 3 255 807 25 % 3 225 30 2 712 733 27 % 2 601 

Idrotts- och friluftsenheten  

K 37 102 11 539 31 % 37 102 0 35 831 10 896 30 % 35 310 

I -4 500 -172 4 % -4 500 0 -4 599 -117 3 % -4 348 

N 32 602 11 367 35 % 32 602 0 31 232 10 779 35 % 30 962 

Ungdomsenheten  

K 10 633 3 285 31 % 10 633 0 9 661 3 313 34 % 9 674 

I -486 -176 36 % -486 0 -611 -92 15 % -580 

N 10 147 3 109 31 % 10 147 0 9 050 3 221 36 % 9 094 

Föreningsbidrag  

K 3 205 1 503 47 % 3 205 0 3 005 1 667 55 % 3 088 

I 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

N 3 205 1 503 47 % 3 205 0 3 005 1 667 55 % 3 088 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Den förväntade positiva avvikelsen på administrationen handlar om en kommunintern fördelning 
av personalkostnader. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2016 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2016 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr) 24 330 2 359 10 24 330 0 

Årligt anslag 1 000 0 0 1 000 0 

Konstgräs, Össeby 9 035 161 18 9 035 0 

Omklädningspaviljong, VIP 200 4 2 200 0 

Utveckling/nya projekt 700 0 0 700 0 

Vallentuna IP 3 300 0 0 3 300 0 

Övriga anläggningar 1 600 0 0 1 600 0 

Digitalt ljud, Nova 400 0 0 400 0 

Konstgräsplan, Bällstaberg 1 260 2 2 1 260 0 

Fotbollstält, Vallentuna IP 1 000 0 0 1 000 0 

Veda 5 835 2 192 38 5 835 0 
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Analys - Medarbetare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Sjukfrånvaro 8,5 % 4,4 % 3,6 % 

Könsfördelning, andel män 53,6 % 53 % 58 % 

Personal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal anställda 28 30 26 

Antal årsarbetare 27 29 25 

Medelålder 45,4 44,7 44,1 

Medellön (tkr) 28,7 28,2 27,8 

Medianlön (tkr) 27,2 27,3 26,6 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 59,7 % 33,8 % 32,3 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 1,2 % 2,9 % 1,5 % 

Kvinnor 17,6 % 6,6 % 6,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 0,2 % 1,3 % 2,9 % 

30 - 49 år 11,7 % 6,9 % 4,5 % 

50 år och äldre 6,5 % 1,8 % 2,4 % 

Samtliga 8,5 % 4,4 % 3,6 % 

Personalomsättning % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

 7,0 % 0 % 3,8 % 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal anställda, andel män 53,6 % 53 % 58 % 
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Kulturnämnden 

Måluppfyllelse 

Under den här rubriken redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och 
nämndmål. 

Sammanställning mål 

 
Kommungemen-

samma mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 5 7 

Antal uppnådda: 0 0 

Antal delvis uppnådda: 5 7 

Antal ej uppnådda: 0 0 

Strategiska inriktningar 

Kund/invånare 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

 Arbete pågår 

Nämnden har påbörjat arbetet med årets fokusområden för kvalitetsarbete kring trygghet, tillgäng-
lighet och delaktighet. 

Arbete har påbörjats med att prioritera åtgärder för tillgänglighet. Synpunktshanteringen utvecklas 
och service, bemötande och utveckling av digitala tjänster via kommunens webb och den nya upp-
levelsewebben pågår. 

Under året kommer alla barn och ungdomar erbjudas en kulturupplevelse, ett biblioteksbesök och 
träffa kulturskolan. 

Nämndens mål: 

Kulturnämnden ska utveckla arbetet med trygghet, tillgänglighet och delaktighet. 

 Arbete pågår 

Kulturenheten: 

Fotodokumentation av Kulturrummet, Konstkuben, Utställningsrummet, Mötesrummen, biblio-
teket och Vallentuna Teater har gjorts och finns med i nya webben. Löpande information om pro-
gram och aktiviteter och lokaler läggs ut på Facebook och Instagram. 
 
En arrangörssida är påbörjad på webben som hjälp för externa arrangörer. Stöddokumentation till 
interna arrangörer har även framtagits och lagts ut på Intranätet. 

Samarbete med Optimus där nyanlända ungdomar får musikundervisning i Kulturrummet har in-
letts. Enheten har även erbjudit riktade erbjudanden till nyanlända, bland annat till nycirkusföre-
ställningen The Pianist i teatern. 

Under perioden har kulturmiljöunderlaget kompletterats. Detta material planeras att läggas in i 
kulturmiljöwebben under hösten 2016. 
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Biblioteket: 

Regelbundna besök på äldreboenden (sex avdelningar) och dagverksamheter med temaprat, ofta 
med utgångspunkt i bilder från Bildarkivet, samt lästips har genomförts under våren. Byte av bok-
deposition en gång i månaden på Väsbygården, med tips kring de "nya" böckerna är mycket upp-
skattat. Boken kommer-service erbjuds till de som önskar. Uppsökande bibliotekarien har deltagit i 
Regionbibliotekets projekt "Möten med läsning" och startat läsegrupp med vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning. Allt är en del i att vara ett bibliotek för alla, antingen du kan besöka biblio-
teket själv eller behöver hjälp för att få del av bibliotekets service, för största möjliga delaktighet. 

Språkcafé hålls en gång i veckan, med samtalet i fokus och aktivt medskapande från deltagare från 
många olika språkområden. I mars tillträdde vår nya ungdomsbibliotekarie, som också har mång-
språk som ett av sina ansvarsområden, vilket är en ny funktion i biblioteksenheten. 

En modell för utvärderingar, med fokus på tre aktiviteter, har utvecklats under våren: förskoleklas-
sernas biblioteksbesök, med frågor riktade till pedagogerna, eftermiddagshänget, med frågor direkt 
till deltagarna, samt direkta frågor till besökarna på Litteraturmässan på Världsbokdagen 23 april 
som gavs möjlighet att "tycka till" om dagen. Synpunktshanteringen är i fokus för förvaltningens 
nätverk Möta och ge service, och i enheten används synpunkter som en del i att förbättra kommu-
nikationen med användarna, förbättra verksamheten och att försöka agera mer proaktivt genom att 
förekomma hellre än överraskas. 

En bemötandevägledning för arbetet på biblioteksgolvet har tagits fram, i fem tydliga punkter. Vi 
finns också på Facebook och Instagram. 

E-böcker är böcker i en form som är tillgänglig för alla med smart telefon, läsplatta eller dator. I 
februari höjde vi taket för lån av e-böcker till det dubbla, för att än mer öka användandet och till-
gängligheten. 

Kulturskolan: 

Kulturskolan utvecklar samarbetet med kommunens grundskolor och har gett skolföreställningar av 
Fröshow för åk 1-2, Aristocats för åk 3-6 samt Skogssaga för åk 3-5. Hittills i år har 1 100 grundsko-
leelever sett föreställningarna. 

För att utveckla dialogen med elever och föräldrar har kulturskolan under våren genomfört en bru-
karenkät samt haft återkommande möten i en referensgrupp med elever för att skapa möjlighet till 
elevinflytande. 

Kulturskolan för löpande dialog med Optimus för att öka tillgängligheten för nyanlända. 

  

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Arbete pågår 

Kulturnämnden arbetar under året fortsatt med samarbeten och samnyttjande kring lokaler. Under 
2016 riktas också tydligare fokus för möjliggörande av kommunens evenemang, arrangemang och 
kundmöten i nämndens lokaler. Nämnden planerar för höstens fördjupade kunddialog för samver-
kan kring "Levande kulturliv". 

Nämndens mål: 

Lokaler ska användas effektivt och i samverkan med andra verksamheter för ökat nyttjande och 

synergieffekter mellan verksamheter. 

 Arbete pågår 

Kulturenheten: 

Den pågående utställningen Kroknäbbarnas tid, som är producerad av Regionmuseet Kristianstad, 
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bygger på temat "Djur". Externa samarbeten kring temat görs också tillsammans med Naturskydds-
föreningen, Angarngruppen och med Naturhistoriska Riksmuseet, varifrån bland annat fåglar inlå-
nats. Temat riktar sig till både barn och vuxna. 

Förprogram i Traversen har arrangerats inför varje stort arrangemang på teatern, exempelvis Patrik 
Elmnerts nycirkus före huvudprogrammet The Pianist. Samarbeten med Kulturskolan kring pro-
grammen i Traversen har även utvecklats. 

JANO har haft jazzkonserter i teatern på söndagar och Boulevardteatern hade premiär på sin barn-
föreställning Sagan om den lilla farbrorn i teatern. 

Ett samarbete med Jazz Corner som håller i jazzkonserter och event på caféscenen på fredagskvällar 
har inletts. 

Biblioteket: 

Goda kontakter har etablerats med barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen för att 
erhålla aktuella uppgifter som utgör grunden för en uppdaterad nulägesbeskrivning inför revide-
ringen av Biblioteksplanen. 

Filialbiblioteken samarbetar i sina respektive närområden med förskolor och skolor, hembygdsför-
eningar, kyrkan, Pensionärernas riksorganisation och andra föreningar. Alla tre filialer, som har ett 
nära samarbete med skolorna i området, bjuder in till bokprat och läsinspiration. Karby bibliotek, 
som är tillgängligt under samma öppettider som ICA Brottbyhallen, används gärna för möten. Bib-
liotekslokalerna används också för teaterföreställningar och utställningar, och Vallentuna biblioteks 
vänner, VBV, har under våren för första gången haft ett bokcafé i Kårsta. I Karby justerades öppetti-
den med bibliotekspersonal på onsdagar så att den skulle passa bättre för förskolor och skolor. Kul-
turskolan har använt Kårsta bibliotek som undervisningslokal, och har också under våren haft en 
liten konsert där. 

Inför ombyggnationen av Kårsta bibliotek har dialog inletts med barn- och ungdomsförvaltningen, 
socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Kulturnämndens arbetsutskott har även 
besökt Bergshamra bibliotek i Solna för att lära mer om meröppet-service. 

Ett minibibliotek på Ungdomens hus Nova planeras tillsammans med fritidsgårdspersonalen. Un-
der hösten 2015 och tidig vår 2016 har en hel del stök och oroligheter med ungdomar noterats i 
Kulturhuset, och nu görs försök att möta ungdomarna med biblioteksverksamhet i deras "egna" 
lokaler. Tanken är att ungdomarna själva skall vara med och skapa biblioteket, både välja placering, 
typ av medier och utformningen av bokhyllorna/bokställen. 

Kulturskolan: 

Kulturskolan planerar för Kulturskolans dag lördagen den 4 juni i och kring Vallentuna Kulturhus. 
Under dagen kommer kulturskolan att synas och höras genom musik, dans, teater och bild. Det 
kommer också att finnas möjlighet att få prova på de olika kurser som Kulturskolan erbjuder. På 
detta sätt hoppas vi väcka ett intresse hos fler barn och ungdomar i Vallentuna och rekrytera nya 
elever. 

Ett exempel på samnyttjande av lokaler är kulturskolans användande av teatern för lektioner och 
orkesterrep på måndagar. Kulturskolan ger även konserter, utställningar och föreställningar på 
teatern och i Kulturhuset. 

Nämndens mål: 

Kulturnämnden ska satsa på stöd till och dialog med föreningar. 

 Arbete pågår 

Kulturenheten: 

Ett föreningsmöte har hållits i Kulturhuset och planering av kommande möte och workshop till 
hösten med föreningslivet är påbörjad. 

Kulturnämndens löpande samarbete med Lions har bland annat resulterat i en konstutställning i 
Kulturrummet med 32 deltagande konstnärer samt med Vallentuna konstförenings medlemsut-
ställning i utställningsrummet. Dessutom har nämnden samarbeten kring flera miniutställningar 
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med exempelvis Klockarborgs vänner och Tuna Gille. 

Kulturskolan: 

Kulturskolan stöttar orkesterföreningarna i Vallentuna med kompetens och nätverk för att i sam-
verkan genomföra en rad aktiviteter till exempel RUM-festivalen och KTH:s fyrverkerikonsert. 

  

Tillväxt och utveckling 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

 Arbete pågår 

Kulturnämnden bidrar till Vallentuna som en del i en växande storstadsregion genom medverkan i 
samhällplaneringsprocesserna, produktion och samordning av kulturutbud och att lyfta Vallentuna 
som attraktiv kulturkommun i regionen. 

Kulturnämnden fortsätter utveckla verksamhet för barn- och unga samt profilverksamheter och 
program för andra målgrupper. Vallentunas kulturmiljöer bevakas i den fysiska planeringen och 
lyfts fram i arrangemang och informationsmaterial. Den nya upplevelsewebben är en bra plattform 
för att marknadsföra miljöer och program som bidrar till Vallentunas attraktivitet. 

Nämndens mål: 

Kulturnämnden ska under 2016 vidareutveckla aktiviteter för målgruppen barn- och unga. 

 Arbete pågår 

Kulturenheten: 

Kulturenheten har påbörjat arbete kring medlemskap i Sveriges nycirkusnätverk som ett led i att nå 
ungdomar. 

Ett utkast på enkät för kartläggning av ungdomars användande av sociala medier är gjort. Primärt 
riktar sig enkäten till ungdomar som besöker Vallentuna Kulturhus men kan även komma att få 
bredare spridning på orten, eventuellt med hjälp av feriearbetande ungdomar. Enkäten syftar till att 
få information om vilka sociala medier barn och ungdomar använder och genom vilka medier de 
själva önskar få information om kulturhändelser genom. 

Biblioteket: 

Enheten har under våren deltagit i en språkmässa i Kulturhuset tillsammans med förskolorna, en 
kontakt som ger möjlighet till vidare samarbeten. Samarbete har även inletts med Resurscentrum, 
där logoped, nära vuxen och barn kommer till biblioteket för ett enskilt möte med barnbibliotekarie 
för skräddarsydda lästips. 

Enheten samarbetar med Vallentuna BVC, med den kommunala Öppna förskolan och med Föräld-
raföreningen för Dyslektiska Barn, FDB - allt med syfte att nå barn och deras vuxna på platser utan-
för bibliotekslokalerna. 

För varje årsgrupp barn finns det biblioteksaktiviteter: bebisträffar, sagostunder, våra fem bokklub-
bar (Boktuggarna, Bokbubblarna, Booklovers, Bokklubben från 12 år och Bokklubben 15+). 

Vi gör riktade inbjudningar till samtliga förskoleklasser och till åk 2, åk 4 och åk 6. Filialbiblioteken 
tar emot barn från förskolor och skolor i filialernas närhet. Vid 4-årskontrollerna på BVC får varje 
barn ett vykort som byts mot en bok när de kommer till biblioteket. Alla insatser syftar till att göra 
att såväl barn som nära vuxen känner sig trygga på biblioteket, att skapa läslust och ta fasta på 
barns nyfikenhet och vetgirighet. Man ska känna sig hemma på biblioteket och trivas där, och på 
köpet bli en läsande och reflekterande person. 

Eftermiddagshäng i kulturhusets Kreativa verkstad varje torsdageftermiddag har lockat allt fler 
barn och ungdomar (ca 10 - 13 år). Ibland kan det vara cirka 15 deltagare per gång. Barnen föreslår 
själva vad de vill göra, och varje vecka har ett eget tema, ofta någon form av pyssel. Vid skolloven 
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finns alltid något extra att göra i biblioteket, gärna kopplat till pågående utställning. Under våren 
var det fågelspaning i ord och bild. 

Kulturskolan: 

I mars hölls Slagverksfestival för kultur- och musikhögskolor på Lilla akademien i Stockholm, an-
ordnad av föreningen Slagverkspedagoger i Sverige. 

Alla musikelever erbjuds möjlighet att spela i band, orkester eller ensemble. Strukturen kring detta 
förbättras inför kommande läsår för att öka attraktiviteten och för att fler ska ta del av möjligheten. 

Nämndens mål: 

Kommunens kulturverksamheter och mötesplatser utvecklas till allt mer intressanta och inspire-

rande platser - vi sätter Vallentuna på kartan som en kulturkommun med höga kulturmiljövär-

den. 

 Arbete pågår 

Kulturenheten: 

Enheten förstärker kulturmiljöfrågorna genom att förändra nuvarande antikvaries tjänst till att bli 
kulturmiljöpedagog med ansvar för bildarkivet för att lyfta kulturmiljöer som besöksmål, samt re-
kryterar en antikvarie-fysisk planering på 50 procent. 

Under perioden har kulturmiljöunderlaget kompletterats. Detta material planeras att läggas in i 
kulturmiljöwebben under hösten 2016. 
 
Antikvarie och konsthandläggare har deltagit i gestaltningsworkshop på samhällsbyggnadsförvalt-
ningen tillsammans med övriga funktioner som arbetar med gestaltning, planering och exploate-
ring. 

Under våren anordnas ett mindre program i Traversen i samband med huvudprogrammet på tea-
tern för att utveckla Traversen till en ny levande mötesplats. 

En plan har upprättats inför digitala filmvisningar i Vallentuna Teater. Upphandling av utrustning 
pågår. Smärre ombyggnationer i teatern är planerade till sommaren. Preliminär programstart för 
digital direktsändning är i slutet av september eller början av oktober. 

Ombyggnationen av Konstkuben är klar och vernissage hölls 23 april. Nu planeras större konstut-
ställningar samt pedagogisk verksamhet kring konst i kuben. 

Konstpolicyn är klar och har behandlats i kulturnämnden under våren. 

Möten med Kulturhusets café har under våren syftat till att lägga upp riktlinjer kring samarbetet i 
huset. Caféets marknadsföring samt sortiment har under perioden utvecklats. 

Biblioteket: 

En bred programverksamhet erbjuds med bokcirklar, författarprogram, Afternoon Tea och digital 
handledning, ofta i samarbete med föreningar och studieförbund. Marknadsföring är en viktig del, 
där vi använder Facebook, Instagram och webb, liksom lockande affischer och foldrar. 

Biblioteket strävar också efter att möta användarna på andra platser än i biblioteksrummen, och har 
inlett samarbete med Ungdomens hus Nova för ett minibibliotek hos dem (se ovan). På Träffpunk-
ten ordnar vi bokcaféer, samt driver en anhörigbokcirkel. 

På Världsbokdagen 23 april arrangerades en Litteraturmässa i Kulturhuset, med lokala författare, 
kulturnämndsledamöter, sång av barnkör från Kulturskolan, sagohäxa, boktips, black out-poetry, 
quiz, och författarbesök av Katarina Genar och Hans Rosenfeldt. Tanken är att vi varje år på något 
sätt skall fira Världsbokdagen, tillsammans med våra besökare. 

Kulturskolan: 

Musikprogram med elev plus lärare genomfördes i Traversen som förkonsert till Lise och Gertrude 
på teatern. 
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Kulturskolan har anpassat lokalerna för att vara en ännu bättre och inspirerande plats. Exempelvis 
har akustiska förbättringar i musiksalen i gymnasiet gjorts, och nya dörrar till ett par rum i Röda 
skolan har installerats. 

Energi och miljö 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Arbete pågår 

Kulturnämnden deltar i arbetet med ISO-certifiering och bidrar positivt med information och åter-
bruk i verksamheter. 

Nämndens mål: 

Kulturnämnden ska bidra till att Vallentuna blir en långsiktigt hållbar kommun. 

 Arbete pågår 

Kulturenheten: 

I utställningen "Kroknäbbarnas tid" återanvändes väggarna från utställningen "I kroppen min". 

Inventering av sopsortering är gjord och nya förvaringskärl har beställts för en bättre hantering av 
sopsortering. 

Biblioteket: 

Under perioden har äldre tidskriftsårgångar sålts, vilket är mycket uppskattat av besökare. Inför 
Kårsta biblioteks stängning gallras medier, varav ett antal kommer att användas för uppbyggnad av 
minibiblioteket på Nova. 

Gallrade medier och förbrukningsvaror används vid pysselaktiviteter, t.ex. vid eftermiddagshänget. 

Kulturskolan: 

Inköp av arbetsmaterial och färger till bildundervisningen görs klimatsmart genom att undvika 
onödiga kemikalier till exempel vattenbaserade färger. 

Jämställdhet och mångfald 

Kommungemensamt mål: 

Arbeta enligt jämställdhets- och mångfaldsplan. 

 Arbete pågår 

Arbetet utifrån jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 är inlett. Enligt planen ska måluppfyl-
lelsen kommenteras i samband med verksamhetsberättelsen i slutet av året. 

Nämndens mål: 

Kulturnämnden ska satsa på kompetensutveckling av medarbetare. 

 Arbete pågår 

Biblioteket: 

Bibliotekspersonalen har god tillgång till kompetensutvecklingsmöjligheter, med ett aktivt region-
bibliotek, samarbeten och projekt över kommungränserna och ett erfarenhets- och kompetensut-
byte inom enheten. Vi deltar ofta och gärna i projekt och utvecklingsarbeten. Under perioden har 
enheten deltagit i ett projekt kring lässtimulans för vuxna med funktionsnedsättning, en poesikurs, 
kommunens ledarutvecklingsprogram samt ett uppföljnings- och kvalitetsmätningsprojekt. Vidare 
tar biblioteket emot många studiebesök, vilket också ger möjlighet till kunskapsdelning. 
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Styrkort 

Sammanfattning av nämndens nyckeltal 
Utfall 
perioden 

Helår 
2015 

Helår 
2014 

Kund/invånare    

SCB Medborgarundersökning, NMI-index, Kultur - 71 - 

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

Besökare, Biblioteks- och kulturwebben - 64 927 27 881 

Besökare, Evenemangskalendern - - - 

Antal besök, kulturhuset - 199 846 201 557 

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

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

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

Synpunktshantering - 17* 35 

Verksamhet    

Antal elever i ämneskurser, Kulturskolan - 920 851 

Andel tjejer/killar i ämneskurser, Kulturskolan - 59%/41% - 

Fördelning i åldrar 4-6/7-9/10-12/13-15/16-20, Kulturskolan - 17%/36%/
28%/19% 

- 

Antal elever i skolföreställningar/kulturköp, Kulturskolan - 1 770/340 - 

Antal föreställningar, Kulturskolan - 90 88 

Andel elever som deltagit längre än två år, kulturskolan    

Bibliotek; antal utlån/invånare - 5,9 6,2 

Bibliotek; besökare Book-IT PUB - 55 926 38 601 

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

- 44 883/ 
563 

- 

Ekonomi    

Kulturnämndens resultat, mnkr - 285 -81 

    

    

    

    

Medarbetare    

Sjukfrånvaro  2,1% 2,0% 

Könsfördelning, andel män  25% 28% 

* Siffran gäller antal synpunkter som inkommit till Biblioteket. 
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Analys - Kund/Invånare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Helår 
2013 

SCB, Medborgarundersökning, NMI-index, Kultur - 71 - 63 

- Biblioteksverksamheten - 8,5 - 8,2 

- Utställnings- och konstverksamheten - 7,5 - 6,7 

- Teaterföreställningar och konserter - 6,5 - 5,9 

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

Besökare, Biblioteks- och kulturwebben - 64 927 27 881 49 143 

Besökare, Evenemangskalendern - - - - 

Antal besök, kulturhuset - 199 846 201 557 190 652 

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

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

- - 75 % - 

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

Synpunktshantering - 17 * 35 - 

Antal utställningar i hela kulturhuset inkl. Konstkuben 18 51 35 - 

IT-handledning, antal gånger/antal deltagare - 32/22 24/38 48/23 

* Siffran gäller antal synpunkter som inkommit till Biblioteket. 
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Analys - Verksamhet 

 
Prognos 

2016 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal elever i ämneskurser, Kulturskolan - - 920 851 

Andel tjejer/killar i ämneskurser, Kulturskolan - - 59%/41% - 

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

- - 
17%/36%

/28%/ 
19% 

- 

Antal elever i skolföreställningar/kulturköp, Kultursko-
lan 

- - 
1 770/ 

340 
- 

Antal föreställningar, Kulturskolan - - 90 88 

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

Bibliotek; antal utlån/invånare - 2,1 5,9 6,2 

Bibliotek; besökare Book-IT PUB - 24 349 55 926 38 601 

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

- 
11 073/ 

241 
44 883/ 

563 
- 

Varav; antal besökare på barnprogram/antal barnpro-
gram 

- 8 454/208 
10 326/ 

437 
- 

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

- 4 000 / - 
6 250/ 

180 
- 

Varav; antal besökare på filmvisningar/antal filmvis-
ningar 

- 4 261/58 7 633/83 - 

Varav; antal besökare på utställningar i utställnings-
rummet 

- - 10 504/8 - 

Sagostunder, antal delatagare/antal gånger - 627/41 361/45 592/45 

Författarprogram, antal deltagare/antal gånger - 283/3 483/6 340/2 

Boktipsarcafé, antal deltagare/antal gånger - 24/3 67/9 49/7 

Språkcafé, antal deltagare/antal gånger - 130/13 206/32 123/30 

Bokcirklar och bokklubbar, antal deltagare/antal 
gånger 

- 128/18 217/46 141/29 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2016 

Avvikelse 
prognos 

2016 

Avvikelse 
2015 

Avvikelse 
2014 

Kulturnämnden 1 086 42 037 30 285 -81 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2016 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2016 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2015 

TOTALT          

K 45 717 15 336 34 % 46 717 -1 000 43 932 14 305 33 % 45 527 

I -3 680 -1 696 46 % -4 710 1 030 -3 466 -1 693 49 % -5 347 

N 42 037 13 640 32 % 42 007 30 40 466 12 612 31 % 40 181 

Politisk verksamhet     

K 350 99 28 % 350 0 300 136 45 % 350 

I 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

N 350 99 28 % 350 0 300 136 45 % 350 

Administration  

K 1 777 551 31 % 1 777 0 1 736 532 30 % 1 632 

I -150 -56 37 % -180 30 -150 -50 33 % -150 

N 1 627 495 30 % 1 597 30 1 586 482 30 % 1 482 

Bibliotek  

K 16 027 5 335 33 % 16 027 0 15 217 4 877 32 % 14 949 

I -356 -155 44 % -356 0 -357 -75 21 % -380 

N 15 671 5 180 33 % 15 671 0 14 860 4 802 32 % 14 569 

Kulturskola  

K 14 057 4 458 32 % 14 057 0 13 358 4 265 32 % 13 266 

I -2 600 -1 128 43 % -2 600 0 -2 450 -1 142 47 % -2 649 

N 11 457 3 330 29 % 11 457 0 10 908 3 123 29 % 10 618 

Allmän kulturverksamhet  

K 13 506 4 893 36 % 14 506 -1 000 13 321 4 495 34 % 15 330 

I -574 -357 62 % -1 574 1 000 -509 -426 84 % -2 168 

N 12 932 4 536 35 % 12 932 0 12 582 4 069 32 % 13 162 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 
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Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2016 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2016 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr) 3 900 522 13 2 318 1 582 

Årligt investeringsanslag 200 0 0 200 0 

Kulturhus, bibliotek, lös inred-
ning* 

3 300 522 16 1 818 1 482 

RFID-chippning 400 0 0 300 100 

      

Projektet "Kulturhus, bibliotek, lös inredning" avslutas 2016-12-31. 1 482 tkr lämnas outnyttjat. 

Kommentar 

I kulturhuset har investeringskostnader om 522 tkr bokförts under perioden. Enligt 2015 års inve-
steringsplan samt löpande prognoser under 2015 förväntas 1 482 tkr lämnas outnyttjat när projektet 
avslutas 2016-12-31. En ny prognos pekar på att det finns utrymme att inom budget även bekosta 
fasadskyltar på Kulturhuset, varför även denna föreslås göras inom ramen för projektet. Även med 
denna satsning förväntas budget fortfarande hållas, och 1 482 tkr lämnas tillbaka outnyttjat. 

Hemställan om att nyttja 300 tkr till digitalisering och modernisering av Kårsta bibliotek ligger för 
beslut i kommunfullmäktige. Om nämnden får använda dessa pengar i ändamålet förväntas 300 tkr 
nyttjas under hösten 2016. Kvarvarande 100 tkr används enligt förslaget under 2017. 
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Analys - Medarbetare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Sjukfrånvaro 1,8 % 2,1 % 2,0 % 

Könsfördelning, andel män 26 % 25 % 28 % 

Personal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal anställda 50 48 50 

Antal årsarbetare 45,6 47 46 

Medelålder 46,8 47,0 46,2 

Medellön (tkr) 31,3 30,6 29,6 

Medianlön (tkr) 29,7 28,9 28,1 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

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

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 1,7 % 1,3 % 1,9 % 

Kvinnor 1,8 % 2,4 % 2,1 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 0,0 % 0,0 % 0,7 % 

30 - 49 år 1,9 % 2,2 % 1,6 % 

50 år och äldre 1,7 % 1,9 % 2,9 % 

Samtliga 1,8 % 2,1 % 2,0 % 

Personalomsättning % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

 0,0 % 8,1 % 8,0 % 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal anställda, andel män 26 % 25 % 28 % 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Måluppfyllelse 

Under den här rubriken redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och 
nämndmål. 

Sammanställning mål 

 
Kommungemen-

samma mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 4 5 

Antal uppnådda: - - 

Antal delvis uppnådda: 4 5 

Antal ej uppnådda: - - 

Strategiska inriktningar 

Kund/invånare 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

 Arbete pågår 

Informationen på kommunens webbplats förbättras kontinuerligt. Några e-tjänster har lanserats för 
att underlätta för sökanden men också för att effektivisera processen. Under året planerar bygg-
lovavdelningen att införa digitala blanketter så att kunderna på ett enkelt sätt kan fylla i sin ansö-
kan. Nästa steg blir sedan en digital ansökan som direkt kan tas emot i ärendehanteringssystemet. 

Bygglovavdelningen kommer i samverkan med några andra kommuner och Boverket, arbeta med 
att bygga informationstjänster (guider) med tydlig och pedagogisk information. Processerna och 
kommunikationen behöver göras mer förståelig och lättillgänglig. För att kunderna ska uppleva att 
det är enkelt, snabbt och rättssäkert behöver de veta vad som händer i deras ärende. Bygglovproces-
sen behöver förklaras på ett begripligt sätt så att kunden får en förståelse för processen. 

Avdelningen mäter kontinuerligt handläggningstider. Avdelningen mäter också tiden från ärenden 
inkommer till kommunen till att kund får en återkoppling. Arbete med digitala lösningar, mallar 
och rutiner samt utökning av tjänster på avdelningen har hittills givit ett positivt resultat. 

Under året är det planerat att ha öppet hus en gång i månaden på bygglovavdelningen. På öppet hus 
får sökanden komma oanmäld och diskutera sina frågor med handläggare. Erfarenheter från tidi-
gare besökare av öppet hus är att de lättare har kunnat formulera sin ansökan. Särskilda teman pla-
neras för dessa öppet hus. 

Bygglovavdelningen har påbörjat ett kvalitetssäkringsarbete genom att ta fram rutiner för hela verk-
samheten vilka även innefattar nya rutiner för de digitala tjänsterna. En viktig del i detta arbete är 
att samarbeta och samverka med andra kommuner för erfarenhetsutbyte. 

Bygglovadelningens resultat i senast SBA-undersökningen om kundnöjdhet är inte godkänd. Resul-
tatet blev ett NKI-värde på 43 att jämför med resultatet för år 2013, 58. Undersökningen är baserad 
på 2014 års inkomna ärenden då bygglovavdelningen hade en stor rörlighet vad gäller personal. 
Åtgärderna som redan har utförts och de åtgärder som beräknas att utföras under året syftar till att 
höja kundnöjdheten. 

Inom miljöavdelningen pågår arbete med att uppdatera styrdokument och översyn av information 
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på hemsidan. Avdelningen har fått resursförstärkning vilket är positivt då tillgängligheten därmed 
ökar och handläggningstiderna ska minska. Ett fortlöpande arbete pågår med att ta fram och upp-
rätthålla goda rutiner och mallar samtidigt som avdelningen tagit fram en plan för kvalitetsförbätt-
rande åtgärder 2016-2018. 

Kart- och mätavdelningen har fortsatt arbetet med att införa tjänstebaserat utbyte av data med 
Lantmäteriet vad gäller byggnader och adressättning. Avdelningen har påbörjat arbetet med att ta 
fram en stomnätsstrategi för att bättre hantera kommunens stomnät, arbetet bedrivs delvis i sam-
verkan med Geodata Norrort. Kontinuerlig ajourhållning av primärkartan har påbörjats, en plan för 
detta arbete kommer att tas fram. Avdelningen har levererat många nybyggnadskartor till sökanden 
i området Tingvalla och arbetar i nuläget intensivt med Haga 3. Under våren kommer arbete med 
digitalisering av detaljplanerna fortsätta. 

Nämndens mål: 

Alla som har behov av nämndens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och rättssäkert 

att få sitt ärende behandlat. 

 Arbete pågår 

Bygglovavdelningen har sett över och reviderat blanketter och mallar. Blanketterna har gjorts tydli-
gare med effekten att krav på uppgiftslämnande från kund har minskats. Mallarna har kvalitetssäk-
ras och tydliggörs successivt så att texterna lättare kan förstås och så att beslut håller vid en eventu-
ell överprövning. Tydligare blanketter och ökat antal mallar med klarspråk innebär en högre rätts-
säkerhet och effektivisering av handläggningen. 

Under året planerar avdelningen att införa digitala blanketter så att kunderna på ett enkelt sätt kan 
fylla i information som behövs. Nästa steg blir sedan en digital ansökan som direkt kan tas emot i 
ärendehanteringssystemet. 

Informationen på kommunens webbplats har förbättrats och några e-tjänster har lanserats för att 
underlätta för sökanden men också för att effektivisera processen. De e-tjänster som har lanserats 
är: 

 digital stämpelfunktion i ByggR (ärendehanteringsprogram), både inkommande dokument 
och beslutshandlingar, 

 komplettering av ett ärende via webben och direkt till ByggR (sökanden kan också se alla 
handlingar som finns i ärendet), 

 remissfunktion, som innebär att grannar (eller andra som har rätt att ha åsikter i ett 
ärende) kan ta del av handlingar som finns i ärendet och svara på remissen, 

 möjlighet att se beslut med tillhörande handlingar som har fattats i ett ärende 

 möjlighet att via systemet ByggR skicka e-post till sökanden 

Samtal har påbörjats med Vallentuna gymnasium om ett samarbetsprojekt rörande vår information, 
både på hemsida och i våra e-tjänster. Projektet planeras att påbörjas under hösten 2016. 

Avdelningen mäter kontinuerligt handläggningstider och för perioden (1 jan-31 mars) har den ge-
nomsnittliga tiden från det att ärendet är fullständigt till ett lovbeslut varit 14 kalenderdagar (ett 
genomsnitt för samtliga ärenden inom detaljplanelagt område som fått ett lov och där ansökan 
stämmer med detaljplanen). Avdelningen mäter också tiden innan kund får en återkoppling och det 
har för samma period varit 12,4 dagar (ett genomsnitt för samma ärenden som ovan). Målet är att 
alla ska få en återkoppling inom två veckor både vid ansökningstillfället och från inlämnad komplet-
tering till beslut. Arbete med digitala lösningar, mallar och rutiner samt utökning av tjänster på 
avdelningen har hittills givit ett positivt resultat. 

Under året är det planerat att ha öppet hus en gång i månaden. Särskilda teman planeras för dessa 
öppet hus. Hittills har tre öppna hus hållits. I höst planeras ett tema gällande eldstäder, ”Få ett 
startbesked med dig hem”. Avdelningen ska under året börja med att ta fram informationsfilmer. 
Dessa ska finnas tillgängliga på webben, men kan också visas i väntrummet i samband med öppet 
hus. 

Syftet med den effektivisering och förtydligande av processer som har utförts och som ständigt på-
går är för att kunderna ska känna att deras ärende handläggs rättvist i enlighet med rättspraxis och 
att det inte ska vara komplicerat och ta lång tid att få sitt ärende behandlat. 
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Bygglovavdelningen har påbörjat ett kvalitetssäkringsarbete genom att ta fram rutiner för hela verk-
samheten vilka även innefattar nya rutiner för de digitala tjänsterna. En viktig del i detta arbete är 
att samarbeta och samverka med andra kommuner för erfarenhetsutbyte. 

Inom miljöavdelningen pågår arbete med att uppdatera styrdokument och översyn av information 
på hemsidan. Miljöskyddsfunktionen har fått resursförstärkning vilket också bidrar till att ärenden 
kan hanteras snabbare än förut. Handläggningstider ses över i syfte att identifiera möjligheter till 
effektivisering. Miljöavdelningen bedriver också ett arbete med att kontinuerligt ta fram nya rutiner 
och mallar samt uppdatera befintliga sådana i syfte att öka enkelheten, snabbheten, rättssäkerheten 
samt kvaliteten. Avdelningen har tagit fram en aktivitetsplan för 2016-2018 som summerar på-
gående och kommande delar som syftar till bättre kvalitet för kunderna som har med myndigheten 
att göra. 

Kart- och mätavdelningen fortsätter arbetet med att införa tjänstebaserat utbyte av data med Lant-
mäteriet vad gäller byggnader och adressättning. Avdelningen har påbörjat arbetet med att ta fram 
en stomnätsstrategi för att hantera kommunens stomnät. I nuläget har vi över 3000 stomnätspunk-
ter med oviss kvalitet samtidigt som satellitmätning har förändrat mättekniken vilket lett till mins-
kat användande av ett fysiskt stomnät. Arbetet bedrivs delvis i samverkan med Geodata Norrort. 
Kontinuerlig ajourhållning av primärkartan har påbörjats och en plan för detta arbete kommer att 
tas fram. 

Arbetet med digitalisering av detaljplanerna fortsätter under våren då avdelningen kommer att im-
plementera en ny datamodell som stöds av Boverkets standard. 

Enklare visualiseringsverktyg har införts på fastighets- och planavdelningarna för att kunna planera 
byggnation och bland annat kunna göra sol- och skuggstudier. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Arbete pågår 

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

Bygglovavdelningen arbetar på att ta fram ett förslag för en ny taxa. Taxemodellen har utformats av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och bygger på genomsnittliga priser för olika ärendetyper 
baserat på hur lång tid det tar att handlägga ett ärende. Avdelningen håller på att ta fram genom-
snittlig tidsåtgång för olika ärendetyper. För att effektivisera arbetet kommer verksamheten även att 
titta på andra kommuners taxor och utvärdera dessa och se om de kan vara applicerbara i Vallen-
tuna. 

Miljöavdelningen lyfter regelbundet frågan om vikten av att ta betalt när det är möjligt i tillsynsä-
renden samt kommer att följa utfallet successivt under året. Avdelningen har rutiner som underlät-
tar handläggningen och ger mer tillsyn per krona. Under året kommer taxan att ses över. 

Kart-och mätavdelningen fortsätter sitt arbete med att införa tjänstebaserat utbyte av byggnader 
och adresser med Lantmäteriet, arbetet avses vara klart under våren 2016. Tjänstebaserat utbyte 
kommer i sin helhet att leda till effektivare, säkrare och snabbare handläggning. Avdelningen stöd-
jer barn- och ungdomsförvaltningen med att effektivisera skolskjuts inom kommunen genom att 
bidra aktivt med grundläggande geodata till en effektivare och bättre skolskjutsplanering. Geodata 
är en kombination av orden geografiska data. Geodata är digital information som bland annat be-
skriver företeelser som har ett direkt eller indirekt angivet geografiskt läge, till exempel kartdata 
med uppgifter om byggnader och vägar. 

Tillväxt och utveckling 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

 Arbete pågår 
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Genom sitt arbete har nämnden hittills beviljat 159 (360) antal lov och startbesked för anmälnings-
ärenden jämfört med föregående år, inom parentes. Det är en låg siffra i jämförelse med föregående 
år. I början av året har bygglovavdelningen anställt ny personal och tid har lagts på introduktion. 

Bygglovavdelningen har deltagit i de kommungemensamma projekt som avdelningen har blivit in-
bjuden till. Avdelningen har påbörjat ett samarbetsprojekt med Boverket och ytterligare några 
kommuner. Under våren kommer projektet att ta fram ett underlag för vad som behövs för att digi-
talisera och till stor del automatisera bygglovprocessen. Detta kommer sedan att vara ett underlag 
för ansökan till Vinnova för att fortsätta projektet fullt ut. Vinnova är Sveriges innovationsmyndig-
het. Deras uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation 
och att finansiera behovsmotiverad forskning. 

Miljöavdelningen deltar i olika möten som gäller översiktsplaner och startmöten för detaljplaner. 
Miljöavdelningen deltar också i olika kommunöverskridande samarbetsgrupper och liknande där 
Vallentuna hamnar på kartan som en aktiv och ambitiös kommun ur ett miljötillsynsperspektiv. 

Kart- och mätavdelningen utvecklar användandet av 3D-visualisering för att förenkla för detaljpla-
nerarna vid plangenomförande. Avdelningen har infört och testat en metod för att visualisera plan-
projekt med mera. Visualiseringen som sker med programvara InfraWorks kommer att kunna börja 
användas av planhandläggare under 2016. 

Kart- och mätavdelningen har ingått en överenskommelse för samverkan Geodata Norrort vilket 
omfattar alla kommuner i Norrort. Syftet är att samverka kring strategiska frågor som taxor, per-
sonalfrågor, kompetensförsörjning verksamhetsutveckling samt organisationsutveckling. Samver-
kan sparar inte bara tid och resurser utan leder också till bättre samhällsnytta. 

Nämndens mål: 

Nämnden bidrar aktivt till en växande storstadsregion i samverkan med verksamheter, myndig-

heter och företag. 

 Arbete pågår 

Bygglovavdelningen deltar aktivt i olika länsövergripande sammanhang, såsom bygglovalliansen. 
Kommunen samverkar även med andra kommuner i intressanta frågor så som gestaltning, bemö-
tande och digitala tjänster. Besök i andra kommuner planeras in. Diskussioner har förts med Nacka, 
Lidingö, Knivsta och Örebro om studiebesök med olika teman. 

Avdelningen har påbörjat ett samarbetsprojekt med Boverket och ytterligare några kommuner. Un-
der våren kommer projektet att ta fram ett underlag för vad som behövs för att digitalisera och till 
stor del automatisera bygglovprocessen. Vi arbetar med allt från analys av läget till framtagande av 
e-tjänster av olika slag. 

Miljöavdelningen deltar aktivt i aktualitetsprövningar om översiktsplaner, möten om fördjupade 
översiktsplaner och startmöten kring detaljplaner utifrån ett miljö-, hälsoskydds- och livsmedels-
perspektiv. Dessutom samverkar miljöavdelningen inom länet bland annat i olika tillsynsprojekt 
samt chefs- och handläggarträffar. 

Kart- och mätavdelningen utvecklar användandet av 3D-visualisering för att förenkla för detaljpla-
nerarna vid plangenomförande. Användandet av 3D-data kommer att förenkla för planering och 
visualisering, avdelningen stödjer planeringsavdelningen i användandet av lämplig programvara för 
detta. Avdelningen stöder aktivt andra avdelningar med att ta fram underlag för upphandlingar 
samt den planering och analyser som ett växande Vallentuna kräver. Avdelningen arbetar aktivt 
med samverkan bland annat inom Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) för att effektivisera 
och förbättra verksamheten. 

Nämndens mål: 

Nämnden har god framförhållning för att möta en ökande befolkningsutveckling. 

 Arbete pågår 

Bygglovavdelningen har utökat personalstyrkan för att kunna bemöta den ökande ärendemängden 
och ett växande Vallentuna. Avdelningen har utökats med fyra handläggare och två administrativa 
tjänster. Syftet är att avdelningen ska handlägga och ge den service som våra kommuninvånare för-
väntar sig. Verksamheten kan nu också delta med bygglovkompetens i kommunens gemensamma 
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projekt. Utökningen av handläggartjänster och förtydligande av processer bidrar till att handlägg-
ningstiden för ärenden kortas ned, att sökanden ska uppleva att det är enkelt att få sitt ärende be-
handlat och att verksamheten gör en rättvis bedömning. 

Med de nya administrativa tjänsterna kan avdelningen ge bättre service till kommuninvånare med 
bland annat kopior ur bygglovarkivet och support via telefon. De bidrar även som internresurs i 
arbetet med att effektivisera rutiner och förbättra mallar men också i utvecklingsarbetet av det digi-
tala flödet i ärendehanteringssystemet och e-tjänster. 

Miljöavdelningen har i strategiska bedömningar och beslut om till exempel resurser och priorite-
ringar vägt in ett långsiktigt perspektiv för att möta ett kommande behov som är kopplat direkt eller 
indirekt till en ökande befolkningsutveckling. 

Kart- och mätavdelningen har aktivt bidragit till att förbättra det planeringsunderlag som krävs för 
en växande kommun med bland annat ny typ av sammanställningar av statistik och befolkning via 
kartan samt bättre databaslösningar som verkar över avdelningsgränserna. 

Energi och miljö 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Arbete pågår 

Bygglovavdelningen kommer att till sommaren att lansera e-tjänsten för anmälan om de så kallade 
attefallsåtgärderna och arbetar med att ta fram fler e-lösningar, som "Hur går det i mitt ärende?" 
och digital ansökan. 

Miljöavdelningen bedriver tillsyn och information enligt gällande tillsynsplan vilket innebär i kort-
het att cirka 1000 ärenden handläggs under året enligt miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen. 
Tillsynen spänner över vitt skilda arbetsområden såsom enskilda avlopp, dagvatten, kemikalier, 
inomhusmiljö i skolor och förskolor, att livsmedel är säkra, markföroreningar, luftföroreningar och 
direkta eller indirekta miljö- och hälsoeffekter överlag. Genom att systematiskt och målinriktat följa 
tillsynsplanen bidrar miljöavdelningen till att utvecklingen blir långsiktigt hållbar. Miljöavdelningen 
följer också regelbundet miljöstrategens information om hur ISO-arbetet tar form för att aktivt 
kunna delta när så blir möjligt. Vallentunas karaktär som jordbrukstät kommun med Stock-
holmsmått mätt, gör också att miljöavdelningen under året utökat sitt fokus som gäller övergödande 
ämnen från lantbruk och att få fram en handlingsplan utifrån det reviderade vattendirektivet. 

Nämndens mål: 

Nämnden ska aktivt bidra i kommunens miljöcertifieringsarbete 

 Arbete pågår 

Under verksamhetsåret stäms regelbundet av med miljöstrategen om hur ISO-arbetet växer fram 
och hur nämndens verksamheter på bästa sätt kan agera utifrån det. Verksamheterna kommer 
också aktivt delta med att ta fram aktiviteter för förvaltningen som ska bidra till att nå målsättning-
arna utifrån de gemensamma miljömålen. 

Nämndens mål: 

Nämnden ska jobba aktivt mot övergödning så att sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten 

uppnår minst god status. 

 Arbete pågår 

Ett stort antal enskilda avlopp kommer att inventeras under sommaren 2016 och en kartläggning av 
dagvattenanläggningar kommer att genomföras. Samtidigt är ambitionen att under året påbörja ett 
mer avrinningsbaserat arbetssätt. Handlingsplan för att följa vattendirektivet tas fram och följs upp 
genom att bland annat aktivt söka och tydliggöra information om vattenstatus. 
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Jämställdhet och mångfald 

Kommungemensamt mål: 

Arbeta enligt jämställdhets- och mångfaldsplan. 

 Arbete pågår 

Arbetet utifrån jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 är inlett. Enligt planen ska måluppfyl-
lelsen kommenteras i samband med verksamhetsberättelsen i slutet av året. 
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Styrkort 

Sammanfattning av nämndens nyckeltal 
Utfall 
perioden 

Helår 
2015 

Helår 
2014 

Kund/invånare    

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

- 43 - 

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

- 63 - 

Handläggningstiden för planenligt bygglov inom detaljplan (veck-
or) 

2,0 2,5 - 

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

21,4 20,1 20,6 

Antal öppet hus under året 3 9 4 

    

    

    

    

Verksamhet    

Hälsoskydd, tillsynsbesök, anläggningar riskklassade med årsavgift 23 43 49 

Livsmedel, kontrollbesök, anläggningar riskklassade med årsavgift 29 110 165 

Enskilda avlopp (befintliga) antal inspekterade 15 130 10 

Antal beviljade bygglov/anmälningar 118 662 472 

Antal förhandsbesked 8 17 40 

Totalt inkomna ärenden - bygglov 230 699 645 

Antal nybyggnadskartor 42 127 109 

Antal husutsättning 10 31 30 

Antal lägeskontroller 7 114 37 

Ekonomi    

Positivt ekonomiskt resultat, avvikelse mot budget (prognos 
2016) tkr 

0 318 132 

    

    

    

    

    

    

    

Medarbetare    

Sjukfrånvaro, % 4,5 % 4,4 % 5,8 % 

Könsfördelning, andel män % 28,1 % 28 % 35 % 



Tertialrapport januari-april 2016, samtliga nämnder 92(126) 

Analys - Kund/Invånare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

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) 

2,0 2,5 3,0 5,0 

Andel c-anmälningar besvarade inom 6 veckor, %* 100 % 67 % - - 

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

21,4 20,1 20,6 19,4 

Antal öppet hus under året 3 9 4 3 

*Anmälan att få bedriva miljöfarlig verksamhet. 

Kommentar 

Bygglovavdelningen 

Bygglovavdelningens resultat i senaste SBA-undersökningen om kundnöjdhet är inte godkänd. Re-
sultatet blev ett Nöjd-Kund-Index (NKI) värde på 43. Undersökningen är baserad på 2014 års in-
komna ärenden då bygglovavdelningen hade en stor rörlighet vad gäller personal. Under år 2015 
vidtogs åtgärder för att förbättra effektiviteten och tillgängligheten i syfte att öka kundnöjdheten. 
Arbetet kommer även att fortsätta under 2016. Under året kommer avdelningen att: 

 ta fram fler digitala tjänster som innebär en förenkling för både sökanden och verksamhet-
en, 

 fortsätta med Öppet hus till 9 tillfällen under året, en gång varje månad med undantag från 
januari, juli och augusti, med teman, 

 i samverkan med Boverket och andra kommuner ta fram en informationstjänst (guide) med 
tydlig och pedagogisk information. 

 fortsätta arbetet med rutiner och mallar, vilket ska resultera i en snabbare handläggning 

Den genomsnittliga tiden för handläggning av en ansökan som stämmer med gällande detaljplan 
har under perioden varit två veckor. Avdelningen räknar från att ansökan är fullständig fram till 
beslut. 

Miljöavdelningen 

Enligt den senaste undersökningen var NKI 63  och ligger i intervallet "godkänt". Resultatet var 
kommunen tillhanda under hösten 2015. Miljöavdelningen har arbetat vidare med rutiner, mallar, 
effektiviseringar och övriga frågor som möjliggör ännu bättre service och kvalitet framöver. Ett om-
fattande sådant arbete påbörjades under våren 2015 och kommer att pågå under året, det kan näm-
nas i sammanhanget att NKI-resultatet har sin utgångspunkt i ärenden som handlagts 2014. 

Antal C-anmälningar som besvarades inom 6 veckor är under perioden 100 %. 
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Analys - Verksamhet 

 
Prognos 

2016 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

     

Miljöskydd - hälsoskydd - livsmedel     

Miljöskydd,  tillsynsbesök, anläggningar riskklassade 
med årsavgift 

45 10 27 31 

Miljöskydd, övriga tillsynsbesök 45 9 45 40 

Hälsoskydd, tillsynsbesök, anläggningar riskklassade 
med årsavgift 

70 23 43 49 

Hälsoskydd, övriga tillsynsbesök 30 4 20 25 

Livsmedel, kontrollbesök, anläggningar riskklassade 
med årsavgift 

125 29 110 165 

Livsmedel, övriga kontrollbesök 5 6 13 5 

Enskilda avlopp, (befintliga) antal inspekterade 150 15 130 10 

Enskilda avlopp, antal tillståndsprövningar 100 25 108 104 

Totalt antal ärenden 1 000 400 888 732 

Bygglov     

Kostnadstäckningsgrad för bygglovverksamheten (%) 80 % - 73 % 113 % 

Antal beviljade bygglov/anmälningar 600 118 662 472 

Antal förhandsbesked 25 8 17 40 

Totalt inkomna ärenden 650 230 699 645 

Kart- och mätverksamhet     

Antal nybyggnadskartor 110 42 127 109 

Antal husutsättning 30 10 31 30 

Antal lägeskontroller 35 7 114 37 

Kommentar 

Miljöavdelningen 

Inventeringen av enskilda avlopp kommer att intensifieras i maj månad vilket kommer att synas i 
tertialuppföljning nummer två, till och med augusti. Miljöskydd har fått resursförstärkning från och 
med mars. Introduktionen blev klar i april därför är utfallet något lägre än normalt. Under maj 
kommer tillsynen att intensifieras även för miljöskydd. Prognosen för mängden ärenden ser ut att 
bli högsta hittills på miljöavdelningen någonsin. Miljöavdelningen mäter nu även handläggningsti-
der i ett utökat styrkort som även omfattar målen i genomförandeplanen. Förhoppningen är att 
detta kan redovisas i styrkortet till nästa uppföljning. 

Bygglov 

För bygglovavdelningens del är utfallet lågt för perioden, vilket delvis beror på att vi har många 
nyanställda, som än så länge håller på att introduceras i arbetet. Det har under första delen av året 
kommit in många ansökningar om lov som kommer att höja statistiken. Det rör sig om några flerbo-
stadshus och en förskola i Åby Ängar samt många nya enbostadshus i områdena Haga 3 och i Ting-
valla. Dessa ansökningar har ännu inte fått bygglov beviljat. Arbete med taxan pågår, men redan 
från 1 mars 2016 har den reviderats. Nu tar kommunen ut en avgift för ärenden med negativ utgång 
(avslag). Avgifterna har även höjts med cirka 20 % för att kunna möta den kostnadsbild som kom-
munerna i storstadsregioner har. 
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Kart- och mät 

Avdelningen har levererat många nybyggnadskartor till sökande för kartor i Tingvalla och i nuläget 
pågår intensivt arbete med nybyggnadskartor i Haga 3. På grund av det höga trycket på beställning-
ar av nybyggnadskartor måste avdelningen tacka nej till vissa utstakningar och lägeskontroller som 
inte är myndighetsutövning, utan som kan utföras av privata aktörer. 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2016 

Avvikelse 
prognos 

2016 

Avvikelse 
2015 

Avvikelse 
2014 

Totalt miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden 

3 111 11 129 0 318 132 

      

Kommentar 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter beräknas att kunna bedriva verksamheterna 
enligt budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp budget och utfall efter fyra månader av 
verksamhetsåret. Den samlade helårsprognosen för nämnden är att verksamheterna kommer att 
kunna bedrivas enligt budget. 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2016 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2016 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2015 

TOTALT          

K 47 314 14 678 31 % 47 184 130 42 344 13 948 33 % 43 211 

I -36 185 -10 736 30 % -36 055 -130 -32 109 -10 159 32 % -33 294 

N 11 129 3 943 35 % 11 129 0 10 235 3 789 37 % 9 917 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden     

K 650 214 33 % 650 0 648 230 35 % 620 

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

N 650 214 33 % 650 0 648 230 35 % 620 

Gemensam administration     

K 21 493 6 713 31 % 21 213 280 18 740 6 188 33 % 18 398 

I -21 845 -7 497 34 % -21 845 0 -19 895 -6 826 34 % -20 860 

N 
-352 -783 223 

% 
-632 280 -1 155 -638 55 % -2 462 

Bygglov och tillsyn  

K 8 462 2 816 33 % 8 462 0 7 828 2 825 36 % 9 369 

I -8 600 -808 9 % -8 600 0 -6 289 -1 464 23 % -6 876 

N 
-138 2 008 -

1455
 % 

-138 0 1 539 1 361 88 % 2 493 

Kart- och mätverksamheten  

K 5 950 1 823 31 % 6 100 -150 5 900 1 709 29 % 5 733 

I -1 940 -711 37 % -2 090 150 -1 940 -1 081 56 % -2 373 

N 4 010 1 111 28 % 4 010 0 3 960 628 16 % 3 359 

Miljöskydd       

K 5 815 1 920 33 % 5 815 0 4 845 1 631 34 % 4 811 

I -2 560 -707 28 % -2 260 -300 -2 740 -774 28 % -1 928 

N 3 255 1 213 37 % 3 555 -300 2 105 857 41 % 2 882 

Hälsoskydd  

K 1 125 367 33 % 1 125 0 1 085 347 32 % 1 040 

I 
-460 -489 106 

% 
-530 70 -465 -10 2 % -585 

N 
665 -122 -

18 % 
595 70 620 336 54 % 455 
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Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2016 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2016 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2015 

Livsmedel 

K 1 065 334 31 % 1 065 0 920 280 30 % 846 

I -780 -524 67 % -730 -50 -780 -3 0 % -671 

N 
285 -190 -

67 % 
335 -50 140 277 198 

% 
175 

Bostadsanpassning  

K 2 754 490 18 % 2 754 0 2 378 738 31 % 2 395 

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

N 2 754 490 18 % 2 754 0 2 378 738 31 % 2 395 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter beräknas att kunna bedriva verksamheterna 
enligt budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp budgeten efter fyra månader av verk-
samhetsåret. Den samlade helårsprognosen för nämnden är att verksamheterna kommer att kunna 
bedrivas enligt budget. 

Gemensam administration 

Inom verksamheten samlas alla administrativa kostnader såsom löner, utbildningar, konferenser 
och kostnader för verksamhetssystem med mera. För att kunna följa vad varje verksamhet kostar 
fördelas kostnader per anställd till verksamhet baserat på anställning, vilket något förenklat betyder 
att verksamheten gemensam administration "säljer" kostnad för personal till miljö- och samhälls-
byggnadsnämndens olika verksamheter. Verksamheten ger ett prognostiserat överskott på cirka 
300 tkr. Överskott beror främst på långtidssjukskrivning. 

Bygglov och tillsyn 

Bygglovavdelningens utfall för intäkter är lågt för perioden vilket delvis beror på att avdelningen har 
många nyanställda som är inne i en introduktionsfas. Efter introduktionsfasen beräknas handläg-
garna kunna ge lov och därmed förväntas intäkterna att öka, prognosen för året är enligt budget. 
Det har under första delen av året kommit in många ansökningar om lov. Det rör sig om lov för 
några flerbostadshus och en förskola i Åby Ängar samt många nya enbostadshus i områdena Haga 3 
och i Tingvalla. Avdelningen har ännu inte kunnat lämna lov av olika skäl, men prognosen är posi-
tiv. Arbete med taxan pågår, men redan från första mars 2016 har den reviderats. Från och med 
första mars tar kommunen ut en avgift för ärenden med negativ utgång (avslag), avgifterna har även 
höjts med cirka 20 %. 

Kart- och mätavdelningen 

Resultatet för verksamheten är enligt budget. Avdelningen har ökade kostnader för utökad flygning 
vartannat år för att ta flygbilder. Ortofoto framställs ur flygbilderna. Ortofoto används framför allt 
som underlag för att producera kartor, men bilderna används även inom andra områden. Till exem-
pel samhällsplanering, planering och uppföljning av markanvändning och som bakgrund till annan 
information i GIS-system. De ökade kostnaderna för flygfotografering beräknas att täckas av ökade 
intäkter för framför allt nybyggnadskartor. 

Miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll 

Inom miljöavdelningen är prognosen för intäkterna något lägre än budget. Den främsta anledning-
en är att inspektion inte har kunnat utföras enligt plan på grund av sjukskrivning. En ersättare finns 
på plats men innan introduktionen är helt klar kan handläggare inte debitera kund fullt ut. Mins-
kade intäkter beräknas att täckas av minskade lönekostnader. 
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Bostadsanpassning 

Verksamheten bostadsanpassning möjliggör att en person med funktionsnedsättning kan få bidrag 
till att anpassa sitt hem för att kunna leva ett självständigt liv i det egna boendet. Verksamheten ger 
bidrag för att anpassa permanentbostäder. Det ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden 
och funktionsnedsättningen. Behovet av anpassningsåtgärderna ska dessutom vara långvarigt och 
bestående. De senare åren har verksamheten sett en ökning av bostadsanpassningsåtgärder. Det 
beror troligtvis på att antalet sjuka äldre som bor kvar hemma har ökat. Verksamheten har haft 
underskott tidigare år och budget har förstärkts under en treårsperiod. Prognosen för verksamheten 
är enligt budget. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2016 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2016 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr)      

      

Digitalisering av bygglovarkivet 1 703 151 9 % 500 1 203 

      

Kommentar 

Projektet att skanna bygglovarkivet pågår. Avdelningen har börjat med att skanna ärenden som är 
äldre än år 2000 och sedan systematiskt gått från A och framåt i alfabetet. Handlingarna lagras i 
ärendehanteringsprogrammet (ByggR) på den fastighet som ärendet gäller. Det är en stor fördel för 
avdelningen i handläggning av ärenden då äldre ärenden kan ses på samma sätt som de nya. 

Själva skanningen tar tid och hittills är cirka fem procent av arkivet scannat. I sommar kommer två 
sommarjobbare att hjälpa till att skanna dokument för att sedan läggas in digitalt i systemet. 
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Analys - Medarbetare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Sjukfrånvaro 4,5 % 4,4 % 5,8 % 

Könsfördelning, andel män 28,1 % 28 % 35 % 

Personal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal anställda 32 25 23 

Antal årsarbetare 31,7 25 23 

Medelålder 43,5 43,5 44 

Medellön (tkr) 35,8 35,3 35 

Medianlön (tkr) 34,1 34,6 34 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 33,1 % 50,1 % 44,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 5,7 % 6,3 % 10,7 % 

Kvinnor 4,0 % 3,5 % 3,4 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 1,7 % 0,7 % 2,4 % 

30 - 49 år 6,2 % 4,8 % 4,6 % 

50 år och äldre 0,7 % 4,3 % 10,7 % 

Samtliga 4,5 % 4,4 % 5,8 % 

Personalomsättning % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

 6,3 % 24,0 % 12,8 % 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal anställda, andel män 28,1 % 28 % 35 % 
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Socialnämnden 

Måluppfyllelse 

Under den här rubriken redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och 
nämndmål. 

Sammanställning mål 

 
Kommungemen-

samma mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 4 7 

Antal uppnådda: 0 0 

Antal delvis uppnådda: 4 7 

Antal ej uppnådda: 0 0 

Strategiska inriktningar 

Kund/invånare 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

 Arbete pågår 

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

 Öka kunskapen kring våld i nära relationer (öka kunskap om hur detta ska hanteras inom 
verksamheten) 

 Trygg hemgång äldre, start av pilotverksamhet (speciell verksamhet som ger stöd till äldre 
efter sjukhusvistelse) 

 Informationen från socialförvaltningen ska göras lättillgänglig och anpassad till målgrupp-
en 

 Utvecklingsarbete för bättre arbetsmiljö inom myndighetsavdelningen  

 Utöka antalet lokala träffpunkter (etablera träffpunktsverksamhet på flera platser i kom-
munen) 

 Vidareutveckla återkopplingen till kommuninnevånare gällande utveckling av socialtjänsten 

 Välfärdsteknologi, natt tillsyn hemtjänst (trygghetstillsyn via webbkamera inom hemtjänst) 

 Implementera metoden lågaffektivt bemötande inom socialpsykiatrin 

De förväntade effekterna av ovannämnda aktiviteter är bland annat: 

 Minst 20 procent av personalen som arbetar inom verksamheten ska under året erbjudas 
utbildning för att höja kompetensen kring våld i nära relationer. 

 Pilotverksamhet ”trygg hemgång” kommer att startas som ger möjlighet att prova arbets-
sättet. 

 Kommuninvånarna får en bättre anpassad information genom att vi under året genomför 
följande: Öka aktiviteten bland de lokala redaktörerna inom verksamheterna så att aktu-
ell information förmedlas. Vidare kommer en översyn av information vad gäller tillgäng-
lighet och målgruppsanpassning att genomföras. Slutligen kommer vi under året utarbeta 
informationsmaterial för äldreboenden som har fokus på nya kunder och närstående 
samt information kring integration av nyanlända och ensamkommande barn. 

 Vallentuna Arbetscoachning ska under 2016 fått ut 10 kunder i anställning och vid årets 
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slut ska 60 procent av kunderna ha en praktikplats. 

 Genom de insatser som genomförs på myndighetsavdelningen minska såväl personalom-
sättning som andelen sjukskrivningar. Vid höstens medarbetarundersökning förväntas 
personalens index för HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) vara oförändrat eller 
bättre än vid föregående mätning. 

 Under året förväntas minst en ny träffpunktsverksamhet etablerats på lämplig plats i 
kommunen. Dessutom kommer förberedelsearbetet för ytterligare verksamheter att fort-
löpa. 

 Under året kommer ytterligare en jämförelsetjänst för dagligverksamhet att utformas. 
Resultat av tillsyner, avtalsuppföljningar och undersökningen "vad tycker de äldre" 
kommer att publiceras på kommunens hemsida. 

 Kunderna slipper onödiga fysiska besök i bostaden nattetid och kan få en lugnare samt 
ostörd nattsömn med trygghetstillsyn via webb. Dessutom kan nattpatrullen minska sina 
resor genom att enbart befogade besök görs. Insatsen ska vid årets slut vara etablerad 
och känd bland kunder inom hemtjänsten. Under året ska även en första utvärdering av 
insatsen ha genomförts. 

 Genom att minst 85 procent av personalen i verksamheten ska ha genomgått utbildning i 
lågaffektivt bemötande och metoden tillämpas vid minst 80 procent av berörda enheter 
innan årsskiftet förväntas en minskning av stress och problemskapande beteenden. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv. 

 Arbete pågår 

Öka kunskapen kring våld i nära relationer 

Kort beskrivning 

Socialtjänsten har utarbetat nya riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer inom Vallentuna 
kommun. Det är av stor vikt att all personal ska kunna hantera ärenden där det förekommer våld i 
nära relation utifrån gällande lagstiftning och i enlighet med föreskrifter och allmänna råd från So-
cialstyrelsen. För att förbättra detta område genomförs en satsning på kompetens och information. 
Inom alla verksamheter ska rutiner utformas för att personal ska vara uppmärksam på och veta hur 
man ska hantera olika situationer. En särskild satsning på kompetensutveckling inom utförarverk-
samheter görs också. Myndighetsavdelningen uppdaterar sina rutiner i enlighet med de nya riktlin-
jerna samt tillser att handläggare har adekvat utbildning inom området. 

Förväntad effekt 

Minst 20 procent av personal som arbetar inom utförarverksamheten ska under året erbjudas 
utbildning för att höja kompetensen inom området. Dessutom ska information/diskussioner kring 
detta genomföras vid minst ett tillfälle under året i varje personalgrupp. På myndighetsavdel-
ningen ska alla handläggare ha adekvat utbildning inom området. 

Trygg hemgång äldre, start av pilotverksamhet 

Kort beskrivning 

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. 
Vid årsskiftet har förslagen för en arbetsmodell kallad "Trygg hemgång i Vallentuna" utarbetats och 
presenterats för styrgruppen. Under 2016 kommer en pilotverksamhet att startas utifrån den fram-
tagna arbetsmodellen. 

Förväntad effekt 

En verksamhet kommer att startas som ger möjlighet att prova arbetssättet. Under året kommer 
även utvärdering av arbetsformen att påbörjas. 

Informationen från socialförvaltningen ska göras lättillgänglig och anpassad till mål-
gruppen 

Kort beskrivning 
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För att tillgodose medborgarnas behov av information krävs det att den är lättillgänglig och anpas-
sad till målgruppen. Ett utvecklingsarbete kommer att genomföras för att ytterligare förbättra in-
formationen från socialtjänsten. En del i detta är att öka aktiviteten inom verksamheten så att in-
formationen är uppdaterad och målgruppsanpassad. 

Förväntad effekt 

Kommuninvånarna får en bättre anpassad information genom att vi under året genomför föl-
jande: Öka aktiviteten bland de lokala redaktörerna inom verksamheterna så att aktuell inform-
ation förmedlas. Vidare kommer en översyn av information vad gäller tillgänglighet och mål-
gruppsanpassning att genomföras. Slutligen kommer vi under året utarbetas informations-
material för äldreboenden som har fokus på nya kunder och närstående samt information kring 
integration av nyanlända och ensamkommande barn. 

Vallentuna arbetscoachning, vidareutveckling 

Kort beskrivning 

Vallentuna arbetscoachning som startades under 2015 kommer under året att etablera och vidare-
utveckla verksamheten. Arbetet består i att finna nya arbets-/ praktikplatser, utveckla samverkans-
former och metoder för verksamheten. Perioden när verksamheten ska etablera sitt arbetssätt är 
mycket viktigt att följa eftersom det kommer att prägla verksamhetens fortsatta arbete. 

Förväntad effekt 

Vallentuna Arbetscoachning ska under 2016 fått ut 10 kunder i anställning och vid årets slut ska 
60 procent av kunderna ha en praktikplats. Samtidigt ska en utvärdering av måluppfyllelse för 
verksamheten enligt projektplan ska göras. 

Nämndens mål: 

Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet för Vallentuna kommuns invånare. 

 Arbete pågår 

Utvecklingsarbete för bättre arbetsmiljö inom myndighetsavdelningen. 

Kort beskrivning 

Myndighetsavdelningen inom socialförvaltningen har fått en allt mer pressad arbetssituation på 
grund av stora svårigheter att rekrytera handläggare. Situationen är likartad inom många kommu-
ner i Stockholmsområdet. Insatser kommer att genomföras för att förbättra arbetssituationen på 
myndighetsavdelningen. 

Förväntad effekt 

Genom de insatser som genomförs minska såväl personalomsättning som andelen sjukskrivning-
ar inom myndighetsavdelningen. Vid höstens medarbetarundersökning förväntas personalens 
index för HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) vara oförändrat eller bättre än vid föregå-
ende mätning. 

  

Utöka antalet lokala träffpunkter 

Kort beskrivning 

Träffpunktsverksamheten har stor betydelse för många äldre och personer med funktionsnedsätt-
ningar. Verksamheten skapar förutsättningar för social samvaro och stimulans för många kommu-
ninvånare. Träffpunkten är bas för Vallentuna kommuns anhörigstöd samt frivilligverksamhet. Här 
finns också syn- och hörselinstruktör. För att ge fler möjlighet att delta i den sortens verksamhet 
behöver den etableras på fler platser i kommunen. 
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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. Under året förväntas minst en ny 
träffpunktsverksamhet etableras på lämplig plats i kommunen. Dessutom kommer förberedelse-
arbetet för ytterligare verksamheter att fortlöpa. 

Vidareutveckla återkopplingen till kommuninvånare gällande utveckling av social-
tjänsten 

Kort beskrivning 

Inom socialtjänsten har bland annat arbetet med införande av kvalitetsledningssystem inneburit att 
det finns allt fler rapporter som beskriver utveckling av kvaliteten i verksamheterna. För att öka 
möjligheten för invånare att ta del av detta material ska publicering av informationen förbättras. 

Förväntad effekt 

Under året kommer ytterligare en jämförelsetjänst för dagligverksamhet att utformas. Resultat 
av tillsyner, avtalsuppföljningar och undersökningen "vad tycker de äldre" kommer att publiceras 
på kommunens hemsida. 

Välfärdsteknologi, natt tillsyn hemtjänst. 

Kort beskrivning 

Nattillsyn via webbkamera gör det möjligt att titta till en person, utan att fysiskt behöva vara på 
plats. En tillsynskamera kan förbättra sömnen för den som känner sig störd av tillsynsbesök från 
nattpatrullen. Det går till så att personalen gör "tillsynsbesök" genom att logga in på webbkameran 
vid en bestämd tidpunkt för att se till att allt är som det ska. Om personen inte sover i sin säng, 
ringer personalen upp kunden, uteblir svar åker nattpatrullen direkt till bostaden. 

Förväntad effekt 

Kunderna slipper onödiga fysiska besök i bostaden nattetid och kan få en lugnare samt ostörd 
nattsömn. Dessutom kan nattpatrullen minska sina resor genom att enbart befogade besök görs. 
Insatsen ska vid årets slut vara etablerad och känd bland kunder inom hemtjänsten. Under året 
ska även en första utvärdering av insatsen ha genomförts. 

Implementera metoden lågaffektivt bemötande inom Tuna omsorger 

Kort beskrivning 

Många problemskapande beteenden inträffar när kunden har en hög affektnivå. Därför måste per-
sonalen använda sig av metoder som skyddar både kunden och sig själva från att gå upp i affekt. Det 
gäller både i bemötandet i vardagen och i metoder för hantering av våldsamt beteende. Den lågaf-
fektiva pedagogiken handlar om hur personalen kan skapa en miljö präglad av lugn och positiva 
förväntningar på kunderna i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Metoden hand-
lar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvär-
dering. Metoden är etablerad och tillämpas inom ett stort antal verksamheter för personer med 
funktionsnedsättningar i Sverige. 

Förväntad effekt 

Genom att minst 85 procent av personalen i verksamheten ska ha genomgått utbildning i metoden 
och metoden tillämpas vid minst 80 procent av berörda enheter innan årsskiftet förväntas en 
minskning av stress och problemskapande beteenden. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Arbete pågår 



Tertialrapport januari-april 2016, samtliga nämnder 103(126) 

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

 Aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron inom verksamheten  

 Uppstart av verksamhet för ensamkommande flyktingbarn 

 Införande av lagen om valfrihet (LOV) inom LSS 9:10, (Daglig verksamhet) 

 Tidsregistreringssystem hemtjänst 

 Implementera vårdplanering via videokonferenslösning 

 Fokusarbete kring barn med hög skolfrånvaro 

 I samarbete med andra förvaltningar effektivisera hanteringen av träningslägenheter. 

De förväntade effekterna av ovannämnda utvecklingsaktiviteter är bland annat: 

 Inom varje verksamhet ska ett aktivt arbete fortgå för att öka frisknärvaron så att social-
tjänstens sjukfrånvaro för 2016 ska understiga 6,84 procent. vilket var 2015 års värde.  

 Verksamheten kommer att planeras och förberedas under hösten 2016 för att vara klar 
för start när paviljongerna är på plats under 2017. Förväntningen är att Vallentuna 
kommun ska ha möjligheten att bedriva en mer kostnadseffektiv verksamhet med högre 
kvalité och tillsyn.  

 Under året ska Lagen om valfrihet (LOV) vara infört inom daglig verksamhet LSS med 
målsättningen att skapa en mer rättvis och kostnadseffektiv ersättningsmodell för verk-
samheten. Samtidigt förväntas det att kommunens invånare ska ha fler utförare med hög 
kvalitet att välja mellan. 

 Under senare delen av 2016 genomförs projektet för tidregisteringsystem med målsätt-
ning att detta kan användas full ut inom hemtjänsten från 2017-01-01. 

 Under årets senare del ska minst 30 procent av vårdplaneringar för äldre genomföras 
med hjälp av videkonferenslösning samt att utvecklingsarbetet för ytterligare använd-
ningsområden är genomfört. 

 Den långsiktiga effekten är att elever med hög skolfrånvaro ska få det stöd de behöver för 
att fullfölja sin skolgång. Under året ska antalet så kallade hemmasittare minska samt att 
det kring varje hemmasittare ska pågå ett aktivt arbete för att komma tillrätta med ele-
vens problematik. 

 Med ökat fokus på användningen av träningslägenheter förväntas omsättningen av kun-
der i lägenheterna att förbättras. Vidare kommer hyreshanteringen att genomlysas för att 
minska kommunens kostnader för lägenheterna. Slutligen kommer en förbättring ske med 
avsikt att tydliggöra krav och kriterier för att kunder ska få beslut om boende i tränings-
lägenhet. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga kundnytta. 

 Arbete pågår 

Aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron inom verksamheten. 

Kort beskrivning 

Sjukfrånvaron inom socialtjänsten har ökat från 5,6 procent 2014 till 6,8 procent 2015. Förändring-
arna varierar mellan verksamheterna där vissa har en kraftig förändring. Generellt har andelen 
långtidssjukskrivningar ökat, jämfört med tidigare år. 

Förväntad effekt 

Inom varje verksamhet ska ett aktivt arbete fortgå för att öka frisknärvaron så att socialtjänstens 
sjukfrånvaro för 2016 ska understiga 6,84 procent. vilket var 2015 års värde.  

Uppstart av verksamhet för ensamkommande flyktingbarn 

Kort beskrivning 

Om tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn fortsätter så planerar samhällsbyggnadsför-
valtningen en fortsatt etablering av paviljonger, dessa ska i så fall drivas i egen regi. 

Förväntad effekt 



Tertialrapport januari-april 2016, samtliga nämnder 104(126) 

Verksamheten kommer att planeras och förberedas under hösten 2016 för att vara klar för start 
när paviljongerna är på plats under 2017. Förväntningen är att Vallentuna kommun ska ha möj-
ligheten att bedriva en mer kostnadseffektiv verksamhet med högre kvalité och tillsyn.  

Införande av lagen om valfrihet (LOV) inom LSS 9:10, (Daglig verksamhet) 

Kort beskrivning 

Den dagliga verksamheten inom LSS har bedrivits i egen regi och i form av upphandlad verksamhet 
från externa företag. Genom att även tillämpa Lagen om valfrihet inom den här sortens verksamhet 
ges kunden möjlighet att själv välja mellan de utförare som kommer att finnas bland kommunens 
godkända utförare. 

Förväntad effekt 

Under året ska Lagen om valfrihet (LOV) vara infört inom daglig verksamhet LSS med målsätt-
ningen att skapa en mer rättvis och kostnadseffektiv ersättningsmodell för verksamheten. Samti-
digt förväntas det att kommunens invånare ska ha fler utförare med hög kvalitet att välja mellan. 

Tidsregistreringssystem hemtjänst 

Kort beskrivning 

Hemtjänstpersonal ska kunna rapportera utförd tid mobilt hemma hos kund i samband med insat-
sens utförande. Med detta system skapas möjlighet att jämföra beviljad tid med utförd tid. Avsikten 
är att systemet ska tillämpas av såväl egen regi som externa utförare. 

Förväntad effekt 

Under senare delen av 2016 genomförs projektet med målsättning att detta kan användas full ut 
inom hemtjänsten från 2017-01-01. 

Implementera vårdplanering via videokonferenslösning 

Kort beskrivning 

Genom möjlighet att genomföra vårdplanering via videokonferenslösning görs stora besparingar i 
restider för handläggare. Teknik för lösningen är installerad och har börjat tillämpas. Ett fortsatt 
utvecklingsarbete kommer att göras för att andra behov såsom samverkan vid HVB-placeringar, 
familjehem och vid behov av tolk. 

Förväntad effekt 

Under året senare del ska minst 30 procent av vårdplaneringar för äldre genomföras med hjälp 
av videkonferenslösning samt att utvecklingsarbetet för ytterligare användningsområden är ge-
nomfört. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, tidigt ge stöd för att förebygga behov av 

framtida insatser. 

 Arbete pågår 

Fokusarbete kring barn med hög skolfrånvaro 

Kort beskrivning 

I kommunen finns ett antal elever som har hög skolfrånvaro, vilket kan skapa framtida svårigheter 
för ungdomarna. För att ge ett fokuserat stöd till eleverna och påverka problematiken som uppstått 
samverkar socialtjänst och barn och utbildningsförvaltningen kring frågan. 

Förväntad effekt 

Den långsiktiga effekten av arbetet är att alla elever ska få det stöd de behöver för att fullfölja sin 
skolgång. Under året ska antalet elever med låg närvaro minska samt att det kring varje hemma-
sittare ska pågå ett aktivt arbete för att komma tillrätta med elevens problematik. 
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I samarbete med andra förvaltningar effektivisera hanteringen av träningslägenheter. 

Kort beskrivning 

Socialtjänsten har ett antal träningslägenheter som kan erbjudas personer med socialproblematik. 
En grupp med representanter från socialförvaltningen, AMA och samhällsbyggnadsförvaltningen 
har bildats med syfte att diskutera och utveckla arbete med bostäder. 

Förväntad effekt 

Med ökat fokus på användningen av träningslägenheter förväntas omsättningen av kunder i lä-
genheterna att förbättras. Vidare kommer hyreshanteringen att genomlysas för att minska kom-
munens kostnader för lägenheterna. Riktlinjer och rutiner för insatsen träningslägenhet kommer 
även att omarbetas.  

Tillväxt och utveckling 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

 Arbete pågår 

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

 Välfärdsteknologi, Utveckla utbudet av e-tjänster inom socialtjänsten.  

 Vidareutveckla uppsökande arbete för att minska antalet vräkningar. 

 Vidareutveckling av systematik i arbete med verksamhetsplanering 

Den förväntade effekten av ovannämnda utvecklingsaktiviteter är bland annat: 

 En handlingsplan kring e-tjänster för prioriteringar av aktiviteter och tidsplanering 
kommer att utarbetas och fastställas under året. Genomföra pilotprojekt för dokumentat-
ion kring kund på mobil enhet (läsplatta/telefon) samt motsvarande möjlighet för viss 
dokumentation kopplat till hälso- sjukvård. 

 Den primära förväntade effekten av arbetet är att minska den sociala problematik som en 
vräkning medför. Under året kommer antalet vräkningar att kartläggas för att få möjlig-
het att följa upp detta. Vidare förväntas att hälften av de ärenden som kommer till vår 
kännedom ska kunna hanteras så en vräkning inte blir aktuellt. 

 En väl fungerande process och metodik för hantering av förbättringsåtgärder inom verk-
samheten är en mycket väsentlig förutsättning för framgången i hela det löpande utveckl-
ingsarbetet. Under året utarbetas och dokumenteras tidsplan och processer för verksam-
hetsplaneringen så att de kan börja tillämpas för 2017 års verksamhet. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för en förebyg-

gande socialtjänst som kännetecknas av ständig tjänsteutveckling. 

 Arbete pågår 

Välfärdsteknologi, Utveckla utbudet av e-tjänster inom socialtjänsten. 

Kort beskrivning 

Inom socialtjänstens område öppnas en rad möjligheter att med IT-stöd effektivisera verksamheten 
och förbättra kvalitetssäkringen. Förvaltningen arbetar strategiskt med att värdera nyttoeffekter och 
förutsättningar för att ta i anspråk nya möjligheter. Löpande påbörjas pilotprojekt för att i begrän-
sad skala pröva och utveckla nya metoder. 

Förväntad effekt 

En handlingsplan för prioriteringar av aktiviteter och tidsplanering kommer att utarbetas och 
fastställas under året. Den förväntade effekten av detta arbete beskrivs delvis i andra specifika 
aktiviteter i denna rapport. Genomföra pilotprojekt för dokumentation kring kund på mobil enhet 
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(platta/telefon) samt motsvarande möjlighet för viss dokumentation kopplat till hälso- sjukvård. 

Vidareutveckla uppsökande arbete för att minska antalet vräkningar. 

Kort beskrivning 

För många personer med social problematik innebär en vräkning ofta en situation där förutsätt-
ningarna för ett självständigt liv försvåras. Vräkningen innebär ofta att annan problematik eskalerar 
och att svårigheterna fördjupas. Att kunna sätta in tidiga insatser för att förhindra en vräkning ger 
stora vinster för såväl kunden som kommunen. Genom samverkan mellan myndighetsavdelningen 
och verksamheterna inom socialpsykiatrin kommer detta arbete att utvecklas. 

Förväntad effekt 

Den primära förväntade effekten av arbetet är att minska den sociala problematik som en vräk-
ning medför. Under året kommer antalet vräkningar att kartläggas för att få möjlighet att följa 
upp detta. Vidare förväntas att hälften av de ärenden som kommer till vår kännedom ska kunna 
hanteras så en vräkning inte blir aktuellt. 

Vidareutveckling av systematik i arbete med verksamhetsplanering 

Kort beskrivning 

Under de senaste åren har det skett en stor förändring i arbetssätt för hantering av utvecklingsakti-
viteter i hela organisationen kopplat till nämndens mål. Från att varje verksamhet dokumenterat i 
egna dokument arbetar socialförvaltningen nu i ett system där alla utvecklingsaktiviteter finns i ett 
system med möjlighet till snabbt informationsutbyte och aggregering av information. För att få yt-
terligare nytta av systemet krävs dock att processer och tidsplanering för olika aktiviteter förbättras. 

Förväntad effekt 

En väl fungerande process och metodik för hantering av förbättringsåtgärder inom verksamheten 
är en mycket väsentlig förutsättning för framgången i hela det löpande utvecklingsarbetet. Under 
året utarbetas och dokumenteras tidsplan och processer för verksamhetsplaneringen så att de kan 
börja tillämpas för 2017 års verksamhet. 

Energi och miljö 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Arbete pågår 

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

 Införande av digitala körjournaler 

 Införande av ett nytt system för säkra utskrifter 

 Övergång till digitala möteshandlingar till socialutskottet. 

 Inleda arbetet inför miljöcertifiering av socialtjänstens verksamheter 

 Utarbeta nyckeltal för uppföljning av miljöpåverkan inom socialtjänsten. 

Den förväntade effekten av ovannämnda utvecklingsaktiviteter är bland annat: 

 Genom de digitala körjournalerna kan möjligheten för uppföljning av förvaltningens 
transporter förbättras. Systemet ska vara implementerat i hela verksamheten under året. 
Någon påvisbar förändring av körsträckor förväntas dock inte initialt. 

 Förutom förbättrad säkerhet avseende sekretess, förväntas införandet även medföra en 
minskning av antalet utskrifter. Antalet utskrifter på skrivarna inom socialförvaltningen 
förväntas minska med 5 % jämfört under 2016 jämfört med föregående år. 

 När systemet är infört kommer behovet av utskrifter att minska med ca 33 000 per år. 
Vilket förutom miljöpåverkan även medför minskad arbetstid för de olika arbetsmoment 
som är relaterade till detta. 

 Miljöarbetet inom socialtjänsten ska innan årets slut ha utformats så att den bedöms 
klara kraven för en certifiering enligt ISO 14001. 
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 Vid årets början var det genomsnittliga utsläppet av Co2/ km vid blandad körning för 
förvaltningens fordon 137 g/km. Detta förväntas sänkas med 5 % under året genom ut-
byte till nya miljövänligare fordon. Ytterligare nyckeltal på de områden som är väsent-
ligast ur miljöperspektiv kommer att utarbetas under året. 

Nämndens mål: 

Socialnämndens verksamheter ska utvecklas med fokus på långsiktig hållbarhet och innovativa 

lösningar som främjar en bättre miljö. 

 Arbete pågår 

Införande av digitala körjournaler 

Kort beskrivning 

Ett system för digitala körjournaler kommer att installeras i socialtjänstens fordon. Det innebär att 
resor som görs av personal loggas med automatik så att mycket administrativt arbete med körjour-
naler kan minskas. 

Förväntad effekt 

Genom de digitala körjournalerna kan möjligheten för uppföljning av förvaltningens transporter 
förbättras. Systemet ska vara implementerat i hela verksamheten under året. Någon påvisbar 
förändring av körsträckor förväntas dock inte initialt. 

Införande av ett nytt system för säkra utskrifter 

Kort beskrivning 

Tidigare har merparten av utskrifter inom verksamheten skett på traditionellt sätt, det vill säga att 
skrivaren har gjort utskrift direkt. Med systemet "säkra utskrifter" hamnar utskriftsfilen i en person-
lig utskriftskö som endast kan öppnas av den som gjort utskriften, när personen står vid någon av 
kommunens skrivare som är anslutna till IT-systemet. 

Förväntad effekt 

Förutom förbättrad säkerhet avseende sekretess, förväntas införandet även medföra en minsk-
ning av antalet utskrifter. Antalet utskrifter på skrivarna inom socialförvaltningen förväntas 
minska med 5 % jämfört under 2016 jämfört med föregående år. 

Digitala möteshandlingar till socialutskottet. 

Kort beskrivning 

Socialutskottets handlingar skrivs ut inför varje möte så att varje ledamot får en egen uppsättning. 
Handlingarna innehåller som regel sekretessuppgifter varför handlingarna samlas in och destrueras 
efter varje möte. Med det nya systemet får ledamöterna handlingarna digitalt, och informationen 
raderas efter genomfört möte från systemet. 

Förväntad effekt 

När systemet är infört kommer behovet av utskrifter att minska med ca 33 000 per år. Vilket föru-
tom miljöpåverkan även medför minskad arbetstid för de olika arbetsmoment som är relaterade 
till detta. 

Nämndens mål: 

Socialnämndens verksamheter ska arbeta systematiskt med energi och miljö så att påverkan på 

miljön kan följas upp. 

 Arbete pågår 

Inleda arbetet inför miljöcertifiering av socialtjänstens verksamheter 

Kort beskrivning 
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Vallentuna kommun har för avsikt att genomföra en miljöcertifiering enligt ISO 140001 under 2017. 
Det kommer att innebära att systematiken vad gäller miljöarbetet kommer att ses över så att den 
uppfyller kraven för en certifiering. Under 2016 kommer en stor del av detta förarbete genomföras. 

Förväntad effekt 

Miljöarbetet inom socialtjänsten ska innan årets slut ha utformats så att den bedöms klara kraven 
för en certifiering enligt ISO 14001. 

  

Utarbeta nyckeltal för uppföljning av miljöpåverkan inom Socialtjänsten. 

Kort beskrivning 

Under hösten 2015 genomfördes en miljöutredning som påvisade miljöpåverkan inom kommunens 
förvaltningar. Socialförvaltningens största påverkans område är transporter, men även andra för-
bättringsområden är beskrivna. Initialt utarbetas nyckeltal för genomsnittligt utsläpp av Co2/ km 
för förvaltningens fordon som kommer att följas över tid. Ytterligare nyckeltal kommer att utarbetas 
under året. 

Förväntad effekt 

Vid årets början var det genomsnittliga utsläppet av Co2/ km vid blandad körning för förvalt-
ningens fordon 137 g/km. Detta förväntas sänkas med 5 % under året genom utbyte till nya miljö-
vänligare fordon. Ytterligare nyckeltal på de områden som är väsentligast ur miljöperspektiv 
kommer att utarbetas under året. 

  

Jämställdhet och mångfald 

Kommungemensamt mål: 

Arbeta enligt jämställdhets- och mångfaldsplan. 

 Arbete pågår 

Arbetet utifrån jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 är inlett. Enligt planen ska måluppfyl-
lelsen kommenteras i samband med verksamhetsberättelsen i slutet av året. 
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Styrkort 

Sammanfattning av nämndens nyckeltal 
Utfall 
2016 

Helår 
2015 

Helår 
2014 

Kund/invånare    

Undersökningen "vad tycker de äldre", kundnöjdhet inom hem-
tjänst 

n/a 95 93 

Undersökningen "vad tycker de äldre", kundnöjdhet inom särskilt 
boende äldre 

n/a 83 76 

    

Verksamhet    

Andelbarn och unga i dygnet runt vård (andel av befolkningen i 
åldern 0-20 år) 

0,04 % 0,03 % 0,05 % 

Andelhushåll med ekonomiskt bistånd (andel totalt antalhushåll i 
kommunen) 

1,13 % 1,05 % 1,18 % 

Andelpersoner med boendestöd, socialpsykiatri (andel av befolk-
ningen i åldern 21-65 år) 

0,47 % 0,40 % 0,29 % 

Andelpersoner med särskilt boende vuxna, LSS (andel avbefolk-
ningen i åldern 21-65 år) 

0,48 % 0,46 % 0,44 % 

Andelpersoner med dagligverksamhet, LSS (andel avbefolkningen 
i åldern 21-65 år) 

0,70 % 0,75 % 0,72 % 

Andeläldre med hemtjänst (andel av befolkningen i åldern över 65 
år) 

8,42 % 8,45 % 8,03 % 

Andelpersoner på särskilt boende för äldre (andel av befolkningen 
över 80 år) 

16,85 % 18,32 % 20,4 % 

    

Ekonomi    

Socialnämndensresultat (prognos 2016), mnkr 452 691 kr 428 068 kr 421 722 kr 

Genomsnittlig vårddygnskostnad barn och unga i dygnet runt vård 
(HVB) 

2 295 kr 2 798 kr 3 083 kr 

Genomsnittlig vårddygnskostnad/person särskilt boende vuxna, 
LSS 

1 993 kr 1 950 kr 2 092 kr 

Genomsnittlig kostnad/person och arbetsdag i daglig verksamhet, 
LSS 

790 kr 784 kr 750 kr 

Genomsnittlig timkostnad/person med hemtjänstinsatser 354 kr 326 kr 336 kr 

Medarbetare    

Sjukfrånvaro 8,40 % 6,70 % 5,60 % 

Könsfördelning, andel män 11,50 % 12,00 % 11,00 % 
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Analys - Kund/Invånare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

 

Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, hemtjänst 
(NKI hemtjänst, procent) 

n/a 95 93  

Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, särskilt 
boende äldre (NKI särskilt boende äldre, procent) 

n/a 83 76  

     

Utfallet för 2016 publiceras i oktober uppföljningen. 

Kommentar 

Hemtjänst 

Hemtjänsten har haft ett stadigt värde (90 %) från undersökningarna under de senaste åren. Från 
93 % år 2014 har hemtjänsten 2015 lyckats förbättra sitt omdöme till 95 %. I jämförelse med de 
kommuner med likartade förhållanden som socialförvaltningen använder som referensgrupp har 
Vallentuna det näst högsta värdet för nöjdhet. 

Särskilt boende äldre 

Särskilt boende äldre i Vallentuna har en nedåtgående trend brutits med en markant uppgång 2015. 
Vallentuna har därmed det femte högsta värdet för nöjdhet bland de kommuner med likartade för-
hållanden som socialförvaltningen använder som referensgrupp, vilket är en förbättring. Orsaken 
till uppgången är att merparten av enheterna har bibehållit eller förbättrat sina värden. 
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Analys - Verksamhet 

 
Prognos 

2016 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

     

Andel barn och unga i dygnet runt vård (andel av be-
folkningen i åldersspannet 0-20 år) 

0,04 % 0,04 % 0,03 % 0,05 % 

Andel hushåll med ekonomiskt bistånd (andel totalt 
antalhushåll i kommunen) 

1,13 % 1,13 % 1,05 % 1,18 % 

Andel personer med boendestöd, socialpsykiatri (andel 
av befolkningen i åldern 21-65 år) 

0,47 % 0,47 % 0,40 % 0,29 % 

Andel personer med särskilt boende vuxna, LSS (andel 
avbefolkningen i åldern 21-65 år) 

0,48 % 0,48 % 0,46 % 0,44 % 

Andel personer med dagligverksamhet, LSS (andel 
avbefolkningen i åldern 21-65 år) 

0,70 % 0,70 % 0,75 % 0,72 % 

Andel äldre med hemtjänst (andel av befolkningen i 
åldern över 65 år) 

8,42 % 8,42 % 8,45 % 8,03 % 

Andelpersoner på särskilt boende för äldre (andel av 
befolkningen över 80 år) 

16,85 % 16,85 % 18,32 % 20,4 % 

Genomsnittlig vårddygnskostnad barn och unga i dyg-
net runt vård (HVB) 

2 295 kr 2 295 kr 2 798 kr 3 083 kr 

Genomsnittlig vårddygnskostnad/person särskilt bo-
ende vuxna, LSS 

1 993 kr 1 993 kr 1 950 kr 2 092 kr 

Genomsnittlig kostnad/person och arbetsdag i daglig-
verksamhet, LSS 

790 kr 790 kr 784 kr 750 kr 

Genomsnittlig timkostnad/person med hemtjänstin-
satser 

354 kr 354 kr 326 kr 336 kr 

Genomsnittligt antal hushåll med ekonomiskt bistånd 144 st 145 st 130 st 137 st 

Kommentar 

Individ- och familjeomsorg 

HVB-placeringar, vuxna 

Fram till 30 april 2016 har det funnits fem kunder som tillsammans utgjort en årsplacering (cirka 
365 dagar). Det betyder att antalet institutionsplaceringar är lägre än föregående år under samma 
tidsperiod. Dock visar historiken och en behovsanalys att det finns en stor sannolikhet att det sker 
en ökning av antalet placeringar efter sommarmånaderna. Det prognostiseras att behovet under 
2016 uppgår till 3,6 årsplaceringar, vilket kan jämföras med 2015 då behovet var 3,4 årsplaceringar. 

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 (fr.o.m. januari 2012), vilket illustreras i diagrammet nedan. Fram till april 2016 har 
det totalt varit fyra barn eller ungdomar placerade under 2016. Det förväntas att tre ungdomar pla-
ceras under sommaren vilket leder till en betydande ökning. 
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Familjehemsplaceringar 

Nettobudgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 9,1 mnkr och baseras på 32 årsplaceringar, 
varav fyra i konsulentstödda familjehem. Prognosen visar att det totala antalet familjehem beräknas 
hamna på 41, varav 12 är 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 (HVB-placeringar av barn och unga). Problematiken med nu-
varande utveckling är att konsulentstödda familjehem som köps in av externa företag har en kost-
nad som överstiger det fyrdubbla jämfört med familjehem som ingår avtal direkt med kommunen. 
Kommunen tvingas dock att köpa in familjehem från externa företag eftersom utbudet av familje-
hem inte möter den ökande efterfrågan. 
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Ensamkommande flyktingbarn 

Inströmningen av ensamkommande flyktingbarn till Vallentuna har näst intill upphört. Under 
första tertialen år 2016 har enbart fyra ensamkommande barn mottagits. Det här beror till stor del 
av de nya avtalen som kommunen tecknat med migrationsverket men också att inflödet till Sverige 
har minskat avsevärt. För närvarande ansvarar kommunen för cirka 123 ensamkommande barn 
(asyl eller PUT), men det pågår ett förberedande arbete ifall inströmningen av ensamkommande 
barn återigen ökar efter sommarmånaderna. 

 

Öppenvård och behandling 

Den kommunala öppenvården fortsätter att utvecklas för att utöka och förbättra utbudet av insatser 
till kommuninvånarna. Under 2016 påbörjas en utvärdering av Projekt 25:an som riktar sig till unga 
vuxna med behov inom flera livsområden. Utvärderingen ska ligga till grund ifall verksamheten ska 
permanentas samt finna eventuella utvecklingsområden. Framstegen för Vallentuna arbetscoach-
ning fortsätter och för närvarande ger de stöd till 60 kunder, varav 32 är ute i praktik, en studerar 
och sju har någon form av anställning. Utökad samverkan mellan socialförvaltningens avdelningar, 
barn- och ungdomsförvaltningen samt skolorna ska förbättra öppenvårdens möjligheter att tidigt 
kunna ge stöd till behövande invånare. 

Råd och stöd 

Addictusmottagningen riktar sig till alla med frågor rörande missbruk eller beroende av alkohol, 
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narkotika och läkemedel. Verksamheten bedrivs i samarbete med landstingets beroendevård och 
erbjuder både råd/stöd och biståndsbedömda behandlingsinsatser. Ungdomsmottagningen bedrivs 
i samarbete med barn- & ungdomsnämnden, socialnämnden och landstinget. 

Ekonomiskt bistånd 

Det genomsnittliga antalet hushåll per månad som erhållit ekonomiskt bistånd under 2016 uppgick 
till 147, vilket kan jämföras med 2015 där genomsnittet låg på 130. Trots ökningen av antalet hushåll 
ser vi ingen större ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd. 

 

Äldreomsorg 

Hemtjänst 

2010 infördes LOV inom hemtjänsten och i dagsläget finns det, utöver den kommunala hemtjäns-
ten, tolv godkända privata utförare. Prognosen för 2016 förväntas bli 156 000 timmar vilket innebär 
en minskning från föregående år med 5,1 %. Hemtjänsttimmarna är sedan januari 2015 i en nedåt-
gående trend, men tecken på en stabilisering förekommer som sedan kan vara vändpunkten för en 
eventuell stigande utveckling. Diagrammet nedan visar förändringen av det totala antalet beviljade 
hemtjänsttimmar medan tabellen visar utvecklingen fördelat på kommunal och privata utförare. 
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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 

2015 41 369 123 061 164 430 10% 14 384 

Prognos 2016 40 600 115 000 155 600 -5% -8 830 

Budget 2016 39 500 120 000 159 500 -3% 3 900 

Permanent- och växel-/korttidsboende 

Behovet av platser för särskilt boende har varierat mellan åren, vilket man kan se i tabellen nedan. 
Utfallet för 2015 visade på en minskning med cirka en procent, medan det prognostiserade resulta-
tet för 2016 förväntas bli en ökning med cirka en procent. Utvecklingen av kunder på särskilda bo-
enden äldre har under senare år inte haft något samband med befolkningsutvecklingen (vilket kan 
ses genom att jämföra nedanstående tabeller). 
 

År Särskilt boende Förändring 

2011 170,5  

2012 183,3 7,5% 

2013 178,7 -2,5% 

2014 186 4,1% 

2015 184 -1,1% 

Prognos 2016 186 1,1% 

Budget 2016 191 3,8% 

  

Befolkningsprognos       

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

65 år och äldre 4 358 4 560 4 726 4 882 4 982 5 129 

Förändring i %  4,6 % 3,6 % 3,3 % 2,0% 3,0% 

80 år och äldre 897 945 977 1 017 1 046 1 111 

Förändring i %  5,4 % 3,4 % 4,1 % 2,9% 6,2% 

90 år och äldre 157 171 169 169 182 190 

Förändring i %  8,9 % -1,2 % 0,0 % 7,7% 4,4% 

Trots ett nästan oförändrat antal kunder inom särskilda boenden har de totala kostnaderna minskat 
sedan mars 2013. Utvecklingen kommer ifrån effektivare arbetsscheman, förbättrad samverkan 
mellan avdelningar, en större ekonomisk medvetenhet samt mer kostnadseffektiva avtal med exter-
na utförare. Diagrammet nedan visar den historiska kostnadsutvecklingen baserat på tkr. 
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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. 

Externa utförare 

Nettobudgeten för boende hos externa utförare uppgår till 43,7 mnkr och är beräknad utifrån 42 
årsplaceringar. Utfallet för 2016 prognostiseras till 41,5 årsplaceringar vilket förväntas ge en total 
kostnad på 42,4 mnkr. 

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 40,3 40 827 2 872 1048 

Prognos 2016 41,5 42 439 2 836 1035 

Budget 2016 42,0 43 709 2 851 1041 

Kommunala utförare 
 
Den kommunala verksamheten omfattar såväl gruppbostäder som servicelägenheter. För 2016 upp-
går den totala nettobudgeten till 36,3 mnkr och baseras på 64 årsplaceringar. Det prognostiserade 
utfallet för 2016 uppgår till 62,5 årsplaceringar vilket förväntas ge ett nettoresultat på 36,1 mnkr. 
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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 62,1 33 444 1 475 539 

Prognos 2016 62,5 36 108 1 583 578 

Budget 2016 64,0 36 256 1 505 549 

Det är en markant skillnad på dygnspriserna för externa och kommunala utförare och orsaken antas 
vara att det råder brist på lägenheter för att utveckla den kommunala regin vilket i sin tur skapar en 
hög efterfrågan att placera hos externa utförare. 
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Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Socialnämndens budgetram för 2016 uppgår till 466,9 mnkr, vilket är en ökning med 4,2 % jämfört 
med föregående år. De största blocken är äldreomsorg och funktionsnedsättning LSS, följt av indi-
vid- och familjeomsorg, förvaltningsövergripande och funktionsnedsättning SoL. Blocket politisk 
verksamhet innehar kostnader som har direkt anknytning till socialnämndens politiker. 

 Den totala nettokostnaden beräknas hamna på 451,9 mnkr vilket ger ett överskott på 14,0 
mnkr. 

 Störst överskott förväntas komma från verksamheten Ensamkommande barn där kostnader 
på 89,7 mnkr och intäkter på 101 mnkr förväntas skapa ett positivit resultat på 11,3 mnkr. 

 Äldreomsorgen prognostiseras skapa ett överskott på 3,6 mnkr där 4,4 mnkr härstammar 
från särskilda boende i extern regi. Det beräknade överskottet beror på det låga behovet av 
äldreboende platser samtidigt som många kunder vill flytta till de kommunala boendena. 

 Ifall verksamheten Ensamkommande barn exkluderas från Individ och familjeomsorgen, så 
förväntas blocket IFO att uppvisa ett underskott på 1,6 mnkr. Den främsta orsaken är att 
kostnaderna för familjehem beräknas hamna 4,3 mnkr över budget vilket i hög grad belas-
tar blockets resultat. 

 Blocket LSS beräknas skapa kostnader på 1,3 mnkr över budget, där stödinsatserna ledsa-
garservice, kontaktperson och avlösarservice tillsammans ger ett underskott på 2,2 mnkr. 
Samtidigt har kostnaderna för turbundna resor ökat vilket förväntas hamna 1,9 mnkr över 
budget. 

 De nya avtalen med Kommunal beräknas öka personalkostnaderna på helåret med 0,45 
mnkr utöver den vanliga löneuppräkningen, det här påverkar särskilt blocken äldreomsorg 
samt LSS. 

 Trots det svåra rekryteringsläge som bidrar till höga konsultkostnader förväntas förvalt-
ningsövergripande verksamheter leverera ett överskott på 1,2 mnkr. Orsaken till det är att 
antalet vakanser på myndighetsavdelningen överstiger antalet konsulter, vilket kan öka ris-
ken för bristande kvalité. 

 Hälso- och sjukvårdsorganisationen förväntas flytta in i nya lokaler under sommarmåna-
derna. Utökningen väntas höja kvalitén för både personal och kunder samtidigt som det ger 
möjlighet till kostnadseffektiviseringar. 
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(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2016 

Avvikelse 
prognos 

2016 

Avvikelse 
2015 

Avvikelse 
2014 

Socialnämnden totalt 6 500 466 898 13 958 15 047 2 201 

Politisk verksamhet  1 049 0 -131 16 

Förvaltningsövergripande  50 146 1 226 5 188 744 

Individ- och familjeomsorg  55 529 9 709 7 022 4 692 

Äldreomsorg  180 155 3 609 3 259 -4 418 

Funktionsnedsättning, LSS  164 993 -1 319 -1 086 -1 819 

Funktionsnedsättning, SoL  15 026 733 796 2 985 

Kommentar 

Prognosen visar att socialnämnden kommer att uppvisa ett positivt resultat för fjärde året irad. 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2016 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2016 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2015 

TOTALT          

K 554 130 179 329 32 % 616 410 -62 280 529 314 164 697 31 % 532 046 

I 
-87 232 -26 886 31 % -163 

470 
76 238 -86 199 -27 427 32 % -103 

978 

N 466 898 152 442 33 % 452 940 13 958 443 115 137 270 31 % 428 068 

Politisk verksamhet     

K 1 164 242 21 % 1 049 115 1 124 303 27 % 1 199 

I -115 0 0 % 0 -115 -111 -45 41 % -55 

N 1 049 242 23 % 1 049 0 1 013 257 25 % 1 144 

Förvaltningsövergripande verksamhet  

K 52 200 16 987 33 % 52 273 -73 47 478 14 857 31 % 48 281 

I -2 054 -1 448 70 % -3 353 1 299 -54 -4 087  -6 044 

N 50 146 15 540 31 % 48 920 1 226 47 424 10 770 23 % 42 236 

Individ- och familjeomsorg    

K 92 449 39 734 43 % 152 968 -60 519 85 843 21 675 25 % 85 903 

I 
-36 921 -11 727 32 % -107 

148 
70 227 -36 567 -8 478 23 % -43 648 

N 55 529 28 007 50 % 45 820 9 709 49 276 13 196 27 % 42 255 

Äldreomsorg  

K 211 895 61 711 29 % 214 528 -2 633 209 312 70 980 34 % 210 587 

I -31 740 -9 052 29 % -37 982 6 242 -33 888 -10 103 30 % -38 424 

N 180 155 52 659 29 % 176 546 3 609 175 424 60 877 35 % 172 163 

Funktionsnedsättning enligt LSS  

K 180 545 56 370 31 % 180 334 211 168 035 51 960 31 % 169 369 

I -15 551 -4 427 28 % -14 022 -1 529 -14 463 -4 449 31 % -14 710 

N 164 993 51 943 31 % 166 312 -1 319 153 572 47 511 31 % 154 659 

Funktionsnedsättning enligt SoL  

K 15 877 4 284 27 % 15 258 619 17 477 4 922 28 % 16 707 

I -851 -232 27 % -965 114 -1 071 -265 25 % -1 097 

N 15 026 4 052 27 % 14 293 733 16 406 4 657 28 % 15 610 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentar 

Förvaltningsövergripande och politisk verksamhet  

De förvaltningsövergripande verksamheterna uppvisar ett prognosticerat överskott på 1,2 mnkr. 
Överskottet kommer främst från vakanta tjänster på myndighetssidan där det svåra rekryteringslä-
get medfört svårigheter att hitta kompetent personal. Förhoppningsvis kan ett utökat samarbete 
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med HR-avdelningen hjälpa socialförvaltningen att hitta nödvändig personal. Ifall problematiken 
kvarstår under en längre tid riskerar kvalitén att försämras samtidigt som kostnaderna ökar i form 
av personalomsättning och sjukfrånvaro. Politisk verksamhet förväntas ha ett resultat i balans. 

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 45,8 mnkr för 2016 vilket ger ett överskott på 9,7 mnkr. 

Antalet institutionsplaceringar har sedan 2012 successivt minskat, däremot har behovet av familje-
hem (särskilt konsulentstödda familjehem) ökat markant och med utvecklingen följer ökade kost-
nader. Prognosen för 2016 ger ett överskott 8,5 mnkr avseende boenden för barn och ungdomar där 
den större delen av överskottet kommer från verksamheten ensamkommande barn (11,3 mnkr) 
samt HVB barn & unga (1,5 mnkr). Kostnaderna för familjehem är det som förväntas belasta resul-
tatet negativt med 4,3 mnkr. HVB-placeringar för vuxna visar på ett nära noll resultat. 

Kostnaden för ekonomiskt bistånd fortsätter att månadsvis fluktuera men i allt mindre grad, in-
formation visar att den nedåtgående trenden håller på att avta. För 2016 uppgår budgeten till 14,2 
mnkr medan nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras till 13,9 mnkr, detta ger ett 
beräknat överskott på 0,3 mnkr. Myndighetsavdelningens arbete fortsätter med ett tätare samarbete 
med arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt också genom stödåtgärder underlättat för perso-
ner att komma in på arbetsmarknaden. 

Arbetet med att hitta alternativa individanpassade former av öppenvård istället för placeringar fort-
sätter och för 2016 görs ytterligare investeringar inom området. Nettokostnaderna förväntas hamna 
på 11,7 mnkr vilket är 0,6 mnkr under budget. 

Samtliga verksamheter inom ”råd och stöd” prognosticeras tillsammans ge ett överskott på 0,3 
mnkr. 

Eftersom omsättningen från verksamheten ensamkommande barn blivit en stor andel av blocket 
”Individ- och familjeomsorg”, skapar det betydande påverkan vid stora fluktuationer och försvårar 
därmed den årliga jämförelsen. I tabellen nedan separeras kostnader och intäkter från blocket ”In-
divid- och familjeomsorg” och verksamheten ensamkommande barn. 

Verksamhet 
(tkr) 

Budget 2016 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2016 

Avvikelse 
Bokslut 

2015 

Individ- och familjeomsorg (exkl. verksamheten ensamkommande barn)  

Kostnader 62 185 17 668 28 % 63 243 -1 058 52 930 

Intäkter -6 657 -950 14 % -6 124 -533 -5 925 

Netto 55 529 16 719 30 % 57 119 -1 590 47 004 

Nedanstående graf visar relationen mellan kostnader, intäkter och nettot för Individ- och familje-
omsorg blocket och verksamheten ensamkommande barn separat. 
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Äldreomsorg 

Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 176,5 mnkr. Med en budget på 180,2 mnkr 
innebär det ett prognostiserat överskott på 3,6 mnkr. De mest omfattande verksamheterna inom 
äldreomsorgen är boende och hemtjänst, vilka motsvarar 57 respektive 30 procent av de totala net-
tokostnaderna. Övriga verksamheter är dagvård, restaurangverksamhet, avlösarteam, trygghets-
larm, riksfärdtjänst och turbundna resor. 

Kostnaden för hemtjänsten beräknas till 53,4 mnkr, vilket är 0,7 mnkr mindre än budgeterat men 
3,9 mnkr mer än 2015 års utfall. Antalet personer som har hemtjänstinsatser uppgick i april 2016 
till 426 vilket kan jämföras med antalet i januari 2016 på 413 personer, en ökning med cirka tre 
procent. Under samma period har antalet beviljade timmar per månad minskat från drygt 13 247 i 
januari 2016 till 12 665 i april 2016, vilket innebär en minskning med drygt 4,4 procent. Sedan april 
2015 har antalet kunder med hemtjänstinsatser överstigande 140 timmar i månaden minskat från 
12 till 6 stycken, det är en av orsakerna till varför antalet beviljade timmar minskat samtidigt som 
kund antalet ökat. Prognosen för 2016 baseras på att den nedåtgående trenden stegvis börjar 
minska för att därmed vända efter sommarmånaderna, det resulterar i att antalet hemtjänsttimmar 
för helåret landar kring 155 600 timmar. 

Kostnaden för särskilt boende äldre beräknas till 101,4 mnkr, vilket är 1,3 mnkr mindre än budgete-
rat men 1,4 mnkr mer än 2015. Prognosen för de övriga verksamheterna visar ett överskott på 1,6 
mnkr. 

Funktionsnedsättning enligt LSS 

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 166,3 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 1,3 
mnkr. Inom blocket Funktionsnedsättningar enligt LSS är det högre kostnadsökningar än den all-
männa uppräkningen inom samtliga verksamheter jämfört med föregående år, totalt beräknas kost-
naderna ha ökat med 11,0 mnkr. Samtidigt uppvisar den nya Hälso- och sjukvårdsorganisationen 
kostnader högre än den öresväxling kommunen erhöll för att överta hälso- och sjukvårdsansvaret 
inom LSS. Underskottet för Hälso- och sjukvård inom LSS förväntas bli 0,7 mnkr. Den största kost-
nadsökningen avser placering på boende för vuxna (ökning med 3,6 mnkr, se nedanstående graf), 
för 2016 tillsköts extra kapital till budgeten boende för vuxna vilket gör att verksamheten prognosti-
ceras leverera ett överskott på 1,4 mnkr. Ett prognostiserat överskott återfinns även inom daglig 
verksamhet (1,2 mnkr). 
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Det som belastar det ekonomiska resultat för blocket LSS är stödinsatserna personlig assistans, 
ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice som tillsammans uppvisar ett underskott på 1,3 
mnkr. Turbundna resor inom LSS uppvisar också ökade kostnader vilket prognosticeras ge ett un-
derskott på 1,9 mnkr. 

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 14,3 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 0,7 mnkr. 
En del av det förväntade överskottet återfinns inom insatserna boende och boendestöd, det förvän-
tade överskottet på 0,5 mnkr kommer delvis från organisationsförändringar inom egen regi. Tur-
bundna resor och daglig verksamhet beräknas tillsammans ge ett överskott på 0,2 mnkr. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
Budget 

2016 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2016 

Avvikelse mot 
budget 

Totalt (tkr) 1,7 0,0 0,0 0,7 1,0 

2816 - Alléns stödboende, lokal 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 

7000 - Årligt anslag 1,5 0,0 0,0 0,5 1,0 

      

Kommentar 

Av nämndens årliga anslag på 1 722 tkr, förväntas 222 tkr att användas för att påbörja bebyggelsen 
av en gemensamhetslokal till Alléns stödboende. Samtidigt prognostiseras det att 500 tkr av det 
årliga anslaget ska användas till diverse verksamhetsutvecklingar. 
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Analys - Medarbetare 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Sjukfrånvaro 8,4 % 6,7 % 5,6 % 

Könsfördelning, andel män 11,5 % 12,0 % 11,0 % 

Personal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal anställda 469 467 456 

Antal årsarbetare 417 414 410 

Medelålder 46,0 46,4 46,2 

Medellön (tkr) 27,4 26,8 25,9 

Medianlön (tkr) 24,4 24,4 23,8 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 50,1 % 40,6 % 38,1 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 5,2 % 3,3 % 2,8 % 

Kvinnor 8,9 % 7,3 % 6,1 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 6,1 % 7,2 % 4,7 % 

30 - 49 år 9,0 % 6,6 % 5,5 % 

50 år och äldre 8,5 % 6,7 % 6,0 % 

Samtliga 8,4 % 6,7 % 5,6 % 

Personalomsättning % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

 7,5 % 12,0 % 12,3 % 

Jämställdhet och mångfald % 

 
Utfall 

perioden 
Helår 
2015 

Helår 
2014 

Antal anställda, andel män 11,5 % 12,0 % 11,0 % 
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Överförmyndarnämnden 

Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Överförmyndarnämndens prognos för helåret är en budget i balans. Prognosen är dock osäker då 
det pågår en översyn av fördelningsmodellen för den gemensamma tjänstemannaorganisationens 
kostnader. Syftet med översynen är att få en mer rättvis fördelning av kostnaderna mellan kommu-
nerna Vallentuna, Täby, Österåker och Norrtälje. Antas den nya fördelningsmodellen ska den börja 
gälla från och med 2016-01-01. Den nuvarande modellen bygger på det antal årsarbetare som re-
spektive kommun bidrog med till det gemensamma kansliet 2012. Förslag till ny fördelningsmodell 
utgår från att kostnaderna för varje kommun ska fördelas efter antal ärenden och antal kommunin-
vånare. Den skulle för Vallentuna kommuns del innebära lägre kostnader. 

Det tidigare tilldelningsförslaget att Vallentuna kommun skulle ansvara för 144 ensamkommande 
barn 2016 är ej längre aktuellt. Den senaste siffran från Migrationsverket är att Vallentunas ska ta 
emot mellan 15 – 52 ensamkommande barn under 2016. 

Övriga kostnader har överskridit sin budget vilket till största delen beror på ökade tolkkostnader. 
Underskottet kommer täckas genom att Migrationsverket betalar ut ett schablonbidrag för ensam-
kommande som överförmyndarnämnden kommer att få ta del av. 

Den prognos som är satt för helåret baseras på att ingen ny fördelningsmodell tas i bruk under 
2016. 

(Tkr) 
Sparande 

i eget 
kapital 

Budget 
2016 

Avvikelse 
prognos 

2016 

Avvikelse 
2015 

Avvikelse 
2014 

Överförmyndarnämnden 100 2 750 0 -23 0 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het(tkr) 

Budget 
2016 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2016 

Avvikelse 
mot 

budget 

Budget 
2015 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2015 

TOTALT          

K 3 350 1 510 45 % 3 380 -30 2 635 1 085 41 % 3 016 

I -600 -200 33 % -630 30 -242 -76 31 % -601 

N 2 750 1 310 48 % 2 750 0 2 393 1 009 42 % 2 415 

Driftbidrag     

K 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 

I -600 -200 33 % -630 30 -242 -76 31 % -601 

N -600 -200 33 % -630 30 -242 -76 31 % -601 

          

Övriga köp av huvudverksamhet  

K 1 698 566 33 % 1 698 0 1 516 505 33 % 1 516 

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

N 1 698 566 33 % 1 698 0 1 516 505 33 % 1 516 

          

Arvode till förtroendevalda  

K 223 60 27 % 223 0 199 80 40 % 175 

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

N 223 60 27 % 223 0 199 80 40 % 175 

          

Arvode till god man/förvaltare  

K 1 414 867 61 % 1 414 0 911 493 54 % 1 300 

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

N 1 414 867 61 % 1 414 0 911 493 54 % 1 300 

          

Övriga kostnader  

K 
15 16 109 

% 
45 -30 9 6 70 % 25 

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

N 
15 16 109 

% 
45 -30 9 6 70 % 25 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

 


